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RESUMO – Vários fatores contribuem para a distribuição da água que chega no solo das florestas, 

como as características da chuva e da vegetação. Existem poucos estudos que verificaram as 

características das estruturas das árvores, e sua contribuição para a distribuição da água, geralmente 

limitando-se ao estudo em mudas ou arbustos. Portanto, o nosso objetivo é explorar a relação entre 

as estruturas das árvores com o escoamento pelo tronco (Sf) e com a chuva interna (Tf). O estudo foi 

realizado em duas parcelas próximas, mas com características fisiografias distintas, localizadas na 

bacia hidrográfica da Lagoa do Peri. Foi realizado o monitoramento da chuva externa (Pg), Sf e Tf. A 

parcela PPeri2 obteve os maiores valores de Tf (73% Pg) do que na parcela PPeri1 (58% Pg). O Sf 

variou de 1,5 a 6% da Pg e na PPeri2 não teve correlação com nenhum parâmetro das estruturas das 

árvores, mas na PPeri1 houve correlação. A perda por interceptação foi diferente nas duas parcelas. 

Pode-se salientar que a estruturas das árvores é um fato importante para a distribuição da água que 

chega no solo em Floresta de Mata Atlântica. 

 

Palavras-Chave - Estrutura da árvore, interceptação da copa. 

 
 

ABSTRACT– Many factors contribute to the distribution of water reaching forest soil, such as 

rainfall and vegetation type, but there are few studies that have verified the characteristics of the tree 

structure and its contribution to water distribution, generally these studies are carried out on seedlings 

or shrubs. Therefore, our objective is to explore the relationship between tree structure and stemflow 

(Sf) and throughfall (Tf). The study was carried out in two plots located in the Peri Lagoon basin, and 

rainfall (Pg), Sf and Tf. The PPeri2 had the highest values of Tf (73% Pg) compared to the PPeri1 (58% 

Pg). The Sf ranged from 1.5 to 6% of the Pg and did not obtain a strong correlation with any parameter 

of the tree structure. We also observed that the two plots with the same types of vegetation, but with 

different characteristics obtained different values in relation to the volume of loss by interception (Pg 

- Tf + Sf). It can be pointed out that tree structures are an important fact for the distribution of water 

that reaches the soil in Atlantic Forest. 
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1 Introdução 

A interceptação é o processo pelo qual a precipitação que cai sobre a superfície da floresta fica 

retida e é redistribuída ao solo ou evaporada posteriormente. A chuva que passa pela vegetação e 

chega ao solo é chamada de chuva interna (Tf). A água que chega ao solo por meio dos troncos das 

árvores é chamada de escoamento pelo tronco (Sf). A parte da chuva que é interceptada pelas copas 

das árvores e evapora durante e após a precipitação é chamada de perda por interceptação da copa 

(Ic). Essas variáveis dependem de fatores relacionados tanto com a vegetação quanto com as 

condições climáticas nas quais a floresta está inserida (BRUTSAERT, 2005; DAVID; VALENTE; 

GASH, 2005)  

Vários fatores abióticos podem interferir no escoamento pelo tronco, tais como intensidade, 

ângulo, duração e intervalo entre chuvas (CROCKFORD; RICHARDSON, 2000; STAELENS et al., 

2008); assim como fatores bióticos, por exemplo, o tamanho da árvore, densidade de copa, tipo de 

folha e característica da casca ( PRICE; CARLYLE-MOSES, 2003; VAN STAN; JARVIS; LEVIA, 

2010). É importante notar que muitos fatores abióticos e bióticos que afetam o rendimento do 

escoamento pelo tronco são mutuamente interativos. Geralmente o escoamento pelo tronco representa 

menos de 10% da chuva externa, mas este valor dependem das características da vegetação (LEVIA 

JR; FROST, 2003). 

Para algumas espécies o volume de água escoado pelo tronco pode estar diretamente ligado a 

sobrevivência destas no ambiente, principalmente nos períodos mais secos do ano. Segundo 

(NÁVAR, 2011), o volume de água recebido nas proximidades dos troncos chega a ser cinco vezes 

superior aquele recebido por áreas mais distantes. 

LEVIA et al. (2015) examinaram as relações específicas entre os volumes do escoamento de 

tronco de 10 mudas de faia europeia (Fagus sylvatica L.) com um conjunto abrangente de medidas 

da estrutura das mudas que são muito difíceis de obter para árvores de copa, empregando um conjunto 

de mudas experimentais isoladas. Concluíram que as características das estruturas das mudas têm 

efeito no rendimento do escoamento pelo tronco, como a área de projeção e o ângulo médio de 

inclinação dos ramos. O objetivo desse trabalho foi explorar a relação da estrutura da árvore com a 

chuva interna e o escoamento pelo tronco em duas parcelas de Floresta Ombrófila Densa. Investigou-

se a variação espacial e temporal do escoamento pelo tronco e da chuva interna, e como o escoamento 

pelo tronco é controlado pela estrutura da árvore nestes tipos de floresta.  



                                                            
 

XXIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos (ISSN 2318-0358) 

 

3 

2 Materiais e Métodos 

2.1 Área de estudo 

A bacia hidrográfica da Lagoa do Peri está localizada ao sul da Ilha de Santa Catarina, 

localizada a 27 ° 44 'de latitude sul e 48° 31"de longitude oeste (Figura 1) Sua bacia hidrográfica  

pertence a uma área permanente de preservação da Mata Atlântica (HENNEMANN; PETRUCIO, 

2010; LEMES-SILVA; PAGLIOSA; PETRUCIO, 2014). O Parque Municipal da Lagoa do Peri é 

coberto por densas florestas ombrófilas, com capoeirinha, regeneração média (capoeira) e avançada 

(capoeirão) de floresta secundária e remanescentes de vegetação primária (KUERTEN, 1998). 

No lado leste, além das áreas de restinga (Figura 1) que estão em processo de regeneração 

(restinga arbórea e restinga arbórea), também se encontra uma parcela que foi reflorestada (pinus e 

eucalipto) (CABRAL, 1999). Ao longo da costa leste e sudoeste da lagoa existem pequenas parcelas 

de vegetação aluvial herbácea (PEREIRA, 2001). 

 
Figura 1 - Localização dos pontos de monitoramento da bacia Lagoa do Peri e característica da vegetação entorno da 

lagoa. 

2.2 Monitoramento 

A chuva externa (Pg) e a chuva interna (Tf) e escoamento pelo tronco (Sf) foram medidas de 

novembro de 2017 a dezembro de 2018, em duas parcelas (PPeri1 e PPeri2) com vegetação e 

características fisiografias distintas, conforme são demostradas na Tabela 1. A PPeri1 foi classificada 

como vegetação de Restinga Arbórea e a PPeri2. Podemos observar que a PPeri2 tem mais árvores em 

uma área de 7x7m e as médias do diâmetro na altura do peito (DAP), altura da árvore (H) e área da 

copa (Acopa) são maiores que na PPeri2. Isso ocorre porque existem 3 árvores (T1, T3 e T12) que são 

dominantes na Parcela. Observa-se que na PPeri1 existem 6 espécies diferentes, enquanto que na PPeri2 

existem somente 4 espécies. 
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Tabela 1 – Caracterização das parcelas de monitoramento. 
Parâmetros PPeri1 PPeri2 

Classificação Restinga Arbórea Floresta Atlântica Avançada 

n° de Tf 23 24 

n° de Sf 18 20 

Espécies Alchornea triplinervia; Eugenia 

astringens; Ilex dumosa; Ilex 

teezans; Myrcia splendens; Ocotea 

pulchella;  

Cecropia glaziovii; Cupania 

vernalis; Lonchocarpus sp; Piper 

gaudichaudianum 

DAP [cm]* 10,9 6.2 

Altura da árvore [m]* 7,0 6,1 

Área da copa [m²]* 6.5 2,35 

*média 

Chuva externa  

Foram instaladas duas estações pluviométricas para o monitoramento da chuva externa 

próximas às parcelas (Figura 1). Os pluviógrafos das estações são automáticos tipo báscula, 

configurados para registrar os dados a cada um minuto, possuem diâmetro de abertura de 20 cm e 

resolução de 0,24 mm. O pluviógrafo localizado na Casa de Retiro Vila Fátima (PPeri2) está instalado 

a 1,5 m do solo e em uma área aberta sem obstáculos a uma distância de pelo menos o dobro da 

diferença entre a altura do obstáculo e a altura da área coletora (Figura 2a). O outro pluviógrafo 

(PPeri1) foi instalado em cima do viveiro da Fundação Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis 

(FLORAM), conforme demostrado na Figura 2b. Ao lado de cada pluviógrafo foi instalado um 

pluviômetro para fornecer o volume acumulado da chuva externa e poder comparar os valores entre 

eles. 

Chuva interna e escoamento pelo tronco 

No monitoramento da chuva interna (Tf) na PPeri1 foram utilizados 23 pluviômetros (Figura 2c) 

distribuídos na parcela de 7x7m. Os pluviômetros foram feitos à mão (Figura 2d) consistindo de um 

funil de área de 195 cm² conectado por um orifício de 1 cm de diâmetro a um recipiente de 5 e 10 

Litros de volume.  

A PPeri2 assim como a outra parcela, o monitoramento da chuva interna foi utilizado 24 

pluviômetros. Os pluviômetros foram numerados de acordo com sua posição na parcela, sendo que o 

primeiro número representa a linha e o segundo a coluna. Sendo a linha 1 a primeira fileira de 

pluviômetros, por exemplo, o ponto 1.2 está localizado na linha 1 e coluna 2 da parcela. 

O monitoramento do volume do escoamento pelo tronco (Sf) foi realizado em 38 árvores (18 

na PPeri1 e 20 na PPeri2). Utilizamos garrafas cortadas, massa adesiva epóxi e mangueiras de PVC 

transparentes e flexíveis para captar o escoamento (Figura 2ef), que era armazenado em garrafas PET.  
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O volume do escoamento pelo tronco foi medido no mesmo período da chuva interna. A partir 

desses volumes, a altura de escoamento pelo tronco gerada em cada evento foi estimada com a soma 

dos volumes de escoamento pelo tronco de todas as árvores da parcela, dividida pela área do parcela 

(7x7 m), conforme demostrado na Equação (1): 

Sf
mm

(ℎ) =
∑ 𝑆𝑓𝐿(𝑗) 

𝑛(ℎ)
𝑗=1

𝐴𝑃𝑙𝑜𝑡(ℎ)
 

(1) 

onde, Sfmm é a altura do escoamento pelo tronco da parcela; SfL é o volume de escoamento pelo tronco 

da parcela; APlot é a área da parcela h (m²).  

A somatória do volume monitorado de cada pluviômetro foi dividido pela área do pluviômetro. 

A chuva interna foi considerada como a média de todos os pluviômetros que foram medidos. 

𝑇𝑓𝑚𝑚(ℎ) =
1

𝑛
∑

𝑇𝑓𝐿(𝑖)

𝐴𝑃𝑙𝑢𝑣(𝑖)

𝑛(ℎ)

𝑖=1

 
(2) 

onde, Tfmm é a altura da chuva interna da parcela h; TfL é o volume do pluviômetro (i) da parcela h; 

APluv é a área do pluviômetro (m²). 

 
Figura 2 - Monitoramento da Chuva externa:(a) Pluviógrafo e pluviômetro na bacia da Araponga; (b) exemplo do 

Pluviômetro; (c) Pluviógrafo no viveiro da Fundação Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis (FLORAM); (d) 

Pluviógrafo e pluviômetro na Casa de Retiros Vila Fátima. 

Estrutura das árvores 

Durante o ano de 2018 foi realizada a caracterização da estrutura das árvores. Foi utilizada uma 

Estação Total Leika TPS400 (Figura 3a e b) para caracterizaras ramificações de todas as árvores 

localizadas nas parcelas da Lagoa do Peri. O procedimento foi realizado calculando as coordenadas 
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e altitude de vários pontos em todas as ramificações de cada árvore (Figura 3c). Foram registrados 

1721 pontos das 15 árvores localizadas na parcela PPeri1 e 1503 pontos das 20 árvores da parcela 

PPeri2. 

Foram medidos o diâmetro na altura do peito (DAP, cm), a altura das árvores (H, m), a relação 

altura/largura da copa (HWR, sem dimensão), circufência da copa (CCopa, m), a área da copa (ACopa, 

m²), a área dos galhos (ATronco, m²), volume da copa (Vcopa, m³), volume do tronco (VTronco, m³), 

número de galhos primários (PBc, n°), número de bifurcações (SBc, n°), ângulo de interseção da 

primeira bifurcação onde 90° representa um tronco reto (AIF, ângulo), diâmetro da copa (Dcopa, m), 

comprimento do tronco principal (CTronco, m), comprimento dos galhos (Cgalhos, m), altura da primeira 

bifurcação (Hic, m) e a inclinação média de todos os galhos de cada uma das árvores (Amédio, ângulo), 

conforme demonstrado na Figura 3ab.  

A Figura 3cd apresenta o croqui das estruturas das árvores da PPeri1. Pode-se observar a 

densidade dos galhos em cima dos pluviômetros (círculos pretos), e assim verificar qual a influência 

dos parâmetros da estrutura tem com volume do escoamento pelo tronco e da chuva interna. 

 
Figura 3 - Caracterização da estrutura da árvore: (a) exemplo de pontos tirados de uma árvore; (b) exemplo dos cálculos 

das variáveis das estruturas. (c) e (d) Diagrama da estrutura das árvores. Os polígonos verdes representam a projeção da 

copa (Acopa). As linhas marrons representam os troncos das árvores. As linhas contínuas representam o monitoramento da 

chuva interna com calha e os círculos representam os pluviômetros instalados na bacia. 
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3 Resultados e discussão 

Foram identificados 49 períodos de monitoramento, entre 09 de novembro de 2017 a 21 de 

dezembro de 2018. A seleção do período analisado se deu a partir da qualidade dos dados coletados. 

Foram aceitos períodos com no máximo de 10% de falhas (sem monitoramento de 4 árvores e 5 

pluviômetros). 

A chuva externa na bacia hidrográfica da Lagoa do Peri durante esse estudo foi de 2314 mm, 

mas devido a seleção dos períodos de monitoramento, foram selecionados 36 períodos e a chuva 

externa foi de 617 mm, o dia com a maior precipitação observada foi em 6 de fevereiro de 2018, com 

51 milímetros (Período 5). Observa-se na Figura 4a que a distribuição da chuva externa e os respectivos 

valores da chuva interna e do escoamento pelo tronco. Na PPeri1 o volume do escoamento pelo tronco 

é maior que na PPeri2. Isso corre pelo fato que existem 3 árvores dominantes nessa parcela que 

registraram mais de 80% do volume total, totalizando 1375 litros de 1713 litros de água. Enquanto 

na PPeri2 o volume do escoamento pelo tronco foi de 343 litros de água, sendo apenas 20% do volume 

total de água da PPeri1. 

A chuva interna na PPeri1 foi de 57,7% em relação a chuva externa, o escoamento pelo tronco 

foi de 5,67%, isso representa uma perda por interceptação nessa parcela de 36,6% da chuva total do 

evento. A PPeri2 foi um pouco diferente comparando a PPeri1, a chuva interna da PPeri2 foi 449 mm 

(72,8% da Pg), sendo maior que na PPeri2, em compensação o escoamento de tronco foi de 7mm 

(1,1% da Pg), sendo menor que na PPeri2, e a perda por interceptação foi de 161 mm (26%). 

 
Figura 4 - Volume da chuva externa (Pg), chuva interna (Tf) e escoamento pelo tronco (Sf) registrado em cada período 

monitorado. (a) PPeri1 e (b) PPeri2. 

 

Na Figura 5a observa-se a relação linear entre a chuva externa e a média da chuva interna das 

duas parcelas (PPeri1 e PPeri2). Para chuvas acima de 10 mm a amplitude e a variância da chuva interna 

são maiores, distanciando-se da relação 1:1. Este comportamento provavelmente reflete na saturação 

gradual do dossel e a fração resultante da água da chuva que atingi o solo sem atingir o dossel. 
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Podemos também observar que, na maioria dos eventos, a média da chuva interna da parcela PPeri2 

foi maior que da parcela PPeri1, principalmente em eventos maiores que 20 mm. 

 
Figura 5 - Relação da chuva interna e escoamento pelo tronco com a chuva externa: (a)chuva interna com a chuva externa; 

e (b) escoamento pelo tronco com a chuva externa; (c) proporção da chuva interna com a chuva externa; e (d) proporção 

do escoamento pelo tronco com a chuva externa. 

O escoamento pelo tronco da PPeri1 foi maior que a PPeri2 (Figura 5b). Em evento maiores que 

20 mm, o volume de umas das 3 árvores dominantes na PPeri1é maior que o volume máximo de 

armazenamento, por isso na Figura 5d a porcentagem do escoamento pelo tronco da parcela PPeri1 é 

menor que eventos abaixo de 20 mm. 

Para verificar a existência de correlação entre as características das estruturas das árvores com 

o volume do escoamento pelo tronco, foi realizado a padronização dos dados e depois foram 

calculados os coeficientes de correlação não paramétrica de Spearman (rs), que são apresentados na 

Tabela 2. Observa-se que o volume do escoamento pelo tronco da PPeri2 (coluna 1) não teve 

correlação com nenhum dos parâmetros da estrutura da árvore. Mas foi possível observar algumas 

relações (R>0,7) na PPeri1 (e.g. DAP, ACopa, Atronco, VCopa, VTronco, PBc, AIF e CTronco). A maior 

correlação na PPeri1 foi o volume do tronco, pois maior o volume do tronco maior a área de captação 

da água que cai sobre a floresta, e com isso influencia. 

A partir da correlação dos dados, foi feito uma análise dos parâmetros que mais obtiveram 

relação com o volume do escoamento pelo tronco. Pode-se verificar que as características das árvores 

da parcela PPeri2 são mais homogêneas que da parcela PPeri1. E que na PPeri1 a correlação foi maior 

devido às 3 árvores dominantes da parcela. Em todos os casos, maior sendo o parâmetro como o 

diâmetro na altura do peito, maior vai ser o volume, e que por consequência maior vai ser a projeção 
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do tronco e mais galhos vão existir nessa árvore, para que distribuem o volume que é escoado pelos 

troncos. 

Tabela 2 Matriz de correlação de Spearman entre o volume do escoamento pelo tronco com as estruturas das 

árvores. Diagonal de cima representa a PPeri1 e a diagonal de baixo representa a PPeri2. Os valores que estão 

em negrito indicam que os pares das variáveis têm correlação significativa (p<0,05). 

 

4 CONCLUSÃO 

A chuva interna variou entre 58 e 73 % da chuva externa e obteve uma relação com o volume 

da chuva externa. A chuva interna foi considerada heterogênea nas duas parcelas, sendo que a parcela 

PPeri2 obteve valores maiores que na parcela PPeri1. A chuva interna da PPeri2 foi 26% maior que a 

parcela PPeri1. O volume do escoamento pelo tronco variou de 1,5 a 6% da chuva externa e não obteve 

correlação forte com nenhum parâmetro da estrutura da copa na PPeri2.  

As maiores correlações foram com o diâmetro na altura do peito, projeção da área da copa, 

projeção da área do tronco, número de galhos primários, ângulo de interseção da primeira bifurcação 

e o comprimento do tronco principal, mas só foi possível observar na PPeri1. A PPeri1 obteve valores 

maiores que na PPeri2. Foi possível observar que duas parcelas com o mesmo tipos de vegetação (Mata 

Atlântica), mas com características diferentes obtiveram valores diferentes em relação a distribuição 

da chuva interna e escoamento pelo tronco. Sendo possível salientar que a estruturas das árvores é 

um fato importante para a distribuição da água que chega no solo. 
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