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RESUMO

ARCOVA, F. C. S. Avaliação do potencial hidrológico dos nevoeiros e
precipitação oculta em ambiente de Floresta Ombrófila Densa Montana
Serra do Mar, Cunha, SP. 2013. - 175 f. Tese (Doutorado) – Departamento
Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade
São Paulo, São Paulo, 2013.
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Entre outubro de 2009 e dezembro de 2012, foi realizado estudo no Laboratório de
Hidrologia Florestal Walter Emmerich (L.H.F.W.E.), para avaliar o potencial
hidrológico dos nevoeiros e a precipitação oculta em ambiente de Floresta Ombrófila
Densa Montana, na Serra do Mar, em Cunha, a leste do Estado de São Paulo. Os
objetivos específicos da pesquisa foram: 1) avaliar o desempenho de coletores de
água de nevoeiro; 2) verificar o potencial de coleta de água de nevoeiro no
laboratório; 3) analisar o potencial de coleta de água de nevoeiro em três setores da
microbacia experimental “D”; 4) averiguar a distribuição espacial e temporal de
ocorrência dos nevoeiros na microbacia “D” e 5) estimar a contribuição da
precipitação oculta na floresta da microbacia “D”. Para alcançar os três primeiros
objetivos foram usados coletores passivos tipo harpa, nas formas cilíndrica e plana.
Para estudar a distribuição de nevoeiros, foram feitas observações diárias de três
referências visuais situadas a distâncias conhecidas no interior da microbacia “D”. O
método da medição da precipitação efetiva foi empregado para estimar a
precipitação oculta na floresta. Sobre a distribuição espacial e temporal da
ocorrência de nevoeiros na microbacia “D”, os resultados mostraram que os
episódios de nevoeiro foram mais comuns à tarde, como decorrência da brisa
marítima proveniente do Oceano Atlântico. Para 61,3% do tempo, em média, foi
observada a presença de nevoeiro em algum setor da microbacia, com a ocorrência
dos nevoeiros diminuindo de montante para jusante da área. No que concerne ao
desempenho dos equipamentos, a média de coleta diferiu de coletor para coletor,
exceto entre o coletor cilíndrico descoberto e o coletor plano, que interceptaram mais
água que os coletores cilíndricos cobertos. O coletor plano foi o único a interceptar
água em todos os episódios amostrados. Sobre o potencial de coleta de água de
nevoeiros no laboratório, concluiu-se que é reduzido e resulta da combinação de três
fatores: a grande ocorrência de nevoeiros de radiação, a curta duração dos
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episódios dos nevoeiros orográficos e a baixa intensidade dos ventos na região. No
que concerne ao potencial de coleta de água de nevoeiro em três setores da
microbacia “D”, árvores localizadas próximas aos coletores funcionaram como
obstáculo à livre circulação dos nevoeiros orográficos, induzindo os coletores a
interceptar exíguos volumes de água. Considerando apenas os eventos de nevoeiro
sem chuva, a precipitação oculta foi de 2,3 mm, correspondendo a 0,12% da
precipitação pluviométrica anual. Para os eventos de chuva com a presença de
nevoeiro, a precipitação oculta gerou um total de 5,1 mm de água adicional ao piso
da floresta, correspondendo a 0,27% da precipitação pluviométrica. Concluiu-se que
a precipitação oculta na floresta não é um processo importante para a entrada de
água na microbacia “D”.

Palavras-chave: Nevoeiro. Coletor de água de nevoeiro. Precipitação oculta.
Floresta Ombrófila Densa Montana.
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ABSTRACT

ARCOVA, F. C. S. Evaluation of the hydrological potential of fog and of occult
precipitation in Montane Dense Ombrophilous Forest environment in Serra do
Mar, Cunha, Brazil. 2013. 175 f. Tese (Doutorado) – Departamento de Geografia da
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo,
São Paulo, 2013.

Between October 2009 and December 2012 a study was conducted at the Walter
Emmerich Hydrologic Laboratory (LHFWE) to assess the hydrological potential of fog
and occult precipitation in the Montane Dense Ombrophilous Forest environment
located in the Parque Estadual da Serra do Mar - Núcleo Cunha, east of the State of
São Paulo, Brazil. The specific multiple objectives of the research were: 1) evaluate
the performance of passive fog collectors, 2) evaluate the potential for collecting fog
water in the laboratory, 3) evaluate the potential of collecting fog water in three
sectors of experimental catchment "D", 4) determine the spatial and temporal
distributions of fog occurrence in catchment "D", 5) estimate the contribution of occult
precipitation in the rainforest in catchment "D". To achieve the first three objectives,
cylindrical and flat “harp collectors” were used. To study the spatial and temporal
distributions of fog occurrence, we made daily observations of three visual references
located at known distances within the catchment. Net precipitation was measured
and used to estimate the occult precipitation in the rainforest. Regarding the spatial
and temporal distributions of fog occurrence, the results showed that episodes of fog
were more common in the afternoon as a result of the sea breeze from the Atlantic
Ocean. For 61.3% of the time on average, we observed the presence of fog in some
sector of the catchment, with its occurrence decreasing in areas located from
upstream to downstream. Concerning the comparison of the performance of the
collectors, the average volume of water collected differed from collector to collector,
except between cylindrical collector uncovered and flat collector, which captured
more water than the cylindrical collectors covered to prevent rainwater input. The flat
collector was the only gauge to intercept water in all episodes. The high incidence of
fog radiation, the short duration of orographic fog, and the low intensity of winds
combined to reduce the potential for harvesting fog water in the laboratory.
Regarding the potential for collecting fog water in three sectors of the catchment "D",
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