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RESUMO

Diego Luis Venancio. Interceptação Pluviométrica na Floresta Ombrófila Mista.
 

Compreende-se a  Interceptação Florestal  como o retorno  da água precipitada para a
atmosfera durante ou logo após a precipitação. O objetivo do presente trabalho foi estudar
o processo de modelagem, aliada a técnicas de sensoriamento remoto, com a finalidade
de gerar informações referentes a dinâmica da Interceptação Florestal em ambiente de
Floresta Ombrófila  Mista.  Essa pesquisa elencou e comparou métodos utilizados para
estimativa  da  interceptação  florestal,  seus  componentes  e  definições.  O  enfoque
concentrou-se na observaçãodo perfil climático e demonstrou a aplicação de modelos de
interceptação. Técnicas de sensoriamento remoto foram aplicadas para verificação das
condições de ocorrência da espécie dominante Araucaria angustifolia (Bert.) O. Kuntze . O
monitoramento  da  precipitação  foi  efetuado  no  período  de  um  ano  hidrológico,  em
diversas  condições  de  cobertura  da  floresta.  A metodologia  consistiu  verificação  dos
parâmetros de utilização dos diversos modelos para cálculo da Interceptação Florestal e
suas variáveis, diferenciação entre os modelos, coleta de dados pluviométricos e análise
de imagem orbital. O perfil climático local foi obtido com a análise de dados de estações
meteorológicas  de  superfície,  e  a  influência  da  vegetação  sobre  a  precipitação  foi
observada em 102 pontos de coleta com pluviômetros. Volumes, frequências e tempos de
precipitação sob diversas coberturas de dossel florestal foram obtidas e comparadas com
sua expressão em imagens de sensores remotos de alta  resolução.  A localização de
indivíduos  da  espécie  dominante  (Araucária)  foi  efetuada  e  utilizada  para  inferências
relativas a sua influência no perfil pluviométrico da precipitação interna. O resultado obtido
foi  a  verificação de que os modelos de Rutter  e Gash são os mais utilizados para a
estimativa da interceptação florestal. A análise climática na região da Floresta Ombrófila
Mista revelou um perfil de precipitações frequêntes com predomínio de eventos de baixa
intensidade,  com chuvas  intensas  principalmente  nos períodos de verão.  O resultado
observado foi um perfil de decréscimo do fator de interceptação pelo dossel, na medida
que aumenta a intensidade da precipitação. Em média a interceptação foi de 13,8%. A
mensuração da precipitação ocorreu em frequência horária, e houve preponderância de
chuvas de menor intensidade (< 3  mm/h), sendo chuvas intensas (<40 mm/h) eventos de
menor frequência. O tempo de precipitação interna é 34,6% superior ao da chuva externa,
provavelmente  devido  ao  fator  de  gotejamento.  O  monitoramento  do  processo  de
Interceptação florestal em árvores isoladas permitiu observar que a Araucária forma uma
camada adicional de dossel sobre a floresta. O uso de dados de precipitação, integrado
as informações de localização espacial e delimitação das copas de Araucária estimou a
influência da espécie no processo de interceptação florestal.  A perda de intercepção da
copa da Araucária  (em situação isolada)  é de 3% da precipitação  bruta,  e  o  modelo
analítico  Revisto  Gash  é  satisfatório  para  reproduzir  a  perda  de  intercepção  para  a
Floresta  Ombrófila  Mista.  Conclui-se  que  a  estimativa  da  interceptação  na  Floresta
Ombrófila Mista pode ser obtido a partir de imagens de sensores remotos, ajustando-se
os valores a partir da área de cobertura das copas de Araucária. A estimativa desse valor
é importante para estudos climatológicos e de restauração dos serviços ambientais. 

Palavras chave: Araucaria angustifolia, Interceptação Florestal, Hidrologia Florestal.



 ABSTRACT

Diego Luis Venancio. Rainfall Interception In Mixed Ombrophylous Forest. 

The  process  of  interception  of  rainwater  by forests  is  a  few understood  factor  in  the
continental hydrological cycle, but it promotes important environmental services. The water
flow of a region is related to the process of interception of rainwater by the treetops. This
process, characterized as forest interception of precipitation, is of great importance for the
balance of watersheds, as it distributes and conditions the water, favoring the process of
infiltration and recharge of shallow aquifers, reducing the surface flow. Forest interception
is understood as the return of precipitated water to the atmosphere during or shortly after
precipitation. The objective of the present text was to study the modeling process, together
with  remote sensing techniques,  with  the purpose of  generating information about the
dynamics of Forest Interception in a mixed Ombrophilous Forest environment. Methods
used to estimate forest  interception, its  components and definitions. The focus was on
models applicable to the Mixed Ombrophylous Forest with Araucaria with the observation
of the climatic profile of the region of occurrence of this forest typology. Remote sensing
techniques  were  applied  to  verify  the  occurrence  conditions  of  the  dominant  species
Araucaria  angustifolia  (Bert.)  O.  Kuntze.  Rainfall  monitoring  was  conducted  by  a
hydrological  year,  under  various  forest  cover  conditions.  Methodology  consisted  of  a
bibliographical analysis of the use of the different models to calculate Forest Interception
and  its  variables.  The  local  climatic  profile  was  obtained  with  the  analysis  of  data  of
surface meteorological stations, and the influence of the vegetation on the precipitation
was observed in 102 collection points with rain gauges. Volumes, frequencies and rainfall
times  under  different  forest  canopy  covers  were  obtained  and  compared  with  their
expression in high resolution remote sensor images.  The location of  individuals of  the
dominant species (Araucaria) used for inferences related to their influence on the rainfall
profile of the internal precipitation. Result obtained was the verification that the Rutter and
Gash models are  the most  used for  the estimation of  forest  interception.  The climatic
analysis in the region of the Mixed Ombrophilous Forest revealed a profile of  frequent
precipitations with  a predominance of  low intensity  events,  with  intense rainfall  mainly
during the summer. The monitoring of the internal precipitation consisted in the installation
of pluviometers, in 102 points distributed in an area of 3 ha of Mixed Ombrobile Forest,
monitored during 365 days. The observed result was a decrease profile of the interceptor
factor by the canopy, as the precipitation intensity increases. On average, interception was
13.8%. Rainfall was measured at hourly frequency, with lower rainfall intensity (<3 mm/h),
with lower rainfall events (<40 mm/h). Internal precipitation time is 34.6% higher than the
external  rainfall,  probably  due  to  the  drip  factor.  Monitoring  of  the  process  of  Forest
Interception in isolated trees allowed to observe that the Araucaria forms an additional
layer  of  canopy  on  the  forest.  Precipitation  data,  integrated  the information  of  spatial
location  and  delimitation  of  the  canopies  of  Araucaria,  estimated  the  influence  of  the
species in the process of forest interception. Loss of intercept of the Araucaria crown (in an
isolated situation) is 3% of the gross precipitation, and the analytical model Revisto Gash
is satisfactory to reproduce the loss of interception for the Mixed Ombrophilous Forest.
The present work allows to conclude that the estimation of the interception in the Mixed
Ombrophilous  Forest  can  be  obtained  from  images  of  remote  sensors,  adjusting  the
values from the coverage area of the Araucaria canopy. The estimation of this value is
important for climatological studies and restoration of environmental services.

Key words: Mixed Ombrophilous Forest, Forest Interception, Forest Hydrology.
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 APRESENTAÇÃO

O presente trabalho apresenta uma introdução geral ao tema, com o estado

da  arte  da  pesquisa  sobre  a  interceptação  pluviométrica  pelas  florestas  e  a

tendência  atual  dos  estudos  nessa  área.  Na  sequência  são  apresentados  a

Justificativa e os Objetivos geral e específicos.

O  Capítulo  I,  intitulado  A floresta  e  o  ciclo  hidrológico:  os  modelos  para

estimativa de interceptação florestal da precipitação, consiste na introdução ao tema,

relacionado ao ciclo hidrológico, com a descrição dos principais Modelos utilizados

em estudos nessa área. A temática é refinada e direcionada para a compreensão do

desenvolvimento e utilização dos principais modelos conceituais de interceptação.

O  Capítulo  II,   Perfil  pluviométrico  predominante  e  sua  influência  na

interceptação  florestal:  a  questão  dos  Modelos  de  estimativa  de  interceptação

florestal aplicáveis à Floresta Ombrófila Mista, apresenta um estudo climático local,

onde  são  abordadas  as  caracteristicas  climáticas  da  região  de  ocorrência  da

Floresta Ombrófica Mista com Araucára, e as condições referentes ao processo de

interceptação florestal, referênciando estudos já elaborados nessa tipologia florestal.

O Capítulo III, intitulado Intensidade da chuva e sua influência na precipitação

interna na Floresta Ombrófila Mista, apresenta um estudo realizado em uma área de

3ha, com monitoramento durante 365 dias. Foi observado o fator de interceptação

florestal frente as diferentes intensidades de precipitação.

O  Capítulo  IV,  intitulado  Perdas  por  interceptação  em árvores  isoladas  e

associação  a  imagens  de  sensoriamento  remoto,  realizado  com a  aplicação  de

metodologias específicas e monitoramento “in loco”, mostra a influência da espécie

predominante no processo de interceptação pluviométrica.

O  capítulo  V,  Interceptação  florestal  equilibrio  hidrológico  na  Floresta

Ombrófila Mista, apresenta o impacto nas modificações no padrão das precipitações

sobre o fenômeno em estudo, analisando a inserção da temática em estudo nos

serviços ambientais.
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INTRODUÇÃO GERAL

Um dos primeiros experimentos na área de Interceptação (conhecido como

Eiensirkung des Waldes auf Luft und Boden), data de 1873 e foi publicado em Paris

por Ebermayer’s (HORTON, 1911).   Esse experimento,  com medições realizadas

entre 1868 e 1871, contava com muitos dos conceitos e variáveis observados até

hoje neste tipo de estudo. As relações entre variáveis de precipitação e vegetação

eram pouco compreendidas. Consenso comum nessa época é que a presença de

árvores alterava a quantidade de água que chegava até o solo florestal. 

O ciclo hidrológico, com sua contínua troca de água entre a hidrosfera e a

atmosfera possui na interceptação uma parte importante de sua dinâmica e ocorre

na  sequência  da  precipitação  (que  é  o  retorno  ao  ambiente  terrestre  da  água

presente  na  atmosfera).  A precipitação  líquida,  em formato  de  chuva,  sofre  um

processo  de  interferência  de  obstáculos  presentes  na  superfície  terrestre.  Na

hidrologia  florestal,  esses obstáculos  são  a  estrutura  da  vegetação.  Ao  atingir  a

floresta,  a água da precipitação é dividida em três porções:  parte  fica aderida a

folhas,  galhos  e  demais  estruturas,  posteriormente  evaporando  ou  ficando

armazenada;  parte  escoa  pelo  tronco  ou  goteja  para  o  solo,  auxiliando  na

manutenção dos processos de infiltração e escoamento e; parte evapora, retornando

a atmosfera durante ou logo após a precipitação. A parcela interceptada que não

atinge  o  solo  é  considerada  perda  por  interceptação.  Os  primeiros  estudos

(HORTON, 1911), estavam focados principalmente nos processos de infiltração.

O primeiro conceito apresentado sobre o processo de interceptação foi feito

por Horton em 1919. Seu estudo considerou as capacidades de armazenamento de

água pelo dossel das florestas, a taxa de evaporação durante a chuva (contada em

horas),  e  o  tempo  de  duração  da  precipitação  (OLIVEIRA  et  al.,  2008).  A

interceptação poderia variar entre 15% a 80%, dependendo da espécie florestal, tipo

de floresta e precipitação. A aplicação da equação de Horton era muito específica

devido aos parâmetros da vegetação. Horton estudava principalmente os processos

de  infiltração,  evaporação,  interceptação  e  escoamento,  fornecendo  inúmeras

contribuições  para  os  conceitos  de  fluxos  máximos  e  inundações.  Entre  os  86

trabalhos  publicados  por  Robert  Horton  (1875  –  1945),  12  fazem  menção  a
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ambientes  florestais,  sendo  os  mais  importantes  publicados  entre  1908  e  1933

(AGU, 2011).

O conceito de interceptação foi incorporado entre os pesquisadores da área

de  hidrologia  ainda  na  primeira  metade  do  século  XX,  mas  sem um consenso.

Niederhof e Wilm em 1943, observam a importância do processo, confirmando que

mudanças na cobertura florestal alteram a quantidade de água que chega ao solo

florestal,  enquanto  que   Kittredge,  em  1948  (SWANK,  1968),  coloca,  entre  os

aspectos  físicos  da  interceptação  a  possibilidade  de  contabilizar  ou  não  o

escoamento pelo tronco. Em 1953, Colman e em 1962, Hoover, incluem também a

evaporação na serrapilheira  (sem inclusão da  água  na  mistura  mineral  do  solo)

como componentes do processo (HELVEY; PATRIC, 1965). 

Apesar  de  diferenças entre  alguns conceitos  e  condições  de  medições,  a

forma como a precipitação era observada permaneceu com poucas alterações por

praticamente um século (entre 1868 e 1970).  Basicamente, conforme foi  feito no

estudo de 1868, colocavam-se pluviômetros em uma área externa e pluviômetros

sob  a  cobertura  florestal,  bem  como  realizavam-se  medições  na  serrapilheira

(subtraindo o valor da massa seca e extrapolando os valores para áreas maiores)

(HORTON,  1911).  A  equação  de  Horton  (HORTON,  1919),  desconsiderava  a

questão  da  serrapilheira  (SWANK,  1968)  e  não  era  consenso  entre  os

pesquisadores da época. 

Até o ano de 1965 existiam inúmeras proposições de terminologias e métodos

de análise do processo de interceptação (SWANK, 1968), além de diversas formas

de computar o fenômeno. Mas basicamente, até a década de 1970 o processo de

interceptação  foi  baseado  em previsões  empíricas  de  dados  obtidos  a  partir  da

chuva bruta.

Foi proposto por Rutter (RUTTER et al., 1971), o primeiro modelo conceitual

com linhas diferentes às utilizadas por Horton (1919). Basicamente colocava o fator

de evaporação como condutor do fenômeno da interceptação. Posteriormente (em

1975), o modelo completo  de Rutter contou com a inclusão do escoamento pelo

tronco (stemflow)  (RUTTER et  al.,  1975).  Esse modelo  caracteriza-se  pela  base

física, com distribuição das gotas precipitadas de maneira probabilistica.

O que se pode considerar como uma linha divisória entre o modelo de Rutter

(RUTTER et al., 1971) e a equação de Horton (HORTON, 1919), é a importância
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dada a um fenômeno considerado, mas não similarmente contabilizado por Horton.

Trata-se  da  evaporação,  que  ocorre  durante  e  após  o  término  da  precipitação.

Horton abordou o tema na proposição de uma nova fórmula de cálculo (HORTON,

1917), e posteriormente apresenta valores mensurados (HORTON, 1921). Em 1923,

Horton também apresenta a evapotranspiração das árvores, revisando um trabalho

executado  na  Austria,  por  Franz  von  Höhnel  entre  1878  e  1880,  onde  eram

observadas perdas hídricas pela transpiração das árvores (estimado em unidades

de área) (HORTON, 1923). Em 1933, um artigo apresentado por Horton tratou da

relação entre a hidrologia e a ciência botânica. Nessa condição, apresentou que a

perda hídrica se deve a interceptação,  transpiração e evaporação do solo  (esta,

somente  considerável  em  regiões  áridas),  considerando  de  grande  interesse  a

hidrologistas  e  ecologistas  a  separação entre  esses itens  (HORTON,  1933).  Em

termos  práticos,  Horton  considerou  a  evaporação,  mas  não  trabalha  com  as

variáveis que governam esse fenômeno.

O trabalho de Rutter considera preponderante o fenômeno da evaporação.

Em 1967 Rutter já havia elaborado uma fórmula combinando a taxa de evaporação e

a taxa de evaporação da água interceptada. No modelo proposto em 1971 (RUTTER

et  al.,  1971),  são  observadas  algumas  variáveis  como a  velocidade  do  vento  e

saturação  da  copa,  e  a  condição  de  evaporação  é  derivada  conforme  Monteith

(1965).   A partir  desse  modelo  (nos  anos  1970),  a  condição  de  evaporação  da

serrapilheira deixa de ser apresentada nos modelos referentes a interceptação.

O modelo de Gash foi apresentado em 1979 (GASH, 1979), e possuia como

diferêncial ao modelo de Rutter (RUTTER et al., 1971), além do fato de ser mais

simplificado,  distribuir  o  volume  de  chuva  usando  uma  equação  de  balanço  de

massa. A maior vantagem do modelo de Gash (GASH, 1979), é derivar a partir de

uma  regressão  (SÁ  et  al.,  2015),  não  necessitando  de  série  de  dados  de  alta

resolução temporal como entrada no modelo (GASH, 1979). 

Precederam ainda o modelo de Rutter (RUTTER et al., 1971; RUTTER et al.,

1975), utilizando base probabilistica, os modelos de Sellers and Lockwood (1981),

Massman (1983), Liu (1988), Liu (1997), Xiao et al. (2000), Valente et al. (1997). O

modelo de Gash (GASH, 1979) também sofreu algumas adaptações e modificações,

sendo precedido pelos modelos de Mulder (1985), Gash et al.  (1995), Zeng et al.
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(2000),  van Dijk  and Bruijnzeel  (2001),  Murakami  (2007),  segundo Muzylo  et  al,

(2009).

Os modelos de Rutter (RUTTER et al., 1971; RUTTER et al., 1975) e Gash

(GASH, 1979), apresentados na sequência do modelo de Horton (HORTON, 1919),

permitiram  várias  adaptações,  segundo  algumas  necessidades  locais,  gerando

alguns modelos similares. Entretanto em 1986, Calder (CALDER, 1986), apresentou

um modelo conceitualmente muito diferente do modelo de Rutter  e do Modelos de

Gash.  Calder utiliza a distribuição probabilística de Poisson para determinação do

número  de  pingos  de  chuva  que  atingem  e  ficam  aderidas  ao  dossel,  ficando

armazenados por certo tempo e removidos através da evaporação ou drenagem,

gotejando para o solo (após atingido um limiar).  

Outra  questão  inerente  a  interceptação  refere-se  a  porção  da  chuva  que

atravessa o dossel florestal (atingindo ou não a estruturas vegetais) e chega ao solo.

Essa água é drenada para a serrapilheira, resultando em escoamento superficial ou

infiltração.  O  efeito  atenuante  de  picos  de  vazão  proporcionado  pela  cobertura

florestal é de grande importância para o ecossistema e a manutenção dos fluxos

hidrológicos na bacia hidrográfica. Essa fase, também relacionada ao processo de

interceptação,  é  alocada   junto  aos  processos  de  infiltração  (HORTON,  1933).

Atualmente,  o  efeito  de  retenção  e  redistribuição  de  água  propocionado  pelas

florestas  é  estudado  na  área  de  hidrologia  florestal.  Os  modelos  conceituais

utilizados  nesse  ramo  da  hidrologia  florestal  são  de  precipitação-escoamento

(modelos Gr4j, HBV e IHACRES) (DAKHLAOUI et al., 2017).

Alguns modelos para interceptação como o modelo de Gash, e modelo de

Rutter  receberam  aprimoramentos  para  utilização  em  árvores  esparsas  e

adensadas, ou diferentes condições de chuva, considerando também diferenças nas

equações de evaporação (MUZYLO et al., 2009).  A partir do ano 2007 passou a

ocorrer a adaptação de modelos (principalmente o modelo de Gash), considerando

diferentes  condições  de  vegetação,  clima  e  condições  do  ar.  Navar  (2017)

apresentou  estudo  de  dois  novos  modelos  nominados  NvMxa  e  NvMxb  em

ecossistemas no México.

Em  2017,  a  atenção  foi  voltada  para  condições  dinâmicas  dos  eventos,

considerando algumas vezes escalas reduzidas e estudos locais. Lida et al (2017),

mensuraram a  precipitação  de  forma  dinamica,  obtendo  informações  relativas  a
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primeira  e  a  segunda  metade  dos  eventos  pluviométricos.  Essas  informações

possibilitam  um  melhor  entendimento  do  fenômeno,  visando  previsões  mais

acuradas de perdas instantâneas. O estudo foi realizado no Japão, como esforço

para uma compreenção mais pontual do ciclo hidrológico.

A elucidação dos  fatores  relacionados  a  interceptação  é  essencial  para  o

desenvolvimento  de  novas  metodologias  e  abordagem  na  área  dos  recursos

hídricos. É importante observar que os estudos sobre interceptação, iniciados ainda

no século XIX, tiveram dois momentos de desenvolvimento, sendo um deles em sua

concepção,  sintetizados  em Horton  (HORTON,  1923),  onde  todos  os  elementos

relacionados  ao  processo  são  apresentados  e  estudados.  Nessa  condição,  a

apresentação  de  um  modelo  em  1919  (HORTON,  1919),  evidência-se  até  a

condição  da  serrapilheira  (solo  florestal).  Entretanto  Horton  (1923),  fornece

observações  relativas  a  inclusão  ou  não  da  serrapilheira  nos  estudos  da

interceptação,  dependendo  das  condições  e  tipologias  envolvidas  (a  questão  da

serrapilheria persiste até 1948, com Kittredge, 1948  (apud SWANK, 1968). A partir

dos anos 70, o modelo de Rutter (1971), modelo de Gash (1979) e posteriormente o

modelo  de  Calder  (1986),  o  fator  de  evaporação  assume  papel  de  maior

representativade nas fórmulas, evidênciando a necessidade de maiores estudos na

área da interface floresta – atmosfera. 

Em  uma  questão  conceitual,  é  possível  verificar  que  os  modelos  de

interceptção florestal apresentam os volumes da precipitação que não chegou ao

solo, e não foi assimilada aos processos metabólicos dos vegetais. Chamada perda

por  interceptação.  O  aprimoramento  do  conhecimento  sobre  esse  fenômeno  é

necessário pois não se conhece detalhadamente o fluxo de troca hídrica entre as

camadas mais baixas da atmosfera e as estruturas florestais. A determinação desse

fluxo é complexa, uma vez que o monitoramento exige equipamentos especialmente

desenhados para este fim (GASH, 1979).

Em  esforço  para  compreensão  dessa  lacuna  no  ciclo  hidrológico,

representada pela dinâmica entre a água atmosférica e a floresta, diversos sensores

foram utilizados (em aeronaves, plataformas orbitais ou ao nível do solo), porém,

sem capacidade de mensuração de uma zona crítica (interface entre a floresta e

atmosfera), representada por altitudes do nível do solo até aproximadamente 300

metros de altura (ou 1.000 pés, altura mínima para instalados em aviões). Nessa
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condição,  foi  desenvolvido  um  projeto  de  cooperação  internacional,  envolvendo

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e o Instituto Max Planck, da

Alemanha, para instalação de uma torre, prevendo diversos sensores em diferentes

alturas.  A Torre ATTO (Amazon Tall  Tower  Observatory)  é uma estrutura de 325

metros de altura, em meio a Floresta Amazônica (distante 150 km de Manaus), com

capacidade para mensurar  fluxos  de calor, água, gás carbônico, podendo também

analisar  padrões climáticos,  (vento,  umidade,  etc).  A Torre  ATTO (considerada  a

maior do mundo, construída com finalidade científica) entrou em operação no ano de

2015,  e  conta  com  vários  pesquisadores  da  área  de  climatologia,  tendo  como

unidades  de  pesquisa  (além  do  INPA e  do  Instituto  Max  Planck)  o  Instituto  de

Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. Entre

os objetivos do estudo (além do monitoramento e perfil de fluxo vertical de gases)

estão o estudo para determinação do fluxo de traço vertical, os fluxos de aerosol e

gradientes,  do  solo  ao  topo da torre,  para  estimar  as  taxas de  transferência  da

biosfera-atmosfera (ANDREAE, 2017).

A concepção tradicional do ciclo da água presume que o fluxo de umidade

atmosférica  do  oceano  para  o  continente  seja  puramente  geofísico.  O  estudo

conduzido  por  Makarieva  e  Gorshkov  (2007)  apresenta  que  esse  fluxo  é

determinado pelas propriedades da cobertura vegetal terresetre, mais precisamente,

do  fluxo  de  evaporação da superfície.  O aumento  desse fluxo  aumenta  o  vento

oceânico que traz a umidade para a terra, e sendo a evaporação mais alta acima de

copas de  floresta  natural,  áreas florestadas possuem maior  fluxo  de  entrada de

umidade atmosférica. A supressão florestal gradativa reduz esse fenômeno, sendo

que ele praticamente inexiste em regiões desérticas. 

A apresentação  da  Teoria  da  Bomba  biótica  gerou  inúmeras  dúvidas  de

controvérsias  no  ambiente  acadêmico,  e  baseia-se  no  ponto  em  que  não  é  o

gradiente  de  temperatura  horizontal,  mas  o  gradiente  horizontal  do  fluxo  de

evaporação  que  parece  ser  a  principal  força  motriz  dos  fluxos  de  ar  dinâmicos

observados na dinâmica hidrica atmosférica. 

O  presente  estudo  justifica-se  pela  necessidade  de  determinar  as

caracteristicas do fenômeno da interceptação da precipitação na Floresta Ombrófila

Mista  com  Araucária.  A   influência  da  espécie  Araucaria  angustifolia e  suas

caracteristicas  foram  observadas  em  relação  a  sua  capacidade  de  retenção
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pluviométrica, utilizando as metodologias de cálculo disponíveis atualmente. O efeito

da intensidade da precipitação foi verificado através de experimentos, com o auxilio

de imagens de alta  resolução e  fotografias  aéreas,  sobre  as  quais  foi  realizado

processo de fotointerpretação. As informações climáticas e elaboração de cenários

foram  feitas  com  base  em  dados  metereológicos  obtidos  a  partir  de  estações

climatológicas, com dados processados em softwares específicos. 

O conhecimento gerado a partir desse trabalho permitirá o embasamento de

projetos  que  visem  a  reestruturação  da  floresta  para  geração  de  serviços

ambientais, com base na dinâmica hidrológica, que é essêncial para o equilibrio do

ecossistema.

A interceptação da água da chuva pelas árvores é um fator que potencializa o

equilibrio hidrológico subterrâneo, governado pela água que infiltra no solo, e neste

ponto,  as  florestas  têm papel  essêncial,  reduzindo  ainda  o  pico  do  escoamento

superficial. Esse papel é essêncial para promoção de uma reserva hidrica de fluxo

lento, responsável pela manutenção do nível médio dos rios ou corpos hídricos. A

mensuração desse fator, no entando, é complexa, uma vez que sofre a influência

das  condições  do  solo,  da  vegetação  e  da  precipitação.  O  uso  de  imagens  de

sensoriamento  remoto  de  alta  resolução,  com  técnicas  de  SIG,  apresenta  a

possibilidade  de  diferenciação  entre  os  diferentes  tipos  de  vegetação  florestal.

Associar a forma como esses diferentes tipos de florestas se comportam durante as

precipitações  proporciona  a  possibilidade  de  modelar,  com  maior  precisão,  a

condição de infiltração de água  no solo e recarga do lençol  freático raso.  Essa

condição  auxilia  na  determinação  do  escoamento  de  base  de  uma  bacia

hidrográfica.

 A mensuração da capacidade da floresta, como condicionante da infiltração

da água no solo oferece também um elemento adicional na valoração de florestas

em modelos dedicados aos serviços ambientais  com possibilidade de retribuição

financeira.  O  presente  projeto  justifica-se  pela  necessidade  de  estudo  e

desenvolvimento de técnicas dedicadas a modelagem de fluxos de água em bacias

hidrográficas, com o uso de ferramentas de custo acessível, como o proporcionado

pelo uso dos Sistemas de Informações Geográficas e sensoriamento remoto, que

permitam estimar o impacto da conversão de áreas florestais.
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O  objetivo  geral  do  presente  trabalho  foi   analisar  o  Fenômeno  da

Interceptação Florestal em ambiente de Floresta Ombrófila Mista, correlacionando

as  informações  obtidas  a  partir  da  modelagem  da  interceptação  com  imagens

orbitais  para  aprimorar  técnicas  que  permitam a  extração  de  dados  refrentes  a

dinâmica hidrológica nessa tipologia florestal.

Para isso, foram seguidas as seguintes etapas operacionais:

a) Identificar os principais modelos para estimativa da Interceptação Florestal, com

enfoque  em  suas  variáveis  e  aplicações,  observando  a  exigência  de  dados  de

entrada dos modelos  em relação a disponibilidade de informações na  região da

Floresta Ombrófila Mista com Araucária.

b) Elaborar um estudo do perfil climático predominante da área de estudos tendo em

vista   a utilização de modelos de estimativa de Interceptação Florestal.

c) Monitorar a precipitação pluviométrica na área de estudos para estudo dos efeitos

da intensidade da chuva nas condições de chuva interna e condições de fluxo nas

estruturas vegetais.

d)  Analisar  o  processo  de  Interceptação  Pluviométrica  Araucaria  angustifolia

objetivando gerar dados para correlacionar o processo de retenção e evaporação de

água com caracteristicas dessa tipologia florestal observáveis em imagens orbitais.

e)  Correlacionar  a  Interceptação  Florestal  com  o  cenário  atual  de  mudanças

climáticas, buscando metodologias que permitam avaliar o potencial hidrológico das

florestas  a  partir  de  dados  de  observação  em  séries  com  intervalo  temporal

reduzido. 
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CAPÍTULO 1 - A floresta e o ciclo hidrológico: os modelos para estimativa de
interceptação florestal da precipitação

Resumo:  O  fluxo  hídrico  de  uma  região  está  relacionada  ao  processo  de
interceptação  da  água  da  chuva  pelas  copas  das  árvores.  Esse  processo,
caracterizado como interceptação florestal da precipitação, é de grande importância
para o equilibrio das bacias hidrográficas, pois contribui para distribuir e condicionar
a  água,  favorecendo  o  processo  de  infiltração  e  recarga  de  aquíferos  rasos,
interferindo no escoamento superfícial. Um dos pontos centrais da temática são as
perdas por interceptação, que refere-se a água precipitada que retorna a atmosfera
durante ou logo após a precipitação. O presente trabalho elencou e comparou os
principais  métodos  utilizados  para  estimativa  da  interceptação  florestal,  seus
componentes e definições.  A metodologia consistiu em análise de trabalhos que
reportaram o uso desses métodos, com seu detalhamento de aplicação e exigência
de dados de entrada. O resultado obtido foi  a verificação de que os modelos de
Rutter e Gash são os mais utilizados para a estimativa da interceptação florestal. Foi
possível ainda observar que as teorias sobre as quais se assentam esses modelos
são diferentes, sendo Rutter apoiado sobre uma base física, e Gash sobre uma base
analítica, entretanto a base conceitual permanece semelhante.

Palavras  chave: Manejo  de  Bacias  Hidrográficas,  Hidrologia  Florestal,  Serviços
Ambientais.

CHAPTER 1 - Forest and the hydrological cycle: the models for estimating
forest interception of precipitation

Abstract: Water flow of a region is related to the process of interception of rainwater
by  the  crows  of  trees.  This  process,  characterized  as  forest  interception  of
precipitation,  is  of  great  importance  for  the  balance  of  watersheds,  since  it
contributes  to  the  distribution  and  conditioning  of  water,  favoring  the  process  of
infiltration  and  recharge  of  shallow  aquifers,  interfering  in  the  surface  flow.  The
central  points  of  the  theme  are  the  losses  by  interception,  which  refers  to  the
precipitated water that returns the atmosphere during or soon after the precipitation.
Compared the main methods used to estimate forest interception, its components
and definitions. The methodology consisted of an analysis of papers that reported the
use  of  these  methods,  with  their  application  detail  and  input  data  requirements.
Result obtained was the verification that the Rutter and Gash models are the most
used for the estimation of forest interception. It was also possible to observe that the
theories on which these models are based are different, being Rutter supported on a
physical  basis,  and  Gash  on  an  analytical  basis,  however  the  conceptual  basis
remains similar.

Key words: Watershed Management, Forest Hydrology, Environmental Services.
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1 INTRODUÇÃO

A água é um dos componentes básicos dos ecossistemas e a precipitação,

em cojunto  com a  altitude e latitude,  determinam as caracteristicas  e  limites  de

regiões em termos de estrutura da vegetação.  A atuação da água no ecossistema,

no entanto, depende da forma como as gotas de chuva serão conduzidas até a

superfície.  Regiões  com  ausência  de  vegetação  possuem  grande  escoamento

superficial, que reduz o tempo de concentração da água na região, limitando seu

aproveitamento pelo ecossistema. Locais com floresta estruturada retém a água por

mais tempo, resultando em maiores possibilidades de uso da água pelas diversas

formas de vida (GRIGORESCU; GEACU, 2017). 

Nessas condições, a estrutura florestal é de primordial importância, uma vez

que a interceptação inicial da água da chuva determina de que forma e intensidade

ocorrerá  o  escoamento  superficial.  Existe  a  necessidade do desenvolvimento  de

estratégias sustentáveis de planejamento florestal e uso desses recursos de forma

ambientalmente  favorável  (MAETSKE;  CULLOTTA,  2016).  A água é  interceptada

pelas folhas, escoando pelo tronco ou gotejamento direto, atingindo o solo florestal

onde  ocorre  escoamento  superficial  ou  infiltração.  Esses  fatores  determinam  as

caracteristicas  da  bacia  hidrográfica,  representada  pelo  padrão  de  escoamento.

Alterações no ecossistema e na estrutura vegetal alteram também o fluxo hidrico

local, interferindo diretamente nas características hidrológicas. O planejamento do

manejo florestal deve levar em consideração o impacto de alterações na vegetação

sobre os valores de escoamento superficial,  que podem comprometer  o  balanço

hídrico. 

 A intercepção, como definição (GERRITS, 2010), corresponde a parte  da

chuva  interceptada  e  que  posteriormente  se  evapora.  Essa  definição  inclui  a

vegetação, superfície do solo, serrapilheira e outras estruturas (cidades, lavouras,

etc., quando consideramos o processo de precipitação como geral).  O percentual

que evapora depende de condições ambientais e caracteristicas da precipitação com

valores podendo variar  de 10 a 40% (considerando coníferas e folhosas) (Maitre et

al., 1999). 
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Atualmente as florestas, e em especial a Mata Atlântica, apresentam os sinais

de uma intensa exploração antrópica, apresentando-se localizadas em fragmentos

muitas  vezes  empobrecidos  em  diversidade  ou  com  características  de  floresta

secundária. Apesar dessa condição, esses fragmentos são de extrema importância

para  os  estudos  da  relação  entre  a  floresta  e  a  água.  Esse  conhecimento  é

necessário  para  o  entendimento  do  funcionamento  do  ecossistema,  com  suas

relações e dinâmicas. 

A conversão  de  áreas de  florestas  naturais  em florestas  plantadas ocorre

rapidamente devido a pressão econômica, normalmente com o plantio de espécies

exóticas e homogêneas. Ainda que considerado um novo ecossistema, essa floresta

atua  no  condicionamento  hidrológico  de  uma  região  da  mesma  forma  que  a

vegetação  original  atuava,  mas  com  dinâmicas  diferentes,  representada  pela

diferença  nas  estruturas  vegetais.  Conhecer  as  dinâmicas  de  interceptação  das

diferentes tipologias vegetais é importante para a compreensão do ciclo hidrológico

e  primordial  para  os  planejamentos  de  ações  de  manejo  (HORTON,  1919).  A

compreensão da dinâmica hidrológica local é o fator chave para a produção florestal

ao longo dos anos. E a compreensão desse cenário tem início com o entendimento

das caracteristicas do condicionamento hidrológico efetuado pela floresta natural, e

posteriormente com a comparação dessa caracteristica na floresta plantada.

O  efeito  dos  ecossistemas  sobre  a  água  auxilia  no  planejamento  e

manutenção dos recursos hídricos. As florestas presentes nas bacias hidrográficas

influenciam na dinâmica da água no solo. Conhecer a magnitude das diferenças da

influência da floresta na dinâmica hídrica é necessário para o estabelecimento de

parâmetros basicos para mensurar ações de interveção antrópica, como inserção de

plantios  florestais  (MAETSKE;  CULLOTTA,  2016).  Conhecendo  essas

caracteristicas, é possível planejar as ações de manejo florestal sustentáveis e com

minimização dos impactos negativos as condições dos recursos hídricos. 

Elaborar cenários e previsões é tarefa importante nas ações de planejamento

florestal, principalmente quando relacionado ao uso e ocupação do solo. Um dos

principais motivos para o planejamento é a prevenção e controle da perda de solo,

que  ocorre  através  da  erosão  e  carreamento  de  materiais  com  o  escoamento

superfícial. A ausência de vegetação é um dos principais problemas que caracteriza

a perda de solos. Existem vários métodos utilizados para modelar o processo de
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interceptação da precipitação pelas estruturas vegetais, que de certa forma apontam

para as variáveis mais importantes a serem observadas nas operações de manejo

florestal. O desenvolvimento da temática ambiental, com o aumento da percepção

da necessidade de conservação do solo e da água proporcionaram grande atenção

ao uso dessas metodologias para cálculo do potencial  de interceptação florestal.

Esses  métodos,  no  entanto,  inicialmente  idealizados  para  avaliar  processos  de

retenção  hídrica  em  tipologias  florestais  específicas,  nem  sempre  configuram

cenários com todas as variáveis de interesse em uma temática ambiental como a

conservação da água. 

O desenvolvimento do conceito de serviços ambientais,  com discussões a

respeito  das  metodologias  que  subsidiam  o  cálculo  do  valor  econômico  dos

ambientes,  também  acaba  incentivando  o  desenvolvimento  de  técnicas  que

permitam  o  estabelecimento  da  relação  do  uso  do  solo  com a  sustentabilidade

ambiental (MACZKA et al., 2016). Um dos principais pontos de interesse é a questão

do equilibrio hidrológico e conservação de bacias hidrográficas.

A interceptação da água da chuva pelas árvores é um fator que potencializa o

equilibrio hidrológico subterrâneo governado pela água que infiltra no solo, e neste

ponto, as florestas possuem papel essencial para promoção de uma reserva hidrica

de fluxo  lento,  responsável  pela  manutenção do nível  médio  dos rios ou corpos

hídricos. 

1.2 Condições gerais da Interceptação

A precipitação, de maneira geral, refere-se a qualquer tipo de queda de água

da atmosfera. A precipitação líquida é chamada de chuva, enquanto a precipitação

em forma de sólida (gelo ou neve) é denominada granizo, saraiva e neve. Uma vez

que  ocorre  a  chuva,  a  superfície  atingida  torna-se  úmida  (gramíneas,  árvores,

arbustos,  etc.).  Mesmo durante  a precipitação,  dependendo de certas  condições

ambientais (úmidade do ar, velocidade do vento, temperatura), ocorre o processo de

evaporação. Após o fim da precipitação, as superfícies molhadas aumentam a taxa

de evaporação num processo  de intercepção, que pode ser definida como a parte

da precipitação armazenada superficialmente, no momento anterior ao processo de

evaporação, infiltração ou escoamento (GERRITS, 2010). A água interceptada retida
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nas superfícies normalmente evapora pouco depois da precipitação, retornando a

atmosfera e repetindo o ciclo na próxima chuva.  

A  grande  maioria  das  superfícies  (vegetação,  solo,  estruturas  civis,  etc)

possuem uma superfície com potencial de reter poucos milimetros de precipitação.

Esse  volume é pouco representativo quando comparado a outras porções hidricas

(água  retida  no  subsolo,  em escoamento  livre,  etc.).  Entretanto  o  fenômeno  da

interceptação  é  significativo  porquê  ocorre  várias  vezes,  em  um  constante  de

saturação  –  evaporação  da  água  nas  superfícies,  e,  ao  longo  do  tempo,  esse

processo começa a ser significativo, sendo em ambiente florestal comparável aos

volumes  de  transpiração.  Além  desse  ponto,  a  importância  do  fenômeno  como

redutor  de  picos  de  escoamento  e  redistribuição  de  chuva  é   essêncial  para  o

equilibrio hidrológico (SAVENIJE, 2004).

O primeiro  texto  apresentando conceitualmente as perdas no processo de

interceptação era feita  por  Horton (1919).  Até a década de 1970 o processo de

interceptação  foi  baseado  em previsões  empíricas  de  dados  obtidos  a  partir  da

chuva bruta, querestringiam muito a aplicação das fórmulas. A partir de 1971, novos

modelos  dedicados  a  estimativa  da  interceptação  florestal  começam  a  surgir.

Basicamente  os  modelos  destinados  a  estimativas  de  interceptação  podem  ser

divididos em dois grupos: tipo Rutter (RUTTER et al.,  1971) e tipo Gash (GASH,

1979). Em resumo, o modelo de Rutter apresenta um modelo de base física, e Gash

um modelo de base analítica. Existe ainda um modelo proposto por Calder (1986),

que utiliza distribuição de probabilidade do número de pingos de chuva..

 A mensuração da capacidade da floresta, como condicionante da infiltração

da água no solo oferece também um elemento adicional na valoração de florestas

em modelos dedicados aos serviços ambientais  com possibilidade de retribuição

financeira. 

Até o ano de 2015 existiam mais de 15 modelos para cálculo de estimativa de

interceptação  pluviométrica,  e  novos  modelos  começavam  a  surgir,  com  novas

tecnologias de monitoramento e novas abordagens sobre o processo. O objetivo do

presente  trabalho  foi  traçar  um perfil  dos  modelos  de  previsão de  interceptação

florestal, verificando suas caracteristicas e particularidades.
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1.3 As caracteristicas do processo de Interceptação Florestal da precipitação

Em um ambiente  florestal,  o  processo de  interceptação da precipitação é

realizado  pelo  dossel  florestal  (estrato  mais  elevado  da floresta).  O conjunto  de

folhas e galhos das árvores recebe o primeiro contato da chuva com a superfície

terrestre.  A precipitação  pode  também atravessar  o  dossel  através  de  clareiras,

atingindo estratos inferiores, ou até mesmo o solo diretamente.

A variação da copa e dos estágios sucessionais influenciam diretamente na

interceptação. Buttle et al (2000), em estudo realizado no Canadá, verificou-se os

diferentes  padrões  de  retenção,  escorrimento  e  evaporação  da  água  de

precipitações em vegetações diferentes, em diferentes estágios.  Observou-se, no

entanto que o estudo levou-se em conta florestas canadenses, onde os ciclos anuais

incluem invernos rigorosos, e ampla insolação no verão.

A evaporação  é  a  conversão  de  água  líquida  em  vapor  de  água,  e  sua

consequente remoção da superfície (remoção do vapor). A água evapora de várias

superfícies (solo, rios, etc), considerando também as plantas molhadas. O fator que

inicia  o  processo  de  evaporação é  a  radiação solar  direta  (em maior  grau)  e  a

temperatura  ambiente  (em  menor  grau).  A  diferença  de  pressão  de  vapor  na

superfície  e  na  atmosfera  adjascente  é  o  que  determina  a  velocidade  de

evaporação.  A evaporação é  constante,  mas fica  mais  lenta  a medida  que o  ar

circundante fica saturado, dependendo da velocidade do vento para substituir o ar

saturado por ar mais seco (SAVENIJE, 2004). 

O fator de entrada no processo de evaporação no dossel florestal é a água

atmosférica, uma vez que não existe fornecimento direto de água do solo nessa

faixa de altura. Os parâmetros climatológicos da radiação solar, velociade do vento,

temperatura e humidade do ar interferem diretamente neste processo.  Caso não

ocorra precipitação em alguns dias, considerando que o processo de evaporação é

constante, ela tende a reduzir gradativamente até cessar completamente. 

A evapotranspiração  e  transpiração  estão  entre  os  fatores  que  afetam  a

precipitação interna, isto é,  a porção de água que atravessa o dossel  florestal  e

atinge  a  superfíce.  Para  avaliar  o  processo  de  precipitação  interna  é  preciso

compreender  os  fatores  que  incidem  sobre  a  porção  de  água  proveniente  da

precipitação  que  é  retida  no  dossel  e  retorna  a  atmosfera  sem  atingir  o  solo.
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Entretanto, o termo evapotranspiração é considerado por Savejine (2004), como um

erro indroduzido na modelagem da interceptação, que leva a erros na calibração nos

processos subseqüentes. O termo evapotranspiração (ET) é amplamente utilizado

em hidrologia em processos envolvendo plantas referindo-se a uma combinação de

diferentes processos evaporativos que, dependendo do detalhamento de análise e

da  escala  precisam  ser  separados  (evaporação  da  interceptação,  transpiração,

evaporação do solo, evaporação da vegetação).  Existem grandes diferenças entre

esses  processos,  principalmente  em condições  de  ocorrência,  escala  de  tempo,

caracteristicas físicas. Assim, O uso do termo ET (evapotranspiração), deveria ser

evitado nesse tipo de estudo (SAVENDIJE, 2004). 

A transpiração é a evaporação da água líquida dos tecidos vegetais para a

atmosfera.  Esse  processo  é  realizado  pelos  estômatos.  Nesse  processo  existe

também a dependência de energia, condição de pressão de vapor e vento. A taxa de

transpiração é influenciada pelo tipo e estágio de desenvolvimento da cultura. Em

superfícies com cobertura vegetal, a transpiração sobressai da evaporação do solo.

Em  florestas,  o  processo  resume-se  em  transpiração  e  evaporação  da  água

excedente nas folhas após a precipitação. Uma das mensurações utilizadas para

avaliação desses processos, considerando que é difícil a separação entre os dois, é

a utilização do Índice de Área Foliar (LAI – leaf area index). Esse valor é associado a

prevalência de  transpiração dos vegetais,  frente a evaporação de água no solo.

Entretanto, processos de evaporação no dossel florestal, não são mensurados com

a técnica. 

O  LAI,  segundo  Behera  e  Tuli  (2015),  é  uma  estimativa  de  extrema

importância para caracterização funcional de ecossistemas. A atmosfera possui na

superfície  das folhas  a  área de contato  para  permutas de gases e fotossíntese,

controlando, além das condições de radiação, fatores térmicos e hídricos. O LAI é

fundamental  para  condução  de  estudos  sobre  processos  biológicos  em plantas,

sendo essêncial como variável de entrada em muitos modelos, e  fundamental para

estudos nos processos do dossel. 

O  LAI  é  diretamente  proporcional  a  produção  primária  líquida  e  a

transpiração,  e  inversamente  proporcional  a  penetração  de  luminosidade

(transmitividade) do dossel. Observa-se que esses estudos estão muito relacionados

a  condições  de  florestas  temperadas,  com  ainda  poucos  estudos  em  florestas
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tropicais, que possuem maior complexidade (WITEHEAD et al., 1984). O LAI é uma

variável  adimensional,  que refere-se a  área  total  de  uma face  do tecido vegetal

responsável  pela  fotossíntese,  sendo  bem  aplicavel  a  folhas  largas  (mesma

superfície  em  ambas  as  faces).  Em  folhas  modificadas,  enrugadas  ou  acículas

(como das coníferas) é levada em conta uma projeção da área foliar. Essa questão é

mais  relativa  a  métodos  diretos  de  medição,  que  são  mais  trabalhosos  e  não

possuem  muita  praticidade  devido  ao  intenso  trabalho  de  campo.  As  medidas

indiretas  são  mais  utilizadas,  e  contam  com  aparelhos  que  capturam  imagem

utilizando uma lente hemisférica (tipo fish eye). 

A utilização de aparelhos com lente hemisférica para obtenção de valores de

LAI fornece resultados satisfatórios em florestas tropicais, mas a interceptação da

luz por galhos e caule pode resultar em incosistências. A solução é, em estudos

altamente específicos, retirar manualmente esses elementos, utilizando tratamento

de imagem. O LAI também possui uma relação com o depósito de serrapilheira no

solo, e pode, sob certas condições, apresentar valor de material lenhoso (no inverno,

em espécies caducas).
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2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Análise dos principais modelos de interceptação 

O  modelo  de  Rutter  apresenta  a  questão  da  interceptação  através  do

equilibrio  entre  a  água  da  precipitação  (como  entrada),  e  saída  no  formato  de

drenagem e evaporação. A drenagem e evaporação depende da quantidade de água

armazenada  no  dossel  e  em  1975,  a  versão  final  do  modelo  conta  com  um

particionamento adicional representado pelo ecoamento pelo tronco (RUTTER et al.,

1975). 

 Massman (1983)  apresenta uma variação do modelo de Rutter (1975), onde

são observadas diferenças nas equações de drenagem e evaporação. O modelo de

Liu difere do modelo de Rutter (1975) por apresentar um dossel multi camadas, onde

a saturação hídrica de armazenamento ocorre progressivamento, com uma camada

fornecendo água para o nível inferior (LIU et al., 1988). Sua concepção baseia-se

em uma forma de contemplar as copas heterogêneas e ainda minimizar a entrada de

dados.  Xiao  estima interceptação tendo como base árvores  individuais,  e  nesse

contexto  exige  uma  arquitetura  tridimensional,  requerendo  parâmetros  especiais

para arquitetura de copas (XIAO et al., 2000). 

Gash (1979) propõe um modelo analítico, com solução simplificada. O modelo

basicamente apresenta os valores de entrada, caracterizado como chuva, em forma

de eventos  discretos  separados  no  tempo de  forma que  as  estruturas  florestais

(folhas,  galhos,  etc.)  estejam  completamente  secos  no  início  da  próxima

precipitação. Cada precipitação é dividia em três fases: encharcamento do dossel,

saturação e secagem. Essa condição aporta  peso sobre a variável  climática em

oposição  a  estrutura  da  planta.  Ocorre  a  substituição,  por  valores  médios,  dos

valores das duas primeiras variáveis (encharcamento do dossel e saturação), sendo

essa premissa válida para todo o período modelado. 

Outras  modificações  ao  modelo  original  de  Gash  foram  desenvolvidas

posteriormente, por Mulder (1985), que utiliza valores de evaporação diferentes para

condições umidas e secas. Zeng et al (2000), apresenta um incremento estatístico

aos dados de entrada, e Murakami (2000), utiliza uma fase única para as fases da

precipitação. 
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Calder (1986), desenvolveu um modelo que difere de Rutter e dos modelos

tipo Gash, usando distribuição de probabilidades para determinar gotas que atingem

a copa e são retidos, e também para remoção por evaporação. A distribuição de

Poisson é utilizada e a água atinge o solo sempre que o limite de armazenamento é

atingido.

Um modelo estocástico caracteriza-se por um conjunto de variáveis aleatórias

que evoluem através do tempo. Nesse tipo de modelo, mesmo com o conhecimento

da condição inicial, existem direções infinitas de evolução do processo. Um modelo

estocástico para precipitação interna é baseado em uma distribuição probabilistica

de Poisson, referente ao número médio de gotas de chuva que se acumulam sobre

as superfícies das folhas e número de gotas que precipitam. O modelo proposto por

Calder (1986), apresenta a racionalização da observação do processo gradual de

saturação  de  água  nas  copas  da  floresta,  em evento  pluviométrico.  O  valor  de

entrada é a média do volume da gota de chuva, prevendo que a capacidade de

armazenamento máximo das copas será alcançada em menor tempo por gotas de

chuvas com maior volume. 

O  desenvolvimento  do  modelo  de  Calder  passou  a  considerar  que  a

saturação do dossel ocorre por impacto direto dos pingos de chuva para as camadas

superiores, e pelo gotejamento secundário, onde as gotas precipitadas de camadas

superiores  atingem  as  camadas  inferiores,  saturando  a  superfície  de  aderência

hídrica. O volume das gotas secundárias é relativo a cada espécie vegetal, com as

particularidades fisiologia da folha. O avanço ocorre para um modelo estocástico de

duas camadas, considerando a saturação da superfície de aderência a partir das

gotas  primárias  e  secundárias.  Ocorre  também  um  outro  efeito,  relacionado  a

energia  cinética  das  gotas  de  chuva,  que  determina  o  maximo  armazenamento

possível no dossel. 

A utilização de um simulador testou a hipótese estocástica para determinar

seus parâmetros dependentes das estruturas vegetais, evidenciando que para todas

as espécies  investigadas o  fator  de  saturação foi  maior  para  gotas  de  pequeno

volume e que a capacidade máxima de armazenamento não é constante, e sim

dependente do tamanho da gota. Essa condição de redução da capacidade máxima

de  armazenamento  relativo  ao  tamanho  da  gota  deve-se  a  energia  cinética

relacionada  (CALDER  et  al.,  1996).  Uma  revisão  da  questão,  após  algumas
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aplicações sugeriu utilizar o volume significativo da gota de chuva em substituição

ao diâmetro médio de volume, tornando mais significativo o efeito do tamanho das

gotas no processo de saturação do dossel (CALDER, 1999).

Considerando que existe uma grande variedade de florestas, e notadamente

existem espaços abertos por onde a chuva atinge camadas inferiores do dossel, ou

o chão florestal, sem o contato com as copas, algumas variáveis de modelos foram

propostos por Gash e Rutter, adaptando essa condição. A principal vantagem dessa

adaptação ocorre no momento em que a evaporação das superfícies molhadas é

ajustada  às  áreas  cobertas  por  dossel.  Isso  superou  uma  questão  de  modelos

anteriores, colocando a possibilidade de uma condição de contorno mais satisfatória.

O modelo  de Gash foi  ainda adpatado para o período de crescimento  da

vegetação  (VAN  DJIK;  BRUINJNZEEL,  2001),  onde  a  variação  de  alguns

parâmetros, como a área foliar, sofrem variações de acordo com o ciclo da cultura. O

modelo  de  Calder,  de  uma camada,  foi  ainda recebendo variações como as  de

Lockwood (1981), que adicionou multicamadas.

Considerando o ambiente florestal, em termos de locais de armazenamento

temporário para a evaporação, a precipitação pode ser interceptada pelo dossel da

árvore,  sendo  que  parte  também  pode  ser  interceptada  pelos  ramos,  epifitas,

bosque, sub-bosque ou cair diretamento no solo. 

A  interceptação  do  dossel  pode  ser  calculada  utilizando  um  pluviômetro

externo para medição da chuva bruta (P), da qual é subtraído a chuva interna (Tf,

throughfall) e o escoamento pelo tronco (Ts,  stemflow),  conforme apresentado na

equação: Ei, c = (dSc / dt)= P – Tf  - Ts  .

A interceptação  é realizada pelas folhas da copa “C”, e também pelo solo “L”

(ou  Litter).  Logo,  a  interceptação  (“I”)  é  descrita  como  “I  =  C+L”.  Ainda  nesse

contexto,  é  preciso  expressar  a  precipitação  “P”,  a  precipitação  interna  “T”

(throughfall),  que  atravessa  a  estrutura  vegetal  das  copas  e  atinge  o  solo;  o

escorrimento pelo tronco “S”; e a infiltração “R” (Obs., as letras indicativas referem-

se aos termos em língua inglesa como em Dunne e  Leopold 1978). A interceptação

é expressa em milímetros (mm) de água. O escorrimento pelo tronco (Stemflow) é a

menor  porção da interceptação,  mas possui  certa  significância  em determinadas

tipologias  florestais,  de  acordo  com a  arquitetura  da  copa  (DUNNE;  LEOPOLD,

1978).
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Entre os estudos realizados com interceptação do dossel, foram observadas

diferenças entre árvores coníferas e folhosas, pois a capacidade de armazenamento

entre as diferentes folhas varia devido a Área Foliar (IAF), aumento do peso com o

incremento do peso da água, questões aerodinâmicas e outras. O armazenamento

nos ramos e galhos é pequeno, e nas epífitas ocorre com atraso (após saturação do

dossel),  sendo  que  aumento  de  interceptação  devido  as  espífitas  pode  causar

alteração na interceptação(GERRITS, 2010). 

A interceptação na literatura pode ser definida como estoque ou capacidade

de armazenamento, como fluxo, ou como um processo completo (GERRITS, 2010).

A consideração como capacidade de armazenamento (Si [L]), a interceptação refere-

se a quantidade de precipitação (ou capacidade de retenção de água)  que está

armazenada temporariamente  na  superfície  terrestre.  A definição  como um fluxo

refere-se  a água interceptada que evaporou durante certo tempo (L T-1) durante e

após o evento. A consideração como um processo (I [L T-1]), a parte da precipitação

interceptada  na  superfície  molhada  que  sofre  processo  evaporativo  e   volta  à

atmosfera. O processo de interceptação pode ser entendido com a  equação:  I =

(dSi) / (dt) + Ei  .

Sendo  que  Si é  a  soma  de  armazenamento  de  intercpetação  e Ei a

evaporação desse valor. A escala de tempo é de 24 horas. Superado esse período

[(dSi) / (dt)] são suprimidos. Os modelos conceituais utilizados englobam o conceito

de  processo,  inserindo  procedimentos  de  cálculo  subsidiados  por  diferentes

abordagens sobre o fenômeno.

Os modelos de intercepção mais utilizados são o modelo conceitual de Rutter

et al. (1971)  e o modelo analítico de Gash (1979). Esses modelos possuem várias

revisões verificadas com propriedade em Muzylo et al. (2009). 

2.2 O modelo conceitual de Rutter                  

O modelo de Rutter, divide a chuva em três partes: chuva livre (que não tocou

o dossel) escoamento pelo tronco; precipitação que atingiu o dossel. Adicional ao

modelo  de  Rutter,  Liu  (2001)  desenvolveu  um  modelo  fisico,  baseado  em três

parâmetros, diferenciando-se do modelo de Rutter por tratar a intercepção do tronco

em conjunto com a intercepção pelo dossel. 
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A precipitação  no  dossel  (RUTTER,  1971)  pode  gotejar  para  o  solo  (ou

drenagem do dossel, D) ou  sofrer processo de evaporação (El
i,c), ou ainda   ser

armazenada no dossel (Sl
c), conforme apresenta a equação: (1 − p − pt)  ∫ Pgdt  = ∫

Ddt  + ∫  El
i,c  dt  + ∫  dSl

c .  A precipitação sobre  o tronco (pt)   também possui  três

caminhos,  podendo  evaporar  (Et
i,c),  ficar  armazenada  no  tronco  (St

c)  ou  sofrer

processo de drenagem (ou escoamento)  para  o  solo  (Ts),  como apresentado na

equação: pt ∫ Pgdt  = ∫ Tsdt +∫ Et
i,cdt +∫ dSt

c.

Quando a precipitação é completamente interceptada pelo dossel, então [Ei,c

= El
i,c + Et

i,c], ou seja, a evaporação do dossel é igual a evaporação do tronco e

dossel juntos (na equação), e os armazenamentos no dossel e tronco também são

equivalentes [Sc = Sl
c + St

c].   O cálculo de evaporação no dossel úmido utiliza a

equação  de  Penman  (PENMAN,  1948)  quando  o  dossel  está  completamente

saturado (Sl
c, max), e caso não ocorra saturação a taxa de evaporação real pode ser

calculada usando [Ep · Sl
c / Sl

c, máx]. O conceito é aplicado também para troncos, mas

adicionando uma constante (q).

A respeito  da interceptação pelo tronco (RUTTER,  1971),  não existe  fluxo

enquanto St
c <St

c, max. Uma vez que o limite é atingido, a drenagem do tronco é  St
c -

St
c,  max. No dossel o principio é o mesmo, com  Sl

c,  max  sendo definido como D = Ds

exp[b](Sl
c − Sl

c,max), sendo Ds a taxa de drenagem do dossel, e b uma constante (L-1).

A Figura 1 apresenta um resumo do modelo de Rutter.
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Figura 1. Representação do modelo de Rutter (adaptado de Gerrits, 2010).

2.3 O modelo conceitual de Gash

O  modelo  Gash  (1979)  possui,  em  sua  concepção  original,  um  conceito

semelhante ao de Rutter (1971), calculando a evaporação do dossel e do tronco. O

modelo  de  Gash  não  necessita  de  dados  meteorológicos  horários,   e  divide  a

precipitação  em três  eventos  discretos,  sendo  fase  de  encharcamento  (wetting),

saturação (saturation)  e  drenagem (drying).  O particionamento  da  precipitação é

semelhante ao modelo de Rutter. Existe ainda a distinção entre precipitações com

capacidade para saturar o dossel (Pg >=P’g = n), e sem capacidade para saturação

do dossel (Pg < P’g = m). A Figura 2 apresenta uma sistematização do modelo de

Gash.
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Figura 2 .  Representação do modelo de Gash (adaptado de Gerrits, 2010).
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Existem  duas  maneiras  distintas  de  se  comparar  os  modelos  (incluindo

Calder): quanto aos processos e estruturas envolvidos, e quanto aos parâmetros de

entrada  e  saída.  Quanto  aos  processos,  foram  verificadas  a  existência  de

espacialização, drenagem da copa, evaporação do dossel, condição pré-evento do

dossel. Quanto aos parâmetros de entrada e saída foi verificada resolução temporal

e o número de parâmetros envolvidos.

Em consideração a espacialização, todos os modelos consideram as árvores

em fragmentos ou povoamentos (exceto Xiao, que considera árvores individuais). A

drenagem da copa é referida genericamente nos modelos como sendo uma função

do tempo ou uma parte integrante do balanço hídrico da copa. O modelo de Xiao

(que pode ser considerado derivado de Rutter), considera detalhes como inclinação

da  chuva  e  inclinação  das  folhas  do  dossel.   O  modelo  de  Calder  (1986)  não

considera a drenagem da copa. 

A taxa de evaporação da copa utiliza predominantemente a formuação de

Peinman (MONTHEIT, 1965). Apenas em dois casos as formulações consideraram

alternativas  (XIAO et  al.,  2000;  MASSMAN,  1983).  A condição  pré  existente  do

dossel é assumido como seco em praticamente todos os modelos, sendo então cada

evento de chuva considerado individualmente.

Em relação  aos  dados  de  entrada,  os  modelos  usam predominantemente

dados de precipitação horária ou diária (exceto Massman, que usa 10 minutos). Na

maioria  dos  modelos  os  dados  de  precipitação  são  usados  para  estimar  a

evaporação. O número de parâmetros de cada modelo varia de 2 a 7 para uma

camada, e de 8 a 16 para multiplas camadas. 

A questão da capacidade de armazenamento de chuva na copa é referida em

todos  os  modelos,  mas  com  algumas  diferenças  significativas.  Enquanto  Rutter

apresenta a capacidade como mínimo de volume retido,  Calder  apresenta como

máximo retido. A estrutura do dossel, também referida em todos os modelos, possui

certa semelhança em Rutter e Gash, sendo verificada uma simplificação no caso da

chuva  interceptada  livre  (que  não  atingiu  nenhuma  superfície  vegetal  antes  de

chegar ao solo florestal). Os modelos de Calder consideram a questão de maneira

mais elaborada, em uma exigência comparável com o IAF.
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A questão da padronização da classificação climática e do tipo de vegetação

também  é  feita  nos  modelos,  bem  como  o  parâmetro  de  calibração.  Para

classificação climática é normalmente utilizado a classificação de Koppen. Sobre o

tipo  de  vegetação estudado,  normalmente  os  modelos  variam de acordo  com a

região  de  aplicação.  Na  América  do  Norte  e  Europa,  coníferas  é  a  tipologia

predominante, enquanto na América do Sul e Ásia, as florestas tropicais folhosas

são o objeto de estudo.

O  resultado  desses  modelos  muitas  vezes  acaba  em  reflexão  quanto  a

disponibilidade de dados.  Nos locais  onde somente dados de precipitação estão

disponíveis, o modelo tipo Gash acaba sendo mais utilizado.

A  partir  da  comparação  dos  modelos,  é  possível  observar  que  existem

inúmeras  diferenças  entre  sua  estrutura  e  funcionamento.  A decisão  sobre  qual

modelo utilizar depende da escolha do usuário. É preciso levar em conta, além das

informações  teóricas,  o  conjunto  de  dados  a  ser  utilizado  para  cada  modelo.

Também deve-se levar em consideração o desempenho dos modelos de acordo com

a variação de tipologias.

A exigência de parâmetros é uma das limitantes de alguns modelos, como por

exemplo o modelo de Calder, uma vez que não são fáceis de ser obtidos. Outras

limitantes são a ausência de uma descrição mais detalhada dos parâmetros (para o

caso de ajustes regionais), ou ainda o tempo de publicação (alguns modelos são

recentes),  e  ainda  limitações  na  descrição  das  tipologias  florestais  e  suas

particularidades. A facilidade de uso também é um fator limitante, uma vez que a

dificuldade de interpretação dos conceitos e a complexidade de programação tem

grande interferência. O modelo de Gash teve uma grande frequencia de uso devido

a facilidade de satisfação de seus requisitos principais. 

Alguns  modelos  possuem  um  uso  limitado  devido  a  complexidade

computacional  e  conceitual  exigida,  além da habilidade o operador.  Nesse caso,

somente um esforço massivo da comunidade científica poderia auxiliar na melhor

distribuição de aplicação dos modelos. Outro fator é que quanto maior o  número de

plublicações referentes a um modelos, mais estímulo este recebe para aplicações

futuras, em detrimento a outros modelos. Em termos gerais, o volume reduzido de

informações sobre alguns dos modelos dificulta sua aplicação. 
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A complexidade de definição da exigência temporal e o grande número de

parâmetros e requisitos exigidos pela maioria dos modelos dificulta sua utilização. É

uma situação onde o uso em parcelas específicas é possível, mas o erro aumenta

significativamente na extrapolação dos resultados para outras áreas. Muitos desses

erros  podem ser  atribuídos  as  condições  de  distribuição  das  precipitações,  que

ocorrem de maneira variável e esparsa. 

A questão das tipologias florestais também exige atenção, uma vez que em

florestas sazonais de climas frios,  a realidade pode ser mais estável  do que em

florestas  mistas.  Florestas  tropicais  também  apresentam  algumas  questões

relacionadas  a  condição  da  distriubição  espacial,  uma  vez  que  alguns  modelos

prevêem  árvores  esparsas.  Um  dos  pontos  de  dificuldade  é  a  modelagem  da

evaporação do dossel, variável de acordo com muitos parâmetros. A consideração

de  um modelo  de  evaporação  para  um conjunto  de  árvores  acaba  sendo  bem

diferente da realidade de uma floresta contínua. Em termos de tipologias florestais, a

questão dos arbustos acabam ganhando pouco destaque devido a dificuldade de

verificação do ciclo hídrico. Mas a aplicação dos modelos nessa tipologia mostrou-se

bastante viável. 

A questão da validação dos modelos também é complicada, uma vez que em

várias situações, os trabalhos publicados não revelam essa condição (modelos não

foram validados). Uma última condição de complexidade é o percentual de incerteza

quanto  aos  parâmetros  de  entrada  no  modelo.  Essa  situação  acaba  tornando

complexa a estimatíva do intervalo de confiança dos modelos.
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4 CONCLUSÕES

A utilização  de  modelos  para  predição  da  condição  da  interceptação  em

ambiente florestal depende basciamente do tipo de dado disponível e da tipologia

florestal.  Observa-se  que  as  adaptações  conferidas  aos  modelos  originais  de

predição devem-se a ausência de dados ou inadequação ao tipo de vegetação, uma

vez  que  a  configuração  clima/vegetação  é  bastante  variada,  dificultando  a

aplicabilidade de um mesmo modelo em duas situações diferentes.

A situação apresenta a condição de que a eficiência de um modelo depende

do  número  de  adaptações  realizadas  para  adequação  a  realidade,  buscando

minimizar os erros sistemáticos. 
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CAPÍTULO 2 -  Perfil pluviométrico predominante e sua influência na
interceptação: a questão dos modelos de estimativa de interceptação florestal

aplicávies à  Floresta Ombrófila Mista

Resumo:  Os  modelos  de  interceptação  da  precipitação  possuem  versões
modificadas com aplicações direcionadas a  diferentes  condições climáticas  e  de
vegetação.   O  presente  trabalho  verifica  as  condições  climáticas  na  região  de
ocorrência  da  Floresta  Ombrófila  Mista  e  apresenta  uma  pesquisa  na  base  de
dados científicos, evidenciando as utilizações dos modelos  para interceptação da
precipitação em ambiente florestal, em condições similares ou  adaptáveis a essa
condição.  Foram  verificados  pontos  como  desempenho  no  modelo,  correções
necessárias e possíveis fontes de erro. A pesquisa foi efetuada na base de dados
Elsevier, no ano de 2017, em 73 artigos referentes a temática, dentre os quais 39
foram selecionados e separados de acordo com a tipologia florestal  onde houve
aplicação. Foi verificada uma predominância do uso dos modelos de Rutter e Gash,
com um desempenho satisfatório. Incoerências foram relatadas devido a presença
inesperada de muitas plantas de uma única espécie ou de valores de precipitação
incomuns. A análise climática na região da Floresta Ombrófila Mista revelou um perfil
de  precipitações  frequentes  mas  de  baixa  intensidade,  com  chuvas  intensas
principalmente nos períodos de verão.

Palavras Chave: Modelo de Gash, Modelo de Rutter, Hidrologia Florestal.

CHAPTER 2 - Predominant rainfall profile and its influence on interception: the
question of forest interception in Mixed Ombrophilous Forest

Abstract: Models  of  Precipitation  Interception  have  modified  versions  with
applications directed to different climatic and vegetation conditions. The present work
verifies the climatic conditions in the region of occurrence to Mixed Ombrophilous
Forest and presents a research in the scientific database, evidencing the uses of the
models for  interception of rainfall  in  a forest  environment,  in conditions similar  or
adaptable  to  this  condition.  Scores  such as  performance on the  model,  required
corrections, and possible sources of error were verified. Research was done in the
Elsevier database, in the year of 2017, in 73 articles related to the theme, among
which 39 were selected and separated according to the forest typology where there
was application. A predominance of the use of the Rutter  and Gash models was
verified,  with  a  satisfactory  performance.  Inconsistencies  have  been  reported
because of the unexpected presence of many plants of a single species or of unusual
precipitation values. Climatic analysis in the region of the Mixed Ombrophilous Forest
revealed a profile of frequent but low intensity precipitations, with intense rains mainly
during the summer.

Keywords: Gash Model, Rutter Model, Forest Hydrology.
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1 INTRODUÇÃO

O processo de interceptação da precipitação realizada pelas estruturas das

florestas é normalmente o primeiro contato da água em ambiente atmosférico com a

superfície continental.  Esse processo influencia o ciclo hidrológico local, uma vez

que parte da água vai atravessar a cobertura florestal e cair diretamente no solo e

parte atingirá as estruturas vegetais precipitando para o solo ou para camadas mais

baixas  do  dossel,  enquanto  uma  fração  vai  evaporar  e  retornar  a  atmosfera

(HORTON, 1919). 

A  mensuração  desse  processo  é  necessária  para  o  conhecimento  do

comportamento hidrológico de uma região, e com este objetivo foram desenvolvidos

métodos específicos, envolvendo variáveis climáticas e estruturais,  com base em

conceitos  físicos ou empíricos,  que visam descrever  o  fenômeno da forma mais

fidedigna  possível.  Esses  modelos  foram desenvolvidos  para  diversas  tipologias

florestais  (MUZYLLO,  2009),  e  utilizam  conjuntos  de  dados  climáticos.  Muitas

adaptações foram propostas para os vários modelos existentes, visando adequá-los

as diferentes  caracteristicas  locais  (clima e  vegetação),  sendo que grande parte

deles  foi  concebida  para  florestas  de  coníferas,  abundantes  no  hemisfério  norte

(mas existem modelos adequados ao uso em florestas de folhosas e na floresta

tropical). Algumas adaptações permitem o uso dos modelos também em formações

arbustivas. 

A  Floresta  Ombrófila  Mista  com  Araucária,  conhecida  como  “mata-de-

araucária” ou “pinheiral”, é um tipo de vegetação do Planalto Meridional, localizada

principalmente nos estados da Região Sul do Brasil (Paraná, Santa Catarina e Rio

Grande do Sul). Considerada “clímax” da formação florestal nessas regiões, possui

ainda disjunções florísticas em pontos isolados nas Serras do Mar e Mantiqueira. 

A  Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze, é a espécie representativa dessa

tipologia,  possivelmente  disseminada  através  do  Escudo  Atlântico  em  eras

geológicas precedentes (IBGE, 1991).  A composição florística dessa vegetação é

dominada  por  gêneros  primitivos  como  Drymis  e  Araucaria (australásicos)  e

Podocarpus (afro-asiático).  São  identificadas  quatro  formações  da  Floresta

Ombrófila  Mista:  -  Aluvial:  em terraços antigos  associados à  rede hidrográfica;  -

Submontana: constituindo disjunções em altitudes inferiores a 400 m; - Montana:
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situada  aproximadamente  entre  400  e  1000  m  de  altitude;  e  -  Alto-Montana:

compreendendo as altitudes superiores a 1000 m (IBGE, 1978). 

Figura 3. Perfil da Floresta Ombrófila Mista (Veloso et al., 1991 apud IBGE 2012).

O clima na região da Floresta Ombrófila Mista é, segundo a classificação de

Koppen, Cfa e Cfb em sua maior parte com precipitação anual superior a 1.000 mm,

e temperaturas médias de 10ºC (inverno) a 16ºC (verão)  (IBGE, 2012).

A climatologia de uma região é determinante em estudos sobre a vegetação,

pois  é  a base das relações ecossitêmicas.  O clima  possui  influência direta  nos

ecossistemas , e entre os fatores de predição estão a latitude, longitude e altitude do

local  (JYLHA et  al.,  2010).  A distribuição  regional  da  precipitação  depende  de

inúmeros fatores climáticos globais e o clima de cada região sofre a influência do

relevo e de outras condições particulares, como distância do oceano, entre outros

fatores. A cobertura florestal de uma área depende diretamente do volume de chuva

da região, sua distribuição ao longo dos meses, a intensidade e a frequência com

que ocorre.

 A região da Floresta Ombrófila Mista situa-se predominantemente na área

subtropical  (abaixo do trópico de Capricórnio),  na região Sul  da América do Sul.

Essa  condição  determina  em  grande  parte  as  condições  de  precipitação  e

temperatura na região (APARECIDO et al., 2016). Em estudos sobre a precipitação,

tradicionalmente as abordagens sobre interceptação assumem o modelo de Wilhem

Koppen (MUZYLO et al., 2009), que utiliza o pressuposto que a vegetação natural é

a melhor expressão do clima de uma região. Esse modelo é largamente utilizado,

em sua forma original ou modificado (KÖPPEN; GEIGER, 1928). O incremento de
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modificações nesse modelo  refere-se a  limites  térmicos e hídricos.  Em sistemas

automatizados,  Tewartha  (1954)  propôs  algumas  modificações  no  sistema  de

Koppen, com simplificações que tornaram este Sistema de Classificação Climática

(SCC) mais adaptável. 

 Entre os Sistemas de Classificação Climática, justifica-se o uso de Koppen

para  estudos  geográficos  e  climatológicos  pela  menor  exigência  de  parâmetros.

Entretanto essa condição simplifica demasiadamente o caso das culturas agrícolas.

Observa-se ainda que poucos estudos são capazes de fazer  essas associações

entre clima e cultura agrícola, sendo complexa a aplicação em agrometeorologia.

Em alternativa a Koppen, o SCC de Thornthwait apresenta a planta como um meio

físico de transporte  da água do solo  para a atmosfera,  sendo considerado mais

refinado para aplicações agrícolas (TREWARTHA, 1954). Entretanto essa condição

refinada no SCC de Thornthwaite não é plenamente favorável  uma vez que não

existe disponibilidade de medidas desse elementos, sendo então utilizada somente a

temperatura. A conclusão é que Thornthwait é um SCC que não traz melhorias na

definição climática, e é mais complexo do que o SCC de Koppen (ROLIM et al.,

2007).

Foram analisadas caracteristicas climáticas na área de ocorrência da Floresta

Ombrófila  Mista,  apresentando  uma  seleção  de  modelos  aplicaveis  a  essas

condições.  O  objetivo  foi  selecionar  modelos  de  interceptação  aplicáveis  as

condições climáticas e vegetacionais observadas na região em estudo.
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2 MATERIAIS E MÉTODOS

O  monitoramento  da  precipitação  oficial  na  região  ocorrem  em  estação

pluviométrica localizada a 3,85 km da área de estudos. A estação é operada pelo

Instituto Nacional de Meteorologia - INMET (8º distrito meteolorógico do Paraná), e é

do  tipo  convencional  de  superfície,  registrando  dados  de  diversos  sensores.  A

idendificação  da  estação  é  “Irati-PR”  código  OMM:  83836,  localização:  Latitude

-25.466667º;  Longitude  -50.633333º  ;  Altitude:  836.95  metros.   A região  de  Irati

possui precipitação anual média entre 1600 e 1800 mm, com estações do ano bem

definidas. 

A estação de São Mateus do Sul (INMET) (Estação: São Mateus do Sul –

A874  Código  OMM  86931  Registro:  19  UTC  Latitude:  25.835604º,  Longitude:

50.368994º Altitude: 780 metros ) está localizada a 47 km da área de estudos. As

duas estações (Irati e São Mateus do Sul), e ainda a estação agrometeorológica do

IAPAR (localizado a 18 km da área de estudos - Latitude: 25.534862º, Longitude:

50.657707º ) foram utilizadas para dirimir dúvidas sobre dados de precipitação, com

o eventual uso de interpolação (triangulação). Aves e Vecchia (2011), observam que

existem diferentes métodos de interpolação, aplicados as diferentes finalidades, e o

método de interpolação foi  escolhido devido a distribuição regular  dos dados ao

longo  do  domínio  e  do  período  requerido  (considerando  somente  as  estações

oficiais, sem incluir as medições na área de estudos). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Condições climáticas na área da Floresta Ombrófila Mista

A  precipitação  pluviométrica  é  a  variável  meteorológica  diretamente

relacionada com a geração de runoff. O volume de precipitação também determina

as  caracteristicas  gerais  da  bacia  hidrográfica,  e  a  quantidade  de  água  que  ira

receber. O comportamento hidrológico da bacia dependerá de outras caracteristicas,

mas o fator de entrada do modelo é a precipitação. 

Em  variáveis  meteorológicas,  as  médias  históricas  fornecem  um  bom

indicador  do  esperado  para  determinada  região  e  período,  em  termos  de

precipitação. 

O perfil clímático da região apresenta pluviosidade média de 1476 mm (Figura

4),  e  classificação  Koppen  Cfb,  considerando  também  invernos  rigorosos  com

ocorrência de geadas.

Figura 4. Perfil climático na da área de estudos de 01/01/1978 a 02/05/2016 
                (estação  Irati-PR - código OMM: 83836)

Os dados obtidos das estações meteorológicas foram organizados em tabelas

para uma análise quanto a frequência de precipitações e seus respectivos volumes.

Foram utilizadas observações de 01/01/1978 a 02/05/2016. O método utilizado para

correção  de  falhas  na  série  histórica  foi  Ponderação  Regional  com  base  em

Regressões Lineares, e adicionalmente o método de Regressão Linear. O método

de Regressão Linear apresentou menor desvio nos dados (OLIVEIRA et al., 2008;

OLIVEIRA et al., 2010). A verficação da homogeneidade dos dados foi realizada pelo

método da dupla massa, comparando os valores com estações de referência, em

mesma região climatológica (ANA, 2016). 

36



A Figura apresenta as precipitações ocorridas em 38 anos de estudos, onde

janeiro e fevereiro apresentam-se com os meses de janeiro e fevereiro como os

mais chuvosos e julho e agosto como o bimestre mais seco. Observa-se que os

valores  são relativos  as  chuvas diárias  (acumulado em período de 24  horas),  e

disponíveis para acesso em planilhas e bancos de dados. Não é possível, com os

dados disponíveis em séries longas, verificar intensidade de precipitação, uma vez

que não se obtém hora de início e término da chuva. 

A ocorrênca de precipitação é maior no período de verão e tende ao mínimo

nos meses de inverno. A frequência das precipitações é importante nos cálculos do

escoamento superficial, uma vez que chuvas em dias consecutivos possuem maior

probabilidade de ocasionar o runoff devido ao encharcamento do solo. Tuset et al.

(2016)  observaram  que  o  runoff  sofre  influência  direta  dos  antecedentes

pluviométricos e das condições de saturação hídrica do solo. A questão do dossel

florestal  também está relacionada a evaporação e evapotranspiração,  ou seja,  a

água da precipitação que não chega ao solo e retorna a atmosfera.

O pluviometro padrão normalmente utilizado é o modelo Ville de Paris, que

não é adequado para chuvas de curta duração. Dados de pluviógrafos não estão

disponíveis  em séries  históricas,  exceto  a  condição  de  utilizar  a  informação  da

Estação INMET de São Mateus do Sul, que possui marcação de precipitação com

intervalo horário. Essa situação ainda exclui a mensuração de chuvas de duração

inferior  a  60  minutos.  Os  dados  disponíveis  são  suficientes  para  uso  em

planejamento de obras civis (pontes, canais, etc), mas em estudos de interceptação

é necessário maior precisão, não acusada pela série histórica. A análise estatística

apontou  os  meses  de  verão  como mais  chuvosos,  entretanto  janeiro  possui  um

grande  desvio  padrão.  O  mês  de  agosto  (menor  pluviosidade  e  menor  desvio

padrão) é o mês mais seco e esse padrão é mais estável  quando comparado a

outros meses.

Com base na análise das precipitações, na série histórica e desconsiderando

a possibilidade de verificação da intensidade da chuva, é possível observar que  os

volumes mensais  de  precipitação são estáveis  ao  longo do tempo.  Entretanto  o

elevado  desvio  padrão  pode  comprometer  análises  pontuais  de  intensidade  da

precipitação. Considerando a verficação de estudos de interceptação florestal com
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melhor rendimento em chuvas entre 0,2mm a 3 mm (STAM II;   PYPKER, 2015),

optou-se por uma revisão dos modelos aplicáveis a chuvas de baixa intensidade.

3.2 Os modelos de Interceptação florestal

O conjunto de folhas e galhos das árvores realiza o primeiro contato da chuva

com a superfície terrestre. A precipitação pode também atravessar o dossel através

de  clareiras,  atingindo  estratos  inferiores,  ou  até  mesmo  o  solo  diretamente.  A

variação da copa e o estágio sucessional influenciam diretamente na interceptação,

assim como os diferentes padrões de retenção, escorrimento e evaporação da água

de acordo com a intensidade e duração das precipitações (BUTTLE et al., 2000). 

Efetuou-se  uma  revisão  dos  modelos  de  estimativa  da  precipitação

conduzidos em ambientes florestais com caracteristicas semelhantes ou próximas as

estruturas vegetais e climáticas a região de ocorrência da Floresta Ombrófila Mista.

Foi realizada busca de trabalhos que fizeram uso de métodos em bases de trabalhos

científicos (como a Elsevier,  Scielo e Scopus), selecionando trabalhos publicados

entre  os  anos  de  1980  a  2016,  verificando  sua  região  de  aplicação  e  suas

condições. Os termos de busca foram apresentados em língua inglesa (interception,

forest) e resultaram em 182 ocorrências de uso desses modelos.

3.3 Distribuição da aplicação dos modelos por espécies florestais

Grande parte dos estudos realizados com modelos de interceptação foram

realizados em florestas de coníferas. Essa questão pode também ser atribuída a

concentração de entidades científicas em áreas de predominância dessa tipologia

florestal.  Estudos conduzidos na  América  do Sul  e  Ásia  são mais  propensos ao

estudo de folhosas. Alguns pesquisadores conduziram estudos em tipologias mistas,

florestas tropicais e tipologias arbustivas. 

Considerando  as  182  ocorrências  onde  a  temática  de  interceptação  da

precipitação  era  mencionada,  foram  identificados  73  artigos  onde  ocorreu  a

aplicação  do  modelo.  Praticamente  dois  terços  dos  trabalhos  na  área  foram

realizados em florestas de coníferas Considerando os artigos restantes, 39 estudos

foram conduzidos em florestas de coníferas, 15 estudos foram efetuados em floretas

tropicais,  13  em florestas  de  folhosas  e  quatro  em ambiente  misto  (coníferas  e
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folhosas).  A Floresta Ombrófila Mista apresenta uma composição florística contendo

folhosas  e  coníferas,  podendo  também  possuir  algumas  caracteristicas

assemelhadas a Floresta Tropical e Floresta de Folhosas.

Foram identificados 5 modelos principais: Rutter (RUTTER et al., 1975); Gash

(GASH, 1996);  Liu (LIU, 2007); Calder (CALDER, 1996)e; Mulder (MULDER, 2000).

Em muitas  situações   pesquisadores  recorreram a  utilização simultânea de  dois

modelos, com tendência ao uso do modelo de Gash e do modelo de Rutter, por

possuirem bases de estimativa diferenciada.

3.4 Aplicações dos modelos em florestas de folhosas

As  aplicações  em  florestas  de  folhosas  totalizaram  13  ocorrências,  com

destaque para a utilização do modelo de Gash, conforme a Tabela 1.

Tabela 1. Modelos de interceptação utilizados em florestas de Folhosas.

As variações de precipitação pluviométrica, e outras variáveis meteorológicas

para estimar  a evaporação potencial  em uma floresta de folhosas.  O modelo de

Rutter e o modelo de Gash foram comparados com as perdas por interceptação

observada,  sendo a melhor  predição a do modelo de Gash (superestimou 2% o

resultado medido no período) . Os dois modelos tiveram desempenho satisfatório.

Dados pluviométricos de 30 anos, utilizando o modelo de Gash, apontaram perda

média de interceptação de 30% a 41% (ABOAL et al.,1999). O modelo de Gash em
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folhosas apontou ainda para perdas em em média 29% (ROWE, 1983), entre 25% a

28% (SRAJ et al., 2008), 31% (RAO, 1987).

A equação de Penman-Monteith   para estimativa da evapotranspiração de

espécies nativas, utilizando o modelo de interceptação de Rutter modificado para

evaporação de água do  dossel  (dossel  saturado).  O experimento  contou  com a

ajuda  de  torres  e  instrumentos  micro-meteorológicos.  Além  de  diversas  outras

medidas, o estudo apontou interceptação variando de 6% a 25%, apontando para o

fato de que as espécies arbóreas tropicais úmidas podem influenciar o equilíbrio

hidrológico (BIGELOW, 2001)

O Modelo  de  Gash  reformulado  e  o  Modelo  analítico  Liu  executado  com

parâmetros  de  modelo  predeterminados  derivados  da  literatura  subestimaram  a

perda cumulativa de interceptação em 34,4% e 37,1%, respectivamente. Quando

dados coletados durante o perído de observação foram utilizados, o modelo Gash

reformulado superestimou a intercepção observada em 3,0%, enquanto o modelo

Liu subestimou a interceptação cumulativa observada em 0,8%. O modelo de Liu foi

apontado como mais aplicado a área, também por necessitar de um menor número

de  dados  de  entrada.  Os  valores  de  interceptação  ficaram  na  ordem  de  15%

(CARLYLE-MOSES; PRICE, 2007).

A perda por interceptação em uma floresta de folhosas, com caracteristica

caducifólia, expressou a variação do dossel usando o índice de área foliar (IAF). O

modelo  Gash  revisto  foi  usado  para  estimar  a  perda  de  interceptação  mais

precisamente dividindo o período de cálculo, e o resultado foi que a  perda estimada

de interceptação foi subestimada  em 7,8%. Os parâmetros do modelo Gash revisto,

no que se observa em relação a capacidade de armazenamento do dossel, estava

sujeito a  variações no IAF e a taxa de evaporação foi relacionada, às condições

meteorológicas e à estrutura do dossel em termos de resistência aerodinâmica, que

colabora com a evaporação (DEGUCHI et al., 2006).

 Observações com variações de modelos entre a previsão de interceptação

em condições de inverno e verão. Os modelos de Gash e também o modelo de

Mulder, considerando satisfatório o resultado para ambos os modelos em ambas as

épocas,  ressaltando  que  pode  haver  variação  no  processo  de  interceptação  de

chuvas no verão Herbst et al. (2006). Observando o processo de interceptação em

uma espécie  folhosa,    a  interceptação foi  de  24  %.  O principal  destaque foi  a
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verificação de que em situações de ventos fortes, a interceptação apresentava-se

muito  superior,  o  que resultava  em um valor  negatívo  no modelo de Gash.  Nas

demais situações, o resultado do modelo foi bastante satisfatório (DOLMAN, 1987).

O  número  de  coletores  para  diferentes  intervalos  de  confiança,  em  relação  a

precipitação  incidente.  Verificou  também  um  modelo  pouco  utilizado,  conhecido

como modelo  de  Helvey e  Patric,  que subestimou sistematicamente  a  perda de

interceptação de dossel para precipitações maiores que 7 mm/h, enquanto o modelo

Gash  revisado  superestimou  sistematicamente  este  fluxo  (PRICE;  CARLYLE-

MOSES, 2003).

O modelo de Liu (1997) não apresenta parâmetros empíricos para a previsão

da interceptação de chuvas em florestas. O modelo é aplicado com sucesso em

regiões  tropicais  e  subtropicais,  e  todos  os  parâmetros  utilizados  no  modelo,

incluindo a capacidade de armazenamento do dossel, índice de umidade do dossel,

índice de área foliar (fechemento do dossel) e taxa de evaporação do dossel são

obtidos “in loco”.  O modelo pode ser executado em uma base horária,  diária ou

evento, de acordo com a disponibilidade de dados meteorológicos.  A previsão da

interceptação semanal de chuvas explica 89% da variação na intercepção medida

em seis áreas tropicais específicas.

3.5 Estudos em Florestas Tropicais

As  aplicações  em  florestas  Tropicais  totalizaram  15  ocorrências,  com

destaque  para  a  utilização  do  modelo  de  Rutter  e  Gash,  conforme  a  Tabela  2

apresenta.
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Tabela 2. Modelos de interceptação utilizados em florestas Tropicais.

Em  floresta  tropical  observou que as  perdas de  intercepção representam

18%  da  precipitação  incidental,  e  o  modelo  de  Gash  (modificado)  foi  utilizado

provendo  dados  de  maneira  eficiente  e  compatíveis  com o  observado  (DYKES,

1997). Perdas de interceptação de 11% da precipitação total bruta, na floresta sem

interferência e de 6% na área da floresta onde ocorreu exploração humana foram

observadas por Asdak et al. (1998).  Perdas de intercepção  de 21% da precipitação

bruta foram verificadas por Calder et al. (1986).

A variabilidade da intercepção em relação à precipitação (sazonalmente  e

entre anos) foi verificada com o modelo de Gash, e a perda de intercepção no ano

com precipitação normal foi de 13,3%, comparada a 22,6% da precipitação bruta no

ano seco. A diferença de intercepção é explicada pela comparação da intensidade

média e duração dos eventos no ano normal (8,77 mm/h e 1,88h) versus o ano mais

seco (5,36 mm/ha 2,32h). A perda de intercepção para todo o período representou

16,5% da precipitação bruta, com queda de 82,9% e queda de 0,6% (CUARTAS et

al., 2007). 

A perda por interceptação ficou em torno de 10% (dentro de um intervalo de

confiança)  em  um  local  com  a  presença  de  espécies  de  palmeira,  com  folhas

caracteristicas. Essa condição indica a necessidade de compreensão do fenômeno

de redistribução da água da chuva em floresta com elevada incidência de espécies
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de palmeiras (GERMER et al., 2006).  Holscher et al. (2004) pesquisou a influência

da vegetação epífita, composta por  plantas não vasculares (musgos, hepáticas e

líquenes), nos fluxo de água do dossel em florestas tropicais. O modelo utilizado foi

o de Gash modificado, que previu com eficiência a interceptação de 28%, atribuindo-

se 6% desse valor as epífitas. A biomassa de epífitas não-vasculares foi de 1,9t/ha

de peso seco. Os teores mensais de água de musgo  variaram entre 24 e 406% de

peso seco de musgo (que possui  altíssima capacidade de retenção de água).  A

variação sazonal no conteúdo de água de musgo foi reproduzida satisfatoriamente

por um modelo de balanço de água corrente. Foi aplicado um modelo modificado de

interceptação analítica, que incorporou o modelo de balanço hídrico de musgo. 

Em um modelo de interceptação, existem três escalas de tempo que regem o

processo: o período entre duas precipitações, a duração média da precipitação e o

tempo de retenção da água na copa. Nessas condições, considera-se a taxa de

evaporação do dossel umido menos representativa. A perda por interceptação foi

bem  avaliada  pelo  modelo  de  Rutter,  e  é  compatível  a  outros  locais  com

caracteristicas equivalentes (ZENG et al.,  2000).  Loescher et  al.  (2005) conduziu

experimento em floreta tropical, verificando condições de fluxos de energia (albedo,

calor latente abaixo do dossel). Verificou a interceptação do dossel utilizando um

modelo de Rutter, encontrando valores em torno de 12%.   

 O  modelo  de  Calder  (modelo  estocástico  de  duas  camadas)  relaciona  o

tamanho da gota com a intensidade da chuva e o processo de queda da gota a partir

do dossel florestal.  Esse modelo apresentou desempenho superior ao modelo de

Rutter, provavelmente devido a melhor previsão líquida no início da precipitação Hall

et al. (1996). 

 O modelo de Rutter e o modelo analítico de Gash, com dados  provenientes

de estações meteorológicas automáticas montadas acima da floresta Amazônica. As

medidas  foram compatíveis  com a  perda  de  interceptação,  que  foi  de  8,9% da

precipitação medida (LLOYD et al.,1988).  Em ambiente de floresta tropical, verificou

que  o  modelo  Rutter  não  conseguiu  estimar  adequadamente  os  valores  de

interceptação durante chuvas elevadas (SCHELLEKENS et al., 1999).

 O modelo analítico de Gash representou  a interceptação durante o evento

extremos com melhor precisão. Entretanto, foi verificada a necessidade de melhor

estimativa da evapotranspiração.  Em outro experimento (SCHELLEKENS, 2000) em
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floresta  tropical  e  condições  de  elevadas  taxas  de  evaporação  e  utilizando  um

modelo distribuído, os resultados foram satisfatórios com a aplicação do modelo de

Rutter.  Esse resultado  foi  obtido  depois  de  aumentar  o  valor  da  evaporação do

dossel, derivado da equação de Penman-Monteith. 

Estimativas baseadas na precipitação (bruta) apontaram para valores médios

9% superiores às perdas observadas. Estimativas diárias baseadas na precipitação

média foram 26% maiores do que as perdas observadas, pela substituição da chuva

média  pela  chuva  imediata,  resultando  em  superestimativa  da  evaporação  e

armazenamento  do  dossel.  Ajustando  o  número  de  chuvas  (evaporação  e

armazenamento)  de  uma  forma  consistente  com  a  base  física,  o  modelo

superestimou  a  precipitação  diária  em  3%.  A  perda  por  interceptação  foi

superestimada em 12% pelo modelo de Gash (PEARCE; ROWE,1981)

  

3.6 Estudos realizados em florestas mistas

Encontra-se  na  literatura  4  autores  que  realizaram  estudos  em  florestas

mistas, e verificou-se que o modelo de Gash foi o mais utilizado. 

As  Perdas  de  intercepção  medidas  em  condições  mistas  (coníferas  e

folhosas)  foram de 22,3%, 18,6% e 17,4% da precipitação total  nas florestas de

coníferas, condições mistas e folhosas respectivamente. O modelo Gash (usando

Penman-Monteith com cobertura de copa úmida), previu perdas de interceptação de

8,1% a 10,5% em uma base anual, melhorando seu desempenho quando alterações

sazonais foram consideradas no modelo. As previsões da floresta ripária e zonas

úmidas necessitaram de correções, devido a particularidades da vegetação do sub

bosque (BRYANT et al., 2005).

Em plantios mistos, a interceptação ficou entre 4,3% a 19,3%, onde modelos

de Gash originais e revisados simularam esses fluxos dentro do erro padrão das

estimativas observadas, sugerindo que o modelo analítico pode ser apropriado para

outras aplicações dentro deste tipo de floresta. O modelo Gash revisado (baseado

em critérios fisicos) é mais robusto,  estimando em 60% a perda por intercepção

ocorreu após o término da precipitação e em valores situados entre  27% a 33% as

perdas durante a precipitação (CARLYLE-MOSES; PRICE, 1999). 
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A comparação dos modelos de Gash e de Mulder, em floresta mista em região

tropical foi feita por Hutjes et al. (1990). O intuito era comparar as estimativas dadas

por dois modelos (chuva em um único dia de maneira intermintente, conforme o

modelo de Gash e  distribuição de precipitação,  conforme o modelo de Mulder).

Ambos os modelos simularam  o processo de interceptação dentro do intervalo de

erro das estimativas de campo. 

O modelo de Rutter subestimou a fração de interceptação total em cerca de

4% em precipitações maiores que 10 mm (JETTEN,1996). Em plantios de Eucalipto,

tanto o modelo de Gash quanto o modelo de Rutter superestimaram a perda por

interceptação, em floresta de eucalyptos. Reformulando a equação de Gash para

condições de  árvores  esparsas,  os  valores  variaram 3% do observado,  obtendo

melhor precisão (VALENTE et al., 1997). 
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4 CONCLUSÕES 

A pesquisa realizada permitiu verificar que a aplicação do modelo de Gash e

do modelo de Rutter ocorre em maior número, entre os diversos modelos existentes.

Entretanto muitas aplicações foram feitas com adaptações pontuais aos modelos,

para permitir um melhor ajuste a condição local, sem contudo promover alterações

profundas no modelo. O modelo de Gash é bastante versátil, com aplicações até em

ambiente semi-árido (SADEGHI et al., 2015). Ringgaard et al. (2014), indicam que o

modelo de Gash é adequado para modelar perdas em dossel complexo. 

A  comparação  do  resultado  encontrado  no  modelo  e  o  observado  por

mensurações locais foi bastante satisfatório, com variações dentro de um intervalo

de variação entre  5% a 10%, podendo melhorar com ajustes pontuais (GERMER et

al.,  2006;  HUTJES  et  al.,1990;  LLOYD  et  al.,1988).  Algumas  divergências

encontradas ao comparar os resultados preditos pelo modelo e as medições em

campo podem ser devido a pluviosidade muito elevada ou maior que a prevista no

modelos (WALLACE;  MCJANNET,  2006). O resultado também pode divergir devido

a variações nos valores de evaporação decorrentes do uso da equação de  Penman-

Monteith (BRYANT et al., 2005; WALLACE;  MCJANNET, 2008).

A composição floristica da Floresta Ombrófila Mista, considerando as diversas

aplicações de modelos analisadas nesse trabalho, possui condições para aplicação

dos modelos de Rutter e Gash. As condições da floresta só foram consideradas

precursoras  de  incoerências  nos  valores  finais   por  Germer  et  al.  (2006),  que

destacam  a  grande  presença  de  palmeiras  na  área  de  estudo.  Condição

semelhante,  se  ocorrer  em Floresta  Ombrófila  Mista,  refere-se  a  fragmentos  de

floresta com interferência antrópica.

O presente trabalho conclui que o uso do modelo de Rutter e o modelo de

Gash  é  possível  em  ambiente  de  Floresta  Ombrófila  Mista,  considerando  a

disponibilidade de dados. Ressalta-se ainda que o modelo de Calder  (CALDER,

1996)  e  o  modelo  de  Liu  (LIU,  1997)  podem  ser  utilizados,  mas  carecem  de

subsídios  de  aplicações  similares,  principalmente  em  relação  as  adaptações

pontuais que podem ser necessárias.
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CAPÍTULO 3 -  Intensidade da chuva e sua influência na precipitação interna na
Floresta Ombrófila Mista

Resumo:  O processo de interceptação da água das chuvas pelas florestas é um
fator pouco compreendido do ciclo hidrológico continental,  mas promove serviços
ambientais importantes como a redução do escoamento superficial e o incremento
no processo de infiltração de água  no solo. O presente trabalho estudou a variação
de  incremento  da  precipitação  interna  relacionado  a  intensidade  da  chuva.  A
metodologia consistiu na instalação de pluviômetros, em 102 pontos distribuídos em
uma área secundária de 3 ha de Floresta Ombróbila Mista, monitorados durante 365
dias. O resultado observado foi um perfil de decréscimo do fator de interceptação
pelo dossel,  na medida que aumenta a intensidade da precipitação. Em média a
interceptação foi de 13,8%. A precipitação foi medida em frequência horária, e houve
preponderância de chuvas de menor intensidade (< 3 mm/h), sendo chuvas intensas
(>40 mm/h) eventos de menor frequência. O tempo de precipitação interna é 34,6%
superior ao da chuva externa, provavelmente devido ao fator de gotejamento. 

Palavras Chave: interceptação florestal, precipitação, hidrologia florestal. 

CHAPTER 3 - Rain intensity and its influence on internal precipitation in the 
Mixed Ombrophilous Forest

Abstract: The process of interception of rainwater by forests is a poorly understood
factor in the continental hydrological cycle, but it promotes important environmental
services such as the reduction of surface runoff and the increase in the process of
infiltration of water in the soil. The present work studied the variation of increment of
the internal precipitation related to rainfall intensity. The methodology consisted in the
installation of pluviometers, in 102 points distributed in a secondary area of 3 ha of
Mixed Ombrobile  Forest,  monitored during 365 days.  The observed result  was a
decrease  profile  of  the  interceptor  factor  by  the  canopy,  as  the  intensity  of  the
precipitation increases. On average, interception was 13.8%. Rainfall was measured
at hourly frequency, with lower rainfall intensity (<3 mm / h), with lower rainfall (> 40
mm / h). The internal precipitation time is 34.6% higher than the external rainfall,
probably due to the drip factor.

Keywords: forest interception, precipitation, forest hydrology.
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1 INTRODUÇÃO

 A interceptação da água da chuva pelas árvores é um fator que potencializa o

equilíbrio hidrológico subterrâneo, que é governado pela água que infiltra no solo, e

neste  ponto  as  florestas  possuem  papel  essêncial,  uma  vez  que  amortecem,

condicionam e direcionam a água da chuva  para infiltração, reduzindo ainda o pico

do escoamento superficial. Esse papel é essencial para promoção de uma reserva

hídrica de  fluxo  lento,  responsável  pela  manutenção do nível  médio dos rios  ou

corpos hídricos. A mensuração desse fator, no entando, é complexa, uma vez que

sofre a influência das condições do solo,  da vegetação e da precipitação.  Neste

trabalho,  a  interceptação  pluviomêtrica  refere-se  às  perdas  por  interceptação,

consistindo no percentual de precipitação que retornou a atmosfera durante ou logo

após o término da chuva.

O regime pluviométrico é um dos fatores de grande influência nas sociedades

humanas, tendo  relação direta com a economia, sociedade e recursos biológicos.

Esse fator  refere-se ainda ao balanço hídrico,  que é a quantidade de água que

permanece  ciclicamente  na  região.  Uma  das  condições  chave  dos  modelos  de

intercepação da água da chuva pelo dossel  florestal  é a evapotranspiração,  que

ativamente, retira água, dispensada diretamente para a atmosfera. A complexidade

de mensuração desse processo é elevada e não existe uma metodologia consensual

para sua aferição. Pereira et al.  (2016), apresentam o uso de bulbo úmido, para

evapotranspiração,  que  não  representa  a  melhor  opção  para  medidas  de

temperatura em algumas tipologias florestais, devido as condições de adensamento

das copas e ventilação interna, mas é uma das possibilidades disponíveis para esse

tipo de medida. Normalmente os modelos utilizados (Modelo de Rutter e Modelo de

Gash,  entre  outros)  para  estimativa  da  interceptação  utilizam  equações  mais

complexas (Penman Month, por exemplo), para efetuar os cálculos (MUZYLO et al.,

2009).

A interceptação pluviométrica em uma floresta tropical, fica em valores entre

20% a 35% do total precipitado, evidenciando a importância desse tipo de formação

florestal. Precipitações de até 0,5 mm são totalmente interceptadas pela folhagem.

Nessa condição, o percentual de chuva interceptado pela vegetação depende do

tipo  de  precipitação predominante  no  local.  Em algumas situações,  em florestas
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tropicais a interceptação chega a 37%, enquanto coníferas interceptam volumes de

12%, e o cerrado pode chegar a 27% (HOLSCHER et al., 2004). Esse valor depende

das condições climáticas, do tipo de vegetação e suas estruturas. Seu estudo é de

grande importância para o entendimento dos processos de infiltração, percolação,

absorção e ciclagem de nutrientes no ambiente florestal. Os valores de precipitação

efetiva normalmente situam-se entre 80% a 90% do volume total da precipitação,

dependendo da tipologia florestal (TATARINOV;  CIENCIALA, 2006).

Existem três fatores que influenciam o processo de interceptação, que são o

tipo de chuva (magnitude, intensidade e duração), estrutura da espécie arbórea e

condições meteorológicas. Um dos objetivos do estudo da interceptação é conhecer

as caracteristicas das espécies florestais e sua atuação nesse fator, para um melhor

planejamento das operações de manejo florestal.  

 As  condições  de  interceptação,  ao  nível  de  espécie,  variam conforme  a

permanência de folhas (espécies decíduas ou não),  tamanho, tipo,  distribuição e

número de folhas, arquitetura dos galhos, tempo, temperatura, umidade relativa do

ar, velocidade dos ventos e radiação solar incidente. Yue et al. (2016), estudaram o

efeito da perda de velocidade e caminho percorrido pelas gotas de chuva, uma vez

que  atingem  o  dossel  florestal,  até  chegar  ao  solo,  utilizando  modelos

computacionais baseados no modelo de Gash. 

O estudo das caracteristicas da interceptação florestal, no entanto, é bastante

específico devido as particularidades dos diferentes tipos de formações florestais,

sendo  escassos  os  trabalhos  referentes  a  Floresta  Ombrófila  Mista.  O  presente

trabalho  analisou  as  caracteristicas  da  precipitação  interna,  relacionada  a

intensidade  da  precipitação,  em um fragmento  da  Floresta  Ombrófila  Mista  com

Araucária, em vegetação ripária. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS

A área de estudo caracteriza-se como um fragmento da  Floresta  Ombrófila

Mista secundária  em  estágio  avançado  de  regeneração,  localizado  na  área  da

Universidade  Estadual  do  Centro  Oeste, na cidade de Irati/PR (Figura 5).   O

relevo do fragmento estudado  possui  variações de altitude de 820 m até 840 m,

apresentando  áreas  planas  e  locais  com  declividade   acentuada.  O  clima  é

temperado Cfb, com geadas intensas no período de inverno. A área de estudo é uma

parcela da floresta adjacente a um corpo hídrico, caracterizando-a como mata ciliar,

com área de 3 ha, em percurso de 500 metros da margem direita do rio Riozinho,

dividido  em 75 parcelas de  20m x  20m. O  mapa  planialtimétrico  utilizado  no

trabalho  foi  elaborado   a partir de fotografias métricas obtidas  no ano de 1996, em

escala 1:8.000 (ENGEFOTO, 2004). 

Figura 5. Localização da área de estudos.

A maneira mais usual de se mensurar a precipitação em ambiente natural é

utilizando  pluviômetros  (equipamentos  que  armazenam  a  água  da  chuva)  ou

pluviógrafos  (que  realizam a  medição  e  armazenam o registro  pluviométrico).  O

monitoramento das precipitações ocorreu entre 01 de maio de  2015 e  29 de abril
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de 2016,  através  da  utilização  de   pluviômetros automatizados experimentais,

baseados no sistema Arduíno, instalados estrategicamente na área experimental,

em parcelas previamente determinadas. Esses equipamentos possuiam capacidade

de  registro  de  precipitação  em  frequência  horária  (em  mm/h).  O  delineamento

utilizado foi o inteiramente casualizado.

Os pluviômetros  operavam afastados de  obstáculos  físicos  que pudessem

direcionar ou condicionar a precipitação. O padrão é um afastamento horizontal do

dobro da altura vertical  do bocal  de coleta do equipamento (KIRNBAUER et  al.,

2013). Entretanto, essas condições foram satisfeitas somente para os equipamentos

responsáveis  pela  mensuração  da  precipitação  externa.  No  interior  da  floresta

(precipitação interna), os obstáculos podem ser apenas minimamente contornados.

O pluviomêtro também deve ter sua borda do aro superior (abertura que recolhe a

precipitação) nivelada, a 1,5 metro do solo, em área plana e sem a interferência de

vento predominante. Na área de estudo, pluviômetros de medição de precipitação

externa foram instalados em  hastes  metálicas  (a  1,5  m do solo),  em distância

mínima de 3 metros de obstáculos.

Os pluviômetros  internos foram instalados de  forma distribuída  na  parcela

(DUNNE; BLACK, 1970), sem retificação direta a norma de distância de obstáculos,

uma vez que a finalidade destes equipamentos era captar a precipitação incidente

no interior da floresta. A leitura era realizada pelo sensor de chuva do “Arduíno”,

montado  em conjunto  com o  coletor  de  precipitação.  O presente  estudo utilizou

pluviômetros no formato retangular, com sensores eletrônicos acoplados, com rotina

diária de coleta de água e de dados. Entretanto, foram desconsideradas medições

em  dias  onde  não  foi  registrada  precipitação.  A  cada  período  de  5  dias  de

precipitação,  ocorria  a  realocação  dos  equipamentos.  Foram  coletadas  ao  todo

informações de precipitação interna em 102 pontos, distribuidos na área de estudos. 

Em estudos semelhantes em várias tipologias florestais, é possível observar

que  não  existe  um  padrão  definido  para  a  mensuração  da  precipitação  interna

(DUNNE; BLACK,  (1978); CALUX;  THOMAZ (2012); THOMAZ;  ANTONELI (2015);

FERREIRA et al. (2005)). Apesar de existir um padrão para utilização e instalação de

pluviômetros (regra seguida para instalação do pluviômetro externo), não se observa

padrão  na  instalação  dos  equipamentos  sob  cobertura  vegetal.  Existem  alguns
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detalhes em ambientes florestais que podem comprometer a confiabilidade da coleta

(como a presença de animais e a queda de folhas ou insetos dentro dos coletores).

Em relação a avaliação dos processos hídricos em ambientes florestais, uma

das  metodologias  mais  utilizadas  para  precipitação  interna  refere-se  a  Dunne  e

Black, (1970), onde pluviometros são dispostos aleatoriamente na área de estudos,

e seus locais são alternados após um certo número de precipitações. A metodologia

considerada no presente estudo foi utilizada por Calux e Thomaz (2012),  Sousa et

al (2016), Thomaz e  Antoneli (2015);  Ferreira et al. (2005); Marden et al (2014). 

A quantificação da precipitação interna  pode ser  feita  de  diversos modos.

Existe muita variação entre os tipos de coletores (quanto a sua abertura) e a sua

distribuição na área de estudo, o que torna complexa a comparação metodológica. O

número de coletores pode variar (de 16 a 75), com variações também na área das

parcelas em estudo.Para verificação da precipitação interna foi utilizada a equação:

It  = Pp – Pi,  sendo: It  = Precipitação interceptada pelo dossel;Pp = Precipitação

média acumulada mensal dos pluviômetros externos;Pi  = Precipitação média dos

pluviômetros internos da parcela;

Para  o  cálculo  do  tempo  de  precipitação,  também foram feitas  medições

utilizando um sensor de chuva para Arduíno (MELLIS et al., 2007) modelo R3, que

consiste em um dispositivo eletrônico conectado a uma placa controladora e a um

computador, que envia um sinal de pulso em cada impacto de gota de chuva. Esse

sensor é capaz de identificar o tempo inicial da precipitação no interior da floresta e

o tempo final (dados de temporizador correlacionado a dados do sensor de chuva).

O  uso  dessa  metodologia  experimental  foi  feito  em  situações  onde  o  evento

pluviometrico em estudo não era precedido de outra chuva (com indicação negativa

de precipitação no sensor, em tempo arbitrado em 60 minutos). Godinho e Pereira

(2014), utilizaram uma placa Arduíno R3 para construção de um pluviógrafo de baixo

custo, utilizando um sensor ultrasônico, que operacionalizava medições do nível da

água  em  um  recipiente  coletor.  O  volume  horário  precipitado,  nesse  caso  era

referente aos níveis de líquido medidos pelo sensor. 

O  presente  trabalho  utilizou  uma  ferramenta  semelhante,  mas  com  a

substituição  do  sensor  ultrasônico  por  dois  sensores  de  nível,  com  posterior

quantificação do volume precipitado. Essa condição necessitou de alguns cuidados,

principalmente  relativo  ao  tempo  de  duração  das  baterias.  Essa  questão  foi
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contornada  observando  a  aproximação  de  nuvens  com  possibilidade  de  chuva

através do radar Doppler do Simepar (www.simepar.br), para certificar-se de que o

equipamento possuia bateria suficiente para medições (tempo de duração da bateria

era de 2 horas de leitura ou 6 horas em modo de espera). Os dados coletados foram

processados  com  o  auxílio  da  ferramenta  disponível  no  site  ThingsPeak

(https://thingspeak.com),  em  julho  de  2016.  Foram  utilizados  sensores  de

temperatura,  umidade,  precipitação  e  sensor  de  nível.  Esse  equipamento  é  um

similar de baixo custo de um pluviógrafo, sendo que os dados são armazenados

digitalmente e pós processados. 

Além  do  volume  precipitado,  o  equipamento  experimental  possibilitou

mensurar  o  tempo  de  duração  da  precipitação  externa  e  interna,  além  de  seu

volume. Outro equipamento de medição remota utilizado foi um termômetro laser,

capaz de aferir a temperatura de superfícies a distância. Os dados de temperatura

são  importantes  para  cálculos  de  evapotranspiração,  e  nesse  estudo  não  estão

diretamente  vinculados  a  precipitação,  sendo  coletados  especificamente  para

verificação de certas condições. Todos os equipamentos utilizados são de impacto e

interferência mínima no ambiente.

Foram obtidos dados referentes  a 177 dias de precipitação entre os anos de

2015 e 2016, que foram subdivididos em intervalos horários, utilizando os dados de

tempo dos sensores de precipitação e de coleta dos pluviômetros. Foi possível obter

a quantidade precipitada em cada hora, resultando em valores de precipitação em

mm.  Dados  incompatíveis  foram  atribuídos  a  falhas  no  sensor,  ocorrendo  ou

descarte do período  devido a incapacidade de aferição da fidedignidade dos dados,

ou  metodologia  de  correção  de  falhas  de  séries  pluvimétricas.  Somente  foram

utilizados eventos onde a diferença entre os pluviômetros externos e internos não

diferia em valores maiores que 50% (valor arbitrado) do obtido em medições oficiais

(utilizado  “Irati-PR”  código  OMM:  83836,  localização:  Latitude   -25.466667º;

Longitude -50.633333º; Altitude: 836.95 metros, distante 7 km da área de estudos).
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os pluviometros externos registraram, nesse período, um total  precipitado de

2038 mm. A precipitação interna (média dos pluviometros) no período foi de 1756,8

mm.  O gráfico (Figura 6) apresenta as diferenças entre a precipitação externa e a

precipitação interna.

Figura 6. Interceptação observada nas diferençase entre a precipitação externa e 
       interna.

A  média pluviométrica mensal, em termos de volume ficou em torno de 170

mm/mês, sendo a maior média observada no mês de novembro (308 mm) e a menor

média  no  mês  de  agosto  (103  mm),  registrados  nos  pluviômetros  externos.  Os

pluviômetros internos, no mesmo período, registraram precipitação em novembro de

198 mm, e em agosto 89 mm. Observa-se, na Figura 7, que os meses de julho e

novembro,  a  precipitação  externa  e  interna  ficaram  próximas,  evidênciando

precipitações  intensas  e  contínuas.  Nessa  situação,  a  capacidade  de

armazenamento da copa é superada, com aumento da precipitação interna.

Não  foram  realizados  estudos  mais  detalhados  relativos  ao  volume

precipitado  mensal  devido  a  diferenças  no  número  de  horas  e  número  de

precipitações. O mês de novembro apresentou  47 eventos pluviométricos (até mais

de uma chuva em um intervalo de 24 horas) e 22 dias de precipitação. O mês de

agosto  apresentou  8  eventos  pluviométricos,  sendo  dois  eventos  de  grande

intensidade  (>  36  mm/h),  não  sendo  possível  realizar  comparações  estatísticas

relativas a esses meses no presente trabalho.
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A interceptação da Floresta Ombrófila Mista com Araucária,  em área ciliar,

correspondeu a uma média anual de 13,8%. O resultado observado é ligeiramente

inferior  ao  verificado  por  Calux  e  Thomaz  (2012),  que  realizaram  experimento

semelhante no mesmo bioma, em 53 eventos pluviométricos. O volume de chuva

apontado por esses autores, no entanto, é inferior ao observado no presente estudo.

Arcova et al. (2003), em 54 observações, encontraram valores de 18,6% de

interceptação, em  Floresta Latifoliada Perenifólia,  no Estado de São Paulo, com

precipitação total de 2.220 mm. Em relação as condições e equipamentos utilizados

para medições, existem algumas diferenças entre os estudos realizados por Arcova

et al. (2003), Calux e Thomas (2012) e o presente trabalho. A principal diferença é

quanto a frequência de mensuração da intensidade da chuva. No presente estudo, o

equipamento  baseado  em  software Arduino,  com  multiplos  sensores,  permitiu  a

mensuração  da  precipitação  em frequência  horária.  Nessa  situação,  foi  possível

observar que nos 177 dias em que houve precipitação, em 145 ocorreu acumulo de

volume superior  a 1  mm, conforme dados dos sensores de chuva.  Na condição

estatística, a realização do teste “t” (Student), com 95% de probabilidade estatística,

apontou que não existem diferenças entre as médias dos pluviômetros, podendo o

fragmento  florestal  estudado  ser  considerado  homogêneo  quanto  a  questão  da

interceptação.

As informações horárias do sensor de chuva utilizado revelam que no período

registrado,  ocorreram  856  horas  de  precipitação  na  área  externa  da  floresta

(pluviômetro externo). No mesmo período, os sensores internos contabilizaram 1098

horas de precipitação interna. A precipitação interna, em horas, é 34,6% maior do

que a precipitação externa.  Esse fator pode ser interpretado como a influência do

gotejamento,  uma  vez  que,  após  cessada  a  precipitação,  gotas  de  chuva  que

ficaram aderidas as folhas continuam caindo por um certo período. Esse período de

gotejamento varia de uma média de 45 minutos para precipitações inferiores a 3,2

mm/h até 110 minutos para precipitações com intensidade superior a 4 mm/h. Esses

valores médios foram obtidos deduzindo o tempo de ativação do sensor de chuva

com o último registro dos sensores de nível dos pluviômetros.

Os valores de precipitação interna variaram de 68% a 94% para chuvas acima

de  3  mm/h,  situando-se,  em  termos  de  valores  percentuais,  coerente  com  o

observado  em  outras  tipologias  florestais.  Ferreira  et  al.  (2005),  no  bioma
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amazônico, encontrou valores de 74,1% a 87,1% em floresta primária, e 86,9% a

92,9% em floresta manejada. O aumento da precipitação interna relacionado com a

intensidade da chuva, que variou de 65% para chuvas de 3,2 mm até 94% para

chuvas  acima  de  60  mm  também é  relatada  em  Oliveira  et  al.  (2011),  quando

compara índices da vegetação amazônica nos períodos seco e chuvoso. 

Em plantios florestais  os valores de precipitação interna são da ordem de

83,6% para eucalipto e 90,4% para pinus (LIMA, 1976). A Floresta Ombrófila aberta

Submontana,  segundo  Borges  et  al  (2013),  foi  capaz  de  interceptar  11,6%  da

precipitação  incidente.  A questão  da  presença  de  epífitas  em  florestas  naturais

também tem um papel importante na questão da interceptação da água da chuva

(DÌAZ et al., 2010). O local onde ocorreram as coletas possui grande incidência de

epífitas, mas que não foram objeto de estudo direcionado. Essa caracteristica da

vegetação pode influênciar a dinâmica da precipitação,  mas é um fator  de difícil

mensuração direta.

A questão do  condicionamento  da  precipitação interna pela  área basal  da

floresta  foi  fator  de  estudo de Braga et  al.  (2009),  onde se  verificou  não existir

relação  entre  a  área  basal  e  a  precipitação  efetiva.  Livesley  et  al.  (2014)

compararam o processo de interceptação entre espécies de eucalipto, chegando a

valores de 44% para Eucalyptus nicholii e 29% para Eucalyptus saligna. O presente

estudo verificou também a área basal na área de estudos (valores entre 28 a 33

m2/ha), mas não houve correlação com os valores de precipitação.
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4 CONCLUSÃO

Em média  a  interceptação  pluviométrica  foi  de  13,8%.  Esse  percentual  é

dependente da intensidade da chuva, sendo que para precipitações abaixo de 4 mm

o percentual interceptado chegou a 36%, e em precipitações superiores a 60 mm o

percentual foi a 5%.

O  tempo  de  gotejamento  no  interior  da  floresta,  em  horas,  superou  a

precipitação  externa  em  34,6%,  podendo  se  prolongar  por  quase  2  horas  em

precipitações  superiores   a  40  mm.  Entre  as  principais  ações  desenvolvidas  no

presente trabalho, está a utilização de um sistema de monitoramento baseado em

Arduino,  utilizando  como  medida  de  auxílio  o  ferramental  de  cálculo  de

desenvolvimento colaborativo (em www.thingspeaks.com) e open source. 
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CAPÍTULO 4 -   Perdas por interceptação em árvores isoladas e associação a
imagens de sensoriamento remoto

Resumo:  Os modelos de interceptação florestal  consideram a cobertura florestal
como uniforme. Nessa situação a aplicação em florestas esparsas ou heterogêneas
possui  limitações,  podendo  subestimar  ou  superestimar  os  volumes  de  água
evaporados. A Araucaria angustifolia (Bert) O. Kuntze  é a espécie dominante na
Floresta Ombrófila Mista, tipologia florestal típica do sul do Brasil e sua copa eleva-
se sobre o dossel florestal, formando uma nova camada com distribuição na floresta.
O  presente  estudo  apresenta  uma  metodologia  de  quantificação  do  volume  de
interceptação utilizando imagens de sensores remotos, estimando a interceptação
com  o  auxilio  da  mensuração  da  área  de  copas  da  espécie  dominante.  A
metodologia consistiu na fotointerpretação das copas de Araucária validada através
da  coleta  de  informações  pluviométricas  no  interior  da  floresta,  em 102  pontos.
Observa-se que a copa da Araucaria, em situação isolada, intercepta 3% da chuva
bruta.  O  modelo  revisado  de  Gash  reproduz  satisfatóriamente  a  perda  por
interceptação, que varia entre 13,4% a 16,2%, dependendo a área de cobertura de
Araucária.

Palavras Chave: Floresta Ombrófila Mista, Modelo de Gash, Interceptação florestal.

CHAPTER 4 - Interception Loss in isolated trees and association with remote
sensing images

Abstract: Forest  interception  models  consider  forest  cover  as  uniform.  In  this
situation the application in scattered or heterogeneous forests has limitations, being
able  to  underestimate  or  overestimate  the  volumes  of  evaporated  water.  The
Araucaria  angustifolia  (Bert)  O.  Kuntze  is  the  dominant  species  in  the  Mixed
Ombrophilous Forest, a typical forest typology of southern Brazil and its crown rises
over the forest canopy, forming a new layer with distribution in the forest. The present
study presents a methodology of quantification of the volume of interception using
images  of  remote  sensors,  estimating  the  interception  with  the  aid  of  the
measurement of the crown area of the dominant species. The methodology consisted
of the photointerpretation of the validated Araucaria canopies through the collection
of rainfall information in the interior of the forest, in 102 points. It is observed that the
Araucaria canopy, in an isolated situation, intercepts 3% of the gross rainfall. The
revised Gash model satisfactorily reproduces the intercept loss, which ranges from
13.4% to 16.2%, depending on the coverage area of Araucária.

Keywords: Mixed Ombrophilous Forest, Gash Model, Forest Interception.
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1 INTRODUÇÃO

 O monitoramento da interceptação é realizado com diversos equipamentos, e

as extrapolações para grandes regiões pode ser feita com a calibragem de modelos

específicos. O processo de interceptação deve ser avaliado de maneira isolada, e a

mistura  com dados de  outros  processos hidrológicos  pode conduzir  a  erros  nos

modelos (Savenije, 2004; De Groen e Savenije, 2006). A precipitação interceptada

varia de acordo com as condições de frequência e intensidade da chuva, e também

com as condições climáticas locais  (HELVEY; PATRIC, 1965;  CARLYLE-MOSES;

GASH, 2011).

 A  consideração do processo de tranpiração ou evapotranspiração com a

interceptação conduzem a um erro, uma vez que são diferentes em questões de

tempo e escala. Considerada um fator de pouca importância ou subestimada em

modelos  hidrológicos,  a  interceptação  influência  na  distribuição  de  água  na

superfície  terrestre  continental.  Dependendo  da  floresta  e  clima,  a  interceptação

representa uma perda de 10% a 50% do volume de precipitação bruta (CARLYLE-

MOSES; GASH, 2011).

 A estimativa da evaporação durante a precipitação e a quantidade de água

armazenada nas estruturas vegetais não é possível de ser estimada em um único

evento  (LIDA et  al.,  2005).  O  processo  de  evaporação  da  água  interceptada  é

complexo e considera também a ventilação entre as copas, além dos valores de

chuva que ingressaram no sistema  (SAVENIJE, 2004). 

Os  valores  de  interceptação  são  calculados  com  o  uso  de  modelos

específicos. Entre os mais populares estão o modelo de Rutter (RUTTER et  al.,

1972) e o modelo de Gash (GASH, 1979). A interceptação é baseada na taxa de

evaporação da copa molhada, e requer uma avaliação continua da evaporação em

condição úmida  (RUTTER et al.,  1975).  A avaliação continua dessa condição é

complexa,  e  Gash  (1979)  propôs um modelo  analítico  simplificado,  utilizando o

período totalmente saturado da copa e as médias de precipitação com taxas de

evaporação. 

No entanto,  os  modelos  de  interceptação consideram a cobertura  florestal

como uniforme. Nessas situações, a aplicação de equações para árvores esparsas é

complicada, normalmente superestimando a transpiração. O Modelo de Rutter e o
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Modelo de Gash possuem reformulações adaptadas para estimativas em árvores

isoladas  onde  a  taxa  de  evaporação  é  dividida  entre  a  área  sem presença  de

vegetação e a área com cobertura de copas (Gash et al.,  1995 ;  Valente et al.,

1997). 

Araucaria  angustifolia  (Bert.)  O.  Kuntze,  é  uma  gimnospoerma  nativa  da

Floresta Atlântica Brasileira. A copa evidencia-se das demais árvores formando uma

nova  camada  de  dossel  na  floresta.  O  processo  de  interceptação  na  copa  da

araucária  afeta  as  copas  subjacentes,  interferindo  na  precipitação  interna  e

processos  evaporativos.   Normalmente  a  Araucária  não  é  uma  espécie  isolada,

apesar dessa situação ser observada em locais que sofreram exploração da floresta

ou  na  borda  de  capões.  Em imagens  aéreas  a  copa  da  Araucária  é  facilmente

identificada, fazendo dessa espécies uma das mais indicadas para estudos florestais

utilizando sensores remotos.  O conhecimento sobre o processo de interceptação

florestal na copa da araucária contribui para o entendimento do ciclo hidrológico na

Floresta Ombrófila Mista. O uso de imagens orbitais de alta resolução espacial pode

auxiliar  nesse  processo  pela  possibilidade  de  diferenciação  entre  as  copas  de

araucária e as demais espécies da floresta. Este estudo apresenta um método para

quantificação da interceptação florestal em Floresta Ombrófila Mista. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Área de estudos

A área de estudos é caracterizada como árvores esparsas de Araucária, e

também um fragmento de Floresta Ombrófila Mista (Figura 7), localizado na cidade

de Irati,  Paraná.  A altitude local varia entre 820 e 840 m, com clima temperado

mesotérmico  úmido  (CFB  na  classificação  de  Köppen),  com  média  anul  de

temperatura em 18°C. O monitoramento ocorreu entre os anos de 2015 e 2016,

como uso de pluviometros. A imagem utilizada no presente estudo foi obtida pelo

satélite Quickbird no ano de 2013. 

Figura 7. Área de estudos com quatro grupos (A, B, C and D) totalizando 20 
                Araucarias e um fragmento de Floresta Ombrófila Mista  (E).

2.2 Coleta de dados

O  desenvolvimento  da  metodologia  consistiu  na  seleção,  mensuração  e

monitoramento  de  20  árvores  da  espécie  Araucária.  A  coleta  de  dados

pluviométricos (precipitação interna e escoamento pelo tronco) ocorreu durante 1

ano hidrológico.  Uma imagem de satélite  de alta  resolução (Imagem do Satélite

Quickbird) foi utilizada para extração de atributos do objeto (copas das árvores). Um

modelo  analítico  de  perdas  por  interceptação  (modelo  de  Gash)  foi  aplicado,

fornecendo dados sobre as perdas por interceptação relacionadas a espécie em

estudo.  Adicionalmente  uma  área  florestal  de  3ha  de  Floresta  Ombrófila  Mista,

contendo agrupamentos de árvores da espécie Araucária foi monitorado, resultando

em dados que foram associados a operações métricas realizadas na imagem orbital.
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A  área  do  experimento  (3  ha)  georreferênciada.  A  comparação  das

características  estruturais  e  biométricas  foi  feita  em  uma  imagem  Quickbird

(resolução espacial de 61 cm). A das Araucárias foi mensurada utilizando técnicas

de segmentação e classificação (Software SPRING 5.2), resultando em 3 classes de

floresta: a) "A", FOM com cobertura de copas de Araucária> 66%; b) "B", FOM com

cobertura de copas de Araucária entre 33% e 66%; c) "C", FOM com cobertura de

copas de Araucaria <33%. A precipitação interna foi  medida durante a HY 2015,

usando 5 pluviometros automatizados. 

A precipitação  (P, mm) foi monitorada usando plúviometros posicionados a

1,5 m do solo.  A velocidade do vento foi  monitorada pela estação meteorologica

"Irati-PR" OMM codigo: 83836, com a seguinte localização: Latitude -25.466667º;

Longitude -50.633333°; Altitude: 836.95 metros.

A  chuva  interna  Throughfall (Tf,  mm)  foi  monitorada  por  pluviometros

colocados sob as árvores (3 pluviometros por árvore). A área das copas foi medida

de acordo com sua projeção no solo (Figura 8) nos casos das árvores isoladas. Na

floresta  a  medição  das  copas  foi  efetuada  através  de  fotointerpretação.   A

precipitação interna no interior do fragmento florestal foi monitorado por pluviômetros

(4 equipamento, posicionados aleatoriamente e reposicionados a cada 5 eventos de

precipitação ) na área de 3 ha.

Figura 8. Medição das copas para posicionamento dos pluviômetros.

O escoamento pelo tronco Stemflow (Sf, mm) foi medido (no mesmo período),

usando recipientes  conectados através de tubos de silicone flexiveis, que envolviam

o tronco de forma circular e em espiral (em Araucárias isoladas). A água proveniente
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do escoamento pelo tronco foi coletada em recipientes e o volume convertido em

mm, considerando a relação com a área de projeção da copa (Marin et al., 2000). 

A perda por interceptação foi medida relativamente a área da copa, derivando

a diferença entre  “P” e a média aritmética de “Tf” e “Sf” (em mm):  I = P – Tf – Sf

(Hassan et al.,  2017). O modelo analítico de Gash (1979) para árvores esparsas

considera  a  média   da  taxa  de  evaporação  durante  o  evento  pluviométrico.  A

capacidade de armazenamento da copa é proporcional a sua área, assumindo que a

precipitação é um evento (série) discreta, conforme apresentado em Gash (1979) e

modelo revisado de Gash  (GASH et al., 1995). No presente estudo a precipitação

foi  considerada  um evento  discreto  quando  separado  da  chuva  anterior  por  um

período mínimo de 12 horas de estiagem. As fases observadas foram subdivididas

em (Hassan et  al.,  2017):  fase  de umedecimento da  copa,  saturação e  fase de

drenagem. A equação utilizada para cálculos de perda por interceptação necessita

da saturação inicial da copa (GASH et al., 1995).
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As  caracteristicas  e  volume  de  precipitação  no  período  observado  (ano

hidrológico de 2015 - HY2015) foi tipico para a região da Floresta Ombrófila Mista,

com coleta de 2.038 mm (medido pela média dos pluviometros externos). O tempo

total  de precipitação foi  de 856 h.  A média (mediana)   baseada nos eventos de

precipitação, duração e intensidade para o  HY2015 foi 0,1 – 1,3 mm/h (446 h 23

min); 1,4 – 3,2 mm/h (154 h  44 min); 3,3 – 5,4 mm/h (119 h 07 min); 5,5 – 8,6 mm/h

(84 h 24 min); > 8,7 mm/h (51 h 22 min). Um número considerável de eventos (76%)

foi  <  5,5  mm/h,  e  teve  duração  <  11  horas.  O  padrão  temporal  mensal  de

precipitação variou de agosto, mês mais seco (103 mm), a novembro, mês mais

chuvoso (308 mm), no HY2015, coforme apresenta a figura 4.2.  

A perda por interceptação no escoamento pelo tronco Stemflow (Sf) durante o

período monitorado foi baixo (< 0,5 mm) em árvores isoladas. A provável causa é a

forma do tronco da espécie Araucaria (normalmente vertical com elevada influência

do  vento  em  condições  esparsas).  O  Stemflow  foi  portanto  desconsiderado  em

virtude de sua reduzida significância. 

 O monitoramento em 20 árvores, independente do tamanho da árvore, foi

suficiente para predizer a variabilidade da perda de intercepção dentro da espécie

(teste de Tukey, 5%). A extrapolação temporal da perda de intercepção de árvores foi

calibrada e validada, revisada pelo modelo analítico (GASH et al., 1995). 

O período de obervação da precipitação (ano hidrológico 2015 – HY 2015)

sob a copa das Araucarias totalizou um tempo de precipitação de  832 h. A média

(mediana) baseada em cada evento (Figura 9), com duração e intensidade no  HY

2015 foi de 0,1 – 1,3 mm/h (430 h 01 min); 1,4 – 3,2 mm/h (146 h  48 min); 3,3 – 5,4

mm/h (118 h 48 min); 5,5 – 8,6 mm/h (85 h 19 min); > 8,7 mm/h (50 h 39 min). 
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Figura 9. Intensidade e tempo de precipitação sob a cobertura da copa  (HY 2015).

Na Floresta Ombrofila Mista (FOM) as observações durante um ano  (365

dias,  HY 2015),  compreenderam  177  dias  e  um  total  de   856  horas  onde  foi

registrada precipitação. Nesse período os pluviometros externos contabilizaram o

volume de  2038 mm. A precipitação interna média no período foi de 1756 mm. A

precipitação interna foi  contabilizada em  1098 horas.  A precipitação interna,  em

horas, foi 34.6% maior que a precipitação externa.

Este fator pode ser interpretado como a influência do gotejamento, uma vez

que,  após  o  término  das  precipitações,  os  pingos  de  chuva  que  permaneceram

aderidos as folhas continuam a cair durante um determinado período. Este período

de gotejamento varia de uma média de 45 minutos para precipitações abaixo de 3,2

mm/h a 110 minutos para precipitações com uma intensidade maior que 4 mm/h.

Estes valores médios (Figura 10) foram obtidos deduzindo o tempo de ativação do

sensor de chuva com a última gravação dos sensores de nível dos pluviómetros. A

chuva interna troughfall variou de acordo com a intensidade da chuva.
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Figura 10. Intensidade da chuva e tempo de precipitação sob a Floresta Ombrófila 
        Mista (HY2015).

O modelo revisado de perda de intercepção analítica de Gash requer a taxa

de  evaporação  relativa  (taxa  média  de  evaporação  para  a  taxa  média  de

precipitação  para  as  horas  em  que  o  dossel  estava  saturado)  (GASH,  1979;

SCHELLEKENS et al., 1999) valor  obtido da equação de Penman-Monteith.

 A versão revisada do modelo Gash foi executada em uma base de eventos

usando o respectivo dossel e parâmetros climáticos para cada árvore. As perdas

previstas  de  interceptação  de  árvores  foram  4,5%  menores  do  que  as  perdas

observadas em árvores isoladas de Araucária.  O modelo Gash (GASH, 1971) foi

executado na Floresta Ombrófila  Mista  e as perdas de interceptação de floresta

previstas são 3,0% maiores que observadas. 

Os valores de tempo e volume de precipitação podem ser observados nas

Figuras  11 e 12, com verificação dos percentuais na Figura 13.

Figura 11. Tempo de precipitação
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Figura 12.  Volume de precipitação

A influência das espécies de Araucária pode ser observada nas diferenças de

precipitação interna (Troughfall) nos diferentes valores de cobertura desta espécie.  

Figura 13. Variação da precipitação interna (Troughfall). 

O modelo Gash foi usado para estimar a perda de intercepção de floresta,

levando em consideração a taxa de precipitação, o dossel da floresta, o tronco e os

fatores  meteorológicos  e  possíveis   para  a  configuração  da  floresta  esparsa.  É

necessário saturar o dossel (PG) e a quantidade de precipitação bruta (neste estudo,

o tronco não é considerado). A perda de intercepção é igual a (eq.1): 

   (Eq. 1)    
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O S é a capacidade de armazenamento do dossel por unidade de área de

terra e c é a cobertura do dossel. Os termos R e E são taxas médias de evaporação

e taxa média de precipitação, assumindo que há um evento de chuva por dia para

que possa ser usado para calcular a perda de interceptação em uma escala diária,

onde saturar o dossel é: 

                             (Eq. 2)             

A copa da Araucária representa uma influência na redução da precipitação

(observada) de 3% em relação a Floresta Ombrófila Mista (Figura 14). 

 

Figura 14. Correlação entre a perda de intercepção (modelada por Gash) e a     
        precipitação bruta encontrada no terreno (Troughfall).  

 O método utilizado foi  o delineamento manual das copas de Araucaria, com

o  pressuposto  de  que  a  perda  de  intercepção  de  árvores  de  Araucária  exerça

influencia sobre  o valor total da precipitação interna na Floresta Ombrófila Mista. 

As perdas de intercepção da copa da Araucária (em situação isolada) é de 3%

da precipitação bruta. Não foram encontrados estudos relatados sobre Araucária,

mas  para  outras  espécies  a  perda  de  intercepção  foi  maior  do  que  a  relatada.

Provavelmente relativo a baixa densidade de árvores Araucária e alta exposição ao

vento. O modelo analítico revisado de Gash é satisfatório para reproduzir a perda de

intercepção para  a Floresta  Ombrófila  Mista,  mas não considera  a cobertura  de
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copas  de  Araucaria.  Isso  deve  ser  considerado  se  a  cobertura  de  cobertura  de

araucária for superior a 45%, sob risco de subestimar a perda de intercepção.
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 4 CONCLUSÕES

O método de medição de sensoriamento remoto para copas é simples e de

fácil aplicação, em particular para a copa da Araucaria, podendo ser identificado em

imagens de alta resolução espacial. Este método é limitado em imagens de baixa

resolução. A analise de sensibilidade do modelo de predição de interceptação de

Gash,  em  particular,  utiliza  a  taxa  de  evaporação  do  dossel  molhado.  É  de

importância crítica escolher o método de estimativa  correto para a tipologia florestal

em estudo.
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CAPÍTULO 5 -  Interceptação florestal e equilíbrio hidrológico na 
Floresta Ombrófila Mista

Resumo:  A compreensão do ciclo da água no continente é utilizada para cálculos
hidrológicos em escala continental  e  evaporação global,  além da modelagem da
Circulação Global. O presente estudo analisa o modelo de Gash, para estimativa de
precipitação florestal, com o uso da metodologia de Bulbo Úmido para cálculo da
evapotranspiração  potencial,  em  substituição  ao  método  de   Penman-Monteith.
Adicionalmente  é  introduzido  o  conceito  da  Bomba  Biótica,  que  caracteriza  as
florestas como geradoras de centros de baixa pressão continentais, responsáveis
pela  influência  nos  índices  de  precipitação.  O  objetivo  do  estudo  foi  testar  o
desempenho do modelo de Gash para predição de perdas por interceptação e como
provável gerador de dados para modelagem utilizando o conceito da Bomba Biótica
na região da Floresta Ombrófila Mista com Araucária. Foi possível concluir que o
modelo de Gash calibrado, utilizando o método do Bulbo Úmido, possui margem de
erro  <  1%,  suficiente  para  fornecimento  de  dados  em  estudos  relacionados  a
interceptação e a teoria da Bomba Biótica.

Palavras Chave: Hidrologia Florestal, Bomba Biótica, Ciclo Hidrológico.

CHAPTER 5 - Forest interception and hydrological balance in Mixed
Ombrophilous Forest

Abstract: The understanding of the continental water cycle is used for continental
scale  hydrological  calculations  and  global  evaporation,  in  addition  to  Global
Circulation modeling. The present study analyzes the Gash model for the estimation
of  forest  precipitation  using  the  Wet  Bulb  methodology  to  calculate  potential
evapotranspiration,  replacing the Penman-Monteith  method.  In addition, the Biotic
Pump  concept  is  introduced,  which  characterizes  the  forests  as  generators  of
continental low pressure centers, responsible for the influence of rainfall indexes. The
objective of  the study was to test  the performance of  the Gash model  to  predict
losses by interception and as a probable data generator for modeling using the Biotic
Pump concept in the region of the Mixed Ombrophylous Forest with Araucaria. It was
possible to conclude that the calibrated Gash model, using the Wet Bulb method, has
a margin of error of <1%, sufficient to provide data in studies related to interception
and Biotic Pump theory.

Keywords: Forest Hydrology, Biotic Pump, Hydrological Cycle.
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1 INTRODUÇÃO

 A compreensão e estimativa desse fenômeno incentivou o desenvolvimento

de vários modelos, com diversas caracteristicas e variações (DAVID et al.,  2005;

MUZYLO et al., 2009). Esses modelos também são parte importante do ferramental

utilizado para cálculos hidrológicos em escala continental e evaporação global, além

da modelagem da Circulação Global (WALLACE et al., 2013; CARLYLE-MOSES ;

GASH, 2011;  ZHANG et al., 2016).

Entre os modelos de interceptação mais utilizados estão os desenvolvidos por

Rutter (RUTTER et al.,1972; RUTTER et al., 1975), com base física, e Gash (GASH,

1979), com base analítica. Atualmente existem mais de 15 modelos desenvolvidos

para  estimativa  da  interceptação  (MUZILLO,  2009).  Destacam-se  dois  grupos

básicos de modelos e suas adaptações, e é possível separar os modelos em dois

grupos,  sendo  que  o  primeiro  utiliza  uma  base  probabilística  para  realizar  as

estimativas (assemelhados com o modelo de Rutter) e o segundo utiliza o balanço

de massa (assemelhados ao modelo de Gash). 

O modelo de Rutter (RUTTER et al., 1972; RUTTER et al., 1975) possui uma

base física e a perda por intercepção refere-se a taxa de evaporação do dossel

úmido. O cálculo de equilíbrio dinâmico do dossel da floresta e troncos requer uma

avaliação contínua da taxa de evaporação máxima em condições úmidas, durante

cada evento de chuva. O modelo de Gash (1979) é mais simples e baseia-se na

precipitação, utilizando taxas médias de precipitação e evaporação sob condições

de dossel completamente saturadas.

Uma das premissas dos modelos (Rutter e Gash) é que eles assumem que o

dossel da floresta cobre uniformemente toda a área do solo, sendo aplicados com

sucesso em florestas fechadas. Em condições de tipologias esparsas  os modelos

Rutter e Gash foram reformulados (GASH et al., 1995; VALENTE et al., 1997). As

versões  revisadas  utilizam  a  taxa  de  evaporação  dividida  entre  a  área  aberta

(considerada zero) e a área coberta onde é modelada como floresta fechada nas

mesmas condições ambientais.

Um dos principais pontos a serem considerados nesses modelos é a forma de

estimativa  dos  processos  evaporativos  observados  no  dossel.  Normalmente  é

utilizada equação de Penman-Monteith, entretanto diferenças nos fluxos de vento
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em diferentes posições do dossel  podem representar  diferenças nas estimativas.

Um estudo na Floresta Amazônica (ROBERTS et al., 1990; 1993) mostrou que em

condições de  floresta  fechada  o  dossel  era  muito  melhor  ventilado  nos estratos

superiores  da  copa  (aproximadamente  a  metade  superior  do  dossel),  onde  a

velocidade do vento era maior e a temperatura do ar relativamente uniforme em

comparação com as camadas do dossel mais baixas. 

Um  grande  número  de  características  estruturais  da  floresta  afetam  seu

comportamento aerodinâmico, como a fração da cobertura do dossel, a densidade

da árvore, a altura da árvore, a profundidade do dossel e a composição da floresta

(tipo e número de espécies).  Gash et al. (1999) observaram que as estimativas da

taxa de evaporação é mais precisa em florestas escassas com dossel saturado, com

base no uso do modelo de Penman-Monteith, quando a condutância aerodinâmica

utilizada foi igual ao fluxo momentâneo. 

No caso da Floresta Ombrófila Mista com Araucária, em questões de perda

por evaporação, pode-se também utilizar uma outra abordagem em substituição a

equação de Penman-Monteith. Trata-se do método do Bulbo Úmido (PEREIRA et al.,

2016),  menos exigente em termos de dados,  alternativa para estimar  a  Taxa de

Evaporação  Máxima  (E)  quando  o  dossel  da  floresta  está  totalmente  ventilado

(florestas  muito  esparsas  com  uma  estreita  profundidade  do  dossel).  Nessa

alternativa as copas saturadas de árvores individuais se comportam como bulbos

úmidos,  quando individualizadas do restante do dossel,  sendo preferível  (quando

pode ser aplicada) ao modelo Penman-Monteith. 

A avaliação adequada da evaporação do dossel úmido é fundamental para

cálculo de interceptação utilizando o modelo de Gash. A redução da taxa evaporativa

da floresta pode afetar o balanço hídrico da região, sobretudo se considerada a

questão da relação entre os processos evaporativos e a quantidade de precipitação,

verificando a teoria da Bomba Biótica.

A interface entre a regulação biológica e climática é uma questão complexa,

mas  possui  um  delineamento  mais  específico  na  teoria  da  Bomba  Biótica,

apresentada por  Makarieva e Gorshkov (2007). 

 O estudo conduzido por Makarieva e Gorshkov (2007) apresenta que esse

fluxo é determinado pelas propriedades da cobertura vegetal, mais precisamente, do

fluxo  de  evaporação  da  superfície.  O  aumento  desse  fluxo  aumenta  o  vento
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oceânico que traz a umidade para a terra, e sendo a evaporação mais alta acima de

copas de  floresta  natural,  áreas florestadas possuem maior  fluxo  de  entrada de

umidade atmosférica. A supressão florestal gradativa reduz esse fenômeno, sendo

que ele praticamente inexiste em regiões desérticas. 

A apresentação  da  Teoria  da  Bomba  biótica  gerou  inúmeras  dúvidas  de

controvérsias no ambiente acadêmico, e de maneira simplificada baseia-se no ponto

em que não é o gradiente de temperatura horizontal, mas o gradiente horizontal do

fluxo  de  evaporação  que  parece  ser  a  principal  força  motriz  dos  fluxos  de  ar

dinâmicos observados na dinâmica hídrica atmosférica. 

Os ventos possuem tendência a soprar de áreas de alta pressão para regiões

de baixa pressão. Nesse contexto, a  bomba biótica é um mecanismo no qual as

florestas naturais  criam e  controlam ventos  oceânicos,  trazendo umidade para  o

continente. A explicação física baseia-se na criação de um sistema de baixa pressão

em ambiente terrestre, considerando que a pressão do ar depende do número de

moléculas  de  gás.  A condensação  do  vapor  de  água  retira-o  da  fase  gasosa,

reduzindo  o  número  de  moléculas,  fazendo  cair  a  pressão  (MAKARIEVA;

GORSHKOV, 2007). 

O processo de condensação sobre a terra cria uma zona de baixa pressão

persistente. A instabilidade do vapor de água atmosférico para a condensação é uma

propriedade física notável, sendo que, uma vez que o ar contenha muito vapor de

água  deslocado  para  cima,  o  ar  se  resfria  significativamente,  favorecendo  a

condensação  (Dovgaluk,  2006).  A questão  dos  movimentos  verticais  na  mistura

atmosférica, apresenta algumas definições clássicas, endossando  os comentários

de  Savenije  (2006)  a  respeito  da  questão,  corroborando  com  Dovgaluk  (2006),

Makarieva e Gorshkov (20063) discutem a vantagem de sua abordagem em um dos

pontos  críticos  do  paradigma  meteorológico  tradicional,  que  é  a  instabilidade

convectiva para movimentos verticais.

Nesse contexto,  as florestas enriquecem a atmosfera com vapor de água,

uma vez que a área cumulativa da vegetação é maior que sua projeção no solo, ou

seja,  a  superfície  de  evaporação  é  multiplicada.  A  condição  é  reforçada  e

complementada por Savenije (2006), relacionando a questão das florestas com a

interceptação. Como consequência, a evaporação sobre as florestas é maior do que

a mesma superfície de água (considerando águas abertas). A situação propicia a
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formação de zona de baixa pressão para onde convergem ventos úmidos. O ciclo

hidrológico é fechado com o retorno da água precipitada no continente, através dos

rios que desembocam no oceano.

Em relação as tipologias florestais envolvidas  no processo, observa-se que a

bomba biótica  é  um processo complexo  altamente  organizado.  Para  sustentar  a

condensação  que  mantém  a  pressão  do  ar  baixa  na  terra  deve  haver  uma

evaporação intensa do dossel da floresta. A evaporaçao reduz a umidade do solo,

que  em  condições  excedentes  é  perdida  por  escoamento  gravitacional  (ou

escoamento superficial). A evaporação da floresta deve ser equivalente a quantidade

de umidade que entra no sistema, não devendo esgotar completamente a umidade

do solo (MAKARIEVA; GORSHKOV, 2006). Essa condição é possível em florestas

nativas,  onde  as  espécies  formam comunidades  com um conjunto  complexo  de

caracteristicas biofísicas e morfológicas, evoluidos ao longo de milhares de anos.

Em termos práticos o sistema radicular das árvores em florestas nativas facilita o

armazenamento e extração de umidade do solo, sendo que aerossóis biogênicos

produzidos por árvores controlam a intensidade da condensação de vapor de água

sobre a floresta. A supressão da floresta  nativa ou conversão em outro tipo de uso

do  solo,  mesmo  que  plantios  florestais,  afetaria  o  sistema  (MAKARIEVA

;GORSHKOV, 2006). Bonan (2008), ao contrário de  Makarieva e Gorshkov  (2006)

apresenta um modelo baseado nos conceitos tradicionais de mudanças climáticas,

com alterações mais brandas, com declínio na precipitação em valores de 20 a 30%

com a supressão florestal. A teoria da Bomba Biótica prevê redução de atá 95% da

precipitação em regiões do interior dos continentes. 

O gradiente de temperatura vertical sob dossel é controlado pela altura das

árvores (essenciais como obstáculo superficial, não permitindo a alta velocidade do

vento)  mantendo  a  evaporação  do  solo  sob  controle  biótico  (MAKARIEVA  E

GORSHKOV, 20062). Nessas condições as florestas naturais criam e estabilizam um

fluxo de ar úmido de terra para terra, em um nível ótimo, evitando flutuações que

poderiam gerar eventos climáticos extremos (furacões, tornados, secas severas ou

inundações).  As  demais  espécies  que  compõe  o  ambiente  (bactérias,  fungos,

animais) são essenciais para a estabilidade do próprio ecossistema florestal.

Monoculturas florestais não possuem condições de controle tão complexas

para  manutenção da bomba biótica,  resultando em desequilibrio  de  evaporação,
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impossibilitando  a  manutenção  da  atmosfera  umida  de  maneira  persistente.  A

complexidade das informações da biota natural (que possui mais de 20 ordens de

grandeza)  excede  a  capacidade  de  processamento  atual,  impossibilitando  a

replicação da bomba biótica em condições artificiais. A questão é comentada por

Nobre (2006), considerando questões paleoclimáticas, e por Makarieva e Gorshkov

(20064), revisando algumas questões de distribuição global da precipitação.

A  aceitação  científica  dessa  teoria  tem  gerado  inúmeras  discussões.

Makarieva ;  Gorshkov (2010) apresentam um novo trabalho relacionado a química e

física  atmosférica,  onde  inúmeros  pesquisadores  pontuaram  contra  a  teoria,

fomentando respostas e análises da questão. Uma das questões relacionadas ao

equilibrio  hidrostático  refere-se  a  condensação  que  ocorre  na  atmosfera  afeta  a

pressão  do  ar  na  superfície  instantaneamente  ou  somente  após  a  precipitação

atingir o solo. A discussão da questão levou ao artigo de Spengler et al. (2010), ao

apresentarem  resultados  favoráveis  a  alteração  de  pressão  na  superfície  pelo

processo  de  formação  da  precipitação.  Enquanto  se  desenvolve  a  discussão,

fenômenos meteorológicos e questões relacionadas a circulação global continuam

sem um modelo adequado de descrição. 

Makarieva  et  al.  (2017)  continuaram o  desenvolvimento  e  refinamento  de

equações de momento e movimento. As equações físicas para a composição do ar

atmosférico acabam não sendo adequadas aos fenômenos atmosféricos relativos a

precipitação. Makarieva et al. (20172) apresentam observações que confirmam uma

considerável  equivalência  entre  as  fontes  relacionadas  à  temperatura  e  os

sumidouros da energia cinética em atmosfera superior. Tanto a abordagem teórica

como  as  observações  destacam  uma  contribuição  importante  da  superfície  dos

gradientes de pressão, em vez de temperatura, no cálculo de energia cinética da

circulação meridional,  colocando mais atenção para esses padrões. Chang et al.

(2017), discutem o balanço hidrico de florestas na China, com base na variabilidade

da transpiração do dossel da floresta versus a precipitação.  

Com  relação  a  bomba  biótica  e  a  interceptação  florestal  Savenije  (2004;

20062)  em que nas florestas tropicais, a evaporação da intercepção atinge valores

superiores a 50% da evaporação total, condição que pode também ser observada

em florestas temperadas (GERRITS et al., 2006). Sobre o transporte da umidade o
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autor  pondera  que  existe  redução  relacionada  ao  escoamento  e  infiltração  para

recarga de aquíferos (SAVENIJE,1995;1996).  

O presente trabalho configura a Floresta Ombrófila Mista com Araucária, em

relação a perdas por interceptação, através da abordagem dos bulbos úmidos. O

objetivou  foi  utilizar   conjuntos  de  dados  micrometeorológicos  obtidos  durante  o

período de um ano para obter  estimativas da taxa de evaporação máxima de copas

de  Araucária  completamente  úmidas  usando  a  abordagem  de  bulbo  úmido.  Os

resultados são explorados considerando a espécie  dominante  (Araucária),  e  sua

importância nesse contexto dessa tipologia florestal. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS

A área de estudo utilizada caracteriza-se como um fragmento da  Floresta

Ombrófila  Mista,  com  características  naturais  de  floresta  secundária  em  estágio

avançado  de  regeneração,  localizado  na  área  da  Universidade  Estadual  do

Centro Oeste, na cidade de Irati/PR (Figura 15).   O  relevo do fragmento estudado

possui  variações de altitude de 820 m até 840 m, apresentando áreas planas e

locais  com  declividade   acentuada.  O  clima  é  temperado  Cfb  de  Koppen,  com

geadas intensas no período de inverno. O presente  trabalho foi concentrado em

uma parcela da floresta adjacente a um corpo hídrico, caracterizando-a como mata

ciliar,  com área de  3 ha,  em percurso  de  500 metros  da  margem direita  do  rio

Riozinho. O  mapa  planialtimétrico utilizado  no  trabalho foi  elaborado   a partir de

fotografias  métricas  obtidas   no  ano  de  1996,  em escala  1:8.000  (ENGEFOTO,

2004). 

Figura 15. Localização da área de estudos.

 O monitoramento das precipitações ocorreu entre maio de  2015 e  abril de

2016,   através   da   utilização   de    pluviômetros  automatizados  experimentais,

baseados no sistema “Arduíno”, instalados estrategicamente na área experimental,

em parcelas previamente determinadas. Esses equipamentos possuiam capacidade

de registro de precipitação em frequência horária (em mm/h). 
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O  presente  trabalho  verifica  as  predições  de  interceptação  utilizando  os

modelos de Rutter e Gash, comparando-os também com a abordagem dos bulbos

úmidos em substiuição à Penman-Monteith. 

Os dados hidrometeorológicos (radiação solar, direção e velocidade dovento,

umidade relativa e temperatura do ar) foram obtidos pela  estação meteorológica de

superfície  “Irati-PR”  código  OMM:  83836,  localização:  Latitude   -25.466667º;

Longitude -50.633333º; Altitude: 836.95 metros, localizada a 3,85 km da área de

estudos. A estação é operada pelo INMET (8º distrito meteolorógico do Paraná), e é

do tipo convencional de superfície, registrando dados de diversos sensores. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1  As perdas por interceptação estimada utilizando o modelo de  Penman-
Monteith

O  método  de  Penman  (DOORENBOS;  PRUIT,  1977)  requer  dados  de

temperatura,  insolação,  umidade  relativa  do  ar,  velocidade  média  do  vento,

realizando a estimativa de evapotranspiração potencial diária (mm/dia) utilizando a

equação Ep =  F [  W. Radn  ] +  (1-W).∫(u).(ea – ed),  sendo:  Ep:  Evapotranspiração

potência (mm/dia); F: fator de ajuste adimensional; W: fator de ajuste adimensional;

Radn: radiação líquida; ∫(u): variável relacionada a velocidade do vento; ea: pressão

de saturação do vapor de água (mbar); ed: pressão de saturação real do vapor de

água (mbar).

A estimativa  de  interceptação utilizando o  modelo  de  Gash (1979),  que é

derivado do modelo de Rutter, é considerado válido para diversos tipos de florestas:

coníferas, florestas mistas com folhosas e coníferas e florestas tropicais (GASH et

al., 1980; PEARCE; ROWE,1981; LLOYD et al., 1988). O modelo de Gash previu a

evaporação global,  e  não  a  evaporação por  área  de  dossel,  superestimando  os

resultados em condições de dossel não homogêneo. O modelo revisado para dossel

esparso (GASH et al.,  1995; VALENTE et al.,  1997; GERRITS; SAVENIJE, 2011)

ajusta essa questão.

A coleta de dados do presente estudo foi efetuada com intervalo de leitura de

minuto a minuto, convertendo posteriormente em mm/h. A evaporação do tronco não

foi considerada. Nessa situação, a saturação da copa em mais de um período por

dia (caso em que ocorre mais de um evento de precipitação durante um período de

24  horas)  é  obtida  a  partir  da  seguinte  equação  (3;  4;  5;  6),  para  descrever  a

intensidade da chuva em função da precipitação, considerando o tempo após início

do gotejamento (dossel saturado).

(Eq. 3)
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Sendo:

I: Intensidade da água interceptada e perdida por evaporação;

Sc: Capacidade de armazenamento da copa;

Em uma copa saturada, a intensidade média da chuva e taxa de evaporação

média é expressa por: 

     (Eq. 4) 

(Eq. 5)

         

 Em eventos com saturação da copa, a perda por interceptação é dada por:

                                                     (Eq. 6)

O presente trabalho realizou o monitoramento em Floresta Ombrófila Mista

com Araucária, sendo que toda a área possuia cobertura florestal, variando somente

o percentual de presença da espécie Araucária (fase dominante). A área de copas

de  araucária  não  é  homogênea,  sendo  que  a  camada  de  dossel  formado  pela

espécie  dominante  não ocupa toda a  floresta.  As  parcelas  tiveram as copas de

araucária mapeadas e espacializadas. Essa operação possibilitou separar a floresta

em três categorias: locais com até 33% de cobertura de copas de araucária; locais

com cobertura de copas de araucária entre 33% e 66% e; locais com cobertura de

copas  de  araucária  superior  a  66%.  O  resultado  dessa  condição,  em relação  a

precipitação interna (Tf) é observada no gráfico a seguir.
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Figura 16. Precipitação interna X Precipitação externa relacionado ao percentual de 
        copas de Araucária.

Em  relação  a  intensidade  da  precipitação,  a  série  foi  dividida  em  duas

categorias: precipitações inferiores a 4mm/h e superiores a 4 mm/h. A região conta

com frequêntes chuvas com intensidade inferior a 4mm/h. As precipitações podem

chegar  a  60  mm/h  em  ocasiões  isoladas,  sendo  que  no  presente  estudo  a

intensidade máxima registrada foi de 21 mm/h. As precipitações maiores que 4 mm/h

apresentam menor retenção pela floresta (maior chuva interna). 

3.2 Resultados e Modelagem da precipitação utilizando o modelo de  Penman-
Monteith

O  cálculo  da  evapotranspiração  potencial  utilizando  Penman-Monteith

(considerando as temperatura da estação meteorológica de superfície supra citada)

foi de 1,8 mm/dia e temperatura média de 18,3 ºC. Para utilização do modelo de

Gash os seguintes parâmetros foram adotados: c = 0,95 (cobertura florestal); Sc =

1,21 (capacidade de armazenamento da copa, obtido por regressão de dados – fig.

5.4); St = 0,4 (armazenamento no tronco); E = 0,10.
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Figura 17. Precipitação externa X precipitação interna para equacionamento das  
        perdas por interceptação.

O modelo de Gash utilizado diretamente com os resultados da chuva bruta

subestimou a interceptação em termos de 62% para chuvas de até 4 mm/h e em

75% para chuvas com intensidade superior a 4 mm/h. O modelo de Gash utilizando

a calibração resultando da análise de regressão resultou em valores de 28% abaixo

do observado em termos de transpiração (Figura 18).

Figura 18. Predição de valores de interceptação utilizando o modelo de Gash.
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O  modelo  de  Rutter  utilizando  com  resultados  de  chuva  bruta  teve  uma

aproximação de 29% em relação aos dados observados, superestimando valores

em chuvas de até 4mm/h e subestimando em intensidades superiores a 4mm/h. A

utilização dos parâmetros resultantes de regressão no modelo de Rutter possibilitou

um ajuste com aproximação de 3% (Figura 19).

Figura 19. Predição de valores de interceptação utilizando o modelo de Rutter.

3.3 A modelagem utilizando a abordagem do Bulbo úmido

A abordagem de Penman-Monteith é utilizada na formula de Gash. O Cálculo

da equação de Penman-Monteith  utiliza  dados da  estação meteorológica  para  a

determinação  do  saldo  de  radiação  (Rn);  do  fluxo  de  calor  no  solo  (G);  das

temperaturas máxima (Tmax), mínima (Tmin) e média (Tmed) do ar; da umidade

relativa do ar (UR); e da velocidade do vento a 2,0m de altura (V). Esses dados

estão disponíveis em estações de superfície (como a utilizada no presente estudo),

sendo o cálculo detalhado em Conceição (2007). A equação 1.5 apresenta a formula

para estimativa da evapotranspiração potencial em mm/d (SÁ et al., 2015). 

 

(Eq. 1.5)
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O método do Bulbo Úmido é descrito por Pereira et al (2016), e apresenta

uma alternativa simplificada para estimativa da Evapotranspiração potêncial,  com

menor exigência de dados. Parte do embasamento teórico refere-se a ação do vento

nas  copas.  No  caso  da  Floresta  Ombrófila  Mista,  as  copas  das  Araucárias  em

evidência sobre o dossel  florestal  funcionam como bulbos úmidos.  Entretanto as

condições de  ventilação não são homogêneas para toda a floresta.  O cálculo  é

baseado na diferença de temperatura em termomêtros com bulbo seco e úmido (Ts e

Tw). O modelo utilizado no presente estudo foi de coluna de mercurio, com imersão

do bulbo úmido. Adicionalmente um termometro laser foi utilizado para deteminção

da temperatura da copa úmida e de superfície seca próxima. 

Os  resultados  obtidos,  utilizando-se  o  modelo  de  Gash  calibrado  e  bulbo

úmido são apresentados na Figura 20.

Figura 20. Predição de valores de interceptação utilizando o modelo de Gash

.

A modelagem da evaporação é melhor ajustada utilizando parâmetros obtidos

com as equações de regressão (para os diversos parâmetros). O ajuste do modelo

de predição com a substituição da equação de  Penman-Monteith pela metodologia

de bulbo úmido foi de 1%. 

95



4 CONCLUSÕES

A utilização de modelos de predição de interceptação florestal possibilitam o

equacionamento da água após a precipitação. Apenas uma parte da precipitação

(precipitação efetiva) chega até o solo. Uma parcela dessa água, que fica retida a

folhas e galhos, evapora durante ou logo após a precipitação. A precipitação efetiva

que compõe a parcela do escoamento (não retornando a superfície) resultará no

fluxo superficial, subsuperficial ou subterrâneo. A água não evapotranspirada segue

uma das três rotas citadas.

A  evapotranspiração  engloba  a  transpiração  e  a  evaporação.  O

dimensionamento da fração de água que retorna a atmosfera é obtido a partir da

mensuração da dinâmica de interceptação e evapotranspiração. Entretanto, o termo

evapotranspiração é considerado por Savejine (2004), como um erro indroduzido na

modelagem  da  interceptação,  que  leva  a  erros  na  calibração  nos  processos

subsequeentes.  O  termo  evapotranspiração  (ET)  é  amplamente  utilizado  em

hidrologia em processos envolvendo plantas que se refere a uma combinação de

diferentes processos evaporativos que, dependendo do detalhamento de análise e

da  escala  precisam  ser  separados  (evaporação  da  interceptação,  transpiração,

evaporação do solo, evaporação da vegetação).  Existem grandes diferenças entre

esses  processos,  principalmente  em condições  de  ocorrência,  escala  de  tempo,

caracteristicas físicas. O uso do termo ET (evapotranspiração), deveria ser evitado

nesse tipo de estudo (Savendije, 2004). 

A evaporação na Floresta Ombrófila Mista observada neste estudo situa-se

em uma faixa de 13% do total  precipitado (durante e após a precipitação) e 1,8

mm/dia em condições de estiagem, proporcionando uma transferência de hídrica

para a atmosfera interelacionada a seu padrão de precipitação. 

Keys et al (2016) apresenta um estudo onde observa que cerca de 40% da

precipitação  anual  global  é  proveniente  da  evaporação  das  florestas,  sofrendo

redistribuição pelo vento. Essa condição ambiental coloca o processo de evaporação

das  florestas  como  um  serviço  ecossistêmico.  É  evidente  que  os  estudos  de

Makarieva (2007) e Keys et al (2016) consideram fenômenos em grande escala (por

exemplo  a  Bacia  Amazônica).  A Teoria  da  Bomba  Biótica  texplica  o  papel  das

florestas na circulação atmosférica em uma escala global. Entretanto a criação de
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um  microclima  em  bacias  hidrográficas  podem  possuir  mecanismo  semelhante,

dependendo da variação e padrão dos ventos. 

O  desempenho  da  bomba  biótica  em  árvores  individuais  ou  pequenas

florestas é complicado de ser mensurado devido a necessidade de avaliar o influxo

local  de  umidade  atmosférica.  Dependendo  da  modificação,  sinais  de  áreas

pequenas podem ser perdidos nas flutuações de processos locais de transporte de

umidade  e  chuva   (MAKARIEVA;  GORSHKOV,  2007).  Existem  evidências  da

atuação do princípio da bomba biótica em pequena escala nos estudos empiricos da

paisagem conduzidos por Adrews (2008).

O fenômeno da Interceptação florestal é um componente do ciclo hidrológico

que não pode ser negligênciado na modelagem de sistemas ambientais. A porção de

água que retorna à atmosfera devido a evaporação durante e após a precipitação

necessita  de  uma  estimativa  condizente  com  as  caracteristicas  de  cada

ecossistema. A utilização de valores “default” pode conduzir a erros de estimativa

que comprometem a gestão dos recursos hídricos, principalmente em uma situação

de usuários múltiplos.

A modelagem da interceptação necessita de equações que se aproximem da

realidade,  uma  vez  que  o  monitoramento  é  um  procedimento  que  demanda

quantidades elevadas de recursos e tempo. Nessa condição, o modelo de Gash

utilizando a metodologia de Bulbo Úmido satisfaz a exigência de precisão necessária

para a maioria dos estudos. Entretanto necessita do ajuste de alguns parâmetros de

acordo  com  a  tipologia  florestal.  Para  a  Floresta  Ombrófila  Mista  o  uso  de

parâmetros locais propicia um melhor ajuste do modelo de Gash.

O  dimensionamento  do  volume  evaporado  da  floresta  ganha  uma  nova

dimensão  com  a  Teoria  da  Bomba  Biótica,  colocando  sobre  a  floresta  uma

importância muito superior a manutenção das condições de conservação do solo e

controle hidrológico local. 
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  CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa realizada permitiu verificar que a aplicação do modelo de Gash e

do modelo de Rutter é empregado com maior frequência, entre os diversos modelos

existentes.  A composição floristica  da  Floresta  Ombrófila  Mista,  considerando as

diversas aplicações de  modelos  analisadas nesse trabalho,  possui  condições de

aplicação dos modelos de Rutter e Gash, considerando a disponibilidade de dados.

Ressalta-se ainda que o modelo de Calder  (Calder, 1996) e o modelo de Liu (Liu,

1997)  podem ser  utilizados,  mas carecem de  subsídios  de  aplicações similares,

principalmente em relação as adaptações pontuais que podem ser necessárias.

A perda de intercepção verificada na espécie  Araucária e Floresta Ombrófila

Mista  aponta  para  uma  média  de  interceptação  pluviométrica  de  13,8%.  Esse

percentual é dependente da intensidade da chuva, sendo que para precipitações

abaixo  de  4  mm  o  percentual  interceptado  chega  a  36%,  e  em  precipitações

superiores a 60 mm o percentual fica na faixa de 5%.

O  tempo  de  gotejamento  no  interior  da  floresta,  em  horas,  supera  a

precipitação  externa  em  34,6%,  podendo  se  prolongar  por  quase  2  horas  em

precipitações superiores  a 40 mm.  A perda de intercepção da coroa da Araucária

(em situação isolada) é de 3% da precipitação bruta. 

O método de estimativa da interceptação florestal através da medição para

copas  de  Araucária  utilizando  sensoriamento  remoto  é  simples  aplicação,  em

particular para a copa da Araucaria, podendo ser identificado em imagens de alta

resolução espacial. 

O  dimensionamento  do  volume  evaporado  da  floresta  ganha  uma  nova

dimensão  com  a  Teoria  da  Bomba  Biótica,  colocando  sobre  a  floresta  uma

importância muito superior a manutenção das condições de conservação do solo e

controle hidrológico local. Nessa situação, a modelagem da interceptação deve ser

observada com cuidado, principalmente com a conversão de áreas de floresta nativa

por plantios exóticos. 
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