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lnterceptacao das precipitacoes em floresta amazonica de terra firme (*) 

Wolfram Franken (1), Paulo Rodolfo Leopoldo (2), Eiichi Matsui (3) e Maria de Nazare Goes Ribeiro(l) 

Resumo Com base em inumeros trabalhos desen-

0 estudo foi conduzido na Bacia Modelo, junta ao 
Km 14 da ZF-2, em parcela representativa da floresta 
amaz6nica de terra firme e teve por objetivo quantificar 
a frac;:ao da agua de chuva interceptada pela cobertura 
florestal. No seu desenvolvimento, utilizou-se de tres 
pluvi6metros localizados a ceu aberto e de outros trin· 
ta instalados no interior da parcela, alem de s:stemas 
coletores de agua escoada pelo tronco, instalados em 
trinta e sete arvores. Pelos resultados obtidos pode-se 
verificar que do total da chuva que atingiu o top::> das 
arvores 22%, em media, foi retido pela cobertura flo
restal retornando a atmosfera por evaporai;:ao, cerca de 
77,7% chegou ao solo na forma de precipita<;:ao inter· 
na, enquanto que uma pequena parcela, da ordcrn da 
0,3% foi escoada pelo tronco das arvores. 

!NTRODU<_;AO 

De toda chuva precipitada sabre uma co
bertura florestal, somente umc. parcela chega 
a atingir o solo. Parte da mesma e intercepta
da pela massa foliar, e por evaporac;:ao direta 
retorna a atmosfera, voltando a integrar a 
massa de vapor de agua existonte no ar atmos
ferico. 

A agua interceptada representa um::i perda 
pelo ecossistema o que, dependendo do tipo 
de cobertura florestal, pode atingir 25% da 
precipitac;:ao total anual (Linsley et al., 1949). 

Em florestas homogeneas constituidas por 
Pinus sylvestris observa-se que a perda por 
interceptac;:ao e um valor variavel, que depen
de sobretudo Ja idade e espac;:amento do po
voarnento, podendo ser da ordem de 6,6% 
para aqueles com idade de 6 a nos (Lima, 1976) 
a cerca de 32% naqueles com '19 anos (Rutter, 
1963). Semelhante comportamento pode ser 
apre.sentado pelo genera Eucalyptus (Karschon 
& Helth, 1967), (Lima, 1976). 

volvidos, pode-se observar que as florestas 
constituidas por especies folhosas apresentam 
taxas de interceptac;:ao inferiores aos de ecos
sistemas iormados por coniferas, e que o es
coan1ento pelo tronco e um parametro de valor 
muito variavel dentro de um mesmo sistema 
(Leon::ird, 1961), (Molchanov, 1963), (Helvey 
& PC:ltric, 1965), (Aussenac, 1968), (Swank et 
al., 1972), (Smith; 1973) . 

Geiger ( 1966), fazendo referencia a um 
trabalho realizado no Brasil, em 1936, em con
dic;:6es de floresta sub-tropical, apresentou os 
valores de 34% para a precipitac;:ao interna e 
28 % referente ao escoamento pelo tronco, en
quanto que a perda por interceptac;ao foi da 
ordem de 38 % da precipitac;:ao total. 

As perdas por interceptac;:ao em florestas 
tropicais da Malasia, podem variar de 25% a 
80%, em func;:ac da precipitac;:ao (SIM, 1972), 
enquanto que para as condic;6es de floresta 
amazonica da Venezuela, regiao de S::in Carlos 
de Rio Negro, verificou-se que do total da pre
cipitac;:ao cerca de 87% chega diretamente a 
superficie do solo, 5 % sao referentes as per
das por interceptac;:5o e a frac;:ao restante, 8%, 
e representada pela parcela escoada pelo tron
co (Jordan & Heuveldop, 1981) . 

0 processo da perda por interceptac;:ao e, 
portanto, um componente importante do ciclo 
hidrol6gico de um ecossistema florestal. 

No presente trabalho, teve-se por objetivo 
a quantificac;:ao da interceptac;:ao em floresta 
amaz6nica de terra firme, incluindo-se as re
partic;:oes das precipitac;:oes em escoamento 
pelo tronco e precipitac;:ao interna. Dados des
sa natureza, evidentemente, sao de grande va-
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lia quando se trata do uso do solo e da agua, 
e do manejo das essencias florestais, aliados 
ao equilibrio ecol6gico da regiao. 

MATERIAis E METonos 

0 experimento foi realizado na Reserva 
Florestai do INPA, km 45 da Manaus-CaracaraL 
em area da Bacia Modelo, junto ao km 14 da 
estrada ZF-2. 

Na quantificac;ao das perdas por intercep
tac;ao empregou-se a equac;ao definida por 
Helvey & Patric (1965): 

= PT - (Et + Pl) ........ (1) 

onde = agua de chuva interceptada pelas 
folhas, ramos e galhos das arvo
res e que volta a atmosfera por 
evaporac;ao; 

PT = Precipitac;ao total ou seja, a quan
tidade de chuva que chega ate o 
topo das copas das arvores; 

Et = escoamento pelo tronco, parte da 
chuva que se escoa pelo tronco 
das arvores, atingindo o solo, e 

Pl = Precipitac;ao interna, parcela da 
chuva que chega ao solo florestal, 
quer atraves de gotas que passam 
diretamente pelos vazios entre as 
copas das arvores, quer atraves 
de gotas que respingam das fo
lhas ou ramos. 

Helvey & Patric (1965) definiram ainda o 
termo de precipitac;ao efetiva rPE) como sendo 
a soma da precipitac;ao interna com o escoa
mento pelo tronco (Et), au seja a parcel a da 
agua de chuva que efetivamente chega ao solo. 

Para a estimativa da perda par intercepta
c;:ao r:o ecossistema estudado observou-se os 
parametros referentes a precipitac;ao total, pre
cipitac;ao interna e escoamento pelo tronco. 

De um modo geral, as leituras eram feitas 
semanalmente, obtendo-se valores volumetri
cos que, posteriormente, eram transformados 
cm rnilimetros de altura de agua. 

Na observac;ao da precipitac;ao total (PT) 
utilizou-se a media de tres pluviometros com 
100 cm2 de superficie de captac;ao. 
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A parcela da agua de chuva relativa a pre
cipitac;ao interna (Pl) foi observada atraves da 
media de 30 pluviometros com 100 cm2 de su
perffcie de captac;ao, instalados no interior da 
floresta a 1,20 m da superficie do solo. 

Para a quantificac;:ao da parcela escoada 
pelo tronco (Et) utilizou-se de coletores seme· 
I hantes aos descritos por Li ma ( 1976) , i nsta
!ados em 37 arvores existentes em uma super
ficie de ·12 m de raio. 

Nesses sistemas, cada arvore era envolvi· 
da por uma calha de plastico ilexivel, ou seja, 
mangueiras plasticas transparentes. cortadas 
longitudinalmente, cujos comp:-imentos e sec
c;:ao variavam em func;ac do diametro do tronco 
das arvores. As cal has eram fixadas ao redor 
dos troncos atraves de pequenos pregos, sendo 
que o contacto tronco-calha foi vedado com 
massa pr6pria para calafetac;ao. Na extremida
de inferior de cada calha foi adaptado um funil 
de plastico que conduzia a agua captada para 
um reservat6rio. 

A transformac;ao dos valores obtidos em 
volume de agua para milimetros de altura de 
agua foi feita dividindo-se 0 volume total de 
agua coletado atraves das 37 arvores pela su
perficie de 12 m de raio. 

0 DAP (diametro a altura do peito) dessas 
arvores variou de 68 mm a 516 mm, tendo sido 
desprezadas as arvores com diametro inferior 
a 50 mm. 

RESULTADOS 

0 registro de dados conjuntos, envolvendo 
a precipitac;ao total (PT) e as parcelas corres
pondentes a precipitac;ao interna e escoamento 
pelo tronco teve inicio em 18/04/80, e desde 
essa data ate 14/04/81 foram feitas 46 obser
vac;oes, das quais 38 apenas foram aproveita
das nos calculos referentes a perda por inter
ceptHc;ao (I) . As 8 restantes, cleixaram de ser 
computadas em razao da ausencia de chuva na 
semana ou devido a transbordamentos parciais 
dos reservat6rios coletores de agua escoada 
pelo tronco. 

Na Tabela 1 tem-se os resultados dessas 
observac;oes, em milimetros, apresentados na 
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forma de valores medios de precipitac;ao inter
na, escoamento pelo tronco, precipitac;ao efeti· 
va cdlculada e perda por intercepta9ao calcu
lada, observados em furn;:ao das classes de 
altura de chuvas. ou seja, da precipitac;ao total. 
A perda por interceptac.:ao ioi calculada de 
acordo com a equac.:ao ( 1) . 

Os valores percentuais medias relativos 
aos dados inclusos na Tabela 1 sao apresenta· 
dos na Tabela 2 assumindo-se coma sendo 
100% os valores da precipita<;:ao total. 

Atraves da Tabela 3 tem-se uma relac;:ao 
entre a precipitac;:ao verificada para o perfodo 
de 18/04/80 a 14/05/81 e suas respectivas re
partic;;6es em mm, bem comu os respectivos 
percentuais medios. Observa-se que ta is val o
res sao referentes somente as 38 leituras apro
veitadas para :JS devidos calculos. 

Conforme ja observado, os resultados ate 
aqui citados sao referentes ao perfodo em que 
foi possfvel se fazer as leitu1·as que incluiram 
precipitac.:ao total e suas respectivas reparti 
c;:6es em precipitac.:ao interna e escoamento 
pelo tronco. 

No entanto, em perfodo anterior a instala
c;:ao dos sistemas coletores de agua escoada 
pelo tronco, foram feitas uma serie de medidas 
referentes somente a precipitac;:ao total e a 
parcela Correspondente a precipitac;:ao interna 

Os resultados dessas observac;:6es estao 
apresentados na Tabela 4, e correspondem ao 
periodo de 31/10/79 a 18/04/80. 

A perda por intercepta9a1J calculada para 
os resultados apresentados na Tabela 4 consi· 
derando-se o escoamento pelo tronco como 
sendo cerca de 0,3%, sera de 22,9%. 

TABELA 1 - Valores medios de precipitac;iio interna, escoamento pelo tronco, precipitac;iio efetiva calculada e perda 
por interceptac;iio calculada, observados em tunc;iio das classes de altura de chuvas. 

Classes de 
PT 

< 10 

10 20 

20 30 

30 40 

40 50 

50 60 

60 70 

> 70 

Freqiiencia 

2 
8 
3 
4 

7 
5 
6 
3 

Pl 
{mm) 

2,8 

11,8 

17,3 

26,5 

33,8 

42,3 

47,1 

112,9 

Et PE 
{mm) {mm) {mm) 

0,00 2,80 1,50 

0,03 11,83 4,47 

0,06 17,36 6,64 

0,08 26,58 7,32 

0,18 33,98 11,02 

0,19 42,49 12,51 

0,24 47,34 15,96 

0,40 113,30 16,30 

TABELA 2 - Valores percentuais medias observados para a precipitac;iio interna, escoamento pelo tronco, precipita-

c;iio efetiva calculada, e perda por intercepta c;iio em func;ao das classes de altura de chuva. 

Classes de Freqiiencia Pl Et PE 
PT {%) {%) {%) {%) 

< 10 2 65,1 0,0 65,1 34,9 

10 20 8 72.4 0,2 72,6 27.4 

20 30 3 72,1 0,3 72,4 27,6 

30 40 4 78,2 0,2 78.4 21,6 

40 50 7 75,1 0.4 75,5 24,5 

50 60 5 77,2 0,3 77,5 22,5 

60 70 6 74.4 0.4 74,8 25,2 

> 70 3 87,1 0,3 87.4 12,6 
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T ABELA 3 - Rela{:iio entre a precipita{:iio total e suas respectivas reparti{:oes em mm e percentuais medios, 
observados no periodo de 18·04·80 a 14-05-81. 

Milfmetros de chuva 
Percentagem 

PT 

1.705,4 
100 

Pl 

1.337,6 
78,4 

TABELA 4 - Rela{:iio entre a precipita{:iio total e a 
precipita{:iio interna, verificada para o pe· 
riodo de 31-10-79 a 18·04-80. 

N.0 de Observa<;6es PT PT Pl Pl 

mm % mm OJo 

22 1.388,7 100 1.067' 1 76,8 

A Figura 1 apresenta a curva de regressao 
para os valores da precipitac;:ao interna em 
func;:ao dos val01 es observados para a precipi
tac;:ao total . 

Nesta figura incluem-se a equac;:ao de re
gressao, o coeficiente de regressao "r" e o 
numero de pares de valores utilizados. Da 
mesma forma, tem-se na figura 2 e 3, as curvas 
de regressao para o escoamento pelo tronco 
e precipitac;:ao efetiva. Os val ores de r dessas 
equac;:oes, atraves do teste t, demonstraram 
ser significativos ao nivel de 0,1 % de proba· 
bilidade. 
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z 
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Fig. 1 - Curva de regressao para os valores da pre
cipita<;ao interna em fun<;ao dos valores observados pa

ra a precipita<;ao total. 
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E 
E 0.6 

0 

Et 

5,9 
0,3 

20 

.· ·:/ 
. /. 

PE 

1.343,5 
78,7 

361,9 
21.3 

Er :r -0,0077 .Jo 0,0034 PT 

r2 0,8882 

n= 38 

40 60 80 100 120 140 160 180 

PRECIPITAcAo TOTAL (P1J, mm 

Fig. 2 - Curva de regressao para os valores do es
coamento pelo tronco em fun<;ao dos valores observa

dos para a precipita<;ao total. 

Discuss.Ao 

Observando-se a Tabela 1 pode-se verificar 
que OS vaiores medios da precipitac;:ao interna, 
escoamento pelo tronco e perda por intercep
tac;:ao tendem a aumentar proporcionalmente 
com o aumento da precipitac;:ao total, fato este 
ja ressaltado por varios outros autores. entre 
eles, Aussenac (1968) e Lima (1976). 

E.m alguns casos, no entanto, tais valores 
apresentaram uma certa vai-iac;:ao de chuva 
para chuva, sobretudo para aquelas inferiores 
a 20 mm semanais. Como exemplo, pode-se 
observar atraves das figuras 1 e 2 que para 
uma chuva de 16,5 mm obteve·se 3,7; 0,01 e 
12,7 mm respectivamente para a precipita<;:ao 
interna, escoamento pelo tronco e perda por 
interceptac;:ao, enquanto que, para um outro 
evento de igual valor, esses mesmos resulta
dos foram da ordem de 12,8; 0,02 e 3,5. 

Essas variac;:oes dernonstram que os valo
res obtidos na repartic;:ao de uma chuva depen-
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0 20 40 60 80 too 120 140 160 180 
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Fig. 3 - Curva de regressao para os valores da pre· 
cipitac;:ao efetiva em func;:ao dos valores observados pa· 

ra a precipitac;:ao total. 

dem de uma sene de fatores, entre eles, do 
estado de saturac;ao da floresta, da intensidade 
da precipitac;ao e da ocorrencia de ventos du
rante ou ap6s o evento chuvoso. 

A.ssim, quando os intervalos entre as chu· 
vas forem relativamente pequenos nao havera 
tempo suficiente para que a agua proveniente 
de uma chuva anterior e retida pelas folhas. 
ramcs e troncos seja evaporada. Nessas con
di96es uma precipitac;ao em sequencia devera 
apresentar valores relativamente altos para a 
precipitac;ao interna e baixo para a perda por 
interceptac;ao, enquanto que em um caso opos
to, os resultados esperados seriam tambem 
opostos, isso considerando-se uma chuva de 
semelhante intensidade. 

Segundo Aussenac (1968), o processo da 
perda por interceptac;ao ocorre da seguinte 
forma: "A altura de agua maxima susceptfvel 
de ser retida e uma func;ao da superffcie foliar, 
dos galhos e ramos, da morfologia das folhas 
e do ti po de ramificac;ao. No infcio de um 
evento chuvoso, a maior parte das gotas de 
agua sao interceptadas pela copa das arvores, 
ate que a capacidade maxima de armaze
namento seja atingida, ou seja, ate que as 
forc;as de tensao sejam compensadas pela 
ac;ao da forc;a de gravidade. Os fenome· 
nos de evaporac;ao interferem no infcio do pro-
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cesso, pois a h~mperatura da superffcie foliar 
pode ser mais elevada que aquela do ar, mas 
com o desenvolvimento da chuva, esses fen6-
menos diminuem rapidamente. Finalmente, 
quando a capacidade de saturac;ao e atingida, 
a copa das arvores nao conseguem reter mais 
que as quantidades necessarias a compensa
c;:ao da agua µerdida par evaporac;:ao. Se a 
chuva continuar, o povoamento vegetal deixa 
de interceptar quantidades adicionais". Na Flo·· 
resta Amazonica, de um modo geral, ocorrem 
chuvas de grande intensidade e curta durac;:ao, 
e de se esperar que tanto o processo de com
pensac;:ao da tensao superficial pela ac;:ao d2 
gravidacle, bem coma a capacidade de satura-
9ao da copa sejam rapidamente atingidos. 

Por esses motives, acredita-se que os va
lores percentuais da repartic;:ao da chuva, apre
sentados na Tabela 2, mostrarn apenas peque
nas varia96es entre os diferentes tamanhos de 
classe de chuva com uma certa excec;:ao as 
chuvas menores que 10 mm e maiores que 
70 mm. 

De acordo com os resultados compilados 
per Molchanov ( 1963) pode-se observar que 
em f!orestas artificiais com chuvas de baixa 
intensidade as variac;:6es percentuais dos pa
rametros precipitac;:ao interna, escoamento 
pelo tronco e perda por interceptac;:ao sao bem 
mais amplas que aquelas contidas no Ouadro 
II. Na citac;:ao feita por Molchanov ( 1963) tem
se, p::ira o caso de povoamentos constitufdos 
por Epiceas (PfGea abies) corn 61 anos de icla
de, uma variac;:ao de 29,2% a 71,2% na preci
pitac;:ao interna em func;:ao de classes de chuva 
que variaram de intensidade inferior a 5 mm 
ate valores superiores a 20 mm; enquanto que 
para o escoamento pelo tronco essa amplitude 
foi de 0% a 4,8 % . Para povoamento constituf
do por Pinheiros com 64 anos de idade, consi
derando-se a mesma amplitude de chuva, essas 
variac;:6es foram da ordem de 51,5% a 89,8% 

e 0% a 1,8 % , respectivamente para a precipi
ta9ao interna e escoamento pelo tronco .• 

Desse modo considerando-se o tipo de 
chuva que normalmente cai na Regiao Amazo
nica, curta durac;:ao e intensidade alta, e o tipo 
de floresta, e de se esperar pequenas variac;:6es 
percentuais em func;:ao da ciasse de chuva 
confcrme aquelas vistas na Tabela 2. 
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As relac;:6es entre a precipitac;:ao total e os 

valores de precipitac;:ao interna, escoamento 
pelo tronco, precipitac;:ao efetiva podem ser 
observadas com maiores detalhes, analisando
se as Figuras 1, 2 e 3. 

Atraves das regress6es estabelecidas, po
de-se estimar as quantidades das respectivas 
repa~tig6es em func;:ao dos v<:1lores de precipi
tagao totai, considerando-se que os respectivos 
coeficientes de regressao apresentaram signi· 
ficancias estatisticas a nfvel de O, 1 % . 

Considerando-se os coeficientes r2 dessas 
equag6es, pode ser observado que a variavel 
precipitac;:ao interna e explicada em 97,9% 
pela quantidade chuva, enquanto que o escoa· 
mento pelo tronco e explicado em cerca de 
78,8% pela variavel precipitJc;:ao total. 

Com relac;:ac ao escoamento pelo tronco. 
os resuitados apresentados na Tabela 1 e Fi
gura 2 demonstram que o mesmo e um para
metro de importancia relativamente baixa, e 
em termos praticos nao influi nos valores da 
precipitac;:ao efetiva e perda por interceptac;:ao. 
A variac;:ao de seus valores de 0,0 a 0,40 mm, 
esta aquem dos erros de medida dos demais 
valores observados para o calculo da perda por 
interceptac;:ao. 

A pequena quantidade de agua que se es
coa pelo tronco, deve-se provavelmente ao 
tipo de chuva comum na regiao e a morfologia 
das arvores. 0 ti po de chuva, coma ja foi abor
dado caracteriza-se par grande intensidade e 
curta duragao. Assim o fluxo de agua que se 
inicia atraves de galhos, ramos e troncos, ap6s 
uma determinada chuva, pode ser interrompido 
em func;:ao do infcio da evaporac;:ao. Com rela
c;:ao a morfologia ressalta-se que as arvores, 
de um mode geral, sao de porte elevado e 
consequentemente, a distancia a ser percorri
da por uma massa de agua qualquer e extensa, 
expondo-se a maiores perdas pelo processo da 
evaporac;:ao. 

Analisando-se os dados obtidos, e vistas 
na Figura 2, pode-se observar que a escoa
mento pelo tro11co e um parametro muito va
riavel de chuva p::ira chuva, quando comparado 
aas valares obtidos para a precipitac;:ao intern::i. 

Assim sendo, com base nos resultados 
obtidos por varios autores, '3ntre eles, Mal-
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chanov ( 1963), Helvey & Patric ( 1965), Aus
senac (1968), Dewalle & Pausell (1969) e Lima 
( 1976), bem como naqueles obtidos com a 
presente pesquisa pode-se deduzir que o es
coamento pelo tronco depende nao s6 da quan-· 
tidade e intensidade de chuva como tambem 
de uma serie de outros fatores, entre cs quais 
a rugosidade do tronco, morfologia do vegetal, 
idade do povoamento, diametro do tronco ou 
mesmo da posic;:ao da especie dentro do ecos
sistema. 

Na Tabela 3, tem-se uma relac;:ao entre a 
precipitac;:ao e suas respectivas repcirtic;:oes 
obtidas atraves de 38 observac;oes, que se es
tenderam desde 18/04/80 a 14/05/81. Esses 
resultados permitem verificar que dos 1 . 705,4 
mm de chuva precipitados no local do ensaio 
1 . 337,6 mm corresponderam a precipitac;ao 
interna; 5,9 mm ao escoamento pelo tronco; 
1 . 343,5 mm a precipitac;ao efetiva, enquanto 
que 361,9 mm tizeram parte da frac;ao perdidr:i 
por interceptac;:ao. lsso equivale a dizer que 
do total da chuva que chega &o topo da copa 
das arvores 78,7% atingem e recarregam o 
solo, enquanto que os 21,3 % silo interceptados 
pelos ramos e folhas, e por evaporac;:ao retor· 
nam a atmosfera. 

Oa mesma torma, na Tabela 4 apresenta-se 
dados de 22 observac;:6es feitas somente para 
a precipitac;:ao interna em func;:ao da precipita
c;:ao total, constatada no periodo de 31/10/79 
a 18/04/80. Verifica-se que do total de 
1 . 388, 7 mm precipitados no referido perfodo, 
1 . 067, 1 mm representaram a precipit::ic;:ao in
terna, frac;:ao esta correspondente a 76,8 % da 
chuva bruta . 

Esse resultado, de 76,8%. para a precipita
c;:ao interna, praticamente, nae; difere daquele 
apresentado na Tabela 3, ou seja 78,7%, o que 
vem a demonstrar, uma vez mais, que as repar
tic;:oes das chuvas, em valores percentuais, sao 
relauvamente constantes, dado o tipo de chuva 
caracteristico da regiao. 

Levtmdo-se em considerac;:ao os resultados 
da Tabela 3 e aqueles da Tabela 4 tem-se para 
a precipitac;:ao interna um valor medio de 
77,7% e assumindo-se como 0,3% o esco::t· 
mento pelo tronco, a perda por interceptac;ao 
media, para o perfodo estudado, sera da ordem 
de 22%. 
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No entanto, todos esses valores, ora obti
dos, diferem em muito daqueles relatados por 
Jordan & Heuveldop (1981). Esses autores fi
zeram semelhantes estudos em Floresta Ama
zonica na regiao de San Carlos, Venezuela, 
concluindo que da precipitai;ao total, 5% sao 
perdidos por interceptai;ao, 8% se escoam 
pelo tronco e 87% correspondem a precipita
<;ao interna. Ta is discrepancias, provavelmen
te, refletem entre outros fatos, distintos com
portamentos em funi;ao das diferentes espe
cies presentes em cada local de ensaio, bem 
como do numero de arvores por area. No tra
balho desenvolvido por Jordan & Heuveldop 
( 1981) a projei;ao te6rica da copa de cada ar
vore, envolvendo aqueias com diametros acima 
de 10 cm, foi da ordem de 14 m2

, enquanto que 
no presente trabalho essa projei;ao foi dP. 
12,2 m2

• 

Alem desses fatos, a metodologia empre
gada foi tambem diferente Jordan & Heuveldop 
(1981) se utilizaram, na avaliai;ao da precipi
tai;ao interna, de pluviometros nao convencio
nais. Na estimativa da quantidade escoada 
pelo tronco, esses autores, trabalharam com 
38 arvores, amostradas em funi;ao da variai;ao 
do diametro do povoamento, e cujos dados 
obtidos foram, posteriormente, extrapolados 
para uma determinada area. 

Acredita-se que essa metodologia, utilizada 
na determinai;ao do escoamento pelo tronco. 
seja valida para florestas homogeneas, onde 
OS espa9amentos entre OS indivfduos sao pre
Viamente definidos. 

Comparando-se esses resultados, com aque
les relatados por Geiger (1966), Sim (1972} e 
Lima (1976), entre outrns, pode ser verificado 
que o comportamento da Floresta Amazonica, 
de terra firme, neste aspecto, difere de outros 
ecossistemas constituidos par florestas artifi
ciais, sub-tropicais ou mesmo tropical. 

Desse modo, pode-se concluir que a perda 
por intercepta<;:ao e um parametro extremamen
te variavel, em fun<;:ao de um a serie de fatores. 
Tai fato, implica na necessidade crescente de 
pesquisas semelhantes em diferentes locais 
da regiao amazonica, desde que se tenha por 
objetivo o estabelecimento de uma adequada 
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politica de uso do solo, da agua e manejo das 
essencias florestais, aliados as condi96es eco
!6gicas do local. 

Considerando-se que a precipitai;ao media 
da rngiao em estudo e da ordem de 2. 000 m 
anuais, pode-se deduzir a importancia da perda 
por interceptai;ao no ciclo hidrol6gico da re
giao. Sendo a perda por interceptai;ao de 22 % , 
em media, conclui-se por simples calculos que 
cerca de 440 m de chuva sao retidos pela co
bertura florestal, anualmente. Considerando-sP 
ainda, que a Bacia Modelo, local do estudo, 
apresenta uma superficie de cerca de 23,4 
km2 deduz-se que um volume da ordem de 10,3 
x 106 m3 de agua deixam de participar do de
fluvio anual, a razao media da 327 1/s, volume 
este que retorna a atmosfera, voltando a inte" 
grar novas precipita96es. 

Assim, essa apreciavel quantidade de agua 
alem de participar do equilibria hfdrico da re
giao, deixa de causar prejuizos ao solo atraves 
do processo de erosao. 
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SUMMARY 

This study was conducted in the Model Basin, 
located at the Km 14 of ZF-2 road, in a representative 
plot of the "terra firme" Amazon Forest. The main 
objective was to quantify the fraction of the rainfall 
intercepted by the forest canopy. For this determination, 
three rain gauges were installed in a clear area place, 
and thirty others into the canopy. In order to collect 
the stemflow thirty seven collector systems were also 
provided. From the results, it was possib~e do conclude 
that 22% from total rainfall were intercepted by canopy 
and 77.7% has reached the soil surface as throughfall. 
The stemflow represented only 0.3% of that total. 
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