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Resumo  

Estudos recentes têm mostrado que em cobertos muito esparsos a avaliação da perda 

por intercepção deve ser efectuada ao nível da árvore individual, sendo o valor total do 

povoamento/pomar determinado como o somatório das perdas de todos os indivíduos.  

 A intercepção da precipitação foi medida e modelada, durante aproximadamente dois 

anos, numa árvore isolada de Olea europaea L., num olival tradicional na zona de Castelo 

Branco. Para todo o período experimental, o valor observado de perda por intercepção foi 

243,5 mm, referenciada à área de projecção da copa, o que correspondeu a 18% da 

precipitação bruta ( ). A modelação, efectuada chuvada a chuvada através da versão esparsa 

do modelo de Gash, subestimou ligeiramente esta componente, estimando-a em cerca de 240 

mm, ou seja, 17,8% de . A qualidade da modelação, avaliada através de um conjunto de 

critérios, foi considerada boa o que permitiu concluir da adequação da metodologia utilizada, 

nomeadamente, da alteração proposta a um dos métodos de determinação da capacidade de 

armazenamento da copa. A modelação efectuada numa base diária, isto é, admitindo uma 

chuvada por dia com precipitação, sobrestimou em 9,5% a perda por intercepção observada 

devido a 72% das chuvadas terem durado mais do que um dia. 

 

Palavras-chave 

Perda por intercepção, Árvores isoladas, Olea europaea L., Modelo analítico de Gash, 

Protecção das plantas  
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Abstract 

 

Recent studies have shown that the evaluation of interception loss in sparse forests or 

tree plantations should be made for individual trees, being the total value determined as the 

sum of the contribution from all individuals.  

The rainfall interception was measured and modeled over two years, in an isolated Olea 

europeaea L. tree, in a traditional olive grove in Castelo Branco. For the entire experimental 

period, interception loss was 243,5 mm, on a tree crown projected area basis, which 

corresponds to 18% of gross rainfall ( ). Modeling, made for each rainfall event using the 

sparse version of the Gash model, slightly underestimated interception loss with a value of 

around 240 mm, i.e., 17,8 % of . The modeling quality, evaluated according to a number 

criteria, was good, allowing the conclusion that the methodology used was adequate, in 

particular, the  proposed modification to one of the methods used for determining the canopy 

storage capacity. The modeling was also made on a daily basis, i.e., admitting one event per 

each rainfall day. In this case, the interception loss was overestimated by 9,5%, mostly because 

72% of all the rainfall events lasted for more than a day.         

 
Keywords 

Interception loss, Isolated tree, Olea europaea L., Gash`s analytical model, Plant protection 
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Extend abstract 

 

Recent studies have shown that the evaluation of interception loss in sparse forests or 

tree plantations should be made for individual trees, being the total value determined as the 

sum of the contributions from all individuals.  

The rainfall interception was measured and modeled over two years, in an isolated Olea 

europeaea L. tree, in a traditional olive grove in Castelo Branco.  

For the entire experimental period, interception loss was 243,5 mm (18% ), on a tree 

crown projected area basis. Since this value was obtained as the difference between two large 

volumes – gross rainfall ( ) and net rainfall – these volumes had to be measured 

very accurately. The measured values of these components, for the entire study period, were 

1352,18, 1073,53 (79,4% ) and 35,16 (2,6% )  for ,  and , respectively. 

 Modeling, made for each rainfall event using the sparse version of the Gash model, 

slightly underestimated interception loss with a value of around 240 mm, i.e., 17,8 % of . 

Modeled values for  and  were 1076 and 35,6 mm, respectively. 

A linear regression between modeled and observed interception loss for each rainfall 

event (R
2
 = 0,7) revealed the closeness of these values. Modeling slightly underestimated 

interception loss but this didn’t compromise the general modeling quality, which can be 

considered good. These good results were possible mostly because different sets of data were 

used for the model calibration (2011 – 2012 data) and validation (2012 – 2013 data). 

In this study, a new methodology for estimating the crown storage capacity (S) was 

developed for the cases where the drainage partition coefficient (pd) cannot be neglected. This 

new approach for estimating S allowed us to dispense the use of the more common, but also 

more subjective methods. The estimate obtained for S and the good modeling quality showed 

that this methodology is reliable and, therefore, can and should be used whenever stemflow is 

significant. Modeling quality was also assessed by using several criteria which all confirmed the 

adequacy of the methodology adopted, in particular the one for estimating S. 

Interception was also modeled on a daily basis (assuming that each day with 

precipitation corresponds to a rainfall event). In this case, the interception loss was 

overestimated by 9,5%, mostly because 72% of all the rainfall events lasted for more than a 

day. 

The estimates of the average evaporation ( ) and rainfall ( ) rates, when the tree 

crowns were fully saturated and for the entire study period were 0,224 and 1,954 mm h
-1

, 

respectively.  was estimated using the approach proposed by Pereira et al. (2009a) which 

proved to be adequate since the estimate obtained not only is within the expected range of 

values, but also  contributed for the good modelling results. The same happened with , which 

is in accordance with other values for identical climate conditions. 

For estimating , the leaf area index of the studied tree was previously determined, 

using a semi-destructive method, as being 3,068. This value is comparable to other values 
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reported in a number of studies, which is an indication of the appropriateness of the method 

used. 

The need of studying water losses associated to the interception process is justified by 

the importance of this process as a component of the local hydrologic balance. However, it has 

also been shown that rainfall interception may play an equally significant role on what concerns 

the plants protection. 
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Ep Taxa máxima de evaporação da água interceptada; mm h
-1

 

Et Taxa de evaporação da água interceptada pelos troncos; mm h
-1

 

Et,c 
Taxa de evaporação da água interceptada pelos troncos por unidade de área 

do coberto; mm h
-1

 

ea Pressão de vapor de água do ar; Pa 

es (T) Pressão de vapor de água do ar saturante à temperatura T; Pa 

EM Eficiência de Modelação;  

ESACB Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco;  

FAO Food and Agriculture Organization;  

G Densidade de fluxo de calor sensível para o solo; W m
-2

 

gbv Condutância aerodinâmica da copa à transferência de vapor de água entre a 

superfície da copa e a atmosfera imediatamente adjacente; m s
-1

 

glv Condutância aerodinâmica da camada limite de folhas individuais à 

transferência de vapor de água; m s
-1

 

I Perda por intercepção; mm 

Ic Perda por intercepção do copado; mm 

It Perda por intercepção dos troncos; mm 

IAF Índice de Área Foliar; 

 IPMA Instituto Português do Mar e da Atmosfera; 

 l Dimensão característica da folha; m 

Mi Valor modelado na chuvada i ;  

ME Mediana do valor absoluto do Erro relativo; 

 m Número de chuvadas que não saturam o copado; 

 n Número de chuvadas capazes de saturar o copado;  
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Símbolo Descrição Unidades 

Oi Valor observado na chuvada i ;  

Pg Precipitação bruta; mm 

Pg’ Quantidade de precipitação bruta necessária para saturar a copa; mm 

Pg’’ Quantidade de precipitação bruta necessária para saturar os troncos; mm 

p Coeficiente de precipitação livre sob-coberto; 

 pd Coeficiente de partição da drenagem; 

 pt Proporção de precipitação que é desviada para os troncos;  

q Número de chuvadas capazes de saturar os troncos;  

R Intensidade de precipitação bruta; mm h
-1

 

R2 Coeficiente de determinação;   

RMSE Raíz do Erro quadrático médio;  

Rn Densidade de fluxo de radiação líquida; W m
-2

 

ra Resistência aerodinâmica; s m
-1

 

rbv 
Resistência aerodinâmica da copa para a transferência de vapor de água entre 

a superfície da copa e a atmosfera imediatamente adjacente; s m
-1

 

rc Resistência do coberto; s m
-1

 

rlv 

Resistência aerodinâmica da camada limite de folhas individuais à transferência 

de vapor de água; s m
-1

 

S Capacidade de armazenamento da copa; mm 

Sc Capacidade de armazenamento da copa por unidade de área de coberto; mm 

Sf Escorrimento ao longo do tronco; mm 

St Capacidade de armazenamento do tronco; mm 

St,c Capacidade de armazenamento dos troncos por unidade de área de coberto; mm 

T/  Temperatura do ar/ Temperatura do termómetro seco; ⁰C ou K 

Tf Precipitação sob-coberto; mm 

Tfe Precipitação sob-coberto equivalente; mm 

Ts Temperatura superficial da copa; ⁰C ou K 

Tw Temperatura do termómetro molhado; ⁰C ou K 

t Tempo; s 

t’ Tempo decorrido até à saturação do copado; s 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; 

  Velocidade do vento; m s
-1

 

 Velocidade terminal de queda das gotas de chuva; m s
-1

 

 Velocidade horizontal do vento; m s
-1

 

 Constante psicrométrica; 
Pa ⁰C

-1
 ou 

Pa K
-1

 

Δ Taxa de variação da pressão de vapor saturante com a temperatura do ar; 
Pa ⁰C

-1
 ou 

Pa K
-1

 

ΔC Variação da altura de água armazenada no copado; mm 

ΔCt Variação da altura de água armazenada nos troncos; mm 

 Ângulo de inclinação de precipitação com a vertical; Rad 

ε 
Razão entre as taxas de evaporação dos troncos e das copas quando ambos 

estão saturados; 
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Símbolo Descrição Unidades 

λ Calor latente de vaporização da água; J Kg
-1

 

ρa Densidade do ar; Kg m
-3

 

 Diâmetro médio das gotas de chuva; mm 

% Bias Erro médio normalizado; % 
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1. Introdução 
 

 A oliveira, Olea europaea L., é uma espécie originária da região entre o Sul do 

Cáucaso até aos planaltos do Irão, Palestina e zona litoral da Síria (Barranco et al., 2004). A 

sua dispersão estendeu-se por toda a bacia do Mediterrâneo, onde o clima é por excelência, 

aquele que reúne as condições ideais ao seu cultivo, caracterizado por um Verão seco e 

quente (Barranco et al., 2004). 

 Quanto à árvore, a oliveira é caracterizada por ser de natureza rústica, sensível ao 

encharcamento e ao deficiente arejamento do solo e é de grande longevidade. Suporta climas 

sub-áridos e solos pobres, sendo que, em Portugal, os solos calcários (Ribatejo) e derivados 

de xistos (Trás-os-Montes e Beira Interior), são os solos predominantes ao seu cultivo. 

 A produção de azeitona tem vindo a aumentar, nos últimos anos, tanto a nível mundial, 

como nacional. Estima-se que a produção nacional de azeitona é na ordem das 417949 t, e 

que destas, 9346 t é azeitona de mesa (INE, 2009). 

 Em Portugal, a área com olival ocupa cerca de 337398 ha, representando 44 % da área 

ocupada pelas culturas permanentes em Portugal (INE, 2013). A cultura da oliveira encontra-se 

distribuída por todo o território nacional, destacando-se o Alentejo, Trás-os-Montes, Beira Interior 

e Ribatejo e Oeste, como as principais regiões onde se encontram esta cultura. Na Beira Interior, 

a área com olival é cerca de 47 336 ha e a produção de azeitona é de 28921 t (INE, 2013).   

A olivicultura tem vindo a ser alvo de modernização e intensificação, tendo-se assistido 

ultimamente a uma alteração dos olivais tradicionais (60-100 árvores/ha) para olivais intensivos 

(200-300 árvores/ha) e super-intensivos (900-2000 árvores/ha), com aptidão para a 

mecanização. Para tal, há necessidade de se escolherem cultivares que sejam menos 

vigorosas, portanto ananicantes, para o controlo do crescimento vegetativo (Vaio et al., 2012). 

Este ainda pode ser controlado através da irrigação pelo que as dotações de rega devem ser 

estudadas com rigor. 

A oliveira apresenta diversas adaptações morfo-anatómicas e fisiológicas, que lhe 

permite ter elevada tolerância ao stress hídrico. Por um lado, as folhas da oliveira estão 

providas por uma cutícula muito grossa de ceras, que fica mais espessa com a idade, e que lhe 

confere a rusticidade e a protege contra ambientes de alta capacidade evaporativa, ou seja, 

contra a perda de água (Barranco et al., 2004). Por outro lado, a oliveira possui também uma 

elevada capacidade para extrair água do solo, ao mesmo tempo que mecanismos de protecção 

do fotossistema garantem a manutenção da actividade fotossintética (Santos, 2013). 

A cultura da oliveira, como qualquer cultura, é alvo de pragas e doenças. De modo a se 

minimizarem os riscos de ataques de pragas e doenças, é necessário um conhecimento prévio, 

da biologia dos inimigos da cultura (Patanita e Reis, 2010), assim como dos factores que 

influenciam o seu desenvolvimento.  

O olival deve ser conduzido de modo às principais pragas e doenças serem 

controladas, na sua devida janela de oportunidade e com a sua devida antecedência, de modo 

a que a produção não seja influenciada. No próximo capítulo referem-se quais os principais 

inimigos do olival, qual a sua importância económica e que relação existe com o processo de 

intercepção da precipitação pela árvore. 
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A cultivar predominante em Portugal é a ‘Galega’, constituindo mais de 80 % do olival 

português (Mateus, 2011). Esta é utilizada fundamentalmente em olivais tradicionais devido às 

suas características: ter carácter rústico (bem adaptada a condições de sequeiro), atingir 

grandes produções e originar azeites finos e de alta qualidade (Mateus, 2011). No entanto, 

tanto nas Beiras como no Ribatejo, para além da ‘Galega’, também se utilizam cultivares como 

a ‘Cordovil de Castelo Branco’ e a ‘Bical de Castelo Branco’, estas melhor adaptadas à região. 

Actualmente, há maior tendência para tratar o olival como qualquer outro pomar, e como tal 

seleccionam-se as cultivares que melhor se adaptam ao ecossistema existente. 

No Verão, nas regiões de clima Mediterrânico, as plantas ficam sujeitas a elevadas 

temperaturas e intensidades de radiação solar, baixa humidade relativa e condições de défice e 

stress hídrico das plantas (Santos, 2013). De modo a garantir as boas produtividades e o 

conforto hídrico, as oliveiras necessitam de disponibilidade de água, essencialmente durante o 

Verão. Deste modo, torna-se fundamental o conhecimento dos consumos anuais de água por 

evapotranspiração, assim como de outras entradas e saídas de água no ecossistema planta-

atmosfera-solo. 

A diferença entre as entradas e as saídas de água para o sistema, compõem o balanço 

hídrico. As suas componentes são de difícil quantificação, pois são influenciadas por vários 

factores tais como: a idade das árvores, a densidade de plantação, a arquitectura, a 

condutância estomática e os sistemas de rega (Santos, 2013). Uma das componentes do 

balanço hidríco, corresponde à fracção da precipitação que é interceptada pela vegetação e 

que se evapora de novo para a atmosfera sem nunca chegar ao solo. Esta componente do 

balanço hidrológico representa a perda de água por intercepção e tem sido alvo de estudos, 

quer ao nível individual, quer ao nível de cobertos extensos, densos e homogéneos (mais 

frequentes) (ver Valente et al., 1997). 

Ora, a perda de água pelo processo de intercepção, diminui quantitativamente o 

volume de água que atinge a superfície do solo. Esta redução interfere com outros processos 

hidrológicos, como o armazenamento de água no solo, a recarga de reservatórios subterrâneos 

e ainda o escoamento fluvial (Pereira, 2009). Este processo torna-se muito importante, 

essencialmente, nos olivais tradicionais pois estes são cobertos não regados, que dependem 

da quantidade de água que fica armazenada no solo, ou seja, ficam dependentes da 

precipitação que ocorre no Outono e Inverno e que efectivamente chega ao solo e não é 

perdida para a atmosfera.  

Nos olivais tradicionais, tal como acontece noutros sistemas de produção extensivas 

(como por exemplo, o montado), a densidade de plantação é baixa, pelo que o processo da 

intercepção da precipitação deve ser contabilizado ao nível da árvore individual, pois as 

árvores encontram-se bem distanciadas entre si. Neste caso, só faz sentido calcular esta perda 

pelo somatório de indivíduos no olival, e não como se tratasse de um coberto extenso e 

fechado, pois o processo e o valor da intercepção da precipitação é diferente. 

Para além da importância que o processo de intercepção desempenha no balanço 

hídrico de um coberto vegetal, este assume também grande relevância do ponto de vista 

ecológico. A intercepção da precipitação por uma árvore reduz a quantidade de água que 

chega ao solo, altera a sua composição em elementos químicos e a sua distribuição espacial, 



3 
 

modifica a capacidade erosiva da precipitação e ainda pode alterar o balanço energético da 

vegetação (ver exemplo em Ward e Robinson, 2000). 

 A precipitação ao incidir sobre um coberto, é retida e fica susceptível de ser evaporada 

para a atmosfera, constituindo a designada perda por intercepção (I ). Caso a chuva persista e 

a capacidade de armazenamento da copa seja satisfeita, há drenagem da água para os 

troncos e para o solo. Da mesma maneira, quando a capacidade de armazenamento dos 

troncos é preenchida, a água atinge o solo, escorrendo ao longo do tronco. Deste modo, a 

água que chega ao solo é o somatório da água drenada pela copa e daquela que atravessa 

directamente a copa através das lacunas do copado, habitualmente denominada precipitação 

sob-coberto ( ), e do escorrimento ao longo do tronco ( ). 

A influência da copa de uma árvore, para além de diminuir quantitativamente a 

precipitação que chega ao solo, traduz-se também por uma alteração qualitativa da 

composição da água. Ou seja, a água que atravessa a copa e aquela que escorre ao longo do 

tronco, chega ao solo mais enriquecida em nutrientes, muitos dos quais essenciais ao 

desenvolvimento vegetal (Miller, 1984). 

 O enriquecimento da água nestes nutrientes é devido sobretudo à lixiviação de 

substâncias sintetizadas pela planta e/ou à lavagem de poeiras e gases depositados sobre a 

parte aérea da planta, nos períodos sem precipitação (Valente, 1990). 

 A interacção da chuva com a superfície vegetal, provoca também alteração no diâmetro 

e na velocidade de queda das gotas de água que, consequentemente, pode levar a um 

aumento da sua capacidade erosiva (Calder et al., 1993). 

 Quanto à distribuição espacial da precipitação, verifica-se que sob a copa existem 

“pontos de gotejamento”, que resultam da acumulação de água na copa, em pontos 

específicos. A inclinação da chuva, devido à acção do vento, é outro dos factores que 

influencia esta redistribuição sob a copa e na sua imediação. 

 No contexto da importância da perda por intercepção, o presente trabalho foi 

desenvolvido com o objectivo de calcular e estimar esta componente num olival tradicional em 

Castelo Branco. De modo mais detalhado, os principais objectivos foram: 

 relacionar a importância da perda por intercepção com a protecção de plantas; 

 quantificar as perdas por intercepção numa oliveira isolada, directamente, através da 

medição dos volumes de precipitação bruta, precipitação sob-coberto e escorrimento 

ao longo do tronco; 

 quantificar as perdas por intercepção numa oliveira isolada, indirectamente, através da 

modelação; 

 avaliar o desempenho da modelação através de um conjunto de medidas quantitativas. 

Esta dissertação, para além da presente Introdução (Capítulo 1), aborda a Importância da 

perda por intercepção na protecção das plantas (Capítulo 2), a Quantificação da perda por 

intercepção em olival tradicional através da descrição do processo e dos factores que o 

influenciam (Capítulo 3), a Metodologia utilizada (Capítulo 4), os Resultados obtidos (Capítulo 

5) e a respectiva Discussão (Capítulo 6) e, finalmente, as principais Conclusões do estudo 

(Capítulo 7). 
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2. A intercepção da precipitação e a protecção de plantas em olival  

Actualmente, a olivicultura está sujeita a novas técnicas e práticas de cultivo na 

condução de um olival. A intensificação dos olivais, que visa o aumento das produções, implica 

o recurso excessivo de práticas agrícolas (mobilizações, fertilizações, rega, tratamentos 

fitossanitários), assim como a alteração das técnicas de cultivo (densidades de plantação, uso 

de cultivares de pequeno porte). 

Todas estas novas práticas têm efeito negativo na fauna e na flora existentes no olival 

(Mateus, 2011). Esta modernização, ou seja, a modificação quer dos factores bióticos, quer dos 

abióticos, pode acarretar algumas alterações no ecossistema, como por exemplo o surgimento 

de novas pragas e doenças ou, mesmo até, o agravamento de problemas já existentes.  

Um olival pode ser alvo de diversos inimigos culturais, tais como insectos, fungos, 

bactérias, vírus, entre outros. No Quadro 2.1. encontram-se os inimigos culturais mais 

importantes na cultura da oliveira que podem causar prejuízos. 

Na cultura da oliveira conhece-se um total de 14 vírus, dois dos quais apenas estão 

referidos em Portugal: TNV-D - Tobacco necrosis virus D (Vírus da necrose do tabaco) e 

OMMV – Olive mild mosaic vírus (Clara e Félix, 2006). Os outros 12 detectados, segundo Clara 

e Félix (2006) são: Strawberry latent ring spot -SLRSV (dos anéis do morangueiro), Arabic 

mosaic - ArMV (do mosaico de Arabis), Cherry leaf roll – CLRV (do enrolamento da cerejeira), 

Cucumber mosaic – CMV (do mosaico das cucurbitáceas), Olive latent ring spot – OLRSV (dos 

anéis da oliveira), Olive latent 1 e 2 – OLV-1 e OLV-2 (latente da oliveira 1 e 2), Olive vein 

yellowing-associated (OVYaV), Olive yellow mottling and decline associted (OYMDaV), 

Tobacco mosaic – TMV (do mosaico do tabaco), Olive semi-latent (OSLV) e Olive leaf 

yellowing-associated (OLYaV) (Clara e Félix, 2006). 

Apesar do vasto leque de inimigos associados à cultura da oliveira, este capítulo 

apenas se refere, de entre os mais relevantes, os que demonstram elevada importância 

económica na produção da azeitona (denominados por praga/doença chave). Deste modo, 

serão abordados três inimigos da oliveira: uma praga, a mosca-da-azeitona (Bactrocera oleae) 

e duas doenças, a gafa (Colletotrichum acutatum e Colletotrichum gloeosporioides) e o olho-

de-pavão (Fusicladium oleagineum). 

Para cada um destes inimigos da cultura, refere-se a sua importância e apresentam-se alguns 

dados da biologia, estudos sobre modelos de previsão da sua infestação e densidade 

populacional e de que modo a precipitação ou a sua intercepção, pela copa das oliveiras, 

poderá ser relevante para o seu ciclo biológico. 

Os valores de precipitação e da quantidade de água interceptada podem ser relevantes 

no uso de modelos de previsão quer de pragas quer de doenças. No entanto, é de referir que a 

precipitação, embora com menos relevância, influencia também de outras maneiras, outros 

inimigos culturais da oliveira, por exemplo: 

 para o caso das pragas dos insectos Euphyllura olivina e Liothrips oleae, sob grandes 

intensidades de precipitação, estes podem ser lavados das copas das árvores, 

independentemente do tipo de olival; 
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Quadro 2.1. Pragas e doenças mais importantes da oliveira (adaptado de Mateus, 2011). 

Tipo de 

inimigo 
Taxum 

Importância 

económica 
Nome comum Nome científico 

P
ra

g
a

s
 

In
s
e
c
ta

 

C
h
a
v
e

 Mosca-da-azeitona Bactrocera oleae Gmelin 

Traça-da-oliveira Prays oleae Bernard 

Cochonilha-negra Saissetia oleae Olivier 
In

s
e
c
ta

 

O
c
a
s
io

n
a

is
 

Caruncho-da-

oliveira 
Phloeotribus scarabaeoides Bernard 

Caruncho-negro Hylesinus oleiperda Fabricius 

Traça-verde Palpita vitrealis Rossi 

Euzofera Euzophera pinguis Haworth 

A
c
a
ri

 Acariose ou Sarna-

da-oliveira 
Aceria oleae Nalepa 

In
s
e
c
ta

 

P
o
te

n
c
ia

is
 

Cochonilha-vírgula Lepidosaphes ulmi Linnaeus 

Cochonilha-lapa Parlatoria oleae Colvée 

Algodão-da-oliveira Euphyllura olivina Costa 

Gorgulho Otiorrhynchus cribicollis Gyllenhal 

 
Melolontha papposa Illiger, Ceramida 

cobosi Baguena 

Tripes-da-oliveira Liothrips oleae Costa 

 Clinodiplosis oleisuga Targioni-Tozetti 

V
e
rt

e
b
ra

ta
 

Aves, roedores, 

coelhos e lebres 

Pitymis sp., Oryctolagus sp. e Lepus 

sp. 

D
o
e

n
ç
a

s
 

F
u
n
g
i 

C
h
a
v
e

 

Gafa 
Colletotrichum acutatum J.H. 

Simmonds e C. gloeosporioides Penz 

O
c
a
s
io

n
a

is
* 

Olho-de-pavão Fusicladium oleagineum Castagne 

Cercosporiose Pseudocercospora cladosporioides Saccardo 

Escudete Camarosporium dalmaticum Thϋm 

Fumagina 
Capnodium spp., Limacinula spp. e 

Aureobasidium spp. 

Verticiliose Verticillium dahliae Klebahn 

Podridões 

radiculares 

Phytophthora spp., Rosellinia necatrix 

Prill e Armillaria mellea Vahl 

B
a
c
te

ri
a

 

Tuberculose-da-

oliveira 

Pseudomonas savastanoi pv. 

Savastanoi Smith 

*Importância variável em função da região, variedade e/ou intensidade cultural. 
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 no uso de pesticidas, que consequentemente poderá causar a produção de resíduos, 

uma precipitação com alguma intensidade e duração, poderá ser importante na 

lavagem destes resíduos e consequente diminuição destes na produção final 

(cumprindo-se os limites recomendáveis) (Caleca e Rizzo, 2007); por outro, a lavagem, 

diminui a persistência de acção dos produtos fitossanitários;  

 se posteriormente à postura ou a roeduras por um insecto ocorrer uma precipitação tal 

que permita condições de humidade e temperatura adequadas, poderá haver 

proliferação de fungos, pois estas lesões são possíveis portas de entrada para a 

adesão de um esporo ou para a penetração de uma hifa germinativa (Barranco et al., 

1999); 

 no caso das pragas da família Yponomeutidae, se aquando da postura existirem 

factores tais como chuva, vento forte e temperaturas baixas, a postura é prejudicada 

(COTHN, 2011); 

 caso as posturas já tenham sido efectuadas, são importantes as condições de 

temperatura e humidade para a não dessecação dos ovos (Van Leewen, 1947). 

Apesar da presença de água influenciar o desenvolvimento dos insectos e as suas 

interacções com a planta, esta é também relevante na Primavera, aquando da libertação do 

pólen. Durante a polinização, que embora seja anemófila, pequenas chuvas primaveris podem 

ter influência sobre a qualidade do pólen (por exemplo tornando-o húmido, não dispersando, e 

consequente alvo de superfície de adesão a fungos). 

  

2.1. Mosca-da-azeitona (Bactrocera oleae) 

 A mosca-da-azeitona é um díptero da família Tephritidae, que é considerada uma 

praga chave da oliveira na zona do Mediterrâneo (Haniotakis, 2005). Em anos em que as 

condições ambientais são particularmente favoráveis, a mosca-da-azeitona causa graves 

prejuízos na produção da azeitona (Mijušković, 1999). 

 A importância dos prejuízos causados por este insecto varia com o local, os anos e, 

sobretudo, com o destino da azeitona. Deste modo, os prejuízos envolvem redução de 

produção, pela queda prematura dos frutos, mas também redução da qualidade da azeitona e 

do azeite.  

 Segundo Perović e Hrnčić (2013), os estragos podem ser classificados como 

quantitativos e qualitativos. Os quantitativos relacionam-se com os frutos que caiem 

prematuramente e com aqueles em que as larvas se estão a alimentar, destruindo a polpa. Os 

qualitativos são aqueles que reflectem uma redução da qualidade do azeite, consequência da 

alteração das características químicas e organoléptica da azeitona.   

 Os frutos atacados apresentam uma incisão em forma de greta ou V, que corresponde 

ao ponto de penetração do oviscapto (Torres, 2007). É sob esta incisão que surge uma 

pequena mancha acastanhada (na epiderme), que se prolonga por uma zona de cor verde 

intensa (Cantero, 1997). Com o amadurecimento dos frutos, dá-se o desenvolvimento das 

larvas, que posteriormente pupam no solo ou nos frutos. Após alguns dias, dá-se a emergência 

dos adultos, que consoante as condições ambientais, podem continuar o seu ciclo biológico. 
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 A duração do desenvolvimento dos insectos, assim como o número de gerações que 

realiza num ano (aproximadamente 3 a 4), varia com o clima, condições ambientais 

(temperatura, humidade e precipitação) e com a disponibilidade de alimento. A influência das 

condições climáticas reflecte-se ainda sobre a fecundidade das fêmeas e a longevidade dos 

adultos. 

 As populações de mosca-da-azeitona estão sujeitas a factores de mortalidade natural, 

com expressão variável consoante a época do ano e as condições em que estão envolvidas: 

condições climáticas, relações com a planta hospedeira e acção de parasitoides e predadores 

(Torres, 2007). 

 A temperatura é dos factores climáticos que mais influencia a abundância populacional 

de Bactrocera oleae. Contudo, a humidade relativa e a precipitação também têm influência sob 

a dinâmica populacional, embora sejam apenas importantes em certos estados de 

desenvolvimento. 

 Em geral, o desenvolvimento das populações de Bactrocera oleae é interrompido, 

consoante as regiões, pelas baixas temperaturas registadas durante o Inverno e/ou pelas altas 

temperaturas/baixas humidades relativas registadas durante o Verão, assim como pela 

inexistência de frutos receptivos para as posturas (Torres, 2007). 

 Perović e Hrnčić (2013) concluíram que altas temperaturas (médias diárias acima de 

30ºC) no início de Julho limitam o desenvolvimento da mosca, particularmente ovos e larvas 

(L1), causando mortalidade até 80%. Com a persistência das altas temperaturas, o factor 

humidade do ar torna-se relevante para o desenvolvimento dos insectos (em particular, ovos e 

larvas), pois os frutos murcham ao perder água, dificultando a sua sobrevivência. 

 Quando as temperaturas variam entre 20 a 26ºC e a precipitação atinge os 100 mm em 

Julho, Agosto e Setembro, todos os estados de desenvolvimento da mosca-da-azeitona são 

favorecidos, enquanto que, as altas temperaturas e períodos de seca durante o Verão, limitam 

e atrasam, normalmente, os aumentos de populações de Bactrocera oleae (Ricci e Ballatori, 

1982). 

 Perović e Hrnčić (2013) verificaram, que nos anos estudados (2004, 2005 e 2006), a 

percentagem de infestação da mosca-da-azeitona até meados de Setembro se manteve baixa, 

consequência das condições ambientais desfavoráveis ao seu desenvolvimento (altas 

temperaturas e precipitação abaixo dos 100 mm). Estes autores verificaram ainda um aumento 

rápido das populações após ocorrerem as primeiras chuvas em Setembro. 

 Volakakis et al. (2012) relataram que a ocorrência de precipitação durante a Primavera 

pode levar a um aumento de humidade, com consequente efeito positivo no Verão, pela 

criação de microclimas nos olivais que favorecem a sobrevivência da mosca-da-azeitona 

(Kabourakis, 1996).  

 Apesar de Bactrocera oleae ser fortemente afectada por temperaturas altas e 

precipitação, também se verificam alterações na dinâmica populacional com a direcção e 

velocidade do vento (Pontikakos et al., 2012; Volakakis et al., 2012). Volakakis et al. (2012) 

verificaram que, por vezes, a direcção do vento pode influenciar a criação de microclimas, o 

que pode favorecer as populações de mosca-de-azeitona, principalmente se estes provirem de 

zonas mais frias no período de Verão a início de Outono. No entanto, Pontikakos et al. (2012) 
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reportaram que, com valores elevados de velocidade do vento (acima de 28,8 km h
-1

), a 

mosca-da-azeitona não voa.  

 O conhecimento do ciclo biológico e do desenvolvimento do insecto permitirá optimizar 

o timing da aplicação de insecticidas e, consequentemente, proteger os frutos e reduzir os 

efeitos adversos no ambiente.    

 O desenvolvimento e a aplicação de vários modelos matemáticos de predição das 

dinâmicas populacionais da mosca-da-azeitona, têm procurado aumentar a eficiência e diminuir 

o número de tratamentos no seu controlo (Pucci et al., 1997; 2006; 2013; Speranza et al., 2003; 

Duca et al., 2005; Alilla et al., 2009).  

 Uma vasta gama de modelos estatísticos têm sido desenvolvidos de modo a se poder 

prever quando ocorrem picos de infestação e qual a sua intensidade, estados e taxas de 

desenvolvimento (Duca et al., 2005). Os modelos desenvolvidos baseiam-se sobretudo em: 

média do número de adultos (fêmeas, machos ou totais) capturados (Hrnćić, 2007), fenologia 

da praga (Duca et al., 2005) e médias de parâmetros climáticos (temperatura, humidade 

relativa e precipitação) (Duca et al., 2005). 

 Os níveis de infestação não dependem unicamente da densidade de população dos 

adultos, mas também de outros factores, tais como, aqueles que influenciam a biologia e 

mobilidade dos insectos, incidência de predadores e parasitóides (sobretudo no estados 

imaginais), tipo de cultivar, densidade foliar e factores climáticos (Ricci et al., 1979; 1982; 

Ballatori et al., 1980; Pucci et al., 1982; Bagnoli et al., 1982) 

Segundo Volakakis et al. (2012), num estudo de monitorização da Bactrocera oleae, os 

factores climáticos (temperatura, precipitação, humidade e direcção do vento) foram relevantes 

na condução e na actividade do insecto. No entanto, foi difícil realçar qual destes factores 

contribuiu mais para as diferenças no timing de actividade da mosca-da-azeitona.  

Contudo, o uso de pesticidas com o objectivo de limitar os estragos causados pelos 

insectos podem resultar em: persistência de resíduos de pesticidas sobre azeitonas e 

organofosforados (Ops) no azeite, rejeição dos azeites pelos compradores (Lentza Rizos e 

Avramides, 1991) e num efeito negativo sobre o ambiente (exemplo os OPs são tóxicos para a 

abelha melífera, Apis melifera L.) (Ruano et al., 2004; Yousset et al., 2004; Santos et al., 2007; 

Pontikakos et al., 2012). 

 No entanto, testes efectuados por Caleca e Rizzo (2007) demonstraram que os 

produtos que contêm cal na sua constituição (nomeadamente fungicidas), ou até mesmo calda 

bordalesa, são suficientes para limitarem as infestações de Bactrocera oleae, através da 

repleção da postura e poderem ser portanto utilizados em agricultura biológica.  

 Todavia, a utilização destes compostos só tem sentido em cultivares precoces, pois as 

cultivares com colheita tardia ficam sujeitas às chuvas de Outono e à consequente lavagem 

dos compostos aplicados (Caleca e Rizzo, 2007). 

 

2.2. Gafa (Colletotrichum acutatum e Colletotrichum gloeosporioides) 

Existe um grande número de espécies, no género Colletotrichum Corda (teleomorfo 

Glomerella Spauld. & H. Schrenk) que são responsáveis pela antracnose ou blight em diversas 
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culturas, como cereais, hortícolas, fruteiras e plantas ornamentais. Estes podem infectar a 

maioria dos órgãos da planta em qualquer estado vegetativo, levando, por vezes, à destruição 

das colheitas (Agrios, 2005).  

A antracnose é a doença mais importante na cultura da oliveira, originando grandes 

perdas de frutos e azeite de má qualidade (Talhinhas et al., 2005). É principalmente durante o 

Outono, altura em que se inicia o amadurecimento da azeitona, que com as primeiras chuvas, 

os ataques do Colletotrichum spp. se tornam visíveis. Os sintomas mais frequentes nos frutos 

caracterizam-se por lesões negras em depressão, subcirculares ou angulares, das quais 

irrompem massas de esporos de cor rosa-salmão (Bailey e Jeger, 1992). 

 A antracnose da oliveira é causada por duas espécies de Colletotrichum, 

Colletotrichum acutatum J.H.Simmonds e Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc. 

(Martín e García-Figueres, 1999; Talhinhas et al., 2005) (Ascomycota, Sordariomycetes, 

Glomerellales). Em Portugal e Espanha, a espécie C. acutatum é dominante (97%, em 

Portugal) relativamente a C. gloeosporioides, que aparece esporadicamente (3%, em Portugal) 

(Martín e García-Figueres, 1999; Oliveira et al., 2005; Talhinhas et al., 2005). A espécie 

Colletotrichum acutatum está ainda dividida em grupos genéticos (A2, A3, A4, A5 e A6), com 

predomínio do grupo A2, em Portugal, com 89% do total, seguido do grupo A4, com 4% 

(excepto Trás-os-Montes, onde predomina o grupo A4 com 62%) (Talhinhas et al., 2005; 2011). 

  A grande importância desta doença em Portugal é devida à implementação comum da 

cultivar ‘Galega’ (altamente susceptível), sobretudo na forma de gafa da azeitona, que pode 

provocar 100% dos prejuízos (Martins, 2006; Capitão, 2007). Também assume grande 

relevância em outros países do Mediterrâneo, tais como Espanha (Martín et al., 2002; Moral et 

al., 2009; 2012), Itália (Agosteo et al., 2002) e Sérvia e Montenegro (Vučinić e Latinovič, 1999). 

As infecções ocorrem, sobretudo, sobre as seguintes condições favoráveis: 

precipitação, temperaturas amenas, quantidade de inóculo mínimo e ataques severos de 

mosca-da-azeitona (Bactrocera oleae Gmelin) (Cacciola et al., 2012). 

 O conhecimento das influências dos factores edafo-climáticos e das práticas culturais 

no desenvolvimento da doença são fundamentais para se prever qual o timing adequado à 

aplicação dos fungicidas no controlo da antracnose. Existem inúmeros estudos sobre a 

epidemiologia da antracnose (Martín e García-Figueres, 1999; Moral et al., 2008; 2009; 

Talhinhas et al., 2011), no entanto existe pouca informação sobre a influência específica das 

variáveis edafo-climáticas sobre a doença.   

 A temperatura é um factor ambiental determinante no desenvolvimento da antracnose 

(Bailey e Jeger, 1992). A temperatura óptima para o desenvolvimento de Colletotrichum spp. 

situa-se entre 20 e 25⁰C. Fora deste intervalo a actividade fúngica é praticamente reduzida ou 

inexistente (Oliveira e Trapero, 2004).  

 Apesar da temperatura e da maturação dos frutos serem factores relevantes, a 

precipitação é um factor crítico na epidemia da antracnose (Moral et al., 2008; 2012; Talhinhas 

et al., 2011). Para a maioria dos fungos patogénicos, a infecção é normalmente dependente da 

duração do período de humectação ou de temperatura e humidade relativa elevada (Campbell 

e Madden, 1990). 



10 
 

 Segundo o estudo efectuado por Moral et al. (2012), o período de humectação afecta a 

severidade da doença. Estes autores observaram que, quando a temperatura não é factor 

limitante, a severidade da doença aumenta com o aumento da duração do período de 

humectação (entre 0 e 48h). Moral et al. (2012) ainda verificaram que para as temperaturas 

óptimas observadas para o desenvolvimento do fungo (17 a 24,1ºC), a infecção surgia quando 

o período de humectação variava entre 1,0 e 12,2h.  

 Como o efeito da duração do período de humectação e a temperatura são 

interdependentes, estes factores devem ser considerados em conjunto (Hau e Kranz, 1990; 

Wilson et al., 1990; Diéguez-Uribeondo et al., 2011; Viruega et al., 2011). Com a conjugação 

destes dois factores é possível desenvolverem-se modelos de previsão da infecção (Margarey 

et al., 2005) para uma dada região.  

 Moral et al. (2012) desenvolveram um modelo, baseado na temperatura e duração do 

período de folha molhada, que ainda não foi devidamente testado devido a dificuldades de 

delineamento experimental. Apesar disso, estes autores verificaram que este modelo pode ser 

útil para descrever o processo infeccioso durante o período de maior risco de desenvolvimento 

desta doença (Outubro a Novembro), na região de Córdova. 

 Nos últimos anos, com a intensificação dos olivais, verificou-se uma mudança nos 

microclimas dos copados das árvores, que conduziu também a uma intensificação do 

desenvolvimento das doenças. Tal como Moral et al. (2012) referem um aumento da densidade 

das plantas equivale a um aumento da duração do período de humectação, ou seja, um 

aumento da duração da existência da película de água sobre os tecidos vegetais hospedeiros 

(folhas e frutos). 

 Moral et al. (2009) verificaram que o desenvolvimento da doença é bastante mais 

rápido em olivais intensivos e que neste tipo de olivais, com cultivares moderadamente 

resistentes (‘Arbequina’), há desenvolvimento evidente da antracnose. 

  A importância da precipitação no desenvolvimento da doença não se resume 

unicamente ao facto da existência de um período de humectação sobre a superfície vegetal, 

onde o esporo do fungo (conídio) adere. A dispersão dos conídios produzidos por 

Colletotrichum spp. ocorre através dos salpicos de chuva ou através de insectos (por exemplo 

mosca-da-azeitona), para outros órgãos da plantas e/ou até mesmo para outras plantas, 

iniciando-se assim as infecções primárias ou secundárias, caso se verifiquem condições 

favoráveis ao seu desenvolvimento.  

 

2.3. Olho-de-pavão (Fusicladium oleagineum) 

O olho-de-pavão é uma doença  cujo agente causal é o fungo Fusicladium oleagineum 

(Castagne) Ritschel & U. Braun (syn. Spilocaea oleagina e Cyclonium oleagina) (Ascomycota, 

Hyphomycetes, Pleosporales).  

É uma doença de grande importância, por vezes considerada doença chave, que se 

encontra espalhada por toda a geografia olivícola no mundo (Obanor et al., 2008b). Os 

prejuízos causados são sobretudo graves nos anos chuvosos, olivais regados ou situados em 
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zonas húmidas, assim como naqueles em que o compasso de plantação e/ou sistema de 

condução dificultam o arejamento (Gonçalves e Pereira, 2007). 

A biologia deste fungo é muito distinta entre regiões e anos, dependendo de diversos 

factores, como: humidade, temperatura do ar, precipitação e práticas culturais (López-Villalta, 

1999). A temperatura, idade da folha e duração do período de humectação, ou melhor, a 

interacção entre estes factores são decisivos para o desenvolvimento das infecções da doença.  

 As infecções podem ocorrer em qualquer altura do ano, mas são mais frequentes no 

período decorrente entre o início da Primavera e final do Verão/início do Outono, que são, por 

excelência, os períodos do ano mais favoráveis (humidade relativa, temperatura amena e 

períodos mais longos de humectação). A doença não é um problema importante em climas 

quentes e secos pois necessita de humidade e temperaturas amenas para se desenvolver 

(Obanor et al., 2008a). Estes autores demonstraram que a formação dos apressórios, apesar 

de ocorrer numa ampla gama de temperaturas, é favorecida por temperaturas inferiores a 20ºC 

(sendo bastante reduzida acima de 25ºC). 

Os sintomas da doença ocorrem normalmente na página superior das folhas, 

identificando-se através de zonas acastanhadas e de forma circular, por vezes delimitadas por 

um halo amarelo (Zarco et al., 2007). Consequentemente, pode existir desfoliação, provocando 

redução significativa da produção, pela perda de qualidade dos frutos e de azeite (Graniti, 

1993). Contudo, sob condições de humidade elevada, podem surgir pequenas lesões em 

depressão, acastanhadas, que podem ser observadas nas pétalas, no pedúnculo e na 

epiderme dos frutos (muito raro) (Graniti, 1993).  

A influência da temperatura e da duração do período de humectação da folha na 

germinação dos conídios e na infecção já foram estudados e incorporados em inúmeros 

modelos patogénicos. Essa informação tem vindo a ser usada também no desenvolvimento de 

modelos baseados no clima para o timing de aplicação de fungicidas (Jones et al., 1984; Xu et 

al., 1995).  

Obanor et al. (2008a) desenvolveram modelos de previsão desta doença relacionando 

a duração de período de humectação da folha, germinação dos conídios e o crescimento do 

tubo germinativo. Contudo, estes modelos são limitados pelas condições ambientais em que 

foram concebidos, não podendo ser utilizados noutras condições (Obanor et al., 2011). 

 Para a germinação dos conídios é fundamental a existência de água (estes têm a 

capacidade de absorver água), que pode provir quer da chuva, quer da condensação do vapor 

de água (Gonçalves e Pereira, 2007), sendo que as infeções resultam da germinação dos 

conídios na superfície vegetal (Roubal et al., 2013). Estes últimos autores concluiram que um 

aumento da percentagem de germinação dos conídios e do alongamento do tubo germinativo é 

observado quando existe um aumento da duração do período de humectação na folha e que a 

temperatura não influencia significativamente o desenvolvimento do tubo germinativo (excepto 

em incubação prolongada). A relação entre a germinação dos conídios e a duração do período 

de humectação da folha foi também observada por Saad e Masri (1978) que demonstraram 

que era necessário um mínimo de 42h de humectação para que houvesse germinação dos 

conídios a 12ºC ou 18h a 20ºC. Para temperaturas óptimas de germinação dos conídios, 

próximo dos 15ºC, segundo Trapero e Blanco (2004) mas cerca de 20ºC, segundo Obanor et 
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al. (2008a), e consequente desenvolvimento da infecção é necessário um período de 

humectação superior a 6h (Obanor et al., 2011).  

 No período de infecção, onde se insere a formação do tubo germinativo assim como a 

penetração através da cutícula, é necessária a existência de água livre na superfície dos 

tecidos ou humidade relativa próxima da saturação e ainda temperaturas compreendidas entre 

0 e 27ºC (Trapero e Blanco, 2004). 

 Os resultados obtidos por Obanor et al. (2011) mostraram que o efeito da temperatura 

é mais marcante nos períodos longos de humectação do que nos curtos, indicando que o 

período em que a folha está molhada é o factor mais importante a ter em conta.   

 Para a região do Mediterrâneo, no período onde as infecções são mais frequentes 

(entre o início da Primavera e final do Verão/início do Outono), os períodos com precipitação 

são sobretudo intermitentes. Deste modo, os efeitos dos períodos secos (grande variação da 

humidade relativa) nos processos de germinação e infecção são relevantes. Obanor et al. 

(2011) concluiu que a interrupção dos períodos de humectação das folhas a 10 e a 20ºC 

afectavam o desenvolvimento do fungo, mas dependendo da humidade relativa presente e da 

duração do período de secagem. O desconhecimento concreto dos efeitos da alternância de 

períodos secos com períodos húmidos torna difícil a previsão da doença. Obanor et al. (2008a) 

demonstraram que a capacidade deste fungo sobreviver a estes períodos secos é superior à 

rápida capacidade de germinação e penetração característica deste fungo, o que lhe permite o 

sucesso na infecção.  

 Segundo López-Doncel et al. (2000) as folhas jovens são mais susceptíveis à doença 

do que as folhas mais velhas. A complementação dos resultados foi encontrada por Obanor et 

al. (2011), que concluiu que a severidade da doença em folhas jovens foi entre 3 a 5 vezes 

maior que em folhas mais velhas, e que existia um mais rápido aumento da severidade entre 6 

a 24 horas de período de humectação para as folhas mais jovens do que para as restantes. 

Esta diferença poderá estar associada à formação da camada de cera (impermeável) à 

superfície das folhas, com a idade, que impede/previne a formação de filmes de água e a 

consequente germinação dos conídios (Agrios, 2005). Atendendo ao engrossamento da 

cutícula com a idade e ao facto de S. oleagina infectar por penetração directa através da 

cutícula, as folhas mais velhas são mais resistentes a esta penetração que as mais jovens 

(Jeyaramraja et al., 2005).      

 Este fungo tem a capacidade de formar esporos, sempre que ocorram condições de 

humidade e temperaturas favoráveis. Devido a esta particularidade, na zona Mediterrânica, 

verifica-se a existência de inóculo durante quase todo o ano (à excepção do Verão). A 

dispersão dos conídios acontece principalmente com as primeiras chuvadas. Os conídios 

separam-se dos conidióforos por acção das chuvas, do vento e dos insectos (Tjamos et al., 

1993). Normalmente, a dispersão dos conídios pela chuva, permite a disseminação 

descendente do fungo na árvore (Trapero e Blanco, 2004), não alcançando estes grandes 

distâncias. 

 Tal como descrito para o género Colletotrichum, a elevada densidade dos olivais, 

conduz a um aumento da incidência da doença (Moral et al., 2012), devido sobretudo ao 
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aumento da duração da copa molhada, reunindo condições favoráveis à germinação dos 

conídios.  

 O controlo da disseminação da doença pode ser realizado através da aplicação de 

fungicidas, antes das primeiras chuvas invernais (Teviotdale et al., 1989), pois é neste período 

que se verifica um aumento da severidade da doença (aumento da humidade). Contudo, tal 

como descrito para Colletotrichum, é necessário o conhecimento do timing exacto para a sua 

aplicação, pois este é considerado um factor crítico no controlo da doença (Graniti, 1993; 

Obanor et al., 2008b).  

 

 Sumariamente, verificamos que a presença da água interceptada por um copado 

aumenta significativamente a incidência de doenças, observando-se um aumento mais 

acentuado com o aumento da densidade de árvores num olival. Para as doenças, o período de 

humectação é crucial no desenvolvimento de qualquer patogénio, sendo importante o 

conhecimento da duração das chuvadas, ou seja, o período de superfície vegetal molhada. 

 A duração das chuvadas, assim como a intensidade, são factores relevantes também 

no controlo das pragas. Se por um lado o período de superfície vegetal molhada interfere na 

interacção com certos insectos (ex. traça-da-oliveira), por outro uma chuvada com alguma 

intensidade consegue arrastar pequenos insectos (ex. tripes), ou seja, lavagem do copado 

originando uma diminuição da população. 

 Da mesma maneira que estes insectos são lavados, os pesticidas aplicados a priori 

experimentam também lavagem, diminuindo-se, portanto, a persistência dos pesticidas 

aplicados. No âmbito de diminuir este fenómeno de lavagem, frequentemente adiciona-se à 

calda um adjuvante, os molhantes, que permita uma melhor aderência dos pesticidas à planta, 

melhorando a sua eficácia e persistência. 

Outra forma de contrariar a lavagem dos pesticidas é a utilização de pesticidas 

sistémicos. É de realçar que, desta forma, a lavagem não interfere na persistência do pesticida 

e ainda há uma diminuição do risco para o ambiente, uma vez que o escorrimento da copa tem 

como destino o solo.  

O objectivo principal deste trabalho, o estudo da intercepção da precipitação na 

oliveira, tem portanto aplicação prática na protecção de plantas, devendo no futuro ser uma 

temática a considerar na construção e aplicação dos modelos de previsão de pragas e 

doenças.
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3. Quantificação da perda por intercepção em olival tradicional: 

interpretação ao nível da árvore individual 

3.1. Enquadramento geral 

 A agricultura em geral exerce enormes pressões sobre o meio ambiente, em especial 

sobre a água, quer na quantidade, quer interferindo na qualidade, tornando este recurso cada 

vez mais escasso e valioso. Estes efeitos tendem a agravar-se em resultado das alterações 

climáticas. 

 A introdução do conceito “pegada hídrica” por Hoekstra (2003) visa quantificar não só 

os consumos como também averiguar a maneira como os recursos hídricos estão a ser 

utilizados pelo Homem. A utilização deste conceito como metodologia de quantificação da água 

utilizada nas actividades antrópicas, passa também pelo seu uso na agricultura. Hoekstra 

(2003) afirma que a agricultura utiliza cerca de 70% de toda a água doce disponível do planeta, 

e que deste modo a produção de alimentos tornar-se-á insustentável num mundo carente de 

novas reservas hídricas e com problemas ambientais, num futuro próximo. 

 Com o aumento das áreas agrícolas e um consequente aumento das necessidades 

hídricas para a agricultura, várias medidas políticas europeias têm vindo a ser tomadas, 

promovendo o uso sustentável da água, apoiado nas boas práticas agrícolas. Segundo o 

seminário “O uso da água na agricultura” (2011): o uso eficiente da água é um aspecto de 

grande relevância na gestão sustentável da água na agricultura, sendo este o sector que 

apresenta maior utilização da água (em Portugal representa 75%, segundo o PNA, 2002). 

 A utilização racional deste recurso requer um bom conhecimento da sua ocorrência, 

circulação e distribuição na Terra, das suas propriedades e das suas interacções com o meio. 

Torna-se então indispensável o estudo aprofundado de todas as componentes do ciclo 

hidrológico, da qual a perda por intercepção faz parte, sendo esta o objecto de estudo deste 

trabalho.   

 O processo de intercepção da precipitação representa ainda um papel bastante 

importante ao nível da bacia hidrográfica, onde pode influenciar, por exemplo, a recarga dos 

aquíferos ou a ecologia da vegetação. 

 

3.2. Perda por intercepção – Descrição do processo  

 O conceito ‘intercepção da chuva’ começa por ser um conceito muito simples e de fácil 

compreensão, se pensarmos que quando começa a chover, intuitivamente nos abrigamos 

debaixo de qualquer objecto que nos proteja das gotas da chuva como, por exemplo um 

coberto arbóreo ou um simples guarda-chuva. 

 De facto, quando um coberto enxuto é atingido pelas gotas de água da chuva, a 

maioria é retida durante a primeira parte da chuvada. Se a chuva persistir a película de água 

formada sobre as folhas, ao atingir uma certa espessura, que supere a fricção interna e a 

tensão superficial, ou seja, quando estas forças estiverem equilibradas com as forças 

gravitacionais (Leonard, 1967), há drenagem daquela água. Esta água redistribui-se pelas 

restantes folhas e troncos de níveis mais inferiores do copado, escorre ao longo do tronco 
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principal ( ) ou atinge o solo, quer directamente através de lacunas na copa quer por 

gotejamento a partir da copa ( ), quando a capacidade de armazenamento da copa (S) é 

atingida (Wullaert et al., 2009). 

 Quando o coberto vegetal é atingido pela precipitação (bruta, ), a água é redistribuída 

e alterada qualitativamente e quantitativamente até alcançar o solo. Mas antes de alcançar o 

solo propriamente dito, a água tem de atravessar o material vegetal (vivo ou morto) que 

encontrar sobre este, por exemplo folhada, só depois é que aquela água contribui para 

processos de infiltração e escoamento superficial. Este processo de intercepção pode ocorrer 

em qualquer tipo de vegetação, desde vegetações rasteiras até copados florestais (Zinke, 

1967; Calder, 1990; Ward and Robinson, 2000; Shuttleworth, 2012). 

 A parte da água que é interceptada e não chega a alcançar o solo, ou seja, que fica 

retida no coberto vegetal, sobre a superfície das folhas e dos troncos, é evaporada para a 

atmosfera.  

 O termo perda por intercepção (I ) surge no âmbito desta alternância de fluxos e 

armazenamentos de volumes de água no coberto vegetal, decorrentes no processo de 

intercepção. O termo propriamente dito refere-se à quantidade de água que fica retida sobre as 

folhas e troncos e, evaporando-se, constitui uma perda (saída) da água do ponto de vista do 

balanço hidrológico local. 

 

3.3. Factores que condicionam a perda por intercepção 

 A intercepção da precipitação pela vegetação contribui para as perdas totais por 

evaporação, diminuindo assim a produção anual da água por um coberto arbóreo. A 

quantidade de água que se evapora de um coberto molhado depende essencialmente de dois 

aspectos: 

1) da quantidade de energia disponível para se dar o processo e da capacidade que a 

atmosfera tem para receber e transportar o vapor de água, ou seja, da taxa a que se 

pode realizar a evaporação da água interceptada; 

2) do volume de água susceptível/disponível de ser utilizado na evaporação, sendo este 

subordinado pela arquitectura do coberto, pela capacidade de armazenamento do 

copado e pelo regime de precipitação. 

 

3.3.1. Taxa de evaporação da água interceptada por um coberto 

A água interceptada pelo coberto vegetal, onde certa fracção desta é retida e fica 

sujeita a ser evaporada, constitui uma perda de água no balanço hidrológico (Costin e 

Wimbush, 1961; Aston, 1979). A evaporação da precipitação interceptada pelos diferentes 

cobertos é então uma componente central, que não pode ser desprezada, nos balanços 

hidrológicos, quer seja a nível de um povoamento, quer ao nível de uma árvore individual. 

Estas perdas representam uma fracção significativa da evapotranspiração na maioria 

das regiões (Dingman, 2002) representando 25 a 75 % da evaporação total (Gash e Stewart, 

1977; McNaughton e Jarvis, 1983; Shuttleworth,1988).  
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Usualmente, refere-se a evapotranspiração como uma perda de água associada a 

cobertos vegetais. Esta inclui a transpiração das plantas, a evaporação da precipitação 

interceptada pela superfície vegetal e a evaporação a partir da superfície do solo.  

A evaporação depende de vários factores: climáticos (temperatura e humidade do ar, 

radiação solar, velocidade do vento e precipitação), disponibilidade em água (estado hídrico do 

solo e do coberto vegetal e quantidade de água interceptada) e de controlo por parte da planta 

(resistência interna da planta, índice de área foliar, tipo de coberto e características 

morfológicas da planta).  

No processo de evaporação a água transita do estado líquido para o gasoso, 

consequência da energia fornecida pelo sol e/ou pela atmosfera sobre o líquido, difundindo-se 

sob a forma de vapor na atmosfera. A transpiração de um coberto caracteriza-se pela 

participação de mecanismos complexos de controlo fisiológico por parte da planta, onde a 

perda de vapor de água para a atmosfera se faz pelos estomas. 

Quando a vegetação se encontra molhada, o processo de evaporação da água 

interceptada é unicamente controlado por mecanismos estritamente físicos. Deste modo, sob 

condições climáticas semelhantes, as taxas de evaporação de cobertos vegetais molhados são 

muito superiores às taxas de transpiração correspondentes para esses mesmos cobertos 

quando enxutos particularmente para cobertos arbóreos mais altos (David et al., 2006). 

Estes factos são fundamentados através de três factores (Valente, 1999): 

 não haver controlo fisiológico da evaporação da água interceptada; 

 os cobertos arbóreos serem superfícies de grande rugosidade aerodinâmica; 

 ser utilizada mais energia do que aquela que é fornecida pelo balanço de 

radiação. 

Assim, a taxa de evaporação depende principalmente da disponibilidade de energia e 

da quantidade de vapor de água que é capaz de se difundir na atmosfera. 

Para a estimativa da taxa de evaporação em cobertos vegetais extensos e 

homogéneos é usualmente utilizado o modelo de Penman-Monteith (Monteith, 1965), baseado 

na equação original proposta por Penman (1948), adaptada de modo a tomar em consideração 

o controlo fisiológico da evaporação da água transpirada pela planta. Deste modo, Monteith 

(1965) introduziu o conceito de resistência do coberto que veio permitir a estimativa da taxa de 

evaporação em superfícies vegetais extensas e homogéneas (Shuttleworth, 2012), 

 

 

 

onde  representa a densidade de fluxo de calor latente a partir da superfície vegetal (  é o 

calor latente de vaporização da água e E é o fluxo de vapor de água),  é o declive da curva de 

pressão do vapor de água saturante com a temperatura,  é a densidade de fluxo de radiação 

líquida,  é a densidade de fluxo de calor sensível para o solo,  é a densidade do ar,  é o 

calor específico a pressão constante,  é o défice de pressão de vapor do ar (DPV) 

onde   é a pressão de vapor de água do ar saturante e  é a pressão de vapor de água do 
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ar,  é a resistência aerodinâmica,  é a constante psicrométrica e  é a resistência do 

coberto. 

 A equação de Penman-Monteith, dada a sua base física, tem sido a equação 

frequentemente aplicada em superfícies vegetais, tanto para o cálculo da taxa de transpiração 

de cobertos enxutos, como para o cálculo da taxa máxima de evaporação da água interceptada 

por um copado (McNaughton e Jarvis, 1983). Assumindo o coberto vegetal como uma 

superfície vegetal densa, contínua e homogénea (Pereira, 2009), o modelo descreve o coberto 

como uma folha gigante com as características médias do coberto vegetal.  

No caso da estimativa da taxa de evaporação da água interceptada pelo coberto, a 

resistência  é considerada nula, ou seja, esta taxa de evaporação está apenas dependente de 

mecanismos estritamente físicos. 

 

3.3.2. Arquitectura do copado e capacidade de armazenamento 

 A capacidade de armazenamento da vegetação pode ser definida como a quantidade 

máxima de água que fica retida à superfície das plantas, sendo um parâmetro que procura 

quantificar a aptidão de cada coberto vegetal em interceptar e armazenar água. É um factor de 

grande importância na quantificação da perda por intercepção.  

A capacidade de armazenamento de um copado no âmbito da perda por intercepção 

de uma árvore é de grande relevância pois a quantidade de água que é interceptada e retida 

representa o volume de água que é susceptível de ser evaporado no final de cada chuvada. A 

quantidade total de água perdida por evaporação, num determinado período de tempo, 

depende assim do número de ciclos de humedecimento e secagem do coberto vegetal, e 

função do número, duração e intensidade de cada chuvada e dos intervalos entre chuvadas.  

 A capacidade de armazenamento da vegetação é habitualmente subdivida em: 

capacidade de armazenamento do copado (S) e capacidade de armazenamento dos troncos 

(St). A contribuição dos ramos e troncos no processo de intercepção, não só é importante por 

estes servirem de suporte às folhas, como também por constituírem uma rede de canais de 

intercepção, retenção e condução da precipitação no interior do copado (Valente, 1990). 

 O volume de água capaz de ficar retido sobre a planta depende sobretudo da 

quantidade e intensidade da precipitação, da área superficial total das folhas, ramos e troncos 

e das forças de tensão superficial (Leonard, 1967). Depende deste modo, indirectamente, da 

configuração (forma, tamanho, nº de folhas) e composição das folhas, ramos e troncos (que até 

podem se alterar com a idade da árvore), da viscosidade da água (que é função da 

temperatura) e da actividade mecânica (influenciado pelo efeito da gravidade e actividade do 

vento) (Leonard, 1967). 

 A capacidade com que um copado retém água é ainda fortemente afectada pela 

distribuição e disposição das folhas e ramos num copado. A estrutura de um copado é então 

outro dos factores a ter em conta, no estudo da intercepção da precipitação nomeadamente, os 

ângulos de inclinação das folhas e ramos e a sua distribuição vertical pela árvore. 

 Para além da estrutura do coberto, outro dos factores que afectam a capacidade de 

armazenamento de um coberto vegetal é a quantidade e a intensidade de precipitação a que a 
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vegetação está sujeita. Se dividirmos o copado segundo uma grelha, deparámo-nos com zonas 

mais expostas à precipitação e com outras menos expostas, ou abrigadas, quer seja pelas 

folhas ou ramos (normalmente níveis mais inferiores e/ou interiores do copado). A exploração 

integral de todas estas zonas só é possível após chuvadas longas e relativamente intensas, 

quando destas resultam salpicos provenientes da interacção das gotas de chuva com os 

elementos do copado (Aston, 1979; Herwitz, 1985). 

A influência do vento sobre a quantidade de água que fica retida pela vegetação é 

também outro factor relevante neste processo. O estudo apresentado por Hutchings et al. 

(1988), revelou que a acção do vento sobre as copas durante uma chuvada, diminuía 

substancialmente a capacidade de armazenamento destas. Pelo contrário, estes autores não 

verificaram existirem alterações significativas na capacidade de armazenamento dos troncos, 

possivelmente devido às maiores forças de tensão superficial que aí ocorrem (Hertwiz, 1985; 

Hutchings et al., 1988) e devido, sobretudo, ao facto de os troncos não baloiçarem tanto como 

as folhas. 

 

3.3.3. Distribuição temporal e intensidade da precipitação 

 A distribuição da precipitação interpreta-se como as variações, de carácter não 

uniforme observadas no espaço e no tempo. Esta distribuição é condicionada pelas condições 

climáticas da região em estudo, podendo a escala temporal considerada variar do dia ao ano. 

 A intensidade da precipitação define-se como o quociente entre a altura de precipitação 

que cai sobre determinada área e o tempo de duração da chuvada, sendo normalmente 

expressa em mm h
-1

. 

A distribuição temporal e a intensidade com que a precipitação cai sobre determinada 

área, constituem dois elementos que influenciam o balanço hídrico total, quer se trate de um 

coberto fechado e extenso, quer se trate de uma árvore individual. Relativamente ao processo 

de intercepção, estes dois factores influenciam significativamente o volume de água que é 

perdido por evaporação em cada chuvada pois determinam o número de ciclos de 

humedecimento e secagem a que a vegetação está sujeita. 

Segundo Rutter (1975), regiões com regimes de precipitação compostas por chuvadas 

curtas e frequentes, dão origem às maiores as perdas por intercepção, particularmente se a 

intensidade da precipitação for elevada. De facto, quanto maior for a intensidade da 

precipitação, mais rapidamente se atinge a capacidade máxima de retenção do copado, e 

maior será a quantidade de água disponível para se evaporar. 

Em climas tropicais, onde ocorrem tipicamente chuvadas curtas mas com grande 

intensidade, a capacidade de armazenamento do copado torna-se limitante na perda por 

intercepção, pois é após a chuvada terminar que ocorre a maior parte das perdas por 

evaporação (Hertwiz, 1985; Valente, 1990). 

Na presença de um grande número de chuvadas, ou seja, quando há a diminuição dos 

intervalos entre chuvadas, maior é o número de ciclos de humedecimento e secagem que 

podem ocorrer, promovendo-se, portanto, uma maior perda por evaporação. Esta perda será 

ainda mais elevada se a capacidade de armazenamento total e a intensidade de precipitação 
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também foram elevadas. Nestas circunstâncias, o número de ciclos de humedecimento e 

secagem são mais determinantes na perda por intercepção que a duração e o volume total de 

precipitação (Ward e Robinson, 2000). 

 Quando nos deparamos com regimes onde a intensidade de precipitação é baixa, e 

menor que a taxa a que se processa a evaporação da água interceptada, o volume de água 

perdido não depende da taxa de evaporação, mas sim da intensidade com que a precipitação 

cai sobre o copado. 

 No entanto, nem sempre há a dominância de um destes dois factores, distribuição 

temporal e intensidade de precipitação. Gash (1979) e Gash et al. (1980) verificaram, em 

estudos efectuados em Inglaterra, em povoamentos extensos de coníferas, que a interacção de 

todos os factores acima mencionados resultaram numa perda por intercepção com uma 

partição equilibrada dos períodos com copado saturado, durante e após as chuvadas, devido 

ao regime de precipitação típico daquela região (chuvadas de pequena intensidade, de média 

duração e distribuídas uniformemente ao longo do ano).  

 

 As perdas por intercepção são condicionadas por todos os factores descritos neste 

subcapítulo. Contudo, as maiores ou as menores perdas não dependem unicamente da acção 

de um factor, mas sim da interacção existente entre eles.   

 

3.4. Medição e modelação da intercepção 

 As perdas por intercepção tanto podem ser quantificadas a nível de povoamentos 

florestais densos (ver Valente,1990), como ao nível de árvores individuais (ver David, 2006; 

Pereira, 2009), em povoamentos esparsos. Embora exista um grande leque de estudos 

efectuados no âmbito desta temática, é sobretudo em povoamentos densos que estes estudos 

têm sido mais frequentes. 

A quantificação directa das perdas por intercepção raramente é efectuada, uma vez 

que esta é difícil e dispendiosa (medição directa da evaporação a partir da copa). De modo a 

contornar este problema, recorre-se a métodos semi-directos e/ou indirectos (modelos de 

predição). 

Os modelos, como simplificação da realidade, são convencionalmente os métodos 

indirectos de quantificação mais utilizados, embora por vezes não resultem em estimativas 

precisas e absolutas. No entanto, quando testados e calibrados, são óptimos instrumentos de 

trabalho, contribuindo para um aumento na nossa percepção e compreensão do que está a ser 

estudado. 

Os métodos semi-directos são utilizados de forma a se obterem estimativas da perda 

por intercepção (ver Gash e Shuttleworth, 2007). Estes foram frequentemente utilizados nas 

primeiras tentativas da avaliação desta perda, baseando-se na medição de duas grandes 

quantidades: a precipitação bruta, medida numa área não coberta, e a precipitação sob 

coberto, medida sob o coberto arbóreo.  

Desta forma, obtinham-se estimativas da perda por intercepção que podiam ser 

estatística ou empiricamente relacionados com a precipitação bruta (Muzylo et al., 2009).  
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Contudo para que os resultados sejam rigorosos e realistas, é necessário que estas 

grandes quantidades sejam medidas com precisão, sendo necessário processos cuidadosos e 

dispositivos precisos de medição (ver revisão David et al., 2005). 

Outro problema acrescido a este modo de estimação das perdas por intercepção é o 

facto daquelas relações serem muito específicas para o local e tipo de vegetação para onde 

foram determinadas, e quando posteriormente são extrapoladas para outros regimes de 

precipitação diferentes daquele ou para outro tipo de vegetação, dão previsões erradas 

(Massman, 1983; Dingman, 2002). Deste modo, a utilização daqueles modelos ficava 

restringida a locais com vegetação do mesmo tipo e com regimes de precipitação idênticos 

(Aston,1979; Gash et al, 1980). 

Horton (1919) descreveu que o factor mais importante, nos estudos de intercepção, 

seria a duração da chuvada. Após uma revisão detalhada por Zinke (1967), concluiu-se que 

nos modelos iniciais o factor determinante era a quantidade de água envolvida no processo. 

Uma nova abordagem na concepção dos modelos foi apresentada por Rutter (1971) e 

Rutter et al. (1975) e por Gash (1979), visando privilegiar outras variáveis que pudessem 

representar as condições climáticas do local e as características do coberto. Gash (1979) 

destacou a intensidade e duração da chuvada, assim como o intervalo entre elas, como sendo 

as variáveis mais relevantes. 

O recurso a estes novos modelos predictivos da perda por intercepção permitiu 

ultrapassar os aspectos que dificultavam a sua correcta estimação. Dado o seu suporte teórico, 

baseado nos mecanismos físicos do processo, estes modelos conceptuais apresentam uma 

estimativa mais fiável que os modelos empíricos e a sua aplicação pode estender-se, tanto no 

tempo como no espaço. Os modelos conceptuais podem ser usados independentemente ou 

então podem ser integrados como componentes de modelos hidrológicos e meteorológicos, 

mais abrangentes, como por exemplo, os modelos de circulação geral (Muzylo et al., 2009). 

 

3.4.1. Modelo de Rutter 

O primeiro modelo conceptual a ser concebido para descrever a intercepção foi o 

modelo de Rutter (Rutter, 1971; Rutter et al., 1975). Este modelo computacional, de base física, 

representa a estrutura do coberto, através de quatro parâmetros:  

 a capacidade de armazenamento de água no copado (S ) – que representa a 

quantidade mínima de água susceptível de ser uniformemente retida pela 

vegetação, na ausência de vento (ver David et al., 2005); 

 a capacidade de armazenamento de água nos troncos (St) – que representa a 

quantidade mínima de água capaz de saturar os troncos; 

 o coeficiente de precipitação livre sob-coberto (p) – a proporção de precipitação 

que atinge directamente o solo, sem interagir com qualquer tipo de vegetação; 

 a proporção de precipitação que é desviada para os troncos (pt) – a 

percentagem de precipitação que os troncos recebem. 

O modelo desenvolvido assenta no cálculo dinâmico do balanço hídrico das copas e 

dos troncos: calcula, para curtos períodos, a quantidade de água que o copado consegue reter 
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como a diferença entre a precipitação interceptada pelas copas e os troncos e a água que se 

perde por drenagem e por evaporação (das copas e dos troncos). O modelo pode ser definido 

através das equações: 

 

 

 

 

 

em que R é a intensidade de precipitação bruta, D é a taxa de drenagem de água do copado, E 

é a taxa de evaporação da água interceptada pelo copado,  é a variação da altura de água 

armazenada no copado,   é o escorrimento ao longo do tronco,  é a taxa de evaporação da 

água interceptada pelos troncos e  é a variação da altura de água retida nos troncos. 

 Por integração no tempo, o modelo calcula os valores totais de precipitação sob-

coberto, de escorrimento ao longo do tronco e da evaporação da água interceptada. 

 

3.4.2. Modelo de Gash 

 O modelo analítico de Gash (Gash, 1979; Gash et al., 1980) apresenta-se como uma 

combinação dos modelos simples de regressão (empíricos), utilizados no passado, com a base 

conceptual, mais rigorosa, do modelo de Rutter. 

 O modelo de Rutter apresenta como principal desvantagem a exigência de um grande 

número de dados de entrada.  O modelo desenvolvido por Gash (1979), surge como uma 

simplificação deste modelo, sendo menos exigente no volume de dados de entrada, solicitando 

apenas observações de precipitação por chuvada, uma vez que este modelo se baseia na 

análise individual de cada chuvada.  

 À semelhança do modelo apresentado por Rutter, o modelo de Gash (1979) apresenta 

a mesma estrutura do coberto, requerendo o conhecimento prévio dos quatro parâmetros 

anteriormente referidos: p, pt, S, St. Ambos os modelos representam as copas e os troncos 

como reservatórios de água (proveniente da precipitação bruta ( ) que cai sobre as árvores e 

é interceptada) que se extendem sobre toda a área de terreno. 

 Deste modo, pode-se definir que a quantidade de água que fica retida no copado (C) é 

aquela precipitação que é interceptada pela copa, à qual se subtrai a que resulta em drenagem 

e evaporação. Igualmente se define que a quantidade de água retida nos troncos (Ct) é a 

fracção de precipitação interceptada pelos troncos, à qual se subtrai a evaporação e o 

escorrimento ao longo do tronco ( ).  

De modo aos cálculos da perda por intercepção serem descritos por uma única 

expressão matemática, Gash (1979) teve de admitir as seguintes simplificações: 

 o padrão da precipitação consiste numa série de chuvadas discretas, separadas por 

intervalos de tempo suficientemente longos, que permitem a evaporação de toda a 

água retida na chuvada anterior; 
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 cada uma das chuvadas compreende três fases:  

(a) Fase de Humedecimento – que corresponde ao intervalo tempo que decorre 

desde o início da chuvada até o copado se encontrar completamente saturado; 

(b) Fase de Saturação – que corresponde ao intervalo de tempo durante o qual a 

capacidade de armazenamento de água do copado está totalmente 

preenchida; 

(c) Fase de Secagem – que corresponde ao intervalo de tempo que vai desde o 

final da precipitação até que a copa e os troncos estejam completamente 

secos. 

 as condições meteorológicas são semelhantes nas duas primeiras fases da chuvada 

((a) e (b)), pelo que taxas médias da intensidade de precipitação bruta ( ) e de 

evaporação ( ), calculadas para todas as chuvadas que saturem completamente o 

copado de um determinado período, podem ser aplicadas a todas as chuvadas 

individualizadas no período a modelar; 

 o copado não goteja durante a fase de humedecimento (a); 

 no final de cada chuvada, a quantidade de água no copado (C) atinge rapidamente o 

valor da capacidade de armazenamento (S), independentemente do valor de C  no final 

da chuvada. 

Deste modo, a perda por intercepção ( ), de uma chuvada capaz de saturar o copado, pode 

ser definida por (Gash, 1979): 

 

 

 

em que,  é a taxa de evaporação da água interceptada durante o intervalo de tempo que 

dura a chuvada; representa o tempo necessário para que se atinja a saturação do copado; 

Gash (1979) para o intervalo , calcula o valor de E tal como Rutter (1971) e Rutter et al. 

(1975), através da equação de Penman-Monteith;  é a capacidade de armazenamento do 

copado. 

 Consequentemente, as taxas médias de evaporação de um copado saturado ( ) e a 

intensidade média de precipitação ( ), são definidas como (Gash, 1979): 

 

 

e 

 

em que, R representa a intensidade de precipitação bruta durante o intervalo de tempo ;  

corresponde à precipitação bruta incidente no copado e  é a quantidade de precipitação 

necessária para saturar o copado. 
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 Para a determinação/estimação destes valores é necessário definir os períodos em que 

o copado se encontra completamente saturado. Para tal, seguindo o procedimento descrito por 

Gash (1979), o copado encontra-se saturado quando a precipitação horária exceder 

determinado valor limiar. 

 De modo a se evitar uma definição subjectiva sobre o que é uma chuvada, Gash (1979) 

sugere que o modelo proposto seja aplicado numa base diária, admitindo-se que cada dia com 

precipitação representa uma única chuvada. 

 

 Tendo em conta que os dois modelos apresentados acima assumem que as copas e os 

troncos representam dois grandes reservatórios, que ocupam extensivamente toda a área de 

terreno, qualquer um deles tende a sobreavaliar a perda por intercepção em cobertos arbóreos 

esparsos. Neste tipo de coberto, o grau de cobertura das copas, é menor do que num coberto 

fechado e uniforme, existindo portanto uma redução da evaporação da precipitação 

interceptada.  

 Perante tal conclusão, quer o modelo de Rutter, quer o modelo de Gash, foram 

reformulados de modo a poderem também ser utilizados em florestas esparsas. O modelo de 

Gash foi reformulado por Gash et al. (1995) e Valente et al. (1997) introduziu alterações 

fundamentais na formulação do modelo original de Rutter. Estes últimos autores 

complementaram ainda a versão proposta por Gash et al. (1995). 

 A base conceptual do processo de intercepção nestes modelos reformulados é 

semelhante à apresentada para as versões originais. A grande alteração introduzida consistiu 

na separação da área coberta pelas árvores da área não coberta, ou seja dos espaços livres 

entre as copas, reflectindo-se essa separação nos cálculos efectuados (ver Figura 3.1.). 

 Deste modo, as versões reformuladas de ambos os modelos consideram que a 

intensidade da precipitação bruta (R) e a taxa máxima a que a evaporação pode ocorrer (Ep) 

são as mesmas quer para a área coberta, quer para a área não coberta. A taxa de evaporação 

de água interceptada considera-se nula para a áreas não cobertas, pois a participação do sob-

coberto e do solo é desprezada. Para a área coberta, e em plena saturação da copa e dos 

troncos, a taxa (máxima) de evaporação (Ep) é estimada através da equação de Penman-

Monteith, considerando nula a resistência do coberto (Rutter et al., 1971; Valente et al., 1997). 

Ainda que esta equação tenha sido desenvolvida para cobertos vegetais fechados, admite-se 

ser uma boa aproximação do poder evaporante da atmosfera sobre cobertos arbóreos 

esparsos. 

 A taxa de evaporação a partir dos troncos saturados (Et) é calculada segundo a 

expressão: , em que  é a razão entre as taxas de evaporação dos troncos e do 

copado quando ambos se encontram saturados, e que se assume constante.  

 De modo a satisfazer a equação do balanço energético, a taxa máxima de evaporação 

a partir das copas é dada por: .  

Quando as copas e os troncos não se encontram saturados, as taxas de evaporação 

são reduzidas proporcionalmente a C/S para as copas e Ct/St para os troncos, em que C e Ct 

representam a quantidade de água efectivamente retida nas copas e nos troncos, 
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respectivamente e S e St são as capacidades de armazenamento máximas das copas e dos 

troncos, respectivamente.  

 

Figura 3.1. Esquema representativo do processo de intercepção da precipitação, de acordo com a versão 

esparsa do modelo de Gash. 

Por sua vez, estes dois parâmetros, S e St, com a reformulação foram também 

redefinidos como Sc=S/c e St,c= St/c, respectivamente. Com esta transformação, o valor obtido 

define a capacidade de armazenamento das copas (Sc) e dos troncos (St,c) relativamente à área 

de coberto. A constante c representa a fracção da área total de terreno que é ocupado pelo 

coberto. Qualquer parâmetro, variável ou função com índice c indica que o valor em questão 

está referenciado à área de coberto. Assim, denota-se a taxa de evaporação a partir das copas 

e dos troncos, quando referenciadas à área total de coberto, como  e  , respectivamente 

(Figura 3.1.). 

Valente et al. (1997) modificou a modelação do escorrimento ao longo do tronco ( ) 

proposta por Gash et al. (1995) de forma a tornar este modelo esparso consistente e em 

concordância com a estrutura conceptual da versão esparsa do modelo de Rutter. Considerou-

se que só se inicia o input de água para os troncos aquando da saturação da copa, ou seja, o 

reservatório “troncos” é preenchido com o excesso de água que resulta da saturação das 

copas. Não ocorre portanto intercepção directa da precipitação pelos troncos, a intercepção 

pelos troncos resulta apenas da drenagem das copas (Dc). 

A fracção de água canalizada para os troncos é definida através de um novo parâmetro 

estabelecido, pd, o coeficiente de partição da drenagem. Consequentemente, a fracção de água 

recebida pelos troncos é pdDc e o gotejamento para o solo é (1-pd)Dc. 

No Quadro 3.1. apresentam-se as novas equações que permitem calcular os valores 

totais da perda por intercepção ( ), do escorrimento ao longo dos troncos ( ) e da precipitação 

sob-coberto ( ) através da versão esparsa do modelo de Gash, conforme o proposto por 

Valente et al. (1997). A perda por intercepção pôde então ser estimada relativamente à área de 
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coberto e posteriormente convertida, de modo a ser expressa em termos de altura de água por 

unidade de área total de terreno. 

 

Quadro 3.1. Descrição das várias componentes do processo de intercepção segundo a versão esparsa do 

modelo analítico de Gash (adaptado de Valente et al., 1997). 

Componente da Intercepção Formulação 

Precipitação bruta necessária 
para saturar o copado (Pg’) 

 

Precipitação bruta necessária 
para saturar os troncos (Pg’’) 
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para m pequenas 
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(Pg < Pg’) 

 

para n chuvadas 
capazes de 

saturar o copado 
(Pg ≥ Pg’) 
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tr
o
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s
 (

I t
) 

para q chuvadas 
capazes de 

saturar os troncos 
(Pg ≥ Pg’’) 

 

para (n-q) 
chuvadas 

incapazes para 
saturar os troncos 

(Pg’ ≤ Pg <Pg’’) 

 

Escorrimento ao longo dos 

troncos (Sf ) 
 

Precipitação sob-coberto (Tf ) 
 

 

 

Uma vez que as versões esparsas destes modelos são conceptualmente mais 

rigorosas, a sua utilização é preferível, mesmo no caso das florestas mais densas onde as 

versões esparsas se reduzem às versões originais (Valente et al.,1997). Em cobertos arbóreos 

muito esparsos, Pereira et al. (2009) mostrou que a modelação da intercepção pode ser feita a 

nível da árvore individual, considerando-a como um coberto completo e fechado (c =1), pois as 

lacunas da copa são em reduzido número e dimensão. A transição da modelação ao nível da 

árvore individual para um pomar/povoamento deverá ser efectuada meramente como o 

somatório dos indivíduos presentes nesse pomar. 
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4. Material e Métodos 

4.1. Localização e Caracterização da Área Experimental 

 Este estudo foi realizado num olival da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico 

de Castelo Branco (ESACB) (39⁰49’N, 7⁰29’W). A ESACB está instalada na Quinta da Sr.ª de 

Mércules, uma propriedade agrícola com 167 ha situada nas proximidades da cidade de 

Castelo Branco (Figura 4.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este local (Figura 4.2.) foi o escolhido pelas condições que oferecia em termos de 

acessibilidade, segurança, existência de energia eléctrica, apoio logístico e, sobretudo, pelas 

características do olival selecionado que correspondiam às do olival típico que se pretendia 

estudar. 

O olival onde foi instalado o ensaio, é um olival do tipo tradicional onde predominam as 

cultivares ‘Cordovil de Castelo Branco’, ‘Bical de Castelo Branco’ e ‘Galega vulgar’. As plantas, 

com cerca de 80 a 90 anos, estão espaçadas segundo os compassos: 10x10 e 12x12 metros 

(densidade de 70 a 100 plantas/ha). A parcela experimental possuía uma área de 

aproximadamente 3524 m
2
, correspondendo a uma pequena fracção dos 50 ha ocupados pelo 

olival. 

Este olival encontra-se sob as normas de protecção integrada. Para o caso das pragas, 

actua-se apenas quando se atinge o nível económico de ataque (observação directa de 

estragos nas folhas e nos frutos que prejudiquem a cultura), para o caso das doenças actua-se 

de maneira preventiva, quando possível, consultando a estação de avisos para a zona. Quanto 

às infestantes, o olival tradicional encontra-se num sistema de não mobilização, sendo que 

toda a vegetação que cresce serve de alimentação ao gado da escola, funcionando como 

pastagem natural. 

Figura 4.1. Localização do distrito de Castelo Branco. A localização aproximada da ESACB encontra-se 

assinalada com uma estrela. Fonte: http://www.bcsportugal.pt/ e http://www.map-of-portugal.co.uk/ 

http://www.bcsportugal.pt/
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Para a caracterização climática do local onde se instalou o ensaio, recorreu-se a dados 

meteorológicos, do período de 1986-2010, publicados pelo Instituto Português do Mar e da 

Atmosfera (IPMA), para a estação meteorológica mais próxima, a Estação de Castelo Branco 

(39⁰49’N, 7⁰29’W; altitude 380 m). Esta estação encontra-se distanciada sensivelmente 3 Km 

do local do ensaio. 

O gráfico termopluviométrico (Figura 4.3.) mostra as variações médias mensais da 

temperatura média do ar (⁰C) e da precipitação (mm), com base nos dados acima 

mencionados, obtidos das normais climatológicas para aquela estação. A precipitação média 

anual é cerca de 783,3 mm e a temperatura média anual é de 15,9 ⁰C. 

 

Figura 4.3. Variação anual dos valores médios mensais da temperatura média do ar e da precipitação 

acumulada para a Estação Meteorológica de Castelo Branco, no período de 1986-2010. (IPMA,2013) 
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Figura 4.2. Localização, relativamente à ESACB, da parcela de olival onde decorreu o ensaio.  

Fonte: http://www.bing.com/maps/ 
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De acordo com os dados apresentados e segundo as regiões Climáticas de Portugal 

(Ribeiro et al., 1988), a região apresenta clima Mediterrânico, com influência continental. 

 Tem fortes características continentais, que resultam da conjugação das formas do 

relevo, que impedem/facilitam a circulação das massas de ar, e da continentalidade, que marca 

um forte gradiente W-E, que se traduz na diminuição da intensidade da penetração de massas 

de ar atlânticas. 

 O clima desta região segundo a classificação climática de Kӧ ppen é do tipo Csa (clima 

temperado húmido com Verão seco e quente) (Strahler e Strahler, 1997). Segundo a 

classificação de Thornthwaite, o clima regional é mesotérmico (temperado), sub-húmido 

húmido, com moderada eficácia térmica e grande défice de água no Verão. 

Relativamente à caracterização do solo, a parcela de olival seleccionada, corresponde, 

na Carta de Solos da Quinta da Senhora de Mércules (Pinheiro, 1990), à mancha número 320 

(séries 32 e 33). Estes solos são pouco evoluídos, classificados como Solos Litólicos Não 

Húmicos derivados de corneanas e/ou xistos mosqueados, que correspondem a Leptosolos 

segundo a FAO/UNESCO (1998). Caracterizam-se por serem solos “pardos” (10/7,5YR), de 

textura entre franco-arenoso a arenoso-franco, com espessura reduzida (cerca de 0,2 m). A 

parcela de terreno onde o olival se encontra inserido é ligeiramente convexa a plana. 

 

4.2. Quantificação da Intercepção da Precipitação 

 A quantificação da intercepção foi efectuada com base na medição de três das suas 

componentes: a precipitação bruta ( ), a precipitação sob-coberto ( ) e escorrimento ao 

longo do tronco ( ). A perda por intecepção (I ) foi calculada de forma semi-directa através da 

equação de continuidade, como a diferença entre  e ( + ) (‘precipitação líquida’, 

designado segundo a língua anglo-saxónica ‘net rainfall’), e de forma indirecta recorrendo à 

aplicação de modelos. Para tal, foi necessário também a medição de variáveis climáticas: 

velocidade e direcção do vento, radiação líquida, temperatura e humidade do ar. 

 A monitorização da perda por intercepção só foi efectuada com base em medições 

numa só árvore, pois para cobertos arbóreos de baixa densidade (copas das árvores muito 

separadas), como os montados e os olivais tradicionais, as interacções entre estes e a 

atmosfera, estão mais bem representadas ao nível da árvore individual (copa de uma árvore) 

do que considerando a globalidade do povoamento, devido aos espaços livres entre as 

árvores. Deste modo, a perda por intercepção do olival poderá ser representada como o 

somatório dos elementos arbóreos individuais, mais ou menos independentes (David, 2006; 

Pereira, 2009). 

 

4.2.1. Árvore Estudada 

A selecção da árvore, que seria objecto de monitorização da intercepção, foi feita 

aleatoriamente entre os indivíduos adultos de Olea europaea L., localizadas na zona exposta 

da parcela experimental. Procurou-se assim que a precipitação influenciada pelo vento, 

provenientes dos diversos rumos, não fosse influenciada pelas árvores vizinhas. 
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No Quadro 4.1. encontram-se descritas, sucintamente, as principais características da 

árvore selecionada para a monitorização da intercepção e das circundantes, segundo a Figura 

4.4.. 

 

Figura 4.4. Localização da árvore monitorizada (9) e das árvores circundantes. Junto à árvore 1 encontrava-se 

instalada a torre usada na monitorização das variáveis micrometeorológicas. 

Quadro 4.1. Principais características da árvore seleccionada para a monitorização da intercepção (9) e das 

árvores circundantes (1-8). O diâmetro médio da copa foi calculado como a média dos diâmetros segundo as 

direcções N-S e W-E. As distâncias mencionadas são entre o centro do tronco da árvore 9 e as circundantes 

como se indicou na Figura 4.4.. 

Árvore 
Diâmetro da Copa 

(m) 

Altura 

(m) 

1 5,85 5,7 

2 6,9 5,2 

3 5,1 5,55 

4 4,5 4,75 

5 5,7 5,3 

6 6,3 5 

7 4,15 5,1 

8 6,75 5,45 

9 5,35 4,85 

 

  

 

 

 

 
Distâncias (m) 

A 
11,1 

B 
15,6 

C 
11,5 

D 
15,9 

E 
10,3 

F 
13,5 

G 
9,6 

H 
15,3 



30 
 

4.2.2. Medição da Precipitação Bruta ( ) 

 A precipitação bruta pode ser medida de duas formas distintas: acima do nível das 

copas das árvores ou numa zona a ‘céu aberto’. Esta segunda opção, não é usualmente 

aplicada, pois leva a erros de medição associados às variações de precipitação de local para 

local, essencialmente quando a medição da  se efectua num sítio distinto daquele em que se 

está a medir a precipitação líquida. 

 A metodologia frequentemente utilizada para a medição da precipitação bruta é aquela 

em que  é medida acima do nível das copas das árvores, no mesmo local onde se mediu a 

precipitação líquida. No entanto, esta pode ser afectada por alguma turbulência causada sobre 

o funil de captação, evidenciando erros, que segundo Roberts et al. (2004) podem ser 

minimizados caso a medição tenha sido efectuada mesmo acima da copa da árvore. 

Para a medição da precipitação bruta instalou-se um funil com 254 mm de diâmetro no 

cimo da torre de monitorização micrometeorológica (instalado junto à árvore 1, ver Figura 4.4.), 

a 4,2 m de altura. O funil foi ligado, por uma mangueira de plástico, a um udógrafo automático 

basculante coberto Casella (Casella, Bedford, UK), com báscula de 0,2 mm, instalado ao nível 

do solo. O registo do volume de precipitação bruta a cada 10 min foi feito por um sistema de 

aquisição de dados (data-logger CR10X, Campbell Scientific, Shepshed,UK). A altura de 

precipitação bruta foi calculada multiplicando pela razão entre a área do udógrafo e do funil de 

captação. 

 

4.2.3. Medição da Precipitação Sob-Coberto ( ) 

Para a medição da precipitação sob-coberto utilizaram-se 24 udógrafos automáticos 

basculantes, instalados em posições fixas sobre uma base com 3,5 cm de altura. Destes 

udógrafos, 15 eram da marca Casella (Casella, Bedford, UK), 6 com báscula de 0,2 mm e 7 

com báscula de 0,5 mm, e os restantes 11 eram da marca ARG com báscula de 0,2 mm 

(ARG100, Environmental Measurements, Gateshead, UK). O conjunto de udógrafos foi ligado a 

um data-logger (CR10X, Campbell Scientific, Shepshed,UK) que registou o número total de 

básculas efectuadas a cada 10 minutos. Esta rede de udógrafos foi disposta circularmente à 

volta da árvore selecionada, tal como se pode observar no diagrama da Figura 4.5.. 

As circunferências, com centro no eixo do tronco da árvore, apresentam raios de 1, 2,25 e 5 m, 

com 4, 8 e 12 udógrafos, respectivamente, instalados todos com igual espaçamento na linha da 

circunferência. Os 2 eixos ortogonais de alinhamento foram orientados segundo as direcções 

N-S e W-E. 

 Com base em cada uma das circunferências definiram-se três coroas circulares (ver 

Figura 4.6.): 

 coroa interior (          ) – círculo interno, que apresenta como limite a circunferência de 

raio 1,625 m, calculado como metade da distância entre as circunferências de raio 1 e 

a de raio 2,25 m ( ; 

 coroa média (           ) – coroa circular, limitada interiormente pela circunferência de raio 

1,625 m e externamente pela circunferência de raio 2,875 m, calculada por forma aos 
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udógrafos pertencentes a essa coroa ficarem nela centrados (2,25-1,625+2,25 = 

2,875); 

 coroa exterior (        ) – coroa circular, limitada interiormente pela circunferência de raio 

2,875 m e externamente pela circunferência de raio 5 m (circunferência mais exterior 

onde estão instalados os udógrafos). 

 

 

 

Figura 4.5. Diagrama com a disposição dos udógrafos em torno da árvore seleccionada para a medição da 

precipitação sob-coberto. As linhas a tracejado correspondem às linhas de localização dos udógrafos: exterior 

( ), média (  ) e interior ( ). As direcções, Norte e Este, estão indicados na figura de modo 

a facilitar a identificação da orientação de cada udógrafo. 

 A área de influência de cada udógrafo foi determinada dividindo a área de cada coroa 

circular pelo número de udógrafos, nela presentes (Figura 4.6.). 

 Atendendo ao descrito e à Figura 4.6., a área total amostrada é de 78,54 m
2 

( ) 

e as áreas das coroas circulares são: 8,29 m
2
 (interior), 17,67 m

2
 (média) e 52,57 m

2 
(exterior). 

A área de influência de cada udógrafo em cada uma destas coroas é: 2,07 m
2 

(8,29 : 4), 2,21 

m
2 
(17,67 : 8) e 4,38 m

2
 (52,57: 12),  respectivamente. 

A área de projecção da copa é aproximadamente 22,9 m
2
, determinada com base no 

diâmetro médio segundo as orientações Norte-Sul e Este-Oeste. Corresponde 

aproximadamente, à área total das coroas interior e média (8,29 + 17,67 = 25,96 m
2
).  

A circunferência mais exterior apresentou os aparelhos posicionados de maneira a 

verificar duas condições: 

 não serem influenciados pela área de projecção da copa, funcionando como 

receptores de , caso esta não fosse influenciada pelo vento; 

 a área de amostragem da precipitação sob-coberto ser suficientemente grande 

para acomodar zonas de depleção, associadas a precipitação com uma 

inclinação máxima até 40⁰. 

Legenda: 

Udf. Casella com báscula 0,5 mm 

Udf. Casella com báscula 0,2 mm 

Udf. ARG com báscula 0,2 mm 

Limite de área de projecção da 

copa  

Tronco 
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Figura 4.6. Diagrama que representa um sector das circunferências interior, média e exterior da medição da 

precipitação sob-coberto (Figura 4.5.) e ainda as coroas definidas e os respectivos raios, juntamente com os 

raios em m. As linhas a tracejado definem as pequenas áreas de influência de cada udógrafo. A linha contínua 

é a linha que define a área de projecção da copa. 

4.2.4. Medição do Escorrimento ao longo do Tronco ( ) 

  A medição do escorrimento ao longo do tronco foi feita colocando uma caleira de 

borracha, com secção em “V”, em espiral à volta do tronco principal. Esta caleira foi ligada por 

um tubo de borracha a um udógrafo automático basculante coberto (Casella, Bedford, UK), 

com báscula de 0,5 mm, instalado junto da base do tronco. O udógrafo foi colocado sobre uma 

base de maneira a ficar nivelado e permitir a sua drenagem para o solo. 

Tal como nas medições de  e de , este udógrafo foi ligado ao sistema de aquisição 

de dados (CR10X, Campbell Scientific, Shepshed,UK), que registou o número total de básculas 

em cada período de 10 min. O valor em litros foi determinado através da multiplicação do 

número de básculas pelo volume de cada báscula.  

 

4.2.5. Variáveis micrometeorológicas 

O comportamento das variáveis micrometeorológicas durante o ensaio foi monitorizado 

por uma estação meteorológica automática, instalada próxima da árvore onde foram instalados 

os udógrafos (ver Figura 4.4.). A estação foi montada numa torre com 4 m de altura. Os 

sensores instalados permitiram registar a radiação solar global (piranómetro CM6B, Kipp and 

Zonen, Delf, The Netherlands), a radiação líquida sobre a copa (pirradiómetro NR Lite, Kipp & 

Zonen, Delft, The Netherlands), a velocidade e direcção do vento (anemómetro A100R e cata-

vento W200P, Vector Instruments, Rhyl, UK), e as temperaturas do bolbo seco e do bolbo 

molhado através de um psicrómetro aspirado (ver Wright et al., 1992, Institute of Hydrology, 

UK). 
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Todos estes sensores foram ligados a um outro sistema de aquisição de dados 

(CR10X, Campbell Scientific, Shepshed,UK), programado para efectuar medições a cada 10 s 

e devolver um valor médio a cada 10 min. 

 

Quadro 4.2. Altura de instalação, na torre de monitorização, de cada sensor. 

Instrumento Altura de Instalação (m) 

Piranómetro 4,00 

Pirradiómetro 5,95 

Anemómetro e Cata-vento 6,32 

Psicrómetro aspirado   2,8 

 

Os dois sistemas de aquisição de dados utilizados foram alimentados por um painel 

solar (BP350U, BP Solar, UK) de 12 V, com 50 W de potência máxima, associado a uma 

bateria recarregável (AFT441, AFAPlus, Deutschland). 

 

4.2.6. Definição de chuvada 

 A definição de chuvada considerada neste estudo foi a definida por Valente et al. 

(1997). Segundo esta, cada chuvada individual é considerada como o período contínuo ou 

intermitente de precipitação, separado de outras chuvadas de pelo menos 6 horas sem 

precipitação, para permitir que a copa e o tronco sequem completamente, entre chuvadas.  

A recolha de dados para monitorização da perda por intercepção decorreu durante 

cerca de 2 anos. Os dados, organizados em intervalos de 10 min, foram separados em 

períodos onde ocorreu precipitação, sendo estes separados por 6 horas sem precipitação. 

Deste modo, no período experimental, individualizaram-se 113 chuvadas, garantindo-se que no 

início de cada chuvada o copado se encontrava enxuto.  

O critério adoptado, sendo subjectivo (Gash,1979), foi também usado por Rogerson 

(1967), Valente et al. (1997), David et al. (2006) e Pereira et al. (2009), pressupondo-se pelos 

dois últimos casos que seria o mais adequado para as nossas condições climáticas. No 

entanto, há outros métodos de individualização de chuvadas. Por exemplo, Leyton et al. (1967), 

propuseram uma metodologia baseada na análise das variações do albedo das folhas: folhas 

húmidas têm um albedo muito menor que as folhas enxutas. Este método, embora consistente, 

não foi adoptado pois não permite a individualização de chuvadas nocturnas e a sua aplicação 

durante o nascer e o pôr do sol é problemática. 

 

4.2.7. Estimativa da perda por intercepção 

 A estimativa da perda por intercepção é efectuada através do balanço de água no 

espaço ocupado pela árvore com base em medições de ,   e . 

 A inclinação com que as gotas de chuva caem durante uma chuvada depende, para 

além do seu tamanho, da velocidade e direcção do vento. Quando a velocidade do vento é 

baixa, as gotas caiem aproximadamente na vertical e só sob a copa de cada árvore é que 

ocorre uma zona de depleção da precipitação devido à perda por intercepção (Figura 4.7.A).  
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Pelo contrário, quando a velocidade do vento é maior, a redistribuição da precipitação 

provocada pela presença da árvore, cria zonas com concentração de precipitação (Zona de 

Acumulação, Figura 4.7.B), nas áreas viradas ao vento, e zonas com depleção de precipitação 

ZONA NORMAL ZONA DE DEPLEÇÃO ZONA NORMAL 

ZONA NORMAL 

ZONA 

ACUMULA-

ÇÃO 

ZONA DE DEPLEÇÃO 
ZONA 

NORMAL 

V E N T O 

A 

B 

Figura 4.7. Redistribuição da precipitação quando esta é (A) vertical ou (B) inclinada por acção do vento (adaptado 

de David et al., 2006). 
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(Zona de Depleção, Figura 4.7.B), nas áreas opostas ao vento, que se estendem para além do 

limite de projecção da copa, devido ao efeito sombra provocado pela árvore. 

De modo a contabilizar os efeitos de acumulação e depleção da precipitação, 

considerou-se uma área de referência de solo suficientemente abrangente, que englobasse a 

totalidade destes dois fenómenos, ou seja, superior à área de projecção da copa. Tendo em 

conta a velocidade média do vento, durante períodos com precipitação, e a altura da árvore 

amostrada neste estudo, a definição dessa área de amostragem corresponde à área do círculo 

de raio 5 m (ver Figura 4.5.).  

Normalmente, a perda por intercepção pode ser expressa em altura de água 

equivalente (mm), ou seja, referenciado o volume de água interceptada à área de projecção da 

copa, assumindo, que a precipitação é predominantemente na vertical. Contudo, estas 

condições raramente se verificam devido à influência do vento, há então a possibilidade de se 

estimar a precipitação sob-coberto equivalente ( ), isto é, a precipitação sob-coberto média 

que ocorreria se toda a precipitação fosse vertical (David et al., 2006). 

O volume de precipitação que atingiria o solo, na área do círculo de raio 5 m, foi então 

calculado multiplicando o valor medido, em mm pelo udógrafo, pela respectiva área de 

influência de cada udógrafo (ver Figura 4.6.). A este volume ainda acresce o volume de 

escorrimento ao longo do tronco, obtido multiplicando os valores registados em mm pela área 

de influência do udógrafo, ou seja, a área do funil de captação.  

A precipitação sob-coberto equivalente pode então ser calculada como  =  – I – , 

com todos estes volumes expressos em mm e referenciados à área de projecção da copa. 

Embora este valor não apresente grande importância prática, é no entanto utilizado na 

estimativa dos parâmetros do modelo e na aplicação destes em árvores isolada, em vez da 

precipitação sob-coberto medida directamente pelos udógrafos. 

 

4.2.8. Recolha de dados 

A recolha de dados iniciou-se a 19 de Agosto de 2011 e finalizou-se a 14 de Maio de 

2013.  

 Durante este período, houve algumas falhas de dados (ver Resultados) e, devido a um 

erro de programação, só existem dados do rumo do vento a partir de 30 de Março de 2012. 

 

4.3. Modelação da Intercepção 

 O modelo de intercepção adoptado neste estudo foi o modelo analítico de Gash, 

reformulado por Valente et al. (1997) (ver secção 3.4.2.). 

A modelação foi realizada a dois níveis: por chuvada e por dia, ou seja, considerando 

que cada dia com precipitação equivale a uma chuvada.  

 A confiança dos modelos não validados é baixa e os seus resultados não são 

facilmente comparáveis com os resultados obtidos a partir de modelos validados (Muzylo et al., 

2009). Deste modo e no presente estudo, o conjunto de dados recolhidos no período 

monitorizado (2011-2013) foi divido em dois sub-conjuntos segundo os anos hidrológicos: um 

referente ao primeiro ano hidrológico (2011-2012), que serviu para a estimativa dos parâmetros 
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a introduzir no modelo (parametrização/calibração), e um outro referente ao segundo ano 

hidrológico (2012-2013), que foi utlizado para a aplicação (validação) do modelo. 

 As várias componentes do processo de intercepção, foram calculadas de acordo com 

as fórmulas apresentadas no Quadro 3.1. (secção 3.4.2.).  

 A taxa média de evaporação em condições de coberto saturado ( ) foi estimada 

através da metodologia apresentada por Pereira (2009) e será descrita na secção seguinte 

(secção 4.3.1.). A estimativa foi baseada nas medições micrometeorológicas realizadas junto 

da copa da árvore em estudo (já referidas anteriormente na secção 4.2.5.) juntamente com as 

medições de precipitação bruta, para todo o período de monitorização (2011-2013).  

 A estimativa da intensidade média da precipitação em condições de coberto saturado 

( ) foi também baseada nas medições de precipitação bruta realizado ao longo de todo o 

período de monitorização (2011-2013).  

Tal como é habitual (por exemplo, Muzylo et al., 2012; Pereira et al.,2009b), a 

determinação de   e  foi feita com base em períodos horários para os quais   0,4 mm, 

procurando garantir-se desta forma condições de saturação do coberto (Gash, 1979). 

 A capacidade de armazenamento da copa (S) foi calculada por uma nova metodologia 

conforme o descrito na secção 4.3.3.2.. Esta metodologia baseou-se no método proposto por 

Pereira et al. (2009b), mas em que o escorrimento ao longo do tronco não foi desprezado. Para 

a estimativa deste parâmetro, utilizaram-se todas as chuvadas do período 2011-2012, com   

1,5 mm, adoptando-se assim o critério sugerido por Pereira (2009). 

 A capacidade de armazenamento dos ramos e tronco (St) e o coeficiente de partição da 

drenagem (pd) foram determinados utilizando a metodologia proposta por Valente et al. (1997) 

com base em todas as chuvadas em que ocorreu escorrimento ao longo do tronco.  

 Como a aplicação do modelo de Gash foi efectuada ao nível da árvore individual, o 

grau de cobertura das copas foi considerado igual a 1, pois admite-se que a copa da árvore 

funciona como um coberto fechado (Pereira, 2009). Considera-se que não há portanto 

passagem de precipitação bruta directamente até ao solo, por lacunas na copa da árvore. 

A qualidade da modelação foi avaliada através de diversas medidas (Quadro 4.3.), 

nomeadamente, do erro médio normalizado, isto é, do erro, expresso percentualmente, entre a 

estimativa total dada pelo modelo e o total dos valores observados.  

 

4.3.1. Estimativa da taxa máxima de evaporação da água interceptada ao nível da árvore 

individual 

A técnica adoptada neste estudo para a estimativa da taxa máxima de evaporação a 

partir da copa saturada de árvores isoladas é a técnica proposta e validada por Pereira et al. 

(2009a e b) que consiste na utilização de uma equação para a difusão do vapor de água 

(equação de Dalton), considerando que a temperatura superficial de uma copa molhada ( ) 

pode ser aproximada pela temperatura do bolbo húmido ( ), corrigida por uma parcela que 

depende da energia disponível (Pereira et al., 2009a).  

 A evaporação pode ser expressa como um fluxo de energia (calor latente, ), o qual 

está relacionado com um gradiente de concentração, neste caso de pressão de vapor. Para o 
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caso de uma copa completamente saturada em água, esse fluxo é dado por (Brutsaert, 1991; 

Monteith e Unsworth, 2008): 

 

 

 

em que  é a taxa de evaporação a partir da copa molhada,  é a resistência aerodinâmica à 

transferência de vapor de água e  é a temperatura superficial da copa. Nesta equação 

considera-se que a resistência do coberto é nula, não havendo intervenção estomática 

(controlo fisiológico), dado o coberto estar saturado. Assim, a evaporação da precipitação 

interceptada depende exclusivamente de condicionantes físicas. A temperatura superficial da 

copa foi determinada através de (Pereira et al., 2009b) 

 

  (4.1.) 

 

onde   é o declive da curva que relaciona a pressão de vapor saturante com a temperatura,  

é a energia disponível por unidade de área de projecção da copa e  é a condutância real.  

 A taxa de evaporação a partir de um copado saturado é fortemente afectada pela 

resistência aerodinâmica, que representa a dificuldade com que as moléculas de água, se 

difundem na atmosfera desde a superfície das folhas até um dado nível acima do copado. Em 

geral, e para cobertos arbóreos uniformes, esta resistência é estimada em função da 

velocidade do vento e da altura média das árvores, independentemente da percentagem de 

área de coberto. 

Contudo e ao contrário dos povoamentos densos, os povoamentos mais esparsos, 

como é o caso do olival tradicional, estão sujeitos uma maior ventilação e condições micro 

meteorológicas mais homogéneas. Na verdade, a velocidade do vento ao nível das copas é 

mais elevada, tornando mais eficaz a agitação e mistura turbulenta do ar circundante (Green et 

al., 1995) com uma consequente redução da resistência aerodinâmica no interior do copado 

(Hall, 2002). Além disso, a intensificação da turbulência favorece o acoplamento entre a 

vegetação e a atmosfera contrariando, assim, o desenvolvimento de gradientes verticais de 

temperatura e humidade do ar (Monteith e Unsworth, 2008). Desta forma, cada árvore pode ser 

considerada uma unidade isolada e independente das restantes, com o exterior da copa sujeito 

às mesmas condições micrometeorológicas. 

Por outro lado, tal como Pereira et al. (2009) referem para o caso da azinheira e do 

sobreiro, também a oliveira apresenta maior concentração de folhas numa camada mais 

externa da copa, de espessura relativamente reduzida, ficando assim a maior parte das folhas 

expostas à circulação livre do ar. Nestas condições a resistência aerodinâmica determinante é 

a relativa à transferência de vapor de água através das camadas limite de todas as folhas que 

constituem a copa de uma árvore individual. Dado que as resistências de cada folha ( ) 

actuam em paralelo, a resistência global da copa de cada árvore ( ) pode ser estimada 
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multiplicando o inverso do valor médio de  pelo índice de área foliar da árvore (ou o seu valor 

médio para um dado conjunto de árvores), ou seja, . 

Adoptando a metodologia descrita por Pereira et al. (2009), as resistências relevantes 

neste processo - rlv e rbv - foram calculadas com base nas denominadas fórmulas de 

engenharia. Estas fórmulas, consistem em expressões derivadas a partir da teoria para a 

transferência de calor (ver Monteith e Unsworth, 2008), e permitem calcular de forma fácil e 

expedita a condutância aerodinâmica (igual ao inverso da resistência) com base em 

características elementares das superfícies, como a sua dimensão característica (l ). Por 

razões práticas, daqui em diante são usadas condutâncias (g) em lugar de resistências (r) 

considerando que . 

Neste trabalho utilizou-se como característica elementar, a dimensão média das folhas 

(  ( ), considerando que as folhas se encontravam 

aleatoriamente orientadas relativamente à direcção do fluxo do ar. As medições foram obtidas 

através das amostras de folhas analisadas pelo software LAMINA. O valor médio obtido para   

foi de 29,5 mm. 

De acordo com o método proposto por Pereira et al. (2009), a condutância da camada 

limite das folhas para a transferência de vapor de água ( ), foi determinada através de 

(Pereira et al., 2009): 

 

 

em que  é a velocidade do vento e  é a dimensão característica da folha. 

 Dado que as condutâncias da camada limite das folhas individuais actuam em paralelo, 

a condutância total à transferência de vapor de água da copa de uma árvore isolada ( ) pode 

ser dada por: 

 

 

em que  é a condutância média para o vapor de água da camada limite das folhas 

individuais (calculada com base na dimensão média característica das folhas,  ) e IAF é o valor 

do índice de área foliar da árvore em estudo.  

 

4.3.2. Determinação do Índice de Área Foliar (IAF) 

 A interacção entre a superfície das folhas e a atmosfera, como por exemplo, a que 

ocorre nos processos de intercepção da precipitação, de absorção de radiação, a conversão de 

energia, as trocas gasosas, é essencialmente determinado pela área de superfície foliar 

(Monteith and Unsworth, 2008). 

 O índice de área foliar (IAF) é uma variável adimensional, que foi definida por Watson 

(1947) como a área total unilateral das folhas, por unidade de área de solo. No entanto, é 

muitas vezes definida como a área total de folhas, por unidade de área de coberto (por 

exemplo Häusler, 2011) É um parâmetro biológico, indispensável para caracterizar a estrutura 

da vegetação e o seu crescimento e estudar o efeito das práticas culturais, sendo portanto 
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usado frequentemente na maioria dos modelos de evapotranspiração, fotossíntese e 

crescimento vegetativo.  

 Os métodos usados para a sua determinação podem ser destrutivos, semi-destrutivos 

ou não destrutivos. Os métodos destrutivos ou directos, embora mais precisos, implicam maior 

laboração e a colheita/destruição de todo o material vegetal, enquanto que os não destrutivos 

ou indirectos, são mais práticos, sendo por isso mais utilizados. 

 O método utilizado para a medição do IAF foi um dos métodos semi-destrutivos 

sugeridos por Häusler (2011). Este autor encontrou boas relações entre a área foliar e o 

número de folhas, entre o número de folhas e o diâmetro dos ramos e entre a área foliar e o 

diâmetro dos ramos, quer para olivais tradicionais, quer para olivais intensivos. 

 No presente estudo, foi estabelecida uma relação entre a área foliar e o diâmetro dos 

troncos com menos de 30 mm. A área foliar total da árvore monitorizada (árvore 9, ver Figura 

4.4.) foi então estimada através desta relação e da medição do diâmetro de todos os ramos e 

raminhos com diâmetro igual ou inferior a 30 mm. 

Dos 10 ramos principais da árvore, selecionaram-se 2 ao acaso, para os quais se 

mediram todos os diâmetros iguais ou inferiores a 30 mm e se colheram todas as folhas. 

Assim, para cada medição de diâmetro efectuada havia um conjunto de folhas correspondente, 

que foram colocadas em sacos plásticos, separados, numerados e fechados, de modo a 

minimizar as perdas de água. 

De modo a agilizar o processo de determinação da área foliar, foi ainda estabelecida 

uma relação entre o peso seco das folhas e a área foliar. Dos 38 conjuntos de folhas 

recolhidas, escolheram-se ao acaso 17 onde se determinou a área foliar total. Todos os 

conjuntos de folhas, devidamente organizados foram posteriormente colocados, numa estufa a 

100⁰C durante 48h, garantindo-se assim a perda total da humidade do material vegetal. Após a 

secagem, todas as folhas foram pesadas numa balança digital de precisão (Mettler-Toledo 

PG503, Laboratory & Weighing Technologies, Switzerland). 

 A área foliar foi medida recorrendo ao software LAMINA (Leaf shApe deterMINAtion), 

capaz de determinar, entre outras características, a área foliar e a dimensão das folhas. A 

medição directa da área foliar das folhas seleccionadas foi efectuada por este software com 

base em imagens digitalizadas das folhas. 

 Este programa foi desenvolvido de maneira à área foliar ser calculada automaticamente 

ou semi-automaticamente, de uma forma simples, rápida, precisa e com baixo custo.  

 Em traços gerais, o procedimento a seguir consiste em digitalizar as folhas a analizar e, 

posteriormente, ler essas imagens no LAMINA. O programa devolverá várias medições 

efectuadas às folhas, entre as quais: a localização do centro da folha, a área foliar, o 

comprimento e largura nas localizações central e a 25, 50, 75% do comprimento de cada um 

dos eixos centrais. A posição dos eixos centrais pode ser ajustada manualmente pelo 

utilizador, se este assim o desejar. 

 Devido à dimensão das folhas da oliveira, cada conjunto de folhas foi digitalizado numa 

só imagem (Figura 4.8.). A estas folhas foi-lhes retirado o pecíolo para que apenas a área de 

limbo fosse contabilizada. 
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Figura 4.8. Exemplo da imagem digitalizada de um conjunto de folhas sob fundo branco, pronta a ser lida pelo 

LAMINA. 

 Cada imagem, uma vez lida pelo programa, é individualizada por folhas, onde 

posteriormente se pode alterar/ajustar a localização dos eixos centrais (Figura 4.9.). 

 

 

Figura 4.9. Folhas individualizadas pelo programa LAMINA, onde podem ser feitos os ajustes. 
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Figura 4.10. Exemplo de uma folha individualizada já com a localização vertical e horizontal acertada (1). Nesta 

imagem ainda se podem ver as linhas secundárias (2) ajustadas pelo LAMINA. Complementarmente o 

programa permite ainda identificar áreas afectadas por herbívoros, assinalado a (3). 

 Cada folha detectada pelo programa é numerada, e são marcadas linhas coloridas, 

vermelhas (1) e azuis (2) que representam, respectivamente, os eixos centrais e os eixos 

perpendiculares a estes, localizados a 25, 50, 75 % do respectivo comprimento (Figura 4.10.). 

 

4.3.3. Estimação dos parâmetros do modelo 

 Como foi referido anteriormente, para a aplicação da versão esparsa do modelo 

analítico de Gash, é necessário o conhecimento prévio dos quatro parâmetros que 

caracterizam a estrutura do coberto: c, S, St e pd. 

 

4.3.3.1. Percentagem da área do coberto (c ) 

 Tal como referido na secção 4.3., como a aplicação do modelo de Gash se faz ao nível 

da árvore individual, o parâmetro c foi considerado igual a 1. No entanto, de forma a poder 

estimar a perda por intercepção ao nível de todo o olival foi necessário avaliar a percentagem 

de coberto da parcela em estudo.  

Neste estudo, a determinação desta percentagem foi feita recorrendo à análise de um 

ortofotomapa da área estudada através do software ArcGis (versão 10.2, ESRI, USA).  

Após delimitar-se no ortofotomapa a parcela de estudo onde estava instalado o ensaio, 

contabilizou-se um total de 35 árvores nessa área. Para, cada uma foi avaliada a área coberta 

pela respectiva copa. A percentagem de área de coberto foi calculada como a totalidade de 

área ocupada pelas copas a dividir pela área da parcela. 

   

4.3.3.2. Capacidade de armazenamento da copa (S ) 

  Este parâmetro, como já foi referido, representa a altura máxima de água sobre o 

copado de um coberto vegetal quando a taxa de evaporação é aproximadamente nula (Gash, 

1979), ou seja, é a capacidade máxima de retenção de um copado.  

Sendo este parâmetro fundamental para o cálculo das perdas por intercepção, é 

necessário conhecer qual o seu valor numérico. No entanto, há ainda alguma dificuldade em o 

estimar correctamente. Os métodos disponíveis podem ser classificados em (Klaassen et al., 

 

 

 
  

1 2 3 
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1998): directos, que recorrem a técnicas de medição da quantidade de água acumulada na 

superfície da vegetação (aspersão com água + pesagem; imersão em água + pesagem; 

pesagem através de lisímetros; simulador de chuva + pesagem; utilização de raios gama e 

micro-ondas); indirectos, que utilizam medições de precipitação bruta, precipitação sob-coberto 

e escorrimento ao longo do tronco para optimizar relações teóricas do processo da intercepção. 

O método mais utilizado é o de Leyton et al. (1967). Embora este método seja de uma 

grande simplicidade, apresenta no entanto alguma subjectividade quando aplicado ao nível da 

árvore individual (King e Harrinson, 1998; Gómez et al., 2002; David et al., 2006; Pereira et al., 

2009b).  

O método utilizado neste estudo para a determinação de S é um método inovador, 

baseado na metodologia proposta por Pereira et al. (2009b), mas em que o escorrimento ao 

longo do tronco não é desprezado. Considerando a admissão de Gash (1979) que entre a 

precipitação sob-coberto e a precipitação bruta existe uma relação linear do tipo:  

 

  (4.2.) 

 

e com base na formulação do modelo de Gash e nas admissões em que o modelo se baseia, 

os coeficientes  e  correspondem a (ver Anexo 1): 

 

 
 (4.3.) 

 

e 

 
 (4.4.) 

 

 

 Deste modo, é possível estimar a capacidade de armazenamento das copas, S, como: 

 
 

(4.5.) 

 

 

4.3.3.3. Capacidade de armazenamento dos troncos (St) e coeficiente de partição da 

drenagem (pd) 

 A metodologia utilizada para a estimativa de St e pd foi a proposta por Valente et al. 

(1997): tendo em conta que , o escorrimento ao longo do tronco pode ser definido 

como: 

 

 
 (4.6.) 
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 A partir desta equação e desprezando a perda por intercepção dos troncos durante 

uma chuvada ( ), podemos estimar os parâmetros da estrutura dos troncos através de 

uma regressão linear de  sobre : 

 St calcula-se como o simétrico do valor da ordenada na origem desta da recta de 

regressão; 

  . 

 

4.3.4. Avaliação da qualidade da modelação 

 Através da validação, procura-se determinar se o modelo consegue estimar 

adequadamente a resposta do sistema, isto é, se o erro de predição é aceitável (Valente, 

1999). 

 De modo a aferir se o modelo é capaz ou não de representar a realidade, é 

fundamental a sua aplicação a um conjunto de dados reais e independente daquele que lhe 

serviu de calibração (estimativa dos parâmetros).  

 Existe disponível um conjunto de técnicas, quantitativas e qualitativas, que permitem a 

comparação das estimativas obtidas através de um modelo (M) com os dados observados (O). 

As técnicas qualitativas baseiam-se numa análise geral dos valores observados e estimados 

pelo modelo, utilizando vários tipos de gráficos, como, por exemplo, os cronogramas. 

 As técnicas quantitativas implicam a apresentação de um valor numérico, calculado 

através de uma certa expressão e critério de validação representativo do desvio entre os 

valores simulados pelo modelo e aqueles que são observados. 

 Os critérios a utilizar dependem das variáveis que se pretendem comparar, assim como 

da escala temporal. Deste modo, e atendendo aos objectivos deste estudo, compararam-se as 

variáveis: precipitação sob-coberto, escorrimento ao longo do tronco e perda por intercepção. 

Utilizaram-se os valores estimados pelo modelo esparso de Gash e os valores observados, 

durante todo o período de monitorização, calculados por chuvada. 

 No Quadro 4.3., apresentam-se os critérios utilizados, assim como uma pequena 

descrição do que representam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

Quadro 4.3. Critérios utilizados na avaliação da qualidade da modelação. Oi e Mi   representam, respectivamente, 

os valores observado e modelado na chuvada i. 

Critério Formulação Descrição 

Eficiência de Modelação  

Estatística adimensional 
com interpretação idêntica 
ao coeficiente de 
determinação 
(percentagem da 
variabilidade observada 
que é explicada pelo 
modelo) mas tomando 
valores no intervalo ]- ,1] 

Enviezamento   
Média dos desvios entre 
valores modelados e 
observados 

Erro médio normalizado   
Desvio relativo entre os 
valores totais modelados e 
observados 

Raíz do Erro quadrático 

médio  
 

Medida de precisão de um 
modelo que incorpora a 
sua variabilidade e 
enviesamento, muito 
sensível a valores 
extremos 

Mediana do valor absoluto 

do Erro relativo 
 

Medida de precisão de um 
modelo que incorpora a 
sua variabilidade e 
enviesamento, mais 
resistente a valores 
extremos 

 

 Todos os cálculos e gráficos apresentados neste trabalho foram efectuados em folhas 

de cálculo (Microsoft Excel 2010) e/ou em ambiente R (versão 2.15.1) (R Core Team, 2012). 
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5. Resultados 

5.1.Análise preliminar dos dados 

5.1.1. Precipitação bruta 

Num estudo de intercepção, a medição da precipitação deve ser efectuada 

rigorosamente, pois o cálculo da perda por intercepção, através da equação de continuidade = 

 –  – , é efectuado, como já foi referido, pela diferença entre grandes volumes de água 

(nomeadamente  e  ), acumulando portanto todos os erros de medição. 

Por observação detalhada dos dados, verificou-se que a utilização dos valores da 

precipitação bruta medidos no topo da torre resultavam em alguns valores negativos da perda 

por intercepção. 

Este facto e a proximidade entre a torre a uma das oliveiras, fez suspeitar que os 

valores de precipitação bruta estavam a ser subestimados possivelmente devido à elevada 

turbulência, sobre o funil de captação da . A comparação dos valores diários medidos pelo 

udógrafo da torre (Pg_Torre), por um dos udógrafos do solo (Tf19) e pelas medições de 

precipitação efectuadas na estação de Castelo Branco do Instituto Português do Mar e da 

Atmosfera (IPMA) (Pg_IPMA), permitiu confirmar estas suspeitas.  

Para os 85 dias em que a velocidade média do vento (para os períodos com 

precipitação) foi menor ou igual a 3 m s
-1

, a relação linear de Pg_IPMA sobre Tf19 não é 

significativamente diferente da recta 1:1 (Figura 5.1. a)). Pelo contrário, as relações lineares de 

Pg_IPMA e de Tf19 sobre Pg_Torre apresentam declives significativamente diferentes de um 

(Figura 5.1. b) e c)). Considerando que, em ambos os casos, a ordenada na origem não é 

significativamente diferente de zero, utilizaram-se regressões lineares simples sem constante 

aditiva na avaliação da subestimativa da precipitação bruta pelo udógrafo da torre. 

O declive da recta de regressão obtido por ambas as regressões foi de 1,062 (Figura 

5.2.), pelo que a precipitação medida na torre foi incrementada em 6,2%. 

A escolha do udógrafo 19, para esta análise foi não só devido a este ter estado sempre 

operacional durante todo o período de monitorização, como também por, ao se localizar na 

circunferência exterior (Figura 4.5.), não ter estado sob a influência directa da árvore para 

chuvadas com velocidade médio do vento inferior a 3 m s
-1

, qualquer que fosse a direcção 

predominante do vento (ver Anexo 3). 
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Figura 5.2. Relações obtidas entre (a) Tf19 vs Pg_Torre e (b) Pg_IPMA vs Pg_Torre sem constante aditiva 

(ordenada na origem zero). Notar que em ambas as rectas de regressão o declive é igual a 1,062. 

 Nos 22 dias com precipitação em que a velocidade média do vento foi superior a 3 m s
-1
, 

houve uma clara subestimativa das medições efectuadas pelo udógrafo 19 relativamente às 

observadas do IPMA (Figura 5.3. a)). Verificou-se ainda que a relação entre Pg_Torre vs Tf19 

apresentava um declive inferior, ao obtido na relação anterior (Figura 5.3. b)). 
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Figura 5.1. Relações obtidas entre (a) Pg_IPMA vs Tf19; (b) Pg_IPMA vs Pg_Torre e (c) Tf19 vs Pg_Torre, que 

mostram que em todos os casos os valores da Pg_torre estão a ser subestimados. No pequeno Quadro ao lado 

apresentam-se os intervalos de confiança a 95% para os parâmetros das regressões lineares efectuadas. 
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Figura 5.3. Relações obtidas entre (a) Pg_IPMA vs Tf19 e (b) Tf19 vs Pg_Torre para dias com precipitação e 

com velocidade média do vento superior a 3 m s
-1
. 

Estes resultados podem ficar a dever-se ao udógrafo 19 estar numa zona de sombra 

da árvore (zona de depleção) quando a velocidade do vento é superior a 3 m s
-1

 (ver Anexo 3). 

A este facto acrescenta-se que, para velocidades do vento muito elevadas, a turbulência em 

torno de qualquer udógrafo poderá ser também elevada subestimando, por tanto, os valores 

medidos. 

Perante tais resultados, os valores de precipitação bruta utilizados na estimativa da 

perda por intercepção, foram os valores medidos na torre multiplicados pelo factor 1,062 (ou 

seja, corrigidos de 6,2%).  

 

5.1.2. Precipitação sob-coberto 

Durante o período experimental, ocorreram algumas perdas de dados devido a avarias 

nos udógrafos, causadas, por exemplo por cabos danificados e entupimentos. Sempre que isto 

ocorreu colmataram-se os dados em falta utilizando os volumes medidos por outros udógrafos. 

Foram seguidas duas metodologias: as medições dos udógrafos avariados foram substituídas 

pela média dos dois udógrafos adjacentes; quando tal não foi possível, utilizaram-se, em 

alternativa, regressões lineares simples com outros udógrafos em boas condições de 

funcionamento (ver exemplo Figura 5.4.). 

  

Figura 5.4. Exemplos de relações obtidas para as estimativas dos valores da precipitação sob-coberto, neste 

caso, medidos pelos udógrafos 16 e 15, que estiveram com problemas durante certo período.  
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5.1.3. Escorrimento ao longo do tronco 

 Após uma análise detalhada dos valores obtidos para o escorrimento ao longo do 

tronco, verificou-se que também existiam perda de dados nesta componente 

fundamentalmente devido a entupimentos do udógrafo. 

 De maneira a colmatar estas falhas de dados, efectuou-se uma análise entre a 

precipitação bruta medida pelo udógrafo da torre (já corrigida em 6,2%) e os valores medidos 

de escorrimento ao longo do tronco (superiores a  l). Obteve-se um bom ajustamento de 3º 

grau (R
2
=0,8994), apresentada na Figura 5.5.. 

 

 

Figura 5.5. Relação obtida entre os valores de escorrimento ao longo do tronco ( ) e os valores de 

precipitação bruta ( ). 

 A relação polinomial obtida, foi utilizada para corrigir os dados de 17 chuvadas em que 

se verificaram valores de   inferiores a  l e de  superior a 4 mm. 

 

5.2. Caracterização climática no período de monitorização  

 No período de estudo, não só foram quantificadas directamente as várias componentes 

da intercepção, a precipitação bruta, a precipitação sob-coberto e o escorrimento ao longo do 

tronco, como foram também monitorizadas as principais variáveis meteorológicas climáticas e 

que permitem a avaliação da taxa máxima a que a evaporação a partir das copas molhadas se 

processava. 

 A estação meteorológica instalada no local em estudo permitiu obter as séries 

cronológicas, quase interruptas, para as principais variáveis meteorológicas (Figura 5.6.).  
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Figura 5.6. Evolução das variáveis meteorológicas medidas na parcela experimental, ao longo do período de 

monitorização (2011-2013): (a) valores médios diários da temperatura do ar (⁰C), (b) do défice de pressão de 

vapor do ar (kPa), (c) de velocidade do vento (m s
-1
) e (d), (e) e (f) valores totais de diários da radiação solar (MJ 

dia
-1
m

-2
), radiação líquida (MJ dia

-1
m

-2
) e precipitação (mm). Estes valores foram obtidos através da estação 

meteorológica instalada na parcela do ensaio. 

A Figura 5.7. mostra a comparação dos valores acumulados mensais de precipitação 

bruta e dos valores médios mensais de temperatura do ar, medidos na parcela experimental, 
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no período 2011-2013, com os valores correspondentes apresentados pelo IPMA (2013), para 

o período 1986-2010 (Figura 5.7.). 

 

 

 

Figura 5.7. Variação anual, para o período de monitorização (2011-2013), dos valores médios mensais da 

temperatura do ar (a) e dos valores acumulados mensalmente para a precipitação (b). Comparação (linha 

contínua) com os valores médios mensais da temperatura média do ar e da precipitação acumulada para a 

Estação Meteorológica de Castelo Branco (IPMA,2013) no período de 1986-2010. 

Através da Figura 5.8., podemos observar a direcção predominante do vento, para 

períodos de 10 minutos, com e sem precipitação. 

Verifica-se que a predominância da velocidade do vento situa-se entre 1 e 3 m s
-1

, quer 

seja para períodos com precipitação quer seja sem precipitação. 

Orientando a Figura 5.8. com a Figura 4.5., podemos observar que udógrafo 19 não 

devará estar sob a influência da árvore na maior parte dos períodos com precipitação. A 

direcção do vento é predominantemente entre SW-S e SE-E, para períodos com precipitação e 

de NW, para períodos sem precipitação. 

Numa análise detalhada da duração das chuvadas, verifica-se que em média a duração 

das chuvadas é aproximadamente 1 dia. Contudo, apenas 27,4 % das chuvadas inicia e acaba 

no mesmo dia, as restantes chuvadas (72,6 %) acabam no(s) dia(s) seguinte(s) (ver Figura 

5.9.). 
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Figura 5.8. Histogramas de frequências relativas da velocidade do vento (m s
-1
) e rosas dos ventos indicando a 

direcção do vento, em períodos de 10 minutos, (a) com precipitação ( >0) e (b) sem precipitação ( =0). 

 

 

Fim da 
chuvada 

Frequência 
Frequência 

relativa 

No próprio 
dia 

31 0,274 

No dia 
seguinte 

63 0,558 

Dois dias 
depois 

16 0,142 

Três dias 
depois 

3 0,027 

Figura 5.9. Histograma da duração das chuvadas (em dias) para todo o período experimental. No Quadro ao 

lado encontram-se as frequências associadas à distribuição das chuvadas consoante abranjam um, dois, três 

ou quatro dias. 
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5.3. Estimativa da perda por intercepção   

5.3.1. Valores observados das várias componentes do processo de intercepção   

Os valores totais medidos de precipitação bruta, precipitação sob - coberto, escorrimento 

ao longo do tronco e perda por intercepção estão apresentados no Quadro 5.1. Os valores 

destas componentes encontram-se expressas em mm, tomando a área de projecção da copa 

( ) como referência ( ). A perda por intercepção observada foi calculada como a 

diferença entre a  e a precipitação líquida ( +  ), para todo o período experimental (2011-

2013). 

 

Quadro 5.1. Valores acumulados de precipitação bruta, precipitação sob-coberto, escorrimento ao longo do 

tronco e de perda por interecpção para o período experimental. 

 

 Através da análise dos dados verificamos que o valor de  representa um valor 

considerável relativamente à , pelo que não pode ser desprezado na modelação do processo 

de intercepção. 

 Dado que o grau de cobertura obtido para a área de olival considerada foi de 19,4%, o 

valor da perda por intercepção estimado para a área de olival considerada é de 47,2 mm, o que 

representa 3,5 % . 

 

5.3.2. Modelação da intercepção   

Ao longo de todo o período monitorizado (2011-2013), foram identificadas 113 

chuvadas (definidas como indicado na secção 4.2.6.). Para a estimativa dos parâmetros do 

modelo de intercepção utilizaram-se as primeiras 51 chuvadas (período de calibração 2011-

2012), sendo as restantes 62 chuvadas utilizadas para a modelação do processo de 

intercepção (período de validação 2012-2013).    

 

5.3.2.1. Estimativa da taxa média de evaporação e da intensidade média da precipitação 

 A estimativa da taxa média de evaporação em condições de copado saturado ( ) foi 

baseada na metodologia proposta por Pereira et al. (2009a) e foi descrita na secção 4.3.1.. Um 

dos parâmetros necessários à sua determinação é o índice de área foliar (IAF). Com base na 

relação potência encontrada entre o diâmetro dos troncos e a área das suas folhas (Figura 

5.10.), a área foliar total da árvore em estudo foi estimada em 70,273 m
2
, o que corresponde a 

um IAF de 3,068 (área foliar/ área de projecção da copa). 

Precipitação 

bruta ( ) 

Precipitação sob-

coberto ( ) 

Escorrimento ao longo 

do tronco ( ) 

Perda por intercepção 

 (  ) 

(mm) (mm) (% ) (mm) (% ) (mm) (% ) 

1352,18 1073,53 79,4 35,16 2,6 243,5 18 
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 O cálculo da taxa média de evaporação ( ) e da intensidade média da precipitação ( ) 

em condições de copado completamente saturado foi feito com base nos valores médios 

horários considerando todas as horas em que a precipitação bruta foi igual ou superior a 0,4 

mm (valor limiar a partir do qual se considera a plena saturação do copado). As estimativas 

obtidas para todo o período experimental foram:  = 0,224 mm h
-1 

e  = 1,954 mm h
-1

. 

 

 

Figura 5.10. Relação potência encontrada entre o diâmetro dos troncos (mm) e a respectiva área foliar (m
2
). 

 

5.3.2.2. Determinação dos parâmetros 

 De modo a estimar os parâmetros da estrutura dos troncos seleccionaram-se todas as 

chuvadas do período de calibração com , totalizando 26 chuvadas. 

 Na Figura 5.11. está representada a regressão linear que permite obter as estimativas 

da capacidade de armazenamento dos troncos (St) e do coeficiente de partição da drenagem 

(pd). A regressão linear dos valores de  sobre  foi simplificada pela regressão 

linear entre  e , uma vez que ao nível do estudo da árvore individual se considera que a 

copa apresenta  (coberto completo e fechado, pois as pequenas lacunas são em reduzido 

número e de pequena dimensão) (ver Pereira, 2009). 
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Figura 5.11. Relação entre o escorrimento ao longo do tronco ( ) e a precipitação sob-coberto equivalente 

( ) para as 26 chuvadas, que apresentam  ≥1,5 mm e  ≥0mm. 

 Através da relação encontrada as estimativas obtidas foram: mm e 

. 

A determinação da capacidade de armazenamento do copado (S), baseou-se na 

regressão linear entre a precipitaçao sob-coberto equivalente e a precipitação bruta, para as 29 

chuvadas do período de calibração com   (Figura 5.12.).  

 

 

Figura 5.12. Relação entre a precipitação sob-coberto equivalente ( ) e a precipitação bruta ( ) para as 29 

chuvadas, que apresentam  ≥1,5 mm. 

A estimativa de S foi obtida substituindo o valor da ordenada na origem desta recta,  
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5.3.2.3. Aplicação do modelo esparso de Gash 

 Após a estimação dos parâmetros de um modelo, torna-se necessário julgar a sua 

capacidade de reproduzir a realidade. Desta forma, através de um conjunto independente de 

observações (período 2012-2013), validou-se/testou-se o modelo de intercepção adoptado. 

 Da aplicação do modelo esparso de Gash, por chuvada, e de acordo com a 

reformulação efectuada por Valente et al. (1997), obtiveram-se os seguintes resultados para as 

várias componentes da intercepção (Quadro 5.2.). 

 

Quadro 5.2. Valores (em mm por área de projecçao da copa) obtidos para as várias componentes do processo 

de intercepção modelados por chuvada através da versão esparsa do modelo analítico de Gash (adaptado de 

Valente et al., 1997), nos períodos, 2011-2012, 2012-2013 e 2011-2013. 

Componente da Intercepção (mm) Período 

 
Calibração 

(2011-2012) 

Validação 

(2012-2013) 

Total 

(2011-2013) 

Precipitação bruta (Pg) 455,4 896,8 1352,2 

Precipitação bruta necessária para 

saturar o copado (Pg’ ) 
0,97 

Precipitação bruta necessária para 

saturar os troncos (Pg’’ ) 
2,99 
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saturar os troncos (Pg ≥ Pg’’ ) 

1,24 

(q =19) 

2,73 

(q =42) 

3,97 

(q =61) 

para (n-q) chuvadas 

incapazes para saturar os 

troncos (Pg’ ≤ Pg<Pg’’ ) 

0,39 

(n-q =15) 

0,24 

(n-q =11) 

0,63 

(n-q =26) 

Escorrimento ao longo dos troncos (Sf ) 11,7 23,9 35,6 

Precipitação sob-coberto (Tf ) 356,6 719,7 1076,2 

 

 A perda por intercepção foi de 240,4 mm (17,8 % ) para todo o período experimental 

(2011-2013), com 87,1 mm (19,1 % ) para o período de calibração (2011-2012) e 153,3 mm 

(17,1 % ) para o período de validação (2012-2013).  
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 A aplicação do modelo de Gash foi também feita numa base diária, admitindo a 

existência de uma única chuvada por dia com precipitação, para o período 2012-2013. No 

Quadro 5.3. encontram-se os valores totais da perda por intercepção, do escorrimento ao longo 

do tronco e da precipitação sob-coberto, quer por chuvada, quer ao nível diário, bem como os 

erros associados a cada componente. 

 

Quadro 5.3. Resumo dos valores obtidos, em mm (referido à área de projecção da copa), modelados por 

chuvada ou por dia, para o período 2012-2013. Entre parêntesis estão os erros associados, em percentagem, 

calculados como   (erro médio normalizado). 

Componentes 

Observado 

(mm) 

Modelado  

(mm) 

 Por chuvada 
Por dia 

(1chuvada/dia) 

Perda por intercepção (  ) 159,63 
153,28  

(-3,976%) 

174,84 

(9,53%) 

Escorrimento ao longo do 

tronco ( ) 
24,05 

23,9 

(-0,616%) 

21,91 

(-8,92%) 

Precipitação sob-coberto ( ) 713,16 
719,66 

(0,9108%) 

703,6 

(-1,34%) 

 

Através da análise dos erros, observa-se que apenas duas componentes apresentam 

os valores modelados superiores aos observados. 

Os valores obtidos para a perda por intercepção (por chuvada), foram também 

comparados através de uma recta de regressão linear simples de valores modelados sobre 

observados (Figura 5.13.). 
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Figura 5.13. Relação linear entre a perda por intercepção (I) modelada e observada, para o período 2012-2013. É 

também representada a recta y=x para comparação. 

 A Figura 5.14. mostra a evolução ao longo de todo o período de monitorização, 2011-

2013, da perda por intercepção observada e modelada (por chuvada e numa base diária). 

 

Figura 5.14. Valores acumulados da perda por intercepção observada e modelada (por chuvada e diária), para 

todo o período de monitorização. Os valores estão expressos em mm e referenciados à área de projecção da 

copa. 
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 5.3.2.4. Avaliação da qualidade da modelação 

 Tal como referido anteriormente, a validação do modelo utilizado foi realizada 

quantitativamente através de vários critérios (Quadro 4.3.). Estes critérios foram calculados 

com base nos dados por chuvada, para as três principais componentes da intercepção: 

precipitação sob-coberto, escorrimento ao longo do tronco e perda por intercepção. Os 

resultados encontram sintetizados no Quadro 5.4.. 

 

Quadro 5.4. Valores obtidos para os diversos critérios, para o período de validação (2012-2013) e para todo o 

período de monitorização (2011-2013), para as três componentes da intercepção: precipitação sob-coberto ( ), 

escorrimento ao longo do tronco ( ) e perda por intercepção (I ). Os valores foram calculados com base nos 

dados das chuvadas. 

Critérios   I 

Período de validação (2012 – 2013) 

Eficiência de Modelação (EM) 0,989131 0,909018 0,690603 

Enviezamento (Bias) (mm) 0,104765 -0,00239 -0,10238 

Erro médio normalizado (% Bias) (%) 0,910796 -0,61565 -3,97632 

Raiz do Erro quadrático médio (RMSE) (mm) 1,34234 0,165592 1,379063 

Mediana do valor absoluto do Erro relativo (ME) 0,114102 0,349562 0,381645 

Período experimental (2011 – 2013) 

Eficiência de Modelação (EM) 0,98927 0,93389 0,70463 

Enviezamento (Bias) (mm) 0,023754 0,003859 -0,02761 

Erro médio normalizado (% Bias) (%) 0,250035 1,240261 -1,28146 

Raiz do Erro quadrático médio (RMSE) (mm) 1,35015 0,134531 1,36857 

Mediana do valor absoluto do Erro relativo (ME) 0,222577 0,416854 0,455061 
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6. Discussão 

O processo de perda por intercepção tem vindo a ser estudado fundamentalmente em 

florestas densas ou relativamente esparsas (Valente, 1990; Valente et al., 1997). Contudo, 

mais recentemente surgiram estudos que analisam povoamentos muito esparsos, ao nível da 

árvore individual, para diversas espécies arbóreas: Quercus ilex ssp rotundifolia (Mateos e 

Schnabel, 2001; David et al., 2006; Pereira et al., 2009), Quercus suber (Xiao et al., 2000), 

Quercus emoryi (Haworth e McPherson, 1995), Quercus brantii (Fathizadeh et al., 2013), 

Quercus serrata (Cantú Silva e Okumura, 1996), Fagus sylvatica (Staelens et al., 2008; Neal et 

al., 1993), Olea europaea (Gómez et al., 2001), Eucalyptus melanophloia (Prebble e Stirk, 

1980), Pyrus callerryana (Xiao et al., 2000). 

 Os modelos inicialmente desenvolvidos e mais utilizados, modelos analíticos de Rutter 

e de Gash (Muzylo et al., 2009), para a predição das perdas por intercepção à escala de 

povoamentos densos, têm vindo a sofrer reformulações (Gash et al, 1995; Valente et al.,1997) 

de modo a se adaptarem a cobertos mais e esparsos até ao nível da árvore individual (Pereira 

et al., 2009). A aplicação da versão esparsa do modelo de Gash, relativamente a outros, não 

só é mais fácil e simples, como também de aplicação mais rápida computacionalmente. A estes 

factos acrescenta-se ainda que o modelo esparso apresentou bons resultados para diversos 

tipos de climas, nomeadamente, climas temperados, mediterrâneos, tropicais e semi-áridos 

(ver Muzylo et al., 2009). Relativamente ao modelo original apresentado por Gash (1979), o 

modelo esparso apresenta melhores resultados de aplicação pois apresenta erros médios 

normalizados mais baixos que os observados no modelo original (modelo esparso: 10%; 

modelo original: 27%) (ver Muzylo et al., 2009).  

O melhor desempenho do modelo esparso de Gash é devido sobretudo à introdução 

das mudanças conceptuais. Pode haver no entanto, bons resultados influenciados pelo facto, 

em alguns casos, a calibração e validação ter sido feita com o mesmo conjunto de dados. 

(Muzylo et al., 2009). 

As perdas por intercepção a partir das copas molhadas das árvores são uma 

componente importante no balanço hidrológico quer se trate de um coberto fechado 

(povoamento denso), quer a nível mais individual e isolado (povoamentos esparsos e muito 

esparsos). No entanto, este processo não pode ser generalizado para os dois casos, uma vez 

que as condições aerodinâmicas e de energia a que ambos estão sujeitos são muito diferentes. 

Segundo Fathizadeh et al. (2013) é difícil generalizar conclusões sobre a perda por 

intercepção pois esta depende de muitos factores, nomeadamente factores climáticos 

(quantidade, intensidade e duração das chuvadas, temperatura e humidade relativa do ar, 

velocidade e direcção do vento, ângulo de inclinação da chuva, distribuição temporal das 

chuvadas) (Jackson, 1975; Crockford e Richardson, 2000; Marin et al., 2000; Xiao et al., 2000; 

Huber e Iroume, 2001; Iroume e Huber, 2002; Link et al., 2004), do tipo de floresta, da 

localização, da estrutura da copa e dos troncos (tamanho da copa, composição e forma das 

folhas, ângulo dos ramos, idade da árvore, área basal, densidade, características da casca, 

buracos na copa, índice de área foliar, hidrofobicidade) (Forgeard et al., 1980; Crockford e 
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Richardson, 2000; Xiao et al., 2000; Iroume e Huber, 2002; Carlyle-Moses et al., 2004; 

Fleischbein et al., 2005; Deguchi et al., 2006; Staelens et al., 2008; Muzylo et al., 2009). 

 Considerando que um olival tradicional apresenta uma distância entre plantas elevada 

(compassos entre 6x6 m a 12x12 m, (Villalobos et al., 1995)), a estimativa das perdas por 

intercepção só faz sentido se forem estudadas ao nível da árvore individual. Tal como acontece 

nos montados tradicionais, as árvores encontram-se muito espaçadas pelo que a quantificação 

da evaporação não deve ser realizada como se tratasse de um povoamento denso e fechado. 

Nestas circunstâncias, o povoamento deve ser considerado como o somatório de árvores 

isoladas. 

 Neste estudo, o método utilizado para a determinação da perda por intercepção 

baseou-se na diferença entre os valores de precipitação medidos e a soma dos valores de 

duas das componentes do processo, a precipitação sob-coberto e o escorrimento ao longo do 

tronco (volume de água que realmente chega ao solo).  

Tal como já foi dito, a estimativa da perda por intercepção através da diferença entre a 

 e a precipitação líquida , é uma diferença entre duas grandes quantidades, pelo 

que estes volumes têm de ser medidos com grande precisão para que os valores da 

intercepção sejam válidos. 

 Para se efectuarem estas estimativas com o maior rigor possível, a presença de uma 

estação meteorológica no local foi fundamental, uma vez que à escala da árvore individual é 

necessário que os valores meteorológicos sejam locais, medidos junto à copa das árvores. 

Calabuig (1992), em Salamanca (Espanha), utilizou valores de precipitação de uma estação 

próxima para o cálculo das estimativas da perda por intercepção em povoamentos esparsos de 

azinheira e obteve valores entre 32 a 41%  por área de terreno. Ora estes resultados são 

muito elevados, tendo em conta as características climáticas verificadas para a região.  

 A admissão de uma área suficientemente abrangente (círculo com 5 m de raio), 

permitiu que os efeitos devidos à presença da árvore (redistribuição da precipitação) fossem 

contabilizados. Através deste procedimento foi possível estimar de forma mais correcta a perda 

por intercepção da árvore utlizada no estudo, independentemente da magnitude da inclinação 

da chuvada (função da velocidade do vento e da intensidade da precipitação) (David et al., 

2006). 

 Segundo David et al. (2006), a maioria dos estudos de intercepção realizados ao nível 

da árvore individual consideram que a precipitação cai na vertical. Tal como podemos observar 

neste estudo, a precipitação apresenta sempre alguma inclinação, consequência da velocidade 

e direcção do vento. O facto de, em algumas publicações, a inclinação do vento não ser 

considerada torna a comparação dos valores mais difícil, tendo de ser efectuada de maneira 

mais cuidada. 

 Devido ao número reduzido de estudos, sobre intercepção em árvores isoladas, as 

comparações dos valores obtidos para a perda por intercepção e parâmetros estruturais da 

copa foram limitadas. Por exemplo, Gómez et al. (2001) apresentou valores da perda por 

intercepção e dos parâmetros estruturais da copa, calculados para cinco oliveiras individuais 

(Sul de Espanha). No entanto, não foi tido em conta uma área suficientemente abrangente, 
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onde fossem contabilizados os efeitos de concentração e depleção da chuva, devido à 

influência do vento durante os períodos com precipitação.  

 O valor determinado, a partir dos dados observados neste estudo, da perda por 

intercepção para a árvore individual (243,5 mm, representando 18% ) foi ligeiramente inferior 

a outros valores reportados, ao nível da árvore individual para algumas espécies de clima 

mediterrâneo (ver Quadro 6.1.).  

 

Quadro 6.1. Valores reportados, por vários autores para várias espécies mediterrâneas, de perda por 

intercepção (expresso em percentagem de precipitação bruta) e da capacidade de armazenamento do copado 

(em mm) (adaptado de Fathizadeh et al., 2013). Os valores encontram-se referenciados à área da copa. 

Espécie I (% ) Sc (mm) Local Referência 

Quercus suber 27 2 Califórnia Xiao et al. (2000) 

Olea europea 21,7 2,7 Espanha Gomez et al. (2001) 

Quercus rotundifolia 26,8 - Espanha Mateos e Schanabel (2001) 

Quercus ilex ssp 

rotundifolia 
21,7 0,26 Portugal David et al. (2006) 

Quercus ilex ssp 

rotundifolia 
23-30 1,16 Portugal Pereira et al. (2009) 

(*)Quercus brantii  
30  

14 

1,4 – 1,8 

0,5 – 0,6 
Irão Fathizadeh et al. (2013) 

Pyrus calleryana 15 1 Califórnia  Xiao et al. (2000) 

(*) Estes valores referem-se aos períodos com folhas e sem folhas, respectivamente, dada a natureza da 
espécie. 

 
A comparação directa dos valores da perda por intercepção, assim como dos 

parâmetros estruturais da copa, com outros estudos, mesmo que sejam em outras espécies, só 

pode ser efectuado se todos apresentarem uma área de referência comum. Em estudos de 

árvores individuais é habitual referenciar estes valores em termos da área total de coberto. 

Deste modo, ao nível de cobertos esparsos e muito esparsos, é de esperar que o valor da 

perda por intercepção, referenciado à área de terreno, seja mais reduzido, uma vez que este 

tipo de cobertos, como é o caso dos olivais tradicionais e dos montados, apresentam baixos 

valores de densidade de árvores e de grau de cobertura das copas. 

Atendendo ao referido nos parágrafos anteriores, a perda por intercepção, tendo em 

conta o grau de cobertura do olival (0,194), foi de 47,2 mm, ou seja, 3,5% . Este valor é 

semelhante ao valor obtido por Mateos (2003), 4%  em quatro azinheiras, em Espanha (bacia 

de Guadalperalón), mas bastante inferior aos valores reportados noutros estudos (ver Quadro 

6.2.).  

O cálculo da precipitação sob-coberto equivalente ( ) (volume de água expresso em 

mm referenciado à área de projecção da copa), corresponde a considerar que nessa área a 

precipitação cai na vertical, o que possibilita a estimativa dos parâmetros estruturais da copa: S, 

St, pd  e pt. 
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O valor da capacidade de armazenamento da copa é difícil de quantificar, uma vez que 

é influenciado pelas mudanças de intensidade da precipitação e velocidade do vento, pela 

natureza da superfície de intercepção (tipo de espécies, forma, dimensão e orientação das 

folhas) e por outros factores mais indirectos como a viscosidade da água (Leonard, 1967; 

Jackson, 1975; Calder et al., 1996; Hӧ rmann et al., 1996: Liu, 1998; Llorens and Gallart, 2000; 

Fleischbein et al., 2005). A selecção das chuvadas para a sua determinação pelo método de 

Leyton é muito subjectiva e crítica quando se trata de uma árvore isolada (David et al., 2006), 

pois a precipitação sob-coberto varia muito no espaço (Lloyd et al., 1988). Procurou-se assim 

estimar a capacidade de armazenamento utilizando a máxima informação possível de um 

grande número de chuvadas.  

 

Quadro 6.2. Valores reportados para a perda por intercepção, expressa relativamente à área total de terreno.  

Tipo de floresta/ Espécie I (% ) Local Referência 

Sistema agro-florestal 10 Quénia Jackson (2000) 

Olea europea 8 Espanha Gómez et al. (2001) 

Quercus ilex ssp rotundifolia 9 Portugal David et al. (2006) 

Quercus ilex ssp rotundifolia 6,2 Portugal Pereira et al. (2009) 

(*)Eucalyptus globulus 11,8 Portugal Valente et al. (1997) 

(*)Pinus pinaster 17 Portugal Valente et al. (1997) 

(*) O estudo destas espécies foi efectuado num tipo de floresta Mediterrânea mais densa, obtendo-se portanto 
um valor muito superior em percentagem de precipitação bruta. Os graus de cobertura foram de 0,6 e 0,64 
respectivamente. 

 
O valor obtido neste estudo para a capacidade de armazenamento da copa, utilizando 

um método baseado no que foi apresentado por Pereira et al. (2009) (descrito na secção 

4.3.3.2.) (0,91 mm), foi inferior aos reportados por Gómez et al. (2001), em cinco oliveiras, que 

variaram entre 1,51 a 3,63 mm. No entanto, estes últimos autores admitem que estes valores 

possam ter sido sobrestimados por não ter sido considerada a evaporação durante as 

chuvadas. Os valores determinados por Pereira et al. (2009), em Quercus ilex ssp rotundifolia, 

(1,16 mm) e por Fathizadeh et al. (2013), em Quercus brantii, (1,56 mm, na fase que a planta 

apresentava folhas) foram também ligeiramente superiores ao encontrado neste estudo. 

O baixo valor determinado para a capacidade de armazenamento da copa pode ser 

resultado da natureza cerosa das folhas da oliveira e da sua morfologia - planas, com os 

bordos ligeiramente encurvados para a parte inferior – o que facilita a drenagem da água. O 

reduzido valor de S reflectiu-se assim no baixo valor das perdas por intercepção, 

proporcionando portanto uma menor perda de água para a atmosfera.  

Na oliveira, os troncos quando jovens apresentam casca lisa mas, com o 

envelhecimento, esta vai perdendo a regularidade, surgindo cordões longitudinal e 

transversalmente que a tornam rugosa.  

A árvore estudada, devido provavelmente às características da casca, apresentou uma 

elevada capacidade de armazenamento dos troncos (0,065 mm), relativamente a outras 
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espécies. Por exemplo, Valente et al. (1997) reportam, relativamente à área de coberto, 0,0266 

mm para um pinhal e 0,0267 mm para um eucaliptal. 

A medição do escorrimento ao longo do tronco também acarreta os mesmos problemas 

mencionados na medição do , no entanto, estes são menos importantes pois o valor de   

é, em geral, relativamente pequeno na totalidade dos cálculos do balanço hídrico. Por vezes, 

este é tão insignificante que nem é contabilizado (ver exemplo Lloyd et al., 1988; Hutjes et al., 

1990; Pereira, 2009).  

 O  é característico de cada planta, variando muito de espécie para espécie, sendo 

condicionado por diversos factores. O escorrimento ao longo do tronco, segundo Gómez et al. 

(2002) é mais importante que a precipitação sob-coberto como fonte de concentração da chuva 

e aumento dos fluxos de água em direcção ao solo. O valor encontrado no presente estudo, 

para esta componente da intercepção (2,6 % ), encontra-se incluído na gama de valores 

apresentados por Gómez et al. (2001), em cinco oliveiras: 2 a 6% . O valor foi semelhante ao 

apresentado por Rodrigo et al. (2003), em Quercus ilex, em Espanha (2,7% ), e ao 

determinado por Valente et al. (1997) em Eucalyptus globulus (2,9 % ). Foi, no entanto, muito 

superior aos reportados por estes últimos autores em Pinus pinaster (0,5 % ) e por David et 

al. (2006) em Quercus ilex ssp. rotundifolia (0,26 % ).  

O coeficiente de partição de drenagem obtido (0,036) revelou-se superior aos obtidos 

por Valente et al. (1997), para Pinus pinaster e Eucalyptus globulus, 0,0076 e 0,0324, 

respectivamente, o que está de acordo com o maior valor de escorrimento ao longo do tronco 

observado. 

 A capacidade de armazenamento da copa depende do Índice de Área Foliar (Aston, 

1979; Herwitz, 1985; Llorens e Gallart, 2000). Em geral, um aumento de IAF, leva a um 

aumento da capacidade de armanezamento da copa e da perda por intercepção e a uma 

diminuição da precipitação sob-coberto (Aboal et al., 2000). Contudo, quando o balanço hídrico 

é dependente da intercepção do nevoeiro, um aumento do IAF nem sempre leva a uma 

redução da precipitação sob-coberto (Aboal et al., 2000). Desta forma, nem sempre é possível 

estabelecer uma relação clara entre a densidade dos povoamentos e/ou o IAF e a precipitação 

sob-coberto (Llorens e Domingo, 2007).  

O IAF, determinado como a área total unilateral das folhas por área de projecção da 

copa (3,068), encontra-se na gama de valores obtida por Gómez et al. (2001), em Espanha na 

cultivar ‘Picual’, que variou entre 1,13 a 5,3, situando-se perto do valor médio encontrado por 

este autor (3,14). Relativamente ao valor encontrado por Häusler (2011), 2,75 num olival de 

sequeiro de ‘Cobrançosa’, no Alentejo, o valor obtido neste estudo foi mais elevado. Villalobos 

et al. (1995) em Espanha (Córdova), determinou um IAF na ordem dos 2,73, num olival de 

‘Manzanilla’. A variabilidade do IAF atribui-se essencialmente às pequenas diferenças 

morfológicas existentes entre as cultivares utilizadas nos vários estudos, ao local onde estão 

inseridas, à idade das árvores, ao tipo condução da cultura (por exemplo, podas, fertilização) e 

também aos métodos utilizados na sua determinação, que induzem sempre a pequenos erros. 
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Llorens e Domingo (2007), através de uma análise entre características estruturais da 

copa o escorrimento ao longo do tronco, verificaram que existe uma relação entre o aumento 

do IAF e o aumento relativo do escorrimento ao longo do tronco. 

O IAF, relacionado com a superfície de intercepção da precipitação, está directamente 

relacionado com o escorrimento ao longo do tronco. A água uma vez interceptada pelas folhas 

é posteriormente canalizada para os ramos e finalmente canalizada para o tronco da árvore. 

Gómez et al. (2001) estabeleceu uma relação entre o escorrimento ao longo do tronco e o IAF 

para as cinco oliveiras. Os valores determinados no presente estudo não se afastam muito dos 

obtidos por este autor. 

 O valor obtido para a intensidade média da precipitação em condições de copado 

saturado (1,954 mm h
-1

) foi semelhante aos obtidos por Valente et al. (1997), 1,7 e 1,8 mm h
-1

, 

no centro de Portugal, perto da península de Setúbal. 

 O valor obtido é um pouco baixo em comparação com outros obtidos em climas 

Mediterrâneo. Na Eslovénia, onde o clima é Sub-Mediterrâneo, Sraj et al. (2008) obteve valores 

na ordem dos 2.3-2.5 mm h
-1

, Pereira et al. (2009) obteve valores entre 2.0 – 2.2 mm h
-1

 em 

Portugal, assim como Jackson (2000) obteve, na mesma gama de valores, 2.3 mm h
-1

 no 

Quénia, e Llorens et al. (1997) reportou 3,8 mm h
-1

 nos Pirinéus, em Espanha. 

Nas regiões Mediterrâneas, o regime de precipitação possui características mistas das 

das zonas tropicais (chuvadas curtas de grande intensidade) e temperadas (chuvadas longas 

de pequena intensidade). A perda por intercepção depende então essencialmente, para 

regimes idênticos de precipitação, da capacidade de armazenamento da copa e das 

condicionantes da taxa de evaporação durante a chuvada (David et al. 2006). 

A taxa de evaporação em períodos de chuva é considerada relativamente conservativa 

para diferentes regiões do globo (David et al., 2006). A taxa média de evaporação calculada 

segundo o método proposto por Pereira et al. (2009), (0,224 mm h 
-1

), também apresentou um 

valor semelhante aos já reportados: 0,27 e 0,3 mm h
-1

, segundo duas metodologias diferentes,
 

num montado de sobreiro e azinheira, em Portugal (Pereira et al., 2009a e b); 0,2 mm h
-1 

em 

quatro florestas de resinosas de clima marítimo, em Inglaterra (Gash et al., 1980); 0,23 mm h
-1

, 

numa floresta da Amazónia (Lloyd et al., 1988); 0,2 e 0,3 mm h
-1

 (Valente et al., 1997), num 

eucaliptal e num pinhal, respectivamente, em Portugal; 0,192 e 0,198 mm h
-1

, em períodos com 

folhas e sem folhas respectivamente, na Inglaterra (Herbst et al., 2008). 

Os valores obtidos para os diferentes critérios de validação utilizados (Quadro 5.4.), 

mostram que a qualidade da modelação foi razoável. Das três componentes da intercepção 

avaliadas, aquela que apresentou pior desempenho foi a perda por intercepção: ainda que 

tenha sido subestimada em cerca de 4% no período de validação, em todo o período 

experimental a subestimativa foi inferior a 1,5%. A eficiência de modelação foi também 

elevada: superior a 90% para a precipitação sob coberto e escorrimento ao longo do tronco e 

cerca de 70% para a perda por intercepção. A proximidade entre valores modelados e 

observados é também visível na Figura 5.13., em que a recta de regressão ajustada apresenta 

um R
2
 = 0,70. Estes dois últimos valores (EM e R

2
 para a perda por intercepção) embora não 

sejam excessivamente baixos, encontram-se ainda longe do seu valor máximo, 1. 
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O pior desempenho do modelo de Gash em estimar a perda por intercepção neste 

estudo pode ser devido a erros de medição e/ou às diferenças que ocorreram na quantidade de 

precipitação entre os períodos de calibração e de validação do modelo. Embora as 

correcções/ajustamentos que foi necessário realizar tenham sido efectuadas com o maior 

cuidado possível, são sempre aproximações que se reflectem no valor final das várias 

componentes medidas. Além disso, os anos em que decorreu o ensaio foram atípicos no que 

toca à quantidade de precipitação (Figura 5.7. b)): enquanto o período de calibração 

(2011/2012) foi particularmente seco, o de validação (2012/2013) caracterizou-se por ser um 

ano hidrológico com precipitação acima da média dos últimos 25 anos observada para Castelo 

Branco.  

Comparando os valores modelados por chuvada ou por dia (admitindo que cada dia 

com precipitação corresponde a uma chuvada) (Quadro 5.3., Figura 5.14.), verifica-se que os 

melhores resultados são obtidos por chuvada. Tal não é de admirar, já que a hipótese de uma 

chuvada por dia com precipitação é uma simplificação sugerida por Gash (1990) para tornar 

mais fácil o processo de modelação. Uma análise mais detalhada da duração e distribuição das 

chuvadas do presente estudo (Figura 5.9.), mostrou que a duração média de uma chuvada foi 

aproximadamente de 24h mas cerca de 72% das chuvadas abrangem mais do que um dia. 

Deste modo, é natural que a perda de intercepção venha sobrestimada quando a modelação é 

realizada por dia já que o número efectivo de chuvadas (62, no período 2012-2013; 113, em 

todo o período experimental) é inferior ao número de dias com precipitação (92, no período 

2012-2013; 158, em todo o período experimental). Um resultado idêntico já havia sido descrito 

por Pearce e Rowe (1981) que obtiveram uma sobrestimativa elevada da perda por 

intercepção. A justificação encontrada por estes autores foi o facto de o número de dias com 

precipitação ter sido muito superior ao número de chuvada que ocorreram. 

É de realçar, que o valor determinado para a taxa média de evaporação a partir de um 

copado saturado (  = 0,224 mm h
-1

) foi estimado recorrendo à formulação mais específica, 

proposta por Pereira et al. (2009a) que considera que a temperatura superficial da copa resulta 

da soma da temperatura do bolbo húmido com a parcela que contabiliza a energia disponível 

na ocasião da chuvada (Equação 4.1.). Contudo, embora não apresentados, também se 

efectuaram os cálculos da perda por intercepção, utilizando a aproximação, , que 

considera a copa de uma árvore molhada como um grande bolbo húmido.  

Neste caso, o valor obtido para a  foi de 0,22 mm h
-1

, bastante próximo do utilizado 

anteriormente na modelação ( = 0,224 mm h
-1 

). O mesmo é reflectido sobre a perda 

intercepção, que com este valor, apresenta erros médios normalizados de -5,06 e 8,45 %, por 

chuvada e por dia, respectivamente, o que sugere que a simplificação proposta por Pereira et 

al. (2009a) se pudesse ter também aplicado neste estudo, com bons resultados.  

O facto dos valores obtidos pertencerem à gama de valores habitualmente referidos 

noutros estudos e à razoável qualidade da modelação obtida considera-se que qualquer um 

dos métodos utilizados para o cálculo de   parece ser adequado e preferível em detrimento 

da equação de Penman-Monteith, pois os pressupostos físicos em que se baseiam são 

aplicáveis e mais adequados a árvores isoladas.  
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A quantidade de água que fica retida sobre um copado após uma chuvada influencia 

positiva ou negativamente o comportamento e o ciclo dos inimigos das culturas, tal como já foi 

referido no Capítulo 2. 

 Os principais factores que influenciam os inimigos culturais são: o volume de 

precipitação, a duração da chuvada (que se assume igual ao período em que a superfície 

vegetal está molhada) e o volume de água que é retido pelas folhas (cujo valor máximo 

corresponde ao valor da capacidade de armazenamento do copado). A taxa de evaporação, 

embora indirectamente, pode influenciar, também, tanto o comportamento, como o ciclo de 

desenvolvimento dos inimigos das culturas (por exemplo, se esta taxa for elevada, o tempo 

durante o qual a superfície vegetal se mantém molhada, após ter terminado a precipitação, 

diminui). 

 Tal como já referido, a duração média das chuvadas foi de 24 h (1 dia), ainda que a 

distribuição tenha sido bastante assimétrica, mais de 41% das chuvadas duraram mais de 24 h 

e, em mais de 10%, a duração foi mesmo superior a 2 dias (ver Figura 5.9.). Estes resultados 

indicam que na realidade existiu um grande número de chuvadas para o qual houve um longo 

período de tempo em que a superfície vegetal esteve molhada. 

 A maior quantidade de precipitação registada (ver Quadro 5.2.) e a duração mais longa 

das chuvadas no período de 2012-2013 (26,9 h), comparativamente a 2011-2012 (20,5 h) 

foram, de certo, factores importantes na maior incidência da mosca-da-azeitona no ano de 

2012 (DRAP Centro, 2012).  

 Verificou-se que a Estação de Avisos Agrícolas de Castelo Branco emitiu mais 

aconselhamentos de tratamentos aos olivicultores para o ano 2012 do que para o ano 2011 

(DRAP Centro, 2011; 2012). O ano de 2012 reuniu condições mais favoráveis ao 

desenvolvimento de pragas e doenças, em particular maior ocorrência de precipitação no final 

da Primavera e Outono, humidade relativa elevada, folhas molhadas durante um número 

elevado de horas e temperaturas amenas, comparativamente aos outros anos, reflectindo-se 

estes valores na quantidade de azeitona perdida pelo ataque de inimigos, nomeadamente, a 

mosca e a gafa (DRAP Centro, 2012). 
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7. Conclusão 

A água que se perde por evaporação a partir da copa de uma árvore é uma 

componente importante do balanço hídrico quer em termos quantitativos, quer qualitativos, pelo 

que não deve ser desprezada. No âmbito deste trabalho foi efectuada a medição e a 

modelação das várias componentes do processo de intercepção, ao nível de uma árvore 

individual, num olival tradicional, onde os compassos, em geral, são grandes. 

 A análise do processo de intercepção ao nível da árvore individual, tem mais sentido 

nestas condições (cobertos muito esparsos), podendo o pomar ser considerado como o 

somatório de indivíduos. 

 As taxas médias de evaporação e intensidade de precipitação observadas no presente 

estudo apresentaram valores na ordem dos já referidos por outros autores. A taxa média de 

evaporação da água a partir da copa, seguindo a metodologia proposta por Pereira et al. 

(2009a), demonstrou ser adequada, pois o valor obtido não só é na ordem do esperado, como 

permitiu também uma boa modelação. Da mesma maneira, a intensidade de precipitação 

revelou-se na gama de valores esperados, característicos para o local em questão.  

 Para a estimativa desta taxa de evaporação foi necessário o cálculo do índice de área 

foliar (IAF) da árvore estudada. A metodologia utilizada para a sua estimativa permitiu obter um 

valor (3,068), não muito diferente de outros referentes também a olival. As pequenas 

diferenças encontradas podem ficar a dever-se a diferentes factores, nomeadamente, tipo de 

cultivar, tipo de condução de olival, idade das árvores, podas, fertilizações, estado sanitário da 

planta. 

 O uso da metodologia utilizada na estimativa da capacidade de armazenamento da 

copa permitiu deixar de lado métodos mais subjectivos normalmente utilizados para o cálculo 

deste parâmetro. Através do valor determinado e dos bons resultados obtidos com a 

modelação conclui-se que este é um método fiável, podendo e devendo ser utilizado em 

cobertos em que não se deva desprezar o escorrimento ao longo do tronco. 

A qualidade da modelação das várias componentes da intercepção foi efectuada 

através da comparação de valores modelados, resultantes da aplicação do modelo esparso de 

Gash, com valores obtidos experimentalmente, através da medição da precipitação, 

precipitação sob-coberto e escorrimento ao longo do tronco.  

A estimativa da perda por intercepção é feita por diferença entre dois grandes volumes 

de água (precipitação bruta e precipitação sob-coberto) pelo que a sua medição deverá ser 

efectuada com a máxima precisão possível. No entanto, a medição rigorosa destas 

componentes apresenta algumas dificuldades. O mau funcionamento dos aparelhos de 

medição (por exemplo, por entupimentos ou avarias) e a influência da turbulência causada pelo 

vento devido à presença do sensor e/ou à interacção com objectos adjacentes, foram os 

principais problemas detectados neste estudo. A correcção destes problemas nem sempre é 

fácil. Sempre que possível deve procurar-se ultrapassá-los utilizando relações obtidas com 

outras variáveis para os períodos de normal funcionamento. 
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Os valores obtidos para a perda por intercepção, para a espécie Olea europaea L., ao 

nível da árvore individual, foram de 17,8 % da  (valor modelado) e de 18 % da  (valor 

observado), por área de projecção da copa, que são semelhantes aos referidos para outras 

espécies. As pequenas divergências encontradas devem-se sobretudo às diferentes 

características morfológicas das plantas e a condições climáticas dos locais estudados. 

A qualidade global da modelação pode considerar-se boa, dado que utilizou-se um 

conjunto de dados para a calibração do modelo (período 2011-2012) e outro para a sua 

validação (período 2012-2013). O modelo esparso de Gash, associado às diferentes 

metodologias de estimação dos parâmetros e da taxa de evaporação, apresentam um bom 

desempenho, quer durante o período de validação, quer para todo o período experimental. 

Conclui-se ainda que a modelação da perda por intercepção é mais correcta tendo por 

base a chuvada do que o dia, com precipitação. Ainda que esta seja uma simplificação que é 

geralmente efectuada na aplicação do modelo de Gash, o facto de haver uma percentagem 

elevada de chuvadas que têm início e fim em dias distintos, leva a uma sobrestimativa da 

perda por intercepção.  

 A intercepção não só é importante para o cálculo do balanço hídrico de um coberto, 

como também assume principal relevância na protecção das plantas. Através do 

enquadramento do processo de intercepção com a protecção das plantas efectuada no 

Capítulo 2, conclui-se que o valor da perda por intercepção, assim como a duração da chuvada 

e a duração do período em que a superfície vegetal se encontra molhada e a temperatura, 

devem ser factores a ter em conta na aplicação de modelos que estimam a dinâmica 

populacional de uma praga e a intensidade e dispersão de uma doença. 

 Finalizando, este estudo permitiu concluir que a metodologia apresentada para a 

modelação do processo de intercepção e, em particular, da perda por intercepção de uma 

árvore em que o escorrimento ao longo do tronco não é desprezável, como é o caso das 

oliveiras, apresenta bons resultados. Além disso, a metodologia proposta para a determinação 

da capacidade de armazenamento da copa pode ser utilizada em árvores isoladas ou ao nível 

de qualquer povoamento mais denso e fechado, como é o caso do olival, desde os tradicionais 

até os super-intensivos. Este método, por não ser muito exigente em dados de entrada é 

simples e prático de ser utilizado e tem como principal vantagem não necessitar de uma 

escolha subjectiva de chuvadas. 

 A metodologia proposta para a modelação do processo de intercepção pode não só ser 

incluída em modelos hidrológicos mais abrangentes, como num futuro próximo, também deverá 

ser tida em conta nos modelos de previsão de pragas e de doenças.  

Como desafio futuro, no âmbito deste trabalho, torna-se importante o estudo da 

aplicação prática desta metodologia a olivais do tipo intensivo e super-intensivo. O 

conhecimento de todas as componentes do balanço hidrológico é fundamental para uma 

correcta gestão dos recursos hídricos, em particular, nos olivais modernos em que se procura 

que a eficiência e a produtividade, estejam associadas a altos rendimentos. 
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Anexo 1 – Procedimento utilizado na estimação da capacidade de armazenamento da copa, 

de acordo com o modelo analítico de Gash, quando o escorrimento ao longo do tronco não é 

negligenciável ( ) 

O desenvolvimento de uma metodologia baseada no método de Leyton (Leyton et al., 

1967) para a estimativa da capacidade de armazenamento da copa ( ), para florestas esparsas 

e de acordo com as novas versões do modelo de Rutter e Gash, já foi apresentado por Valente 

et al. (1997). De modo a evitar a escolha subjectiva de chuvadas subjacente ao método 

anterior, Pereira et al. (2009b) apresentou um novo procedimento na estimação de , mas para 

cobertos que apresentassem escorrimento ao longo do tronco negligenciável, considerando 

que neste caso o coeficiente de partição de drenagem, , será  aproximadamente zero (ver 

Pereira, 2009 e Pereira et al., 2009b).Para florestas esparsas com escorrimento ao longo do 

tronco significativo, o coeficiente  já não pode ser considerado zero, e deixa de ser possível a 

aplicação da metodologia proposta por estes últimos autores. No entanto, e tal como se vai 

mostrar de seguida, esta metodologia pode ser alterada de modo a contemplar a hipótese de 

que  . 

 Tal como descrito por Valente et al. (1997), para qualquer chuvada que sature 

completamente o copado, a precipitação sob-coberto ( ) pode ser expressa como 

 

    (A1) 

 

Para chuvadas que saturem completamente o copado, Gash (1979) subdividiu o 

período com precipitação, , em dois intervalos:  (antes de atingir a plena saturação) 

e  (desde a saturação até ao final da precipitação). Assim, a evaporação a partir das 

copas no intervalo  pode ser definida como 

 

 

 

Gash (1979) também definiu taxas médias de evaporação ( ) e de intensidade de 

precipitação ( ), para o período , como 

 

 

 

e 

 

 

Utilizando estas duas últimas equações, temos que a evaporação no intervalo  é 

dada por 
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Tal como demonstrado por Pereira et al. (2009b), a quantidade de precipitação 

necessária à saturação do copado ( ) é dada por  

 

e 

 

 

 Assim, a equação (A1) pode ser reescrita como 

 

  

 

que, por manipulação algébrica e simplificação, pode ainda ser apresentada como 

 

   (A2) 

 

 Admitido, tal como Pereira et al. (2009b), que entre a precipitação sob-coberto ( ) e a 

precipitação bruta ( ) se pode estabelecer uma relação linear, 

 

 

 

a equação (A2) pode ser tomada como base de um procedimento para a estimativa de : 

estabelecendo uma regressão linear simples entre os valores observados de  e , os 

parâmetros da recta ajustada podem ser equacionados como 

 

 

 

e 

 

 

  

pelo que 
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Anexo 2 – Procedimento utilizado para o cálculo da taxa média de evaporação ( )  

 

 A taxa média de evaporação em condições de copado saturado ( ) foi calculada neste 

trabalho com base na metodologia proposta por Pereira et al. (2009), que admite a hipótese da 

temperatura superficial da copa ( ) se aproximar da temperatura do bolbo molhado ( ) 

corrigida por uma parcela que depende da energia disponível, isto é,  

 

 

 

 

(A3) 

 

onde  é a densidade do ar,  é o calor específico a pressão constante,  é o declive da 

curva que relaciona a pressão de vapor saturante com a temperatura,  é a constante 

psicrométrica,   é a energia disponível por unidade de área de projecção da copa e  é a 

condutância aerodinâmica à transferência de vapor de água (ao nível da copa da árvore).

 Esta aproximação permite estimar a taxa de evaporação a partir da copa saturada de 

árvores isoladas através da fórmula (Brutsaert, 1991; Monteith e Unsworth, 2008) 

 

 
 

 

(A4) 

 

 

onde  é o calor latente de vaporização da água,  é a taxa de evaporação a partir da copa 

molhada  é a pressão de vapor de água saturante à temperatura superficial da copa ( ), 

 é a pressão de vapor de água do ar e  é a resistência aerodinâmica à transferência de 

vapor de água ( ). 

 Como primeira etapa do cálculo de , procedeu-se à estimativa da condutância da 

camada limite das folhas para a transferência de vapor de água ( ) através da utilização de 

fórmulas de engenharia (ver Pereira, 2009).. Os cálculos foram efectuados para a condutância, 

uma vez que a sua conversão em resistência é fácil, .  Uma vez determinado o índice 

de área foliar (IAF) e a dimensão característica das folhas ( ), 

para a árvore em estudo, calcularam-se as condutâncias  e  como (Pereira, 2009) 

 

 

 

e 

 

 

em que  é a velocidade do vento e    o valor médio da condutância aerodinâmica das 

folhas individuais. 
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 O cálculo das restantes quantidades termodinâmicas presentes nas equações (A3) e 

(A4) foi o passo seguinte utilizando, para o efeito, as expressões adoptadas por Campbell e 

Norman (1998). A pressão de vapor saturante à temperatura , , foi calculada como  

 

 

 

e a pressão actual de vapor de água do ar,  como  

 

 

 

onde   é a temperatura do ar (temperatura do bolbo seco) e  é a temperatura do bolbo 

húmido. 

  O declive da curva que relaciona a pressão de vapor saturante com a temperatura ( ) 

foi calculado como 

 

 

 

 À densidade do ar, ao calor específico a pressão constante, à constante psicrométrica 

e ao calor latente de vaporização da água foram atribuídos os seguintes valores constantes: 
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Anexo 3 – Cálculo da inclinação da precipitação e da distância máxima de influência da árvore 

em períodos de chuva com vento  

 

 A metodologia adoptada para o cálculo da inclinação da precipitação foi a utilizada por 

David (2006) e é baseada num conjunto de equações empíricas. Admite-se que existe uma 

relação entre o diâmetro médio, em mm, das gotas de chuva (  e a intensidade de 

precipitação bruta, em mm h
-1

 ( , descrita pela equação (David, 2006) 

 

 

 

e ainda que a velocidade terminal de queda das gotas de chuva ( ), em m s
-1

, é função do 

diâmetro ( , desde que se assuma uma distribuição normal da dimensão das gotas de chuva 

(David, 2006) 

 

 

 

 Deste modo, o ângulo de inclinação de precipitação com a vertical ( ), função da 

velocidade horizontal do vento ( ) e da velocidade terminal de quedas gotas de chuva ( ), é 

dado por (David, 2006) 

 

 

 

 Na Figura A1 está representado o esquema utilizado no cálculo da distância máxima de 

influência da árvore (sombra) para períodos com precipitação e velocidades médias do vento 

iguais ou inferiores a 3 m s
-1

.  

 

 

Figura A2 - Esquema representativo das distâncias utilizadas e calculadas, para a determinação da influência da 

árvore para velocidades do vento iguais ou inferiores a 3 m s
-1
. 
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 Para determinar o valor desta distância utilizou-se um referencial ortonormado, onde se 

representou a árvore e a recta de suporte da direcção de queda das gotas de chuva (Figura 

A1). A origem do referencial foi o centro da copa da árvore, a qual foi representada através de 

uma elipse, de equação  e semi-eixos  = raio da copa e  = metade da 

altura da copa. A recta representativa da direcção de queda das gotas de chuva tem equação 

, com declive , em que  é o ângulo de inclinação da 

precipitação com a vertical, e ordenada na origem . Obrigando a recta e a elipse a se 

interceptarem num único ponto, pode determinar-se o valor de  como . 

 Atendendo à distância na vertical entre o centro da copa da árvore e o topo dos 

udógrafos ( ), a distância pretendida (sombra da árvore) pode ser determinada como a 

intercepção das rectas  e . 

 Exemplificando, para o caso de velocidades do vento iguais a 3 m s
-1

 e utilizando o 

valor de  a distância calculada foi de 4,25 m (ver Figura A1). Como este valor 

é menor que o raio da circunferência exterior da localização dos udógrafos (5 m, ver Figura 

4.6.), é admissível considerar que os udógrafos da coroa exterior estão fora da influência da 

copa da árvore, para períodos com precipitação em que a velocidade do vento foi igual ou 

inferior a 3 m s
-1

. 

 

 


