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RESUMO 

Este estudo visou obter medidas de precipitação efetiva e de interceptação em um ambiente de sub- 
bosque da Floresta Tropical da Reserva Adolpho Ducke (RFAD), em Manaus-AM. As medidas foram 
obtidas por meio de um aparato instrumental automático adaptado e de baixo custo durante o período 
de outubro de 2020 até janeiro de 2021. A proporção de precipitação efetiva foi da ordem de 72% da 
precipitação ocorrida sobre o ecossistema, enquanto a perda por interceptação estimada foi da ordem 
de 28%. A duração dos eventos de precipitação teve uma forte relação com a porção interceptada e 
efetiva dos fluxos de água. O aparato instrumental mostra potencial para uso em experimentos 
observacionais. 

 
Palavras-Chave: Instrumentação; precipitação efetiva; interceptação. 

ABSTRACT 

This study aimed to obtain measurements of throughfall and interception in a woodland from the 
tropical forest environment of Reserva Florestal Adolpho Ducke (RFAD), in Manaus-AM. The 
measurements were obtained by an adjusted and low-cost automatic instrumental apparatus during 
the period from October 2020 to January 2021. The proportion of throughfall was in the order of 72% 
of the precipitation that occurred over the ecosystem, while the estimated loss by interception was in 
the order of 28 %. The duration of precipitation events had a strong relationship with the intercepted 
and effective portion of the water flows. The instrumental apparatus shows potential for use in 
observational experiments. 

Keywords: Instrumentation; throughfall; interception. 
 
INTRODUÇÃO 

A vegetação tem papel fundamental na dinâmica da água em uma bacia hidrográfica. A 
principal influência ocorre na interceptação das chuvas pela cobertura vegetal, onde parte da 
precipitação incidente é retida na copa, uma fração cai livremente sobre o solo, sem interferência da 
vegetação, e parte alcança o solo escoando pelos troncos (Giglio e Kobyama, 2013). A entrada de 
água no ecossistema é influenciada pela composição do dossel da vegetação (Robin, 2003), e também 
pelos fatores meteorológicos, tais como: intensidade pluviométrica e magnitude do vento (Crockford 
e Richardson, 2000). 
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Ao incidir sobre o dossel florestal, a precipitação é particionada em precipitação efetiva e 
interceptação; a precipitação efetiva é a parcela da chuva que atravessa o dossel florestal, compreende 
o fluxo de água que passa diretamente pelas aberturas das copas e o gotejamento através das folhas e 
galhos (Ferreira et al., 2005; Oliveira et al., 2008). É a componente mais importante no processo das 
recargas dos aquíferos, devido ao fato dessa parcela ser a fração disponível para infiltração no solo e 
para as interações abaixo do solo. Estudos para áreas de floresta natural na Amazônia Central 
determinaram a precipitação efetiva cerca de 74,2 a 87,1% (Oliveira et al., 2008; Cuartas et al., 2007; 
Ferreira et al., 2005; Franken et al., 1992). 

A interceptação é a parcela da chuva que é retida pela cobertura vegetal, e ainda é um desafio 
de instrumentação e metodológico, em função das inúmeras variáveis meteorológicas e de morfologia 
da vegetação envolvidas (Lloyd e Marques Filho, 1988; Crockford e Richardson, 2000). As interações 
entre o clima e a estrutura vegetal podem ocasionar diferenças significativas entre os percentuais de 
precipitação interna para espécies com características semelhantes. Fatores como a diversidade de 
métodos de medição, escala dos estudos e intervalo de tempo de monitoramento também alteram 
esses percentuais. 

Estudos realizados na Reserva Florestal Adolpho Ducke (RFAD) sobre a partição da chuva 
pela cobertura vegetal, estimaram uma perda por interceptação variando de 8,9% a 19,8% (Franken 
e Leopoldo, 1984; Lloyd e Marques Filho., 1988; Franken et al., 1992). Segundo Wei et al., (2017) 
as incertezas na quantificação das perdas de água por interceptação (Ei) da floresta, podem restringir 
todo o esforço para quantificar a partição da evapotranspiração (ETP), transpiração (TRP) e 
evaporação (EV), prejudicando o dimensionamento da produtividade de água e rendimento do 
ecossistema florestal. 

 
O grande desafio para quantificar os fluxos de água em uma floresta nativa se dá na estratégia 

experimental. É necessária uma abordagem metodológica simples e com equipamentos operantes em 
uma plataforma de registro automático e instantânea. Dentro desse contexto, o presente estudo 
emprega um sistema de monitoramento por meio de coletores simples interligados a um pluviômetro 
de báscula com registro automático. Visando avaliar o comportamento e distribuição da água 
proveniente da precipitação incidente e a partição sobre o ecossistema de floresta nativa. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de estudo 
O estudo foi realizado na Reserva Florestal Adolpho Ducke, localizada no km 26 da Estrada 

Manaus-Itacoatiara na rodovia AM-010, cujas coordenadas geográficas são 03° 00' 00” e 03° 08' 00” 
latitude, 59° 52’40” e 59° 52’ 00” longitude (Figura 1). O clima é classificado como tropical úmido, 
com chuvas abundantes e bem distribuídas com média anual de 2300 mm, temperatura média anual 
de 26,7 ºC e umidade relativa variando de 75 a 86% (Marques Filho e Dallarosa, 2000; Oliveira et 
al., 2008). O solo é do tipo Latossolo Amarelo distrófico (Chauvel et al., 1987). O relevo é 
suavemente ondulado, apresentando nas sequências topográficas platô, vertente e baixio. A vegetação 
apresenta estrutura de floresta primária não perturbada (Marques Filho e Dallarosa, 2000), com uma 
diversidade de 2079 espécies registradas e organizadas em comunidades vegetais de classes lenhosas, 
arbustivas e herbáceas (Hopkins, 2005). 

A RFAD apresenta um ecossistema representativo da floresta ombrófila amazônica (Morais, 
2008); sua vegetação principal é mata de terra firme, e pode ser dividida em quatro ambientes com 
diferentes características de vegetação: nas florestas de platô, em que o dossel atinge 30-40m de 
altura, com espécies emergentes que podem alcançaras 50-60m; as florestas de baixio, com muitas 
palmeiras e de dossel mais baixo, de 25-30m; as florestas de vertente, similar ao ambiente da floresta 
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de baixio, caracterizada por ser uma transição entre o baixio e o platô; e por fim, as florestas de 
campinarana, próximas aos igarapés e de dossel baixo, de 15-25m de altura (Hopkins, 2005). 

 
Figura 1 – Mapa de localização da Reserva Florestal Adolpho Ducke. 

 

 
 
Descrição do Experimento 

Para esse estudo foi montado um sistema de captação e registro contínuo da quantidade de 
água que efetivamente atinge o chão da floresta, ou precipitação efetiva (Pef) (Figura 2a). Esse 
sistema foi instalado na área de floresta nativa da Reserva Ducke na cidade de Manaus. Esse sistema 
permite registrar os fluxos de águas em quatro árvores simultaneamente. 

O sistema é constituído por 4 calhas coletoras de PVC com 150 mm de diâmetro e 3,0 m de 
comprimento, com três aberturas de 70 cm x 6,5 cm na parte superior do tubo, e instaladas cerca de 
1m do solo, conforme Figura 2b. As calhas foram conectadas a uma caixa canalizadora que se liga a 
um pluviômetro, em ângulos que dependem da distância e espaçamento entre as árvores, conforme o 
esquema apresentado na (Figura 2a). Além disso, o sistema dispõe de um coletor para captação do 
escoamento pelos troncos das árvores; esse coletor é composto por calhas fixadas nos troncos das 
árvores que direcionam o fluxo de água para os coletores principais. Ao todo, o sistema possui área 
de captação total de 6067,65 cm2. 
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1,0m 

Figura 2 – Representação esquemática dos coletores de precipitação interna. 
 

 
 

O aparato instrumental foi constituído por uma estação meteorológica automática contendo 
um pluviômetro RG-3M da HOBO instalado em uma torre a 3 metros de altura, e localizada em uma 
área de clareira na Reserva Ducke (Figura 3). 

 

Figura 3 – Pluviômetro acima do dossel 

 
 
Análise dos dados 

Os dados de precipitação interna e acima do dossel, analisados neste estudo, foram coletados 
no período de outubro de 2020 a janeiro de 2021, registrados de forma instantânea a cada 5 minutos. 
A resolução da báscula do pluviômetro foi ajustada com base na nova área de captação, resultando 
na nova escala de registro de 0,0059825 mm. A partição da precipitação foi realizada a partir da 
seleção de eventos de precipitação e de sua classificação quanto à intensidade e duração. Para avaliar 
a contribuição da precipitação efetiva em relação ao fluxo total de chuva foi determinada a razão entre 
a precipitação efetiva e a precipitação total acima do dossel por duração dos eventos. 
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Medida da precipitação interna e estimativa da perda por interceptação 

As copas das árvores modificam as trajetórias das gotas de chuva, dividindo a chuva incidente 
(Pr) em escoamento direto (Td) e escoamento pelos troncos (Tt). Uma proporção da chuva incidente 
é interceptada e a água retida temporariamente nas superfícies das folhas, ramos e caules. Parte dessa 
água interceptada posteriormente evapora por um processo conhecido como “evaporação do dossel 
úmido” ou “perda de interceptação” (EI). Uma porção desse fluxo escoa e cai da folhagem “gota a 
gota” (Tf), ou passa diretamente através de pequenas fendas na copa como “escoamento direto” (Td). 
Um terceiro escoamento é canalizado para baixo através de galhos e troncos (Tt). As medidas de Pef 
podem ser obtidas utilizando diferentes métodos e com acentuado esforço de coleta individual devido 
a necessidade de montagem de uma rede de coletores de água instalados em diferentes pontos da 
floresta. 

A Precipitação Efetiva (Pef) pode ser determinada por meio do somatório das componentes 
de precipitação interna que é a soma entre o gotejamento da água pelas folhas (escoamento de água 
pelas folhas) e galhos, escoamento pelo tronco e da parcela de chuva que chega ao solo (escoamento 
direto) (Equação 1): 

 

𝑃!" =  𝑇# + 𝑇" + 𝑇$ (Eq. 1) 

 
Tt: escoamento de água pelos troncos 
Tf: escoamento de água pelas folhas 
Td: escoamento direto 

 
A perda por interceptação (EI) é uma medida do volume de chuva que fica interceptado nas 

folhas e que retorna para a atmosfera após a evaporação (Equação 2): 
 

𝐸% =  𝑃& − 𝑃!" (Eq. 2) 

 
Pr: precipitação total 

 

RESULTADOS 

Na Figura 4 são mostrados os valores acumulados de precipitação medidos na área da Reserva 
Florestal Adolpho Ducke, sendo a curva em azul os valores acumulados de precipitação efetiva (Pef), 
e a curva em vermelho os valores acumulados de precipitação total (Pr), referentes a 5 eventos de 
precipitação selecionados de diferentes magnitudes. 

Os eventos de precipitação geraram ao final do período analisado um volume de 265 mm para 
Pr, e 191 mm para Pef. A razão entre as curvas acumuladas de precipitação efetiva e total (Pef/Pr) 
(curva em preto) é também mostrada em unidades de (%) no eixo y secundário, e indica uma curva 
de proporcionalidade assintótica em torno de 72% (Figura 4). Apesar do curto período de dados 
utilizados, essas medidas preliminares mostram que o sistema de monitoramento tem habilidade para 
registrar os volumes de precipitação interna com alta frequência temporal, e em uma escala espacial 
de dossel vegetal mais abrangente e representativa. Com esse sistema, é possível obter dados mais 



6 

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

 

 

precisos e em tempo real sobre o funcionamento hidrológico de dossel vegetal, permitindo 
compreender com maior precisão as componentes hidrológicas, particularmente a precipitação 
efetiva, em que ao avaliar suas características (como a duração, intensidade e frequência) pode ser 
mais bem compreendida a influência do dossel da vegetação no balanço hidrológico de áreas 
florestais. Portanto, estes resultados preliminares permitem estimar que, nesta área de floresta, a perda 
por intercepção foi da ordem de 28% para os eventos analisados. Uma análise mais ampla será 
realizada considerando um maior número de eventos em diferentes épocas do ano. 

 
Figura 4 – Curvas cumulativas de precipitação total (Pr), precipitação efetiva (Pef) e 

razão entre as curvas (Pef/Pr). 
 

 
 

Para utilizar os dados obtidos e ampliar o uso do sistema desenvolvido em outros estudos, é 
necessária uma validação estatística dos dados observados. As análises das proporções consideram 
cinco eventos de precipitação de diferentes magnitudes. A relação das frações de precipitação efetiva 
(Pef/Pr) e de perda por interceptação (EI/Pr) são mostradas nas Figuras 5a e 5b. Notadamente, 
verifica-se uma forte relação entre a fração Pef/Pr (em %) e a duração dos eventos (em h) que segue 
uma lei de potência bem definida (Figura 5a). Enquanto a análise entre a duração dos eventos (em h) 
e a fração EI/Pr segue um modelo logarítmico, ou seja, uma relação inversa (Figura 5b). Quanto mais 
persistentes os eventos de precipitação, maior será a quantidade de água que atinge a superfície da 
floresta, e menor as perdas por interceptação. 

Esse resultado indica um bom funcionamento do registrador de precipitação efetiva, tendo em 
vista que esses primeiros resultados são consistentes com a literatura. Por exemplo, estudos anteriores 
realizados na RFAD encontraram uma fração de Pef/Pr de 80% (Franken, et al., 1992), 91% (Lloyd 
e Marques Filho, 1988) e 98,2% (Lopes et al., 2007), todavia esses estudos foram realizados 
considerando um período longo de análise e com base nos valores acumulados. Outros resultados 
para a região Amazônica encontraram valores similares como 74,2–87,1% (Ferreira et al., 2005), 
82,9% (Cuartas et al., 2007) e 78,5% (Oliveira et al., 2008). Estudos sazonais, como por exemplo 
Oliveira et al 2011, identificaram que a precipitação efetiva decresceu de 85,1% do período chuvoso 
para 60,4% no período seco. Estes estudos divergem de forma metodológica com o presente trabalho, 
pois não utilizaram um sistema de coleta automática e instantânea; além do mais, as análises foram 
com base nos acumulados e não em uma abordagem por evento como este estudo apresentou. 
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Figura 5 - Relação entre a duração dos eventos de precipitação e a razão entre (a) Pef/Pr; e entre (b) EI/Pr. 
 

 
CONCLUSÃO 

Um aparato instrumental de medidas automáticas de precipitação efetiva e que permite a 
estimativa da perda por interceptação foi construído, e sua avaliação para a área de floresta da Reserva 
Ducke é apresentada. Os resultados preliminares mostram que a precipitação efetiva representou 
cerca de 72% da precipitação total observada sobre a área de estudo, e cerca de 28% da água 
precipitada retornou para a atmosfera como perda por interceptação. Também foram construídas as 
curvas relacionais de precipitação efetiva e perda por interceptação, em relação à precipitação total, 
e considerando a intensidade e duração dos eventos de chuva. A duração dos eventos mostrou-se um 
indicador relacional mais forte para caracterizar a relação entre precipitação efetiva e precipitação 
total. Os resultados também mostram que a instrumentação tem potencial para aplicação sistemática 
em estudos experimentais em áreas de floresta. 
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