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RESUMO
O estudo da repartição da chuva no dossel determina a quantidade de água que é
evaporada ainda nas copas das árvores e a quantidade que efetivamente alcança o
piso da floresta. Este resumo apresenta resultados parciais de uma pesquisa sobre a
repartição das chuvas em plantios de Eucalyptus urophylla e de Pinus elliottii de trinta
anos de idade, conduzida em dois lisímetros planos de 100m 2, no Laboratório de
Hidrologia Florestal Walter Emmerich, Cunha, SP. Para a amostragem da
Transprecipitação foram dispostos cinco pluviômetros em cada lisímetro, com um deles
posicionado no centro da área, e os demais nos vértices de um quadrado de 4 x 4 m,
delimitado a partir do centro do lisímetro. Os fluxos de escoamento pelo tronco foram
recolhidos com coletores feitos de espuma de poliuretano instalados em quatro árvores
de cada espécie. A interceptação foi calculada pela diferença entre a precipitação no
aberto – medida com um pluviômetro instalado próximo aos lisímetros, e a soma da
Transprecipitação e do escoamento pelo tronco. Entre abril de 2013 e janeiro de 2014
foram feitas 92 coletas. A precipitação no aberto totalizou 1162,8 mm Os percentuais
médios de interceptação, Transprecipitação e escoamento pelo tronco em relação à
precipitação foram respectivamente – Eucalyptus: 4,9%; 9,19% e 3,2% - Pinus: 18,6%;
80,2%; 1,2%. Os resultados obtidos são coerentes com os apresentados na literatura,
isto é, houve maior interceptação no Pinus e maior fluxo de escoamento pelo tronco no
Eucalyptus.
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