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Resumo Geral 

No Quadrilátero Ferrífero, os campos ferruginosos são formações vegetacionais 

que ocupam os topos de morros e que apresentam grande diversidade de fisionomias. 

Áreas tipicamente campestres ocorrem sobre solos rasos e afloramentos de itabiritos e 

cangas, enquanto formações florestais podem aparecer sobre solos bem desenvolvidos e 

distróficos sobre hematita. Devido à acentuada sazonalidade das chuvas e as condições 

edáficas, afirma-se que essas vegetações estão sujeitas à estresse nutricional contínuo e 

hídrico em parte do ano. Por outro lado, especialmente durante a estação seca, tais 

ecossistemas estão sujeitos a frequentes eventos de neblina orográficas e de advecção, o 

que pode contribuir para as entradas e água e elementos químicos no local. A 

quantificação da contribuição relativa da neblina e da chuva para as entradas de água e 

nutrientes/poluentes em duas fitofisionomias de campos ferruginosos, campo rupestre 

(CR) e floresta estacional semidecidual (MES), localizadas na Serra da Brígida, 

município de Ouro Preto, MG, foi objetivo do presente trabalho. Objetivou-se também 

avaliar o potencial de absorção da água de neblina pelos limbos foliares de Eremanthus 

erythropappus, espécies ocorrente nas duas fitofisionomias. A forma como essas 

entradas de água podem afetar parâmetros relacionados ao estresse hídrico de plantas 

nos dois ambientes é discutida. Nossos resultados indicam que apesar da área de estudo 

estar localizada a 450 km do litoral e em altitude superior a 1400 masl, a quantidade de 

neblina na região (13% ou 142,39 mm) é similar àquela mensurada em sistemas 

litorâneos de menor altitude. O menor índice de área foliar do CR possibilita que a 

neblina alcance diretamente a superfície do solo e contribua para as relações hídricas 

desta área aumentando o potencial hídrico de solo. Por outro lado, a maior interceptação 

das gotículas de neblina pelas copas na floresta favorece maior absorção de água pelo 

limbo foliar, como demonstrado para indivíduos de Eremanthus erythropappus. De 

forma geral, a neblina contribui com a entrada de elementos cerca de 30 vezes mais 

concentrados que a chuva. Parte do enriquecimento de nutrientes no nevoeiro não pode 

ser atribuído as características da cobertura vegetal presente na Serra da Brígida ou as 

características geoquímicas locais. Elevadas concentrações de elementos como Fe, Mg, 

Zn e Al na atmosfera indicam possível contribuição das atividades de extração de 

minério existente na região, enquanto que a alta deposição de S é atribuída a queima de 

combustíveis nas regiões urbanas do entorno. De que forma tal entrada está afetando a 

nutrição mineral da vegetação é tema a ser investigado em estudos futuros. Entretanto, 
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sabe-se que a deposição dos sais presentes na neblina sobre a superfície foliar pode 

ocasionar alterações da camada cuticular afetando, dessa forma, a capacidade de 

absorção de água pelo limbo foliar.   
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Abstract 

In Iron Quadrangle, ferruginous fields are vegetation formations occupying the tops of 

hills where a great diversity of vegetation types may occurs. Grassland areas typically 

occur on shallow soils and on the outcrops of itabirites and cangas, while forest 

formations may appear on well-developed and dystrophic soils over hematite. Due to 

the strong rainfall seasonality and soil conditions, it is stated that these ecosystems are 

subject to continuous nutritional stress and drought in part of the year. However, 

especially in the dry season, such ecosystems are subject to frequent events of 

orographic and advection fog, which may contribute to water and chemicals inputs on 

site. The quantification of the relative contribution of fog and rain to water and nutrients 

/ pollutants inputs in two vegetation types of ferruginous fields, rocky outcrop (RO) and 

semideciduous forest (SF), located in Serra da Bridget, Ouro Preto, MG, was the 

objective of this work. We also evaluated the potential of fog-water absorption by leaf 

blades of Eremanthus erythropappus, a species occurring in both physiognomy types. 

How these inputs may affect water parameters related to plant water stress in both 

environments is discussed. Our results indicate that although the study area is located 

450 km from the coast and at altitudes above 1400 masl, the fog amount in the region 

(13% or 142,39 mm) is similar to that measured in the low elevation coastal systems. 

The lower leaf area index in the RO allows fog directly to reach soil surface, increasing 

soil water potential. On the other hand, the higher capacity to trap fog droplets by the 

forest canopy favors the leaf water absorption, as shown for individuals of Eremanthus 

erythropappus. In general, the fog contributes to elements input about 30 times more 

concentrated than the rain. Part of such nutrient enrichment in the fog cannot be 

attributed to the vegetation or local geochemical characteristics present in the region. 

High concentrations of Fe, Mg, Zn and Al in the atmosphere indicate a possible 

contribution of ore extraction activities, while the high deposition of S is attributed to 

fuel combustion in urban areas. How such entry is affecting the plant mineral nutrition 

is subject to be investigated in future studies. However, it is known that the salts present 

in fog deposition on the leaf surface can lead to changes in cuticle layer, also affecting 

the capacity of foliar water absorption. 
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CAPITULO I: Contribuição da deposição úmida (chuva e neblina) nas relações 
hídricas e nutricionais de fisionomias de campos ferruginosos na Serra da Brígida, 

Ouro Preto, MG.  

 

INTRODUÇÃO 
Neblina e nuvem são formações atmosféricas diferenciadas de acordo com o 

local que ocorrem na atmosfera e tamanho das gotas contidas em cada formação. De 

forma geral neblina é determinada como qualquer nuvem que toca o solo e cuja 

visibilidade seja menor do que 1 km (Glickman, 2000). Adicionalmente, a Sociedade 

Americana de Meteorologia atribui o termo nuvem somente para formações onde o 

tamanho das gotas é menor do que de 0,2 mm, indicando que na ausência de outros 

parâmetros, como a influencia da velocidade do vento e de centros de nucleação, não 

ocorreria precipitação. Contudo, algumas formações atmosféricas, sejam elas nuvens ou 

neblina, apresentam diâmetros superiores ao apresentado e são capazes de permanecer 

na atmosfera, i.e., sem que ocorra precipitação significativa (Glickman, 2000). Desta 

forma, o termo neblina tem sido empregado para determinar qualquer formação de 

nuvem atmosférica que toca o solo cujo diâmetro de suas gotas permita que elas se 

mantenham suspensas no ar (Scholl et al. 2011). Por outro lado, chuva é definida como 

gotas com diâmetros maiores de 0,5 mm, que são grandes o suficiente para serem 

coletadas por pluviômetros convencionais (Frumau et al. 2011 e Giambelluca et al. 

2011). 

 Os eventos de neblina, de acordo com suas características de formação, podem 

ser divididos em vários tipos, entre os quais podemos citar as neblinas oceânicas, 

neblina de radiação, nuvens orográficas e neblina de advecção. As formações oceânicas 

ocorrem quando a massas de ar quente movem-se sobre o oceano frio e a massa de ar 

atinge uma temperatura abaixo do ponto de orvalho, ocasionando a condensação de 

gotículas suspensas no ar. Já para a ocorrência de neblina de radiação é necessário que a 

massa de ar estacionária atinja temperaturas abaixo do ponto de orvalho. Tipicamente 

isso ocorre durante a noite em vales de montanhas, onde a ausência de ventos fortes 

impede a drenagem dessas massas de ar resfriadas, ou em desertos, devido a amplitude 

térmica entre o dia e a noite (Bruijinzeel et al. 2005) 

As formações orográficas e de advecção são formações típicas de montanhas ou 

formações geológicas de barreiras com altitudes acima de 800 m. No primeiro caso, a 

massa de ar quente formada em ambientes de menor altitude é topograficamente forçada 
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a elevação de altitude, de forma que essas formações ocorrem onde os ventos 

preferencialmente sopram contra uma cadeia de montanhas ou morros. A elevação da 

massa de ar ao longo da topografia acarreta o seu resfriamento abaixo do ponto de 

orvalho. Nessas formações as gotas podem apresentar dimensões várias ordens de 

grandeza superiores as outras formações, o que leva a uma maior deposição de água 

durante esses eventos. De forma semelhante, as formações de advecção são aquelas 

onde a neblina é formada em algum outro ponto e é transportada horizontalmente pelas 

correntes de vento, sendo subindo a encosta de uma montanha ou devido à ação de 

correntes de ar ascendentes (Bruijinzeel et al. 2005 e Cereceda et al. 2002). 

 Apesar de na maioria dos ambientes os eventos de neblina não apresentarem, 

provavelmente, contribuição significativa nas relações hídricas, existe por outro lado, 

um conjunto de comunidades vegetais que possuem uma clara dependência dessas 

entradas de água e nutrientes associados para sua manutenção (Wealther 1999). No 

deserto da Namíbia, por exemplo, nuvens baixas freqüentemente penetram a face oeste 

depositando em média de 0,1 a 1,0 L m-2 dia-1 de água com baixo conteúdo de sal e 

baixa osmolaridade, o que representa importante fonte de água, embora temporária, 

tanto para a comunidade vegetal quanto para a biota como um todo (Henschel et al. 

2008).  

Em floresta de sequóias da Califórnia foi verificada uma média de 12,85mm de 

água de neblina por estação seca durante três anos de acompanhamento (Ewing et al. 

2009). Entretanto, a contribuição da neblina para as relações hídricas das plantas varia 

de forma significativa de acordo com a organização da cobertura vegetal. Neste mesmo 

estudo foi observado que em áreas com menor adensamento da vegetação ocorreu maior 

interceptação das gotas de neblina pela estrutura área das plantas, aumentando a 

contribuição da neblina para 57,89mm em áreas de borda da floresta (Ewing et al. 

2009). Em observações de nove dias em outras áreas de amostragem localizadas no 

município de Sonoma foram verificados picos de deposição de até 120L m-2 0,5ha-2 

(Burguess e Dawson, 2004).  

Assim como na America do Norte, ambientes freqüentemente imersos em 

eventos de neblina têm sido descritos em outros continentes. Na porção oriental de 

Erzgebirge (Alemanha), verificou-se a influência da altitude sobre a contribuição 

relativa da neblina no total das entradas de água no sistema. Em altitudes de 1213 masl 

a quantidade de neblina contribui de forma igualitária com a chuva em sua contribuição 

hídrica anual (965 mm vs 978 mm), o que não se verifica em altitudes de 877 masl, 
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onde somente 14% da entrada total de água foi devida a neblina (Zimmermann e 

Zimmermann 2002). Os mesmos padrões da dependência de altitude sobre os eventos 

de neblina observados nos estudos acima citados também foram averiguados na 

cordilheira de Yanachaga na porção oriental dos Andes no Peru, onde maior quantidade 

de água foi coletada em altitudes superiores quando comparada com áreas mais baixas 

(Gomez-Peralta et al. 2008). 

De forma similar foi constatado, durante o verão de 2004, que os eventos de 

neblina contribuem de forma significativamente distinta de acordo com a altitude e 

distância do mar para as relações hídricas na região de Valência na Espanha. Em média 

esses eventos contribuíram durante o ano com 4,8 L m-2 dia-1, sendo que ao se 

considerar os eventos com formação de nuvens baixas, que podem contribuir tanto com 

chuva quanto com os eventos de neblina, essas entradas podem ser superiores a 16 Lm-2 

dia-1 em altitude de 670 m. Somente a neblina pode contribuir com até 4,6 L m-2 dia-1 

durante o verão, com sua contribuição sendo mais significativas em áreas costeiras de 

menor altitude (Estrela et al. 2008). 

Ainda na Espanha, Aboal et al.(2000) hipotetizou, em experimento realizado nas 

ilhas Canárias, que em ambientes sujeitos a freqüentes eventos de neblina a redução de 

biomassa área das plantas pode diminuir a precipitação interna (throughfall) oriunda da 

chuva, devido a redução da superfície de interceptação das gotas suspensas na 

atmosfera. Na floresta estadual de Gambudal na Austrália, a deposição anual de neblina 

foi estimada em 343 mm e apresentou influencia direta o sobre o throughfall de chuva 

em locais de vegetação adensada, adicionalmente ocorre a umidificação das copas das 

arvores o que reduz a temperatura das folhas durante o verão para valores similares aos 

observados durante o inverno (Hutley et al. 1997).  

 Na America do Sul vários ambientes de altitude são frequentemente inundados 

pela neblina, tornando esses eventos uma fonte relativamente constante e previsível.  No 

norte do Chile, na região de Tarapacá, foi verificado um gradiente de contribuição da 

neblina de acordo com a distância da costa, sendo coletados 8,5 L m-2 dia-1 na região 

costeira e 1,1 L m-2 dia-1 nas regiões montanhosas.  Estas formações são originadas no 

oceano Pacifico e são carregadas para o interior do continente, sendo interceptadas pelas 

cadeias de montanha da costa chilena podendo alcançar altitudes entre 400 e 1100 masl 

(Cercada et al. 2002). Em medições realizadas no Parque Nacional de Frei Jorge - 

Chile, a presença de florestas temperadas valdiviana localizadas no topo de montanhas 

costeiras com altitude entre 400 e 600 m (a.s.l.) contrasta com o baixo volume de água 
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que entra via chuva (147 mm), de forma que os eventos de neblina aparentemente 

podem ser responsáveis pela manutenção dessas comunidades localizadas na região de 

barlavento das montanhas (del-Val et al. 2006). 

Tal influência da neblina sobre a fitofisionomia tem atualmente recebido maior 

atenção do meio cientifico. Através de modelos computacionais foi determinado que o 

padrão em bandas apresentado pela vegetação do deserto do Atacama pode ser 

explicado, em parte, pela direção dos ventos que carregam ou levam a condensação das 

gotículas de água suspensas no ar (Borthagaray et al. 2010). Florestas nebulosas de topo 

de montanha são classicamente definidas como florestas que são continuamente 

inundadas por eventos de neblina e que, nos trópicos, ocorrem entre 1200 masl e 2500 

masl. Estes locais, onde ocorre a formação de cinturões de neblina devido à massa 

ascendente de ar, cobrem 2,5 % do total das florestas tropicais e apresentam altos níveis 

de endemismo (Hamilton et al.  1995; Aldrich et al. 2000 e Beiderwieden et al. 2007). 

Florestas de sequoias localizadas no norte da California também aparentam estar 

restritas a regiões sujeitas à cobertura por neblina. Segundo Dawson (1998), a água 

oriunda de neblina contribui com 34% da hidrologia anual e o uso desse recurso hídrico 

pela vegetação é em média de 19% em Sequoia sempervires e de aproximadamente 

66% pelo sub-bosque após as gotas serem interceptadas pelas copas e a água ser 

absorvida pelo sistema radicular.   

Adicionalmente à entrada de água, os eventos de neblina também podem ser 

responsáveis pela entrada de relevantes concentrações de elementos químicos no 

ecossistema, afetando direta e indiretamente o desenvolvimento das espécies vegetais e 

a ciclagem de nutrientes (Lang 2003; Beiderweiden et al. 2007 e Ewing et al. 2009). A 

composição química da neblina depende da natureza geoquímica das superfícies em 

processo de intemperismo, da atividade antropica na área de formação da massa de ar e 

da capacidade de transporte da atmosfera (Zimimmermann e Zimmermann 2002; 

Beiderweiden et al. 2007 e Blás et al. 2009) 

Devido à natureza dos eventos de neblina, a distribuição espacial, dentro de uma 

comunidade vegetal, dos nutrientes presentes nas gotículas está relacionada com a 

densidade da cobertura vegetal. É possível se verificar o declínio na contribuição de 

nutrientes presentes na neblina com o aumento da densidade da vegetação, e.g., da 

borda de mata para o interior da formação vegetal. Assim, diferentemente dos eventos 

de chuva, a neblina impõe um gradiente tanto horizontal como vertical a sua deposição 

(Ewing et al. 2009, Sobik e Blás 2008). De forma geral, ocorre o enriquecimento de 



12 

 

elementos na neblina com o aumento da rugosidade do ambiente, em especial, para os 

elementos potássio, sódio, cálcio, magnésio, flúor e cloro. Por outro lado, os íons NO3
-, 

SO4
2- e NH4

+ tendem a apresentar maior concentração em coberturas vegetais com 

rugosidade intermediaria (Lange et al. 2003). 

Além disso, a concentração dos elementos nas gotículas de neblina tende a ser 

superior àquelas da chuva, devido ao menor volume das gotículas. Em florestas de 

abetos localizadas na Alemanha a neblina apresenta-se 870% mais concentrada do que 

as gotículas da chuva, sendo que para elementos como potássio (K) e íons NH4
+ e SO4

-2 

a porcentagem de concentração entre neblina e chuva pode alcançar valores superiores a 

1000% (Zimmermann e Zimmermann 2002). Em floresta nebulosa montana localizada 

a nordeste de Taiwan, as concentrações equivalentes dos íons H+, NH4
+, Na+, K+, Ca+, 

Mg2+, Cl-, NO3
-, PO4

3-, SO4
3- e F- foram em média 15 vezes maiores na neblina que na 

chuva. Em Davis, Califórnia, EUA, a concentração dos elementos pode alcançar entre 

100 e 200 vezes a concentração para os íons amônio, nitrato e sulfeto quando 

comparado com a água coletada durante a estação chuvosa (Zhang e Anastasio 2001).   

A concentração dos elementos presentes na neblina está diretamente relacionada 

com as áreas de entorno do local amostrado e efeitos ecotoxicológicos podem ser 

observados em função da alta concentração dos elementos em suas gotas (Beiderwieden 

et al. 2007; Sobik e Blás 2008). Atividades antrópicas afetam diretamente a 

concentração desses elementos quando as massas de ar são formadas ou direcionadas 

sobre regiões com atividades potencialmente poluentes, e.g., áreas altamente 

industrializadas, que tendem a elevar as concentrações de SO4 e F- por exemplo 

(Zimmermann et al. 2003, para revisão ampliada). Portanto, o aumento das 

concentrações desses elementos na neblina correlaciona-se com o incremento das 

atividades industriais (Aikawa et al. 2007), e seus efeitos podem atingir longas 

distâncias devido à movimentação das massas de ar. Assim, os danos fitotóxicos 

derivados de altas concentrações de certos elementos presentes na neblina podem ser 

sentidos em regiões bastante distantes das suas fontes (Blás et al. 2009).    

Por outro lado, o transporte de poeiras de um local para outro e sua deposição 

pode também ser o principal responsável pela existência e funcionamento de 

determinadas formações vegetais. Como a vegetação de finbos localizada na Cidade do 

Cabo – Africa do Sul que recebe quantidade significativa de Al, Fe, Mn e Zn por 

deposição seca, oriunda principalmente da erosão eólica de regiões áridas do interior do 

continente (Soderberg e Compton 2007). Não obstante, parte da produtividade da 
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floresta Amazônica é dependente de elementos traços derivado de nuvens de poeira 

formadas no deserto do Saara que cruzam uma distancia de aproximadamente 5000 km 

antes de se depositarem sobre a floresta através da chuva (Swap et al. 1992).       

Apesar da relevância potencial dos eventos de neblina como fontes de entrada de 

água, nutrientes e poluentes, e das condições atmosféricas e geológicas encontradas no 

Brasil que favorecem a ocorrência desses eventos (Fedorova et al. 2008, Jacobi et al. 

2007, Valim 2012), estudos que busquem a identificação desses parâmetros no país são 

praticamente inexistentes (Lima 2010). Em especial, o Quadrilátero Ferrífero, de 

aproximadamente 7200 km2, apresenta altitudes entre 1000 a 2018 masl e amplitude 

térmica que pode alcançar 45 °C (Jacobi e Carmo 2008) características que torna 

propicia a ocorrência de eventos de neblina durante o ano (Jacobi e Carmo 2008).  

 Além disso, a região é também caracterizada pela exploração de minério de 

ferro, bauxita, manganês, ouro, topásio imperial, dolomito, e pedras ornamentais e para 

a construção civil (Rodrigues 2005). Em 2008 a região apresentava 50 minas abertas de 

estração de ferro com um total de área explorada de praticamente 2000 ha com algumas 

escavações alcançando 300 m de profundidade (Jacobi e Carmo 2008). Esta elevada 

atividade exploratória pode constituir fonte relevante de poeiras ricas em diversos 

elementos químicos que podem ser solubilizados nas gotículas de neblina e afetar a 

vegetação local. Na região se encontram fitofisionomias campestres e florestais sazonais 

cobrindo solos considerados distróficos. Nos topos de morros, extensas áreas de campos 

rupestres de quartzito e ferruginosos, cujos solos, quando presentes, são bastante rasos, 

pouco desenvolvidos (entre 0 a 5 cm de profundidade), podem ser observadas (Jacobi et 

al.2007 e IEF 2005).   

Devido à acentuada sazonalidade da precipitação atmosférica e ao solo pouco 

desenvolvido dos campos rupestres e distróficos das formações florestais estacionais, 

usualmente afirma-se que a vegetação apresente respostas ao estresse hídrico em parte 

do ano. Por outro lado, poderia-se perguntar se os eventos de neblina poderiam 

minimizar os efeitos da seca e até mesmo afetar a nutrição mineral das comunidades 

vegetais. O presente trabalho teve como objetivo determinar a contribuição da neblina 

nas entradas de água e nutrientes em campos de altitude localizados na Serra da Brígida 

município de Ouro Preto, Minas Gerais, assim como determinar as taxas de 

interceptação desses eventos em diferentes fitofisionomias. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 
O estudo foi conduzido em duas áreas cobertas por fitofisionomias distintas e 

uma área desprovida de vegetação, localizadas na Serra da Brígida dentro da área de 

Proteção Ambiental Cachoeira das Andorinhas no município de Ouro Preto, MG, que 

possui altitude média de 1116 m. O município está localizado em um dos vértices da 

região do Quadrilátero Ferrífero que concentra as principais áreas de mineração do 

Brasil (Figura 1 e 2). Em especial, a região de Ouro Preto se destaca pela intensa 

extração de ferro, além da forte presença de empresas de exploração de calcário 

(Rodrigues 2005) e da indústria de beneficiamento de alumínio localizada no perímetro 

urbano (Magalhães et al. 2010). A direção dos ventos predominantes na região, 

indicadas por um levantamento de 15 anos, é noroeste-sudeste com velocidade média 

entre 5 e 5,5 m/s a 50m de altura (Amarante et al. 2010). O clima local é do tipo tropical 

de altitude, com temperaturas médias anuais de 20,5°C e precipitação anual de 

1.300mm, concentrada principalmente nos meses de outubro a abril. A precipitação 

acumulada nos período de seca não ultrapassa 100 mm. 

 

Figura 1: Mapa da cobertura vegetal da Área de Proteção Ambiental da Cachoeira das Andorinhas – 
Ouro Preto – MG, ressaltando área amostrada (circulo). Modificado de IEF/UFV/IBAMA (2005) 
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Figura 2: Imagem de satélite das áreas de mineração localizadas entre o município de Belo 

Horizonte e Ouro Preto (■= Em atividade;  = Em instalação; = Suspensão temporaria e = 
Exploração passada) a seta indica a posição do Norte. Modificado de MapMiner Papper 
(www.maper.infomine.com acesso em 26/06/2012)  
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Figura 3: Imagem da cobertura vegetal presente em cada área. A=Campo rupestre, 
B=Controle e C=Mata Estacional Semi-decidual. Foto: Baêta 2012 

 

A primeira área, com altitude de 1646 masl, consistiu de uma formação de 

Campo Rupestre sobre substrato ferruginoso, tradicionalmente denominado canga 

nodular, que apresenta uma matriz herbácea com elementos arbustivos dispersos (Jacobi 

et al. 2007, Valim 2012, Figura 3A). Já a segunda área, com altitude de 1480 masl, foi 

considerada um fragmento de Floresta Estacional Semi-decidual (IEF 2005), contendo 

predominância de indivíduos arbóreos, mais densamente distribuídos, ocorrendo sobre 

Cambisolo nas maiores altitudes variando para Latossolo ao longo do gradiente (IEF, 

2005, Figura 3C). Valim (2012), através de fotografias hemisféricas, determinou o 

índice de área folias especifica de 0,54 para a área campestre e 1,77 na floresta. Para 

servir de controle, ou seja, para se comparar o efeito da cobertura vegetal sobre a 

interceptação de neblina e chuva, uma área representada por uma região sem cobertura 
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vegetal localizada a altitude de 1502 masl, entre as duas fitofisionomias (coordenadas 

gerais 23K 6567747) (Figura 3B) foi escolhida.  O clima local é do tipo tropical de 

altitude com temperaturas médias anuais de 20.5°C e precipitação anual de 1300 mm, 

concentrada principalmente nos meses de outubro a abril sendo que a precipitação 

acumulada nos períodos de seca não ultrapassa 100 mm. Valim (2012) determinou 

nessas mesmas áreas uma incoerência entre o volume de água de chuva coletado no 

interior da Floresta Estacional Semidecidual (throughfull) e das áreas abertas, de 

maneira que, principalmente, durante a estação seca, as entradas de água na região de 

mata superam em mais de cem por cento as entradas de água em áreas abertas (bulk), 

sugerindo dessa forma, uma contribuição relativa da neblina nas entradas hídricas 

locais.   

Determinação das contribuições úmidas 
 Nas duas fitofiosionomias, Campo Rupestre (CR) e Floresta Estacional Semi-

decidual (MES), transectos de 100 metros foram traçados onde parcelas de 10m por 10m 

foram delimitadas em ambos os lados. De forma alternada, de cada lado do transecto e 

no centro de cada parcela, coletores passivos de neblina do tipo cilíndrico e pluviômetro 

foram instalados (Figura 4). O coletor de neblina consistiu de dois discos de 10 cm de 

raio localizados nas extremidades de um tubo de PCV de 40 cm de comprimento e 

envolto com tiras de nylon de 0.8 mm de espessura orientadas longitudinalmente, 

formando dessa forma um cilindro com aproximadamente 500 tiras de nylon e 

superfície de coleta de 0,25 m2 (Modificado de Falconer e Falconer, 1980).  

 

Figura 4: Desenho esquemático da distribuição dos pluviômetros e coletores passivos de 
neblina ao longo do transecto. 

Esse dispositivo permanece sobre um funil de 15 cm de raio conectado a um 

pote de coleta. Todo o equipamento foi apoiado sobre uma haste de madeira de 2,00m 

de altura o que possibilitou que o coletor permanecesse abaixo do nível da copa da Mata 
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Estacional Semi-decicual. A fim de reduzir a influência dos eventos de chuva sobre o 

volume de água amostrada o equipamento foi coberto com discos de 25 cm de raio 

(Figura 3). Os pluviômetros consistiram de um funil de área de coleta de 260 cm2 

conectado a um galão de 5 L. As coletas foram realizadas semanalmente para os 

coletores de neblina e quinzenalmente para os pluviômetros durante a estação chuvosa e 

mensalmente na estação seca. Os volumes locais foram padronizados de acordo com a 

área de coleta dos equipamentos sendo os resultados apresentados em milímetros de 

água coletada.  

 Na área de campo rupestre sobre substrato ferroso, campo ferruginoso, pelo 

menos dois diferentes habitats podem ser observados na fitofisionomia, sendo algumas 

áreas predominantemente cobertas por uma matriz herbácea enquanto outras são 

caracterizadas pelo adensamento de indivíduos lenhosos de porte arbustivo/arbóreo, 

formando pequenas ilhas de vegetação arbórea (Jacobi et al. 2007, Valim 2012).   

Devido a isto, a distribuição dos equipamentos foi ajustada. Cinco parcelas cobertas por 

herbáceas das dez contidas no transecto foram sorteadas e receberam os equipamentos, 

os demais cinco equipamentos restantes foram instalados em manchas ou ilhas de 

vegetação arbóreas mais próximas do transecto, de forma a captar toda a 

heterogeneidade do ambiente. Na área controle, i.e.., sem cobertura vegetal, foram 

estalados cinco coletores de neblina e pluviômetros espessados entre sim com 

aproximadamente 2m.  

 Para determinar a influência das entradas úmidas sobre a disponibilidade de água 

no solo, cinco tensiômetros (WaterMark 200SS) e dois sensores de temperatura foram 

instalados em cada área na profundidade de 0 a 5 cm. Na MES eles foram dispostos nas 

três primeiras parcelas do transecto e nas duas intermediárias, e na área de CR, três 

foram instalados em habitat de campo aberto e dois em habitat de ilha de vegetação 

arbórea, conforme a disposição dos pluviômetros e coletores de neblina. Os 

tensiometros foram programados para executar leituras a cada hora do potencial hídrico 

do solo e os dados foram armazenados em dataloggers (MonitorWaterMark 900m) e 

coletados a cada 15 dias. Todos os dados foram coletados do período de fevereiro de 

2011 a fevereiro de 2012, totalizando um ano de coleta em todas as áreas. 

Análises Químicas 
 Apesar de serem coletadas semanalmente (neblina) e quinzenalmente (chuva), as 

amostras foram agrupadas para representar o período de 30 dias (“pool” mensal). Assim 
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os totais mensais de chuva e neblina foram analisados no ICP-OS no Laboratório de 

Geoquímica Ambiental do Departamento de Geologia (DEGEO) da Universidade 

Federal de Ouro Preto. Contudo, somente amostras de cinco parcelas, ou seja, dos dez 

coletores de neblina e dos pluviômetros de cada transecto, foram sorteadas e submetidas 

à análise da composição química. Para a preparação, todas as amostras foram filtradas 

em membrana de 0,45 μm sendo em seguida acidificadas com HNO3 65%. A 

determinação das concentrações dos elementos químicos foi feita no ICP-OS cujo  

funcionamento se baseia na excitação dos elementos através do plasma de argônio 

sustentado por um campo magnético e utiliza o método analítico linear para determinar 

os elementos majoritários, minoritários e traços (VOGEL, 2002).  

O equipamento permite a leitura simultânea de 26 elementos, entretanto, no 

presente trabalho, somente são demonstrados os resultados dos elementos acima do 

limite de detecção do aparelho e que apresentaram valores quantificáveis em pelo 

menos três amostras por área em cada mês. A deposição dos elementos foi então 

estimada multiplicando-se o volume médio dos coletores de cada área pela concentração 

dos elementos aferidas pelo ICP-OS. A deposição total durante todo o período de coleta 

foi determinada pelo somatório da deposição média dos coletores em cada mês.   
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Análises estatísticas 
 As análises estáticas foram realizadas no pacote estatístico SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences) de acordo com (Field 2009). Para a contribuição hídrica na 

área controle, foi realizado ANOVA de medidas repetidas tendo como efeitos fixos os 

meses, fitofisionomia e tipo de precipitação úmida (chuva ou neblina).  Modelo similar 

foi adotado para a determinação do volume de água interceptado pela cobertura vegetal, 

sendo os volumes coletados em cada fitofisionomia primeiramente tratados de acordo 

com a seguinte formula: 

 =
! ! "# 

$ 

%100&(eq. 1) 

I= Porcentagem do bulk (área controle) 
interceptado pela copa 
B=Quantidade coletada na área controle (bulk) 
Th (throughfall)=  Quantidade de água 
coletada sobre a copa de cada fitofisionomias  
i=Tipo de precipitação (chuva ou neblina).  

Os valores de I foram então submetidos ANOVA de medidas repetidas tendo como 

efeitos fixos as fitofisionomias, meses e tipo de precipitação. 

 Com o objetivo de verificar os efeitos das contribuições hídricas sobre o 

potencial hídrico, as médias mensais desses parâmetros foram submetidas, para a cada 

fitofisionomia, ao teste de correlação de Pearson, sendo que em seguida, foi verificada a 

magnitude de reposta linear através do teste de ANCOVA, para determinar se cada tipo 

de precipitação afeta de forma distinta as áreas amostradas. A variação mensal no 

potencial hídrico do CR e MES foi também apurada através de ANOVA de medidas 

repetidas tendo como efeitos fixos as fitofisionomia e os meses. O mesmo tratamento 

foi dado à deposição de elementos entre CR, MES e controle ou ao longo de todo o 

período amostrado tendo como efeitos fixos da ANOVA de medidas repetidas as 

variáveis fitofisionomia e o tipo de precipitação, i.e., chuva e neblina. Por fim, o efeito 

da deposição total para todos os elementos na caracterização das áreas foi verificado 

através da Analise de Discriminante Canônica (DCA). Todos os dados e resíduos de 

ANOVA foram submetidos ao teste de normalidade de Kolmogrov-Smirnov com nível 

de significância de 5%.    
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RESULTADOS 

Contribuição hídrica e interceptação 
 Durante os 12 meses de acompanhamento foi coletada na área controle (bulk) 

uma quantidade total de chuva de 1076,62 mm, com uma pronunciada estação seca nos 

meses de maio, junho, julho, agosto e setembro de 2011 (Figura 5). Os meses chuvosos 

contribuíram com aproximadamente 98% do total da precipitação para o período, 

enquanto que a estação seca foi caracterizada por quantidade sempre inferior a 10 mm, 

com exceção de setembro, que representou a transição entre a estação chuvosa e seca. 

Por outro lado, durante a estação seca, os eventos de neblina contribuíram com uma 

entrada total de aproximadamente 57 mm, podendo contribuir com até 10 vezes mais 

água do que a chuva (Figuras 5A e B). Durante todo o período de estiagem esses valores 

somente foram inferiores a 10 mm em julho. A entrada anual média de água através da 

neblina totalizou 142,39 mm, o que representou aproximadamente 13% das entradas 

através das chuvas. 

Dessa forma, as entradas de água através da chuva durante o ano foram 

significativamente maiores do que as de neblina (F1;8=274,63 p<0,01), entretanto, na 

área controle, a contribuição de cada tipo de entrada foi dependente do tempo, onde 

durante a estação seca, ocorreu uma maior contribuição da neblina nas entradas de água, 

sendo esse padrão invertido a favor da chuva durante a estação chuvosa (F11;88=89,64 

p<0,01, para a interação tempo x tipo de precipitação, i.e., chuva ou neblina). A 

contribuição mensal dos eventos de neblina para o bulk apresentou-se mais constante 

quando comparada com a da chuva. A maior razão neblina:chuva para o período de 

estiagem, portanto, foi consequência da redução de entrada de água através da chuva 

(Figura 5B). 
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Figura 5: (A) Variação sazonal na quantidade de água chuva e neblina da área 
aberta sem vegetação (bulk) durante o período de coleta de fevereiro de 2011 a 
fevereiro de 2012, Chuva (■) e Neblina (■), barras de erro indicam o erro padrão 
dos cinco coletores utilizados. (B) Razão quantidade de Neblina (mm): 
quantidade de Chuva (mm) para cada mês amostrado durante o estudo.  
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A cobertura vegetal das duas fitofisionomias afetou diferentemente a 

interceptação das entradas de água via chuva e neblina. De forma geral, foi verificada 

maior interceptação da água presente na neblina (Figura 6). Para toda a região, as 

entradas de água pela chuva sob a vegetação, ou interceptação interna (throughfall), 

apresentaram quantidade água 30% superior a da área controle sem vegetação, no 

sentido oposto, a presença de cobertura vegetal interceptou em média 37% da água 

presente na neblina (F1;38=73,97 p<0,01). Contudo, a intensidade de interceptação 

apresentou marcada sazonalidade e dependência da cobertura vegetal (F11;418=7,52 

p<0,01), com notável sincronia entre o aumento da quantidade no throughfall e a 

quantidade de neblina interceptada pela copa das árvores durante a estação seca. A MES 

apresentou incremento de aproximadamente 40% das entradas de água via chuva e 

interceptação da água de neblina de 53%. Esse mesmo padrão foi verificado para o CR 

com valores de incremento menores para a chuva (19%) e valores reduzidos de 

interceptação (22%) da neblina (F1;38=10,73 p<0,01, Figura 6A e B). 
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Figura 6: Precipitação interceptada pela vegetação por mês em 
porcentagem relativa ao bulk de acordo com a fitofisionomia (A = 
campestre, B = floresta estacional semidecidual). Valores positivos 
indicam porcentagem do bulk interceptado, enquanto que valores 
negativos indicam contribuição por gotejamento da cobertura vegetal 
para o throughfall. Notar diferença de escala no eixo y para as figuras 
A e B. (■) Chuva e (■) Neblina, F11;418=7,53 p<0,01 para interação 
Mês x  Precipitação x Fitofisionomia) 
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A sincronia entre os eventos de neblina e a quantidade de chuva coletada abaixo 

do nível da copa (throughfall) foi novamente evidenciada pela correlação entre essas 

duas variáveis para a área da mata estacional semidecidual. O volume médio de 

throughfall coletado em cada mês apresentou uma forte correlação com a quantidade de 

neblina somente para a MES (r=0,75 p<0,01). Tal comportamento não foi verificado 

para o campo rupestre e área controle (r=0,50 p=0,12 e r=0,47 p=0,13 respectivamente). 

 A ocorrência de chuva também acarretou elevação mais acentuada do potencial 

hídrico do solo (ψs) na área de CR do que no MES (F1;20=5,82 p=0,03 para interação 

fitosionomia x quantidade de chuva). Apesar dos eventos de neblina também causarem 

o aumento do ψs, seu efeito foi similar em ambas as áreas amostradas (F1;20=3,43 

p=0,08 para a interação fitofisionomia x quantidade de neblina. Figura 7). 
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Figura 7: Relação entre potencial hídrico (ψs) do solo e contribuição 
hídrica (A =neblina, B = chuva). Campo rupestre (∆) e Mata Estacional 

Semidecidual (o). Neblina y=10,23x-220,89 R2=0,43(F1;20=15,66 
p<0,01 para a inclinação e F1;20=3,43 p=0,08 para a interação 
fitofisionomia x quantidade de neblina). Chuva – y=0,52x-170,32 
R2=0,66 para CR e y=0,18x-181,83 R2=0,34 (F1;20=24,72 p<0,01 para a 
inclinação e F1;20=5,82 p=0,03 para interação fitosionomia x quantidade 
de chuva). 

A 

B 
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Embora tanto os efeitos de chuva como de neblina afetem de forma distinta o ψs 

na área de MES e CR na área Serra da Brígida, o ψs médio de ambas as fitofisionomias 

foi similar (F1;7=0,42 p=0,54, Figura 8) assim como a temperatura do solo (X2= 1,22 

p=0,1). A área de MES, com uma maior cobertura de copa, apresentou em média 

potencial hídrico de solo de 142,03 kPa enquanto que o CR apresentou valores em torno 

de 125,69 kPa. Contudo, essa similaridade entre as áreas é reflexo de alternância entre 

os menores e maiores valores de ψs  em cada fitofisionomia durante os meses, sendo que 

durante a estação seca o campo rupestre apresentou menores valores de ψs e durante a 

estação chuvosa maiores valores que a área de mata (F11;77=4,78 p<0,01, para interação 

tempo x fitofisionomia, Figura 9). 

 

Figura 8: Variação do potencial hídrico de solo em cada fitofisionomia, 
Campo rupestre - CR (∆) e Mata estacional semi-decidual - MES (○) na 
região da Serra da Brígida (F11;77=4,78 p<0,01, para interação tempo x 
fitofisionomia). 
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Entrada de elementos 
 Apesar da averiguação da concentração de 26 elementos químicos presentes na 

água, mesmo aqueles com ciclo biogeoquímico restrito ao ambiente terrestre (Kabata 

2001), somente 11 apresentaram concentrações acima do limite de detecção do 

equipamento. Tendo em vista todo o período de amostragem, a quantidade média 

depositada através da neblina foi 10 vezes superior à quantidade depositada através da 

chuva (Tabela 1). Ao se considerar as três áreas conjuntas, a quantidade dos elementos 

Al, Ba, Ca, S, Sr, Fe, Mg, Mn, Na e Zn foi aproximadamente 11, 20, 4, 13, 8, 9, 8, 5, 29 

e 8 vezes superiores a quantidade depositada pela chuva, sendo que somente para o K a 

entrada através da chuva foi superior a da neblina. Valores mais elevados de deposição 

através da neblina, para todos os elementos quantificáveis, foram observados durante a 

estação seca, com pico nos meses de junho de julho. Por outro lado, a maior 

contribuição da chuva ocorreu durante o período chuvoso, com picos distintos para cada 

elemento. Porém, de forma geral, a deposição através da neblina foi superior durante 

todo ano, exceto para o potássio (Figura 9). 
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 A presença de cobertura vegetal afetou de maneira distinta a deposição de 

elementos entre chuva e neblina. A área controle apresentou a maior deposição para 

quase todos os elementos presentes na neblina, seguida pelo campo rupestre e mata 

estacional semidecidual. A única exceção foi para o elemento Zn, cuja deposição foi 

superior no campo rupestre. O inverso ocorreu em relação aos nutrientes presentes na 

chuva, i.e, a maior deposição ou ocorreu na área de mata ou foi similar entre todas as 

três áreas (Tabela 1).  
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Tabela 1: Média mensal da quantidade  de elementos depositados nas áreas de estudo na Serra da Brígida 
de fevereiro de 2011 a fevereiro de 2012. Valores indicam a média de deposição para todo ano de acordo 
com o tipo de precipitação (Chuva, Neblina) e fitofisionomia (Controle – Área sem cobertura vegetal, CR 
– Campo Rupestre e MES – Mata Estacional Semidecidual). Valores entre parênteses indicam o Erro 
Padrão calculado a partir da ANOVA de Medida repetidas. O valor de F e p são relativos à interação 
fitofisionomia x tipo de precipitação da mesma ANOVA.   

Elemento Precipitação Quantidade (mg/m2) ANOVA 
    Controle CR MES F P 

Alumínio Chuva 0.72 
(±1.48) 

0.80 
(±1.04) 

1.74 
(±1.48) 

28.95 <0.01 

 
Neblina 23.27 10.19 2.00 

  

          Bário Chuva 0.03 
(±0.06) 

0.02 
(±0.04) 

0.04 
(±0.06) 

32.62 <0.01 

 
Neblina 1.09 0.65 0.10 

  

          Cálcio Chuva 33.97 
(±8.83) 

31.17 
(±6.24) 

36.82 
(±8.83) 

55.80 <0.01 

 
Neblina 226.55 144.06 43.82 

  

          Enxofre Chuva 4.20 
(±7.20) 

5.59 
(±5.09) 

11.53 
(±7.20) 

50.1 <0.01 

 
Neblina 157.22 87.40 20.42 

  

          Estrôncio Chuva 0.07 
(±0.05) 

0.07 
(±0.04) 

0.14 
(±0.05) 

49.4 <0.01 

 
Neblina 1.20 0.70 0.20 

  

          Ferro Chuva 0.25 
(±0.63) 

0.32 
(±0.45) 

0.66 
(±0.63) 

17.94 <0.01 

 
Neblina 7.70 3.40 0.59 

  

          Magnésio Chuva 1.23 
(±3.24) 

4.00 
(±2.30) 

9.50 
(±3.24) 

51.96 <0.01 

 
Neblina 70.02 39.95 12.16 

  

          Manganês Chuva 0.45 
(±0.48) 

1.43 
(±0.34) 

2.19 
(±0.48) 

55.69 <0.01 

 
Neblina 10.65 7.11 2.18 

  

          Potássio Chuva 2.38 
(±3.70) 

15.03 
(±2.61) 

43.43 
(±3.70) 

22.17 <0.01 

 
Neblina 7.70 3.40 0.59 

  

          Sódio Chuva 4.03 
(±21.37) 

7.12 
(±15.11) 

8.25 
(±21.37) 

34.93 <0.01 

 
Neblina 376.10 185.41 23.85 

  

          Zinco Chuva 0.89 
(±1.01) 

0.65 
(±0.72) 

0.69 
(±1.01) 

5.44 0.01 

  Neblina 6.86 7.70 2.03     
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De forma especial, a entrada de S, Ca e Na ocorreu principalmente através da 

neblina, sendo que para deposição total anual na área controle essa via contribuiu com 

aproximadamente 1900, 2720 e 4500 mg/m2 respectivamente (Tabela 2), enquanto que 

a entrada através da chuva, para todo o ano, foi respectivamente 50,39, 407,65 e 48,38 

mg/m2. As funções discriminantes classificaram 92% dos dados dos dados utilizados em 

dois gradientes distintos de deposição total onde a neblina e a área controle 

apresentaram uma maior quantidade deposita seguida pelo CR e MES enquanto que ao 

se considerar a deposição através da chuva os maiores valores foram para MES seguido 

pelo CR e controle, sendo a deposição de elementos pela neblina na mata estacional 

similar a quantidade coletada para chuva na área controle (Tabela 2, Figura 10). Apesar 

da quantidade total depositada de quase todos os elementos apresentaram, 

aproximadamente, grandes diferenças entre a neblina e chuva, os elementos Ca e S se 

destacam na separação desses grupos pela primeira função discriminante (X2=245,63 

p<0,01 Tabela 3), enquanto que o gradiente de cobertura vegetal foi principalmente 

caracterizado pela diferença de deposição de K em cada fitofisionomia, como 

demonstrou a segunda função discriminante (X2=119,69 p<0,01, Figura 10 Tabela 3). 

Contudo a presença da cobertura vegetal na MES possibilitou a contribuição similar 

entre a neblina e o bulk de chuva para a maioria dos elementos acima do limite de 

detecção (Tabela 2 e Figura 10).   
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Tabela 2: Deposição total anual de elementos na Serra da Brígida para o período de fevereiro de 2011 a 
fevereiro de 2012 de acordo com o tipo de precipitação (Chuva e Neblina). Os valores indicam a soma da 
deposição média de cada de mês de coleta na área Controle e nas fitofisionomia CR – Campo Rupestre e 
MES – Mata estacional Semi-decidual.  

Elemento Área Deposição (mg/m2) Elemento Área Deposição (mg/m2) 
    Chuva Neblina     Chuva Neblina 

Alumínio CR 9.55 122.33 Magnésio CR 47.99 479.41 

 
Controle 8.68 279.28 

 
Controle 14.71 840.20 

 
MES 20.93 24.00 

 
MES 113.94 145.89 

Bário CR 0.26 7.77 Manganês CR 17.20 85.32 

 
Controle 0.47 13.06 

 
Controle 5.45 127.81 

 
MES 0.52 1.21 

 
MES 26.22 26.14 

Cálcio CR 373.99 1728.67 Potássio CR 180.38 40.75 

 
Controle 407.64 2718.62 

 
Controle 28.55 92.43 

 
MES 441.84 525.81 

 
MES 521.11 7.06 

Enxofre CR 67.07 1048.80 Sódio CR 85.47 2224.93 

 
Controle 50.39 1886.69 

 
Controle 48.38 4513.25 

 
MES 138.32 245.02 

 
MES 99.02 286.20 

Estrôncio CR 0.81 8.38 Zinco CR 7.81 92.41 

 
Controle 0.85 14.44 

 
Controle 10.72 82.28 

 
MES 1.63 2.38 

 
MES 8.27 24.33 

Ferro CR 3.87 40.75 
    

 
Controle 2.95 92.43 

      MES 7.86 7.06         
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Tabela 3: Tabela de correlação de Pearson entre a deposição 
dos elementos detectáveis e as funções discriminantes. As 
funções 1 e 2 absorveram conjuntamente 93% da variação 
total dos dados, sendo que a primeira conteve 88,66 % da 
variação.  

Matriz de correlação de Pearson 

Elemento Função 

 
1 2 

Cálcio 0.48 0.32 

Estrôncio 0.44 0.32 
Enxofre 0.44 0.33 

Manganês 0.43 0.38 
Magnésio 0.42 0.37 

Bário 0.38 0.23 
Potássio -0.10 0.84 

Sódio 0.35 0.29 
Alumínio 0.29 0.32 

Ferro 0.22 0.26 

Zinco 0.19 -0.06 

 

Figura 10: Plot de grupos combinados (Campo Rupestre -CR, Mata estacional semi-decidual - 
MES e controle e tipo de precipitação, e.g., Chuva ou Neblina) da Analise de Discriminante 
Canônica (DCA). 
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DISCUSSÃO 

Contribuição hídrica e interceptação 
 A despeito de a Serra da Brígida estar situada em altitude média de 1116 masl, e 

a aproximadamente 450 km da região costeira a contribuição da neblina representou 

13% das entradas totais de água valor similar a de áreas localizadas em menores 

altitudes (Figura 5). A quantidade de água ofertada através da neblina apresentou-se 

pouco abaixo daquelas observadas em florestas de carvalhos localizadas entre 47 e 191 

masl na costa da Califórnia, onde a neblina pode contribuir com até 224 mm de água em 

áreas vegetadas (Dawson et al. 1998), e pouco acima do observado para uma floresta de 

Pinus Norueguês em altitude de 877 masl, cuja contribuição foi de 124 mm 

(Zimmermann e Zimmermann 2002). Contudo, florestas montanas nebulosas em 

altitude de 2815 masl no Chile que apresentam contribuição 221 mm de água (Peralta et 

al. 2008) tiveram valores próximos aos encontrados na região costeira. É importante 

notar que a importância da neblina nas contribuições hídricas é dependente tanto da 

altitude como da distância da localidade do mar (Zimmermann e Zimmermann 2002, 

Estrela et al. 2008 e Gomez-Peralta et al. 2008 ). Apesar da Serra da Brígida apresentar 

volume de chuva inferior a de outras florestas tropicais nebulosas, i.e, entre 2520 e 5700 

mm, a contribuição percentual da neblina a entrada de água apresenta-se dentro 

daqueles observados para essas formações onde as nuvens baixas podem representar 

entre 2 e 35% dos volumes de água anuais (Bruijnzel 2001 para revisão).. 

Todavia, a despeito de reduzida contribuição da neblina para a entrada total de 

água no ecossistema, sua baixa variabilidade durante os meses e o ano de coleta 

demonstra uma previsibilidade notável, de forma que, esses eventos representam uma 

importante fonte de hidratação para a vegetação, principalmente durante a estação de 

estiagem das chuvas (Figura 5). Tal constância dos eventos de neblina também foi 

verificada no deserto da Namíbia, onde a despeito da escassez e da grande variância 

apresentada pelos eventos de chuva em cada ano, ocorre marcada freqüência dos 

eventos de neblina na costa do deserto (Henschel et al. 2008). Isto se deve à presença de 

uma célula de ar frio, quase estacionária sobre o Atlântico que, juntamente com a 

inversão térmica, são eficientes causadores de eventos de neblina costeiros com alta 

umidade (Eckardt et al. 2012).   

A importância da baixa variação da neblina ao longo do tempo das para a 

comunidade vegetal reside na influência dos pulsos de disponibilidade de recursos sobre 

a atividade vegetal. Pulsos de água superiores a 5 mm podem percolar o solo e atingir 
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profundidades onde se torna disponível para planta, possibilitando dessa forma a 

atividade fotossintética. Entretanto, se o pulso é de curta duração, a assimilação de 

carbono através da atividade autotrófica pode ser suplantada pela respiração dos 

microrganismos presente no do solo, o que acarreta em maior liberação de CO2 para o 

ambiente (Huxman et al. 2004). Além disso, os eventos de neblina tendem a reduzir a 

temperatura de solo devido ao aumento de calor latente de evaporação, permitindo, 

dessa forma, maior tempo de residência da água, e conseqüentemente, a neblina pode 

aumentar a assimilação de CO2 devido à redução do estresse hídrico do solo (Katata et. 

al. 2010). Esta correlação entre o ψs e a quantidade de neblina também foi verificada no 

presente estudo (Figura 7) com a similaridade da temperatura do solo entre as 

fitofisionomias sendo um efeito indireto dos eventos de neblina. 

Apesar da aparente similaridade entre a disponibilidade de água no solo para as 

duas áreas em uma escala anual, é possível verificar que CR apresentou menores valores 

que MES durante a estação seca e que a similaridade apresentada entre o ψs é devida a 

diferentes repostas a chuva desses dois ambientes (Figura 7 e 8). Esse resultado vai ao 

encontro do verificado para florestas de carvalho vermelho localizadas na Califórnia, 

onde os valores de potencial hídrico do solo nas áreas de borda da mata, i.e., com menor 

densidade vegetal, foram 3.5 vezes maiores do que nas áreas de interior durante os 

eventos de neblina, e durante a estação chuvosa foi similar entre as áreas (Ewing et al. 

2009). Esse efeito pode ser observado na figura 7B onde os maiores valores de ψs são 

detectados no CR, enquanto que os menores valores dessa variável estão presentes na 

MES.  

Segundo Owens et al. (2006), em áreas densamente vegetadas somente intensos 

eventos de precipitação levam a alteração do ψs, enquanto que eventos menos 

expressivos (< 5 mm) tendem a ser totalmente retidos pelas copas, e somente 50% em 

média de eventos de aproximadamente 11 mm alcançam a superfície do solo, podendo a 

água interceptada ser perdida por evaporação ou absorvida pela folha. Embora a 

ocorrência de gotejamento seja possível, a sua contribuição hídrica para o ψs pode 

também ser reduzida devido à presença da serrapilheira (Owens et al. 2006). Desta 

forma, os eventos de neblina na Serra da Brígida podem a reduzir o ψs em áreas abertas 

(CR) através da redução das perdas evaporativas ocasionada pela diminuição da 

temperatura do solo a valores similares a aquelas observadas no solo da fitofisionomia 

de MES, característica que corrobora os modelos numéricos de Katak et al. (2010) 

desenvolvidos para ambientes áridos e semi-aridos. 
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O período de maior capacidade de interceptação de neblina pela vegetação 

aparenta estar sincronizado com o incremento do troughfall da chuva, especialmente 

nos meses de estiagem (Figura 6). Tradicionalmente o incremento do throughfall da 

chuva em áreas de altitude é atribuído a contribuição significativa de neblina em seus 

ciclos hídricos, sendo o incremento de volume de água sob as copas atribuído a 

saturação dos limbos foliares das copas pelas gotículas de neblina com o seu posterior 

gotejamento (Hutley et al.1997; Aboal et al. 2000; Gabriel e Jauze 2008; Valim 2012). 

Entretanto, a capacidade de saturação das copas é dependente tanto de fatores climáticos 

como da composição vegetal (Valim 2012; Gabriel e Jauze 2008; Gomez-Peralta et al. 

2008; Holder 2004 e Lang et al. 2003). Assim, a presença da vegetação na área de MES 

com índice de área foliar superior a encontrada no CR parece ter gerado maior 

contribuição da neblina para o throughfall de chuva, devido ao gotejamento da água 

sobre os pluviômetros presentes abaixo das copas. De fato, o incremento médio de 40% 

no throughfall da chuva está próximo do valor de 53% de interceptação da neblina 

(Figura 6B).  

Resultados semelhantes ao encontrado no presente estudo foram observados em 

florestas de carvalho vermelho, onde os maiores valores de neblina foram observados 

em áreas de menor adensamento vegetal, sugerindo menor interceptação, sem resultar, 

contudo, em significante aumento do throughfall da chuva tendo como conseqüência o 

em maior estresse hídrico no interior das florestas (Ewing et al. 2009). Entretanto, outro 

estudo demonstra a ocorrência de gotejamento de neblina em florestas de carvalho 

sendo que as gotas do dossel podem superar em até 40% o volume de neblina coletado 

em áreas abertas (Dawson 1998). O que também foi verificado em floretas australianas 

(Hutley et al. 1997) e em ilhas de florestas tropicais circundas por uma matriz de 

vegetação semiárida, localizadas no Chile (del Val 2006).  

Dessa a forma, a presença da comunidade vegetal impõe dois padrões distintos 

de contribuição entre chuva e neblina. Para o primeiro, a presença da vegetação leva ao 

incremento das entradas de água devido ao gotejamento oriundo do choque das 

gotículas, tanto de chuva como de neblina, com as folhas. Todavia, ao se considerar 

somente a neblina, o adensamento da copa acarreta maior interceptação pelas folhas 

que, por fim, podem contribuir para o incremento do throughfall da chuva (Sobik e Blás 

2008), evaporar para atmosfera (Kabata et al. 2010) ou serem absorvidas pelo limbo 

foliar (Limm et al. 2009). 
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Entrada de elementos 
 Enquanto a chuva foi a maior responsável pela entrada de água nos ambientes 

estudados, a neblina demonstrou ser o principal veiculo de deposição de nutrientes, 

superando entre 6 e 90 vezes as entradas através da chuva (Figura 9 e 10). A maior 

concentração de elementos na neblina tem sido explicada de duas formas distintas (1) 

devido a características físicas e químicas das gotículas de neblina (Gieray et al.; 1993, 

Lange et al. 2003 e Eugster et al. 2006), (2) e ao enriquecimento devido à atividade 

antrópica dos arredores (Zimmermann e Zimmermann 2002; Beiderwieden 2007 e 

Sobik e Blás 2008).  Gotículas de neblina apresentam variações em suas dimensões de 

acordo com as condições físico-químicas da atmosfera em que são formadas. Lange et 

al. (2003) indicou que íons sulfato forma preferencialmente partículas de menores 

dimensões (<1μm) e que estas estão sujeitas fortemente a deposição devido a 

turbulência e redução de velocidade causada pela cobertura vegetal.  De fato, o menor 

índice de área foliar apresentado pelo CR (Valim 2012) pode ocasionar maior 

turbulência da neblina favorecendo a maior deposição de enxofre observada no campo 

quando comparada a entrada nas duas áreas vegetadas (Figura 10 Tabela 1 e 2).  

Não obstante, cátions como Na+, K+, Ca2+ e Mg2+ tendem a formar partículas 

mais grosseiras cuja deposição está também relacionada ao conteúdo de água das 

gotículas, que descresse do campo aberto para o interior da floresta (Elberte et al. 2000 

e Lange et al. 2003). O que é corroborado pelo observado na Serra da Brigída, onde o 

reduzido volume de neblina coletado no interior da MES apresentou deposição de 

nutriente pelo menos duas vezes menores ao observado na área de CR (Figura 9, Tabela 

2). 

A chuva e a neblina produzem dessa forma uma pronunciada heterogeneidade 

espacial, com padrões distintos de deposição em cada fitofisionomia determinados pela 

diferença na contribuição de nutrientes entre esses dois tipos de precipitação (Figura 9, 

Tabelas 3). Essa variação entre as fitofisionomias indica a ocorrência de um gradiente 

de deposição, onde que para o CR, área com menor densidade vegetal,  a neblina é a 

principal fonte de nutrientes com sua contribuição as entradas descrendo em áreas mais 

vegetadas, no sentido oposto, a chuva apresenta maior deposição em áreas com dossel 

mais fechado, como a MES dossel. Essas alterações de qualidade da água são causadas, 

principalmente, pela lavagem de elementos depositados na folha através da deposição 

seca ou neblina, pela lixiviação de nutrientes presentes nas copas assim como pela 
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evaporação ou absorção folias de água e nutrientes interceptados (Loik et al. 2004 e , 

Owens e Lyons 2006).  

De forma geral aproximadamente 47% dos eventos de neblina que ocorrem na 

Serra da Brígida atinge o solo. Isso acarreta uma maior interceptação de nutrientes 

presentes na neblina pelas copas o que aparentemente contribuiu para o enriquecimento 

do throughfall durante os eventos de chuva devido à lavagem e lixiviação das 

superfícies foliares (Figura 6 e Tabela 1). Padrão similar foi encontrado por Ewing et al. 

(2009), cuja deposição de nutrientes pela neblina é mais significante em áreas de borda, 

com menor cobertura vegetal, onde o ambiente apresenta maior área de interceptação 

devido a sua rugosidade. De fato, em estudo realizado na mesma área do presente 

trabalho, Valim (2012), verificou o enriquecimento do throughfall de chuva em área de 

Mata Estacional Semi-deidual e indicou que esta maior concentração é oriunda da 

contribuição da neblina ao fluxo de nutrientes no local, devendo ressaltar que o 

enriquecimento da chuva ocorreu preferencialmente no período de seca quando, de 

acordo com o presente trabalho, os eventos de neblina predominam na região (Figura 5).         

Porém, os resultados do presente estudo não corroboram completamente a 

hipótese de enriquecimento de elementos nas gotas de neblina devido as suas 

características físico-químicas. Como propõe os modelos Ewing et al. (2009) e  Sobik e 

Blás (2008) era esperado que a região CR apresentar-se maior deposição devido ao 

efeito da descontinuidade das copas quando comparado a MES, o que de fato ocorreu 

(Figura 10). Por outro lado, devido à ausência de vegetação na área controle, essa área 

deveria apresentar valores intermediários entre CR e MES ou próximos de MES o que 

não foi verificado. Para todos os elementos detectados a maior deposição ocorreu na 

ausência de vegetação, indicando uma deposição atmosférica aquém dos efeitos da 

cobertura vegetação.  

A neblina representou uma importante fonte de nutrientes para os campos 

rupestres quando comparado com a chuva na região da Serra da Brígida, contudo, seu 

papel pode assumir menor importância ao se considerar as entradas derivados de outras 

origens. Comparativamente, a deposição de elementos através da serrapilheira de campo 

rupestre (Valim 2012) são maiores do que os encontrados pelo presente trabalho na 

neblina, excetuando-se os elementos S, Ba e Sr que apresentam deposição similares 

entres essas duas fontes. 
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Ao se considerar a concentração de elementos presentes na neblina como 

medidas indiretas daquelas contidas no ar (Aikawa et al. 2007 e Eckardt et al. 2012) a 

composição química da neblina sobre a Serra da Brígida supera em pelo menos 100 

vezes os valores tidos como limites pelas agencias nacionais e internacionais. Contudo é 

importante ressaltar que as técnicas indicadas para analise do ar tanto pela World Health 

Organization  (WHO 2000) e o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA n° 

03/90) não foram utilizadas neste trabalho.  

 Magalhães et al. (2010), em estudo realizado no centro urbano do município de 

Ouro Preto, constatou que a região apresenta qualidade do ar dentro dos padrões 

legislativos atualmente vigentes no pais, com baixa contaminação de metais pesados, 

apesar da pequena elevação da concentração de alumínio (32,6 μg/m
3). A diferença de 

concentrações observadas para a qualidade do ar no município (Magalhães et al. 2010) e 

os demonstrados pela neblina neste estudo pode ser oriunda da diferença de altitudes 

entre as áreas de coleta. A Serra da Brígida esta localizada a 1483 masl enquanto que as 

localidade selecionada por Magalhães et al. (2010) se apresentam entre 1090 e 1145 

masl. A divergência observada entre esses dois trabalhos ressalta a possibilidade de 

entradas exógenas ao município oriunda das regiões de entorno.    

Historicamente, a atividade minerária tem representado uma importante fonte de 

renda e investimento no estado de Minas Gerais, com especial destaque para as reservas 

de ferro, zinco, alumínio, mármores e dolomitos, entre outros (Rodrigues 2005). Entre 

os vários municípios com elevada atividade de mineração, Itabirito, Ouro Preto e 

Mariana se destacam pela extração de mármore, dolomita e ferro, sendo que para o 

último, 61% das reservas do estado estão localizadas em Ouro Preto e Mariana 

(Rodrigues 2005). Adicionalmente, trabalhos realizados ao redor do mundo têm 

demonstrado a relação entre a atividade mineradora e as características dos poluentes 

atmosféricos, seja por emissão de poeira (Almeida, 1999 e Ghose e Majee, 2000) ou 

resíduos oriundos do tratamento do minério (Ayres 1997). 

As maiores concentrações de cálcio e magnésio presentes na região podem ser 

derivadas da predominância do minério de dolomita (CaMg(CO3)2 ) para o qual a região 

de Ouro Preto se destaca pela exploração  (Rodrigues 2005). Blás et al. (2009) atribui a 

maior concentração de Ca não oceânico na neblina a intensa atividade da construção 

civil em áreas urbanizadas. Eventos de neblina oriundos de massas de ar que percorrem 

regiões industrializadas podem apresentar concentrações até 6 vezes superiores do que 

massas de origem oceânica ou de áreas montanhosas (Beiderweiden et al. 2007 e 



42 

 

Zimmermann e Zimmermann 2002), contudo, de forma distinta ao verificados nessas 

regiões a entrada de nutrientes pela neblina no município de Ouro Preto superam 

aquelas através da chuva, apesar da baixa contribuição dos nevoeiros as entradas de 

água (Figura 5 e Tabela 2). 

Entre os elementos determinados somente K apresentou deposição média e total 

superior através da chuva (Tabela 1 e Tabela 2). A entrada desse elemento é 

principalmente oriunda da lixiviação das superfícies vegetais, visto que o K está 

presente como um eletrólito nas plantas e apresenta alta mobilidade (Zimmermann et al. 

2003). Dessa forma os resultados indica que a lixiviação desse nutriente de superfícies 

foliares é a sua principal fonte de deposição. Entretanto, sua maior deposição através da 

neblina na área sem cobertura vegetal também indicam uma fonte externa deposição 

atmosfera além da cobertura vegetal (Tabela 2).  Melo et al. (2004) verificou uma maior 

concentração de K nas frações de área leve fina e muito fina que podem ser depositas a 

kilometros da sua fonte de origem. As deposições atmosféricas de Fe através da neblina, 

verificada na Serra Brígida, podem ser reflexo das características geoquímicas locais 

(Magalhães et al. 2010 e Valim 2012) assim como da suspensão de particulados 

oriundos da mineração do ferro existente na região (Rodrigues 2005) ou pela fabricação 

de ferro-liga por uma empresa localizada a 6 km do centro de Ouro Preto. Quiterio et al. 

(2004) observaram a relação  entre a atividade metalúrgica e a elevada concentração 

atmosférica dos elementos Al, Fe, Mg no distrito industrial de Santa Cruz, RJ. De 

maneira semelhante ao Fe, a maior contribuição da neblina a deposição de Zn na área 

controle indica a presença de subprodutos derivados do beneficiamento do minério na 

atmosfera. Tal efeito foi também foi verificado em Volta Redonda, onde a concentração 

de Zn e Fe na atmosfera em áreas com atividade metalúrgica superam aquelas 

verificadas para o perímetro urbano (Gioda et al. 2004). 

Tradicionalmente o beneficiamento do alumínio é realizado através do processo 

de Bayer. Um dos subprodutos desta técnica é a produção de uma lama de característica 

avermelha devido a presença de minério de ferro (Fe2O3) além de alumínio (Al2O3) e 

sódio (Na2O), que são dispostas em barragens a céu aberta (Silva Filho et al. 2007) 

sujeitas as ação de carreamento de partículas pela correntes de ar. Por conseqüência à 

maior concentração de Al e Na na neblina podem indicar a influencia da atividade de 

beneficiamento do alumínio sobre características químicas da atmosfera local (Tabela 

2). 
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Em sete anos de acompanhamento das características químicas da água de 

neblina próxima a um parque industrial do Japão, Aikawa et al. (2007), atribuiraram a 

maior concentração de SO4
2-

 na atmosfera a atividade urbana e industrial nas 

proximidades da região.  Embora Ouro Preto apresente população de aproximadamente 

70 mil habitantes, as elevadas concentrações de enxofre coletada na Serra Brígida 

podem ser oriundas de regiões urbanas mais adensadas, visto que as correntes de ar 

predominante para a região atravessam a era metropolitana de Belo Horizonte (distante 

aproximadamente 99 km de Ouro Preto) além de abranger um complexo de cavas de 

exploração de minério entre as duas áreas (Figura 2). Estudos demonstraram que 

indústrias localizadas entre 10 e 100 km de distância de um ponto de coleta podem ter 

influência na composição química da neblina, principalmente nas contribuições de SO2. 

Da mesma forma, altas concentrações de NO3 também podem se dever à elevada 

atividade humana (Zimmermann et al. 2003; Aikawa et al. 2007 e Sobik e Blás 2008). 

Em especial Tarrason e Iversen (1992) estimaram que a emissão de produtos sulfurados 

pela America do Norte seria responsável pela deposição no leste europeu de 

aproximadamente 2mg m-2 mês-1. 

CONCLUSÃO 
 A despeito da Serra da Brígida estar localizada a 450 km do oceano com 

altitude superior a 1400 masl, a quantidade de neblina coletada na região é similar a 

aquelas que ocorrem em sistemas litorâneas de menor altitude. Contudo sua 

contribuição relativa às entradas totais de água pode ser equiparada ao observado em 

florestas nebulosas montanas. Devido aos campos rupestres apresentarem cobertura 

vegetal aberta, a neblina pode ser depositada diretamente sobre a superfície do solo 

irregular, de forma que essas regiões tem uma menor capacidade de interceptação destes 

eventos pela copa das plantas. Ao contrario do observado no CR, a continuidade das 

copas da Mata Estacional Semi-decidual possibilita maior interceptação das gotículas de 

neblina que podem contribuir para as relações hídricas locais através do gotejamento do 

dossel saturado ou por absorção foliar (ver capitulo dois). 

  Não obstante, a sazonalidade dos eventos de chuva comparada com a 

constância da neblina torna a última uma fonte hídrica previsível para as comunidades 

vegetais existentes na área de proteção ambiental. Os eventos de nevoeiros ainda podem 

suplantar as necessidades hídricas na região, especialmente durante a estação seca, 

quando as chuvas são escassas, com a neblina tendo efeito sobre potencial hídrico do 
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solo devido ao gotejamento das copas foliares saturadas (MES), interceptação direta ou 

redução da temperatura do solo, como verificado em CR. 

Contudo, apesar da neblina contribuir com aproximadamente 13% das entradas 

totais de água, a deposição de nutrientes através dessa via supera em pelo menos dez 

vezes aquela observada para chuva. O enriquecimento de elementos das gotículas não 

pode ser somente atribuído as características da cobertura vegetal presente na Serra da 

Brígida ou as características geoquímicas locais, visto que as maiores concentrações de 

todos os elementos foram verificadas em área sem cobertura vegetal indicando uma 

possível contribuição das atividades humanas. Esse fato é reforçado pela maior 

deposição de S através da neblina, tradicionalmente atribuída a presença de cidades e 

áreas industrializadas nas zonas de formação das massas de ar. De forma semelhante, a 

maior concentração de Ca, Fe, Mg e Al na neblina indica a presença de materiais 

particulados suspensos no ar oriundos principalmente das atividades mineradoras tanto 

da região como das localidades de entorno. Contudo tal interpretação deve ser analisada 

de forma criteriosa, visto que a deposição de alguns elementos, que não são 

considerados importantes a saúde humana, mas que possuem algum efeito sobre a 

comunidade vegetal, mesmo em pequenas concentrações, pode não ter sido determinada 

pela técnica de análise química utilizada (Peralta-Videa et al.2011).  
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CAPITULO II: Capacidade de absorção foliar em Eremanthus erythropappus em 
fitofisionomias distintas localizadas na Serra da Brígida – Ouro Preto – MG.   

 

INTRODUÇÃO 
A disponibilidade de água é frequentemente limitante das comunidades e 

referida como principal governador da estrutura e funcionamento dos ecossistemas 

terrestres (Odum, 1971). Ambientes que apresentam limitada disponibilidade de água 

são caracterizados por uma baixa precipitação anual e/ou uma pronunciada sazonalidade 

dos eventos de chuva. Tais locais incluem savanas e estepes, onde a intermitência e 

variabilidade das chuvas, juntamente com características não lineares de infiltração e 

evapotranspiração do solo, formam um complexo sistema dinâmico dos ciclos hídricos 

(Guswa, 2005). Todavia, tradicionalmente, considera-se apenas a ocorrência de chuva 

ou neve (em ambientes temperados) como únicas fontes significativas de entrada de 

água em ecossistemas terrestres e que a absorção da água pelas plantas advém, 

preferencialmente, do sistema radicular (Oliveira et al. 2005). 

Diversas observações diretas e indiretas em ambientes naturais têm demonstrado 

que a capacidade de absorção de fluidos pelo limbo foliar representa uma importante via 

de entrada de água, principalmente em ecossistemas sazonais sujeitos a intensos eventos 

de neblina (Yang et al. 2010 para revisão). Mensurações in loco de fluxo inverso no 

xilema em caules e ramos têm demonstrado a capacidade de absorção de água pelo 

limbo foliar em Sequoia sempervirens em umidades relativas do ar superiores a 90%, 

que tendem a ocorrer durante eventos de neblina (Burgess e Dawson, 2004). A 

contribuição da absorção, mesmo que aparentemente baixa, tem revelado ser importante 

para a redução do estresse hídrico, principalmente em períodos de escassez de água, 

podendo causar aumento de potencial hídrico de até 1 MPa em Juniperus monosperma 

(Breshear et al. 2008). Adicionalmente, os pulsos de água advindos da chuva durante a 

estação seca favorecem o aumento da atividade fotossintética de plântulas vasculares de 

ambientes áridos e semi-áridos, mesmo que não ocorra alteração significativa do 

potencia hídrico do solo (Huxman et. al. 2004 e Resco et. al. 2008). 

De modo semelhante aos estudos conduzidos em campo, trabalhos 

desenvolvidos em ambientes controlados têm evidenciado que plantas podem apresentar 

estratégias alternativas para a absorção de água, principalmente durante um pronunciado 

estresse hídrico. Em casa de vegetação, espécies encontradas em floresta de carvalho 

vermelho apresentaram maior potencial hídrico quando expostas a eventos de neblina 
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artificiais, mesmo quando foi impossibilitada a entrada de água no solo. Oito em dez 

das espécies estudadas foram capazes de absorver entre 2% e 12% de seu peso foliar 

após a mesma ser imersa por 180 minutos em água deionizada (Limm et al. 2009). A 

espécie Chamaecyparis obtusa apresentou capacidade de absorver água enriquecida 

com rubídio através do limbo foliar, especialmente quando este se apresentava em altas 

concentrações, bem como foi verificado o aumento da concentração deste elemento no 

sistema radicular da planta, mesmo estando o solo protegido contra a entrada direta de 

água (Lai et al. 2007). De forma semelhante, os eventos atmosféricos que levam a 

umidificação do limbo foliar, como neblina ou orvalho, aumentam a produtividade 

fotossintética, a condutância estomática e crescimento do sistema radicular de Pinus 

strobus (Boucher et al. 1995).  

Esses trabalhos têm demonstrado novos limites do modelo hidráulico 

unidirecional solo-planta-atmosféra, onde um conjunto de mecanismos que envolvem a 

evapotranspiração do solo, pressão de turgor, trocas gasosas e componente gravitacional 

asseguram que o potencial hídrico foliar (ᴪf) máximo estaria sempre abaixo daquele 

apresentado pelo solo (ᴪS). Em geral, espera-se que o ᴪf se comporte segundo uma 

função sinusoidal , com os maiores valores ocorrendo próximos ao amanhecer, seguido 

por um decréscimo ao longo do dia e atingindo  menor valor próximo ao meio dia. 

Entretanto, Sequoia sempervirens apresentou durante eventos de neblina inversão da 

resposta esperada, o que se caracterizou por  ᴪf superior ao ᴪS, em especial para a copa 

inferior. O modelo solo-planta-atmosfera pode, portanto, ser bidirecional ou, em 

algumas situações, direcionar o fluxo completamente para o caule (Simonin et al. 2009). 

Neste sentido, os eventos de neblina podem desempenhar importante papel no 

ciclo hidrológico, principalmente em ambientes de altitude. A frequência e a duração 

desses eventos apresentam correlação positiva com a altitude, sendo que em áreas 

localizadas acima de 1000 masl, a neblina pode contribuir de forma mais significativa 

para as entradas de água do que a chuva (Pahl 1996). Em ambientes de altitude 

predominam as formações de neblina orográficas, onde o ar das regiões mais baixas é 

direcionado contra as encostas das montanhas, perdendo calor à medida que alcança o 

cume. Em determinada altitude, a temperatura do ar cai abaixo do ponto de saturação de 

água da massa de ar (Scholl et al. 2011). Durante intensos ou longos períodos de 

neblina as folhas das copas expostas apresentam uma fina película de água (Simonin et 

al. 2009), sendo o tempo de residência da água sobre o limbo dependente da capacidade 
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de saturação do limbo foliar, ângulo da folha e condições atmosféricas como 

temperatura do ar e velocidade do vento (Kidron, 2005), além de características físicas e 

químicas da camada cuticular (Koch et al. 2008, para revisão). 

A água, proveniente de chuva ou neblina, pode ser interceptada pelo limbo foliar 

sendo em seguida absorvida pela folha. Segundo Liang et al. (2009), independente da 

complexidade dos processos químicos e físicos que ocorrem para a entrada de água, a 

sua taxa de absorção é maior nos primeiros momentos pós-interceptação, uma vez que a 

folha está mais seca. À medida que as células se tornam mais túrgidas a taxa de 

absorção decresce gradualmente até o valor zero e a folha atinge o seu conteúdo 

máximo de água. Tendo em vista esse comportamento, a entrada de água na folha pode 

ser descrita por uma equação diferencial onde a taxa de entrada de água no limbo foliar 

é diretamente proporcional a diferença entre o conteúdo de água na folha a qualquer 

momento (C) e o conteúdo máximo de água no limbo foliar (Cmáx), portanto temos 

que: 

 

 !

 "
= #($%á& ' )$*  (eq.:1) 

 

Onde k é o coeficiente de absorção de água pelo limbo foliar, t é o tempo de 

permanência da lamina d´água sobre o limbo foliar e C é o conteúdo água dinâmico na 

folha no instante t. Temos ainda que quando t=0 o conteúdo dinâmico de água é igual ao 

conteúdo inicial de água (Ci), dessa forma, a partir da equação 1 temos que o conteúdo 

dinâmico de água no limbo no tempo t pode ser dado por: 

 

$ = $+ , ($%á& ' $+*(1 ' -./"*  (eq.:2) 

 

Os valores de Ci, Cmáx e k podem ser obtidos em experimentos conduzidos em 

laboratório (Para maiores detalhes verifique Liang et al. 2009). 

Os campos ferruginosos são formações típicas de topos de montanhas sujeitos a 

eventos de neblina (Jacobi et al. 2007 e Valim, 2012). Esses ambientes são 

caracterizados pelo depósito superficial de hematita, comumente denominados canga, 

com reconhecida diversidade e alto número de espécies endêmicas (Jacobi et al. 2007 e 

Gibson et al. 2010). A elevada variedade de espécies tem sido atribuída ao grau de 

isolamento desses ambientes e características geomorfológicas locais (Jacobi et al. 
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2007). No Brasil, essa tipologia vegetacional ocorre na Serra do Carajás no Pará e no 

Quadrilátero Ferrífero em Minas Gerais. Devido às características do solo e à marcante 

sazonalidade climática, acredita-se que plantas de campos ferruginosos estejam sujeitas 

a estresses ambientais como baixa disponibilidade de água e elevada concentração de 

metais pesados no solo (Jacobi et al. 2007 e 2008). Durante a estação seca, o estresse 

hídrico poderia ser amenizado pelos eventos de neblina e orvalho, comuns nas altas 

altitudes (Jacobi et al. 2007, para maiores detalhes). Entretanto, até o momento, não há 

estudos que tenham se ocupado com a mensuração do potencial hídrico de folhas ou 

qualquer outro parâmetro das relações hídricas de plantas em ecossistemas dos campos 

ferruginosos. 

No capítulo 1 do presente estudo, foi demonstrada a importância da neblina e da 

chuva para as entradas de água e potencial hídrico de solo em duas fitofisionomias e em 

habitats diferenciados pelo grau de adensamento de vegetação arbórea na Serra da 

Brígida, Minas Gerais. A área campestre, campo ferruginoso, apresenta-se sobre 

afloramentos rochosos entremeados por pequenas manchas de solos rasos, onde 

ocorrem as ilhas de vegetação arbórea. Por outro lado, a formação florestal estacional 

semidecidual ocorre sobre solos profundos, bem desenvolvidos. Assim, espera-se que 

mesmo sobre o mesmo clima, as condições microclimáticas difiram e imponham 

diferentes níveis de estresse hídrico para a vegetação. Portanto, espécies capazes de 

coocorrer nestes dois ambientes apresentariam ajustes ecofisiológicos distintos para 

lidar com diferentes graus de estresse hídrico. Tanto na área campestre quanto na 

formação florestal, a candeia (Eremanthus erythropappus) apresenta-se bem 

representada, servido como modelo para o presente estudo, cujo objetivo foi determinar 

a capacidade de absorção de água pelos seus limbos foliares em duas fitofisionomias 

localizadas em área de altitude durante a estação seca e chuvosa, tendo como 

fundamento o modelo proposto por Liang et al. (2009). 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 
 O estudo foi conduzido em duas áreas de campos ferruginosos com 

fitofisionomias distintas localizadas na Serra da Brígida dentro da Área de Proteção 

Ambiental Cachoeira das Andorinhas, no município de Ouro Preto, MG. A altitude 

média é de 1116 m. O clima local é do tipo tropical de altitude com temperaturas 

médias anuais de 20,5°C e precipitação anual de 1300 mm, concentrada principalmente 

nos meses de outubro a abril, e a precipitação acumulada nos períodos de seca não 

ultrapassa 100 mm. A predominância dessas condições torna o local propício aos 

eventos neblina (Baêta e Kozovits, submetido) onde se espera uma maior absorção de 

água pelo limbo foliar (Figura 1). 

 

Figura 1: Imagem de satélite das áreas de coleta. Google Earth. Acessado 
03 de maio de 2012. 

 A primeira área compreende uma formação campestre sobre substrato 

ferruginoso do tipo couraçada sendo a vegetação dominada por herbáceas, com poucas 

espécies de arbustos inseridos em uma matriz de rocha exposta e tapetes de 

monocotiledôneas, com um predomínio visível da espécie arbórea Eremanthus 

erythropappus. A segunda área, distante 710 m da anterior, corresponde a uma ampla 

associação de árvores sobre canga degradada, onde o acúmulo de solo ocultou a rocha 

matriz permitindo o desenvolvimento de uma formação florestal (Mata Estacional 

Semidecidual IEF/UFV/IBAMA 2005), com dominância de indivíduos arbóreos com 

dossel mais fechado, quando comparado com a área anterior. 
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Medição da capacidade de absorção da folha 
 Para determinar a capacidade de absorção de água pelo limbo foliar de 

Eremanthus erythropappus, dez indivíduos foram selecionados, em cada qual quatro 

folhas totalmente desenvolvidas localizadas no segundo e/ou terceiro nós, foram 

coletadas, de forma que cada folha retirada estava orientada para um ponto cardeal e 

totalmente exposta no topo da copa. Isto foi feito para captar variações do potencial 

hídrico das folhas devido a mudanças no ângulo de incidência da radiação solar. Para a 

seleção dos indivíduos, um transecto de 100 metros foi traçado em ambas as áreas e os 

indivíduos mais próximos do mesmo foram coletados a cada 10 metros de forma 

alternada em cada lado do transecto. Para evitar a repetição dos indivíduos entre as 

campanhas de seca e chuva, as plantas amostradas foram marcadas, totalizando 40 

indivíduos amostrados por área. Esses procedimentos foram repetidos duas vezes por 

estação (seca e chuvosa) com as coletas ocorrendo sempre entre as 9 e 10 horas da 

manhã. 

Para verificar a absorção, as folhas coletadas foram armazenadas em envelopes 

de alumínio revestidos com papel toalha levemente umedecido e resfriadas em caixas de 

isopor contendo gelo, de forma a evitar perda de água por transpiração. No laboratório, 

o pecíolo foliar foi vedado com parafilme, impossibilitando, dessa forma, a entrada de 

água por esta via. Cada conjunto de quatro folhas foi pesado e em seguida submergido 

em água destilada, sendo pesado a cada 15 minutos nas primeiras duas horas, a cada 30 

minutos nas duas horas seguintes, e finalmente após 1 hora no fim do experimento, 

conforme descrito por Liang et al. (2009). Entre cada pesagem, as folhas eram secas 

com papel toalha para a retirada da lamina de água superficial. As folhas foram então 

secas por 48h a temperatura de 80°C e seu peso seco registrado. 

A quantidade de água no instante de tempo t (de 0 a 300 minutos) foi 

determinada pela diferença entre o peso fresco da folha nesse tempo, subtraído o seu 

peso seco. Para a padronização desses valores eles foram dados como razão de água por 

peso seco como demonstrado abaixo: 

 =
!"# $ !%

!%
 

Onde C é o conteúdo dinâmico de água, PF o peso fresco das folhas depois de submersa 

em água destilada por t minutos e PS o peso seco das folhas. A capacidade total de água 

absorvida (TAB) pelo limbo foliar foi determinada utilizando a equação acima citada 

com PF medido após 300 minutos (5 horas) de submersão. 



56 

 

Medidas ambientais e climáticas 
 Uma vez que a capacidade de absorção está relacionada com a disponibilidade 

de água no solo e a umidade relativa do ar (UR), um conjunto de cinco tensiômetros foi 

alocado nos cinco primeiros pontos de cada transecto e os dados da estação 

meteorológica da Fazenda da Brígida foram disponibilizados pelo programa de 

Geologia Ambiental do Departamento de Geologia. O conjunto de tensimetros foi 

conectado a dataloggers (Monitor WaterMark 900M) que executavam leituras horárias 

do potencial hídrico do solo em ambas as áreas. Semelhantemente, as condições 

climáticas foram registradas pela estação meteorológicas (WatchDog serie 2000) 

Análise de dados 
 A adequação dos dados ao modelo proposto por Ling et al. (2009) e a estimativa 

do coeficiente de absorção (k) foi realizada através de regressões não lineares de acordo 

com a equação 2. Foi determinado que, para que as folhas de Eremanthus 

erythropappus seguissem as condições do modelo, o coeficiente de determinação 

deveria ser superior a quarenta por cento (R2
≥0.4) e os estimadores de k deveriam ser 

estatisticamente distintos de zero, sendo que tal pressuposto foi testado através da 

distribuição F de Fisher.   

 Uma vez que ocorreram distintas condições atmosféricas nos períodos de coleta 

(acrescentar datas das coletas) os dados foram agrupados de acordo com umidade 

relativa do ar (RH) e precipitação observadas. A segunda campanha da estação seca foi 

realizada sobre intensa neblina, sem o registro de precipitação significativa pela estação 

meteorológica. Dessa forma, a análise foi conduzida entre as áreas de mata e campo 

segundo as condições atmosféricas: (1) chuvosa, que ocorreram durante o período 

chuvoso, (2) sem nebulosidade (RH entre78% e 58%, precipitação inferior a 10mm) e 

(3) com neblina (RH 99% e 95%, de precipitação inferior a 10 mm) que ocorreram 

durante o período de seca. O coeficiente de absorção (k), o conteúdo dinâmico de água 

na folha saturada (Cmáx) e o conteúdo dinâmico inicial de água (Ci) em cada 

fitofisionomia e em cada condição atmosférica, foram comparados através do teste de 

Mann-Whitney. Adicionalmente foi testada a correlação entre o potencial hídrico do 

solo e as variáveis citadas para as cinco primeiras plantas amostradas por transecto.  
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RESULTADOS 
 Dos oitenta indivíduos amostrados, 73 apresentaram adequação a equação 2. Das 

sete plantas excluídas da análise, somente uma apresentou coeficiente de correlação 

inferior a 40%, sendo as demais removidas por não apresentarem estimadores do valor 

de k significativamente distintos de zero. Todos os indivíduos removidos estavam 

presentes na fitofisionomia campestre, dos quais seis foram coletados durante o período 

chuvoso e um durante a condição atmosférica de alta nebulosidade. As menores 

porcentagens de adequação ao modelo foram observadas durante a estação chuvosa com 

valor mínimo de R2 igual a 42% no campo rupestre e 62% na mata estacional 

semidecidual. A maior adequação ao modelo foi observada durante o intenso evento de 

neblina, uma vez que os valores de R2 estiveram entre 95% e 99% para o campo e 86% 

e 98% para a área de mata. 
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Figura 2: Conteúdo de água dinâmico médio por tempo de submersão em minutos para 
folhas de Eremanthus erythropappus.. A, B e C indicam, respectivamente, condição 
atmosférica sem nebulosidade, chuvosa e neblina. Fitosionomia mata (○) e campo (∆) e 
suas respectivas funções (linha tracejada - mata e linha continua - campo) de acordo 
com a equação ! = !" + (!#á ! "#)($ ! %&'*). 
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Tabela 1: Equação média para o conteúdo dinâmico de água nas fitofisionomias de 
acordo com as condições atmosféricas das datas de coleta para Eremanthus 

erythropappus. Sem nebulosidade indica período de precipitação inferior a 10mm e 
umidade do ar entre 58% e 78%, chuvosa indica precipitação atmosférica superior a 10 
mm e neblina indica período de precipitação inferior a 10 mm e umidade relativa do ar 
entre  95% e 99%. R2 indica o coeficiente de determinação com a equação  =  ! +

( "á# $ !)(% $ &'*,). 

Condição atmosférica Fitofisionomia Equação R2 

Sem nebulosidade Campo 1,447+(1,900-1,447)(1-e-0,018t) 0,917 

 
Mata 1,594+(2,072-1,594)(1-e-0,026t) 0,961 

Chuvosa Campo 2,199+(2,549-2,199)(1-e-0,024t) 0,859 

 
Mata 2,048+(2,585-2,048)(1-e-0,011t) 0,967 

Neblina Campo 1,198+(2,343-1,198)(1-e-0,007t) 0,984 

 
Mata 1,681+(2,262+1,681)(1-e-0,015t) 0,976 

 

 As equações indicaram que as funções médias de absorção foliar em Eremanthus 

erythropappus foram diferentes entre as fitofisionomias em cada condição atmosférica. 

Os coeficientes de absorção (k) foram maiores na mata estacional semidecidual do que 

no campo rupestre, excetuando as análises feitas durante a estação chuvosa, quando 

ocorreu inversão desses parâmetros (Tabela 1 e Figura 2). Os valores de k foram 

distintos entre as áreas em todas as condições atmosféricas (Z=-2,23 p=0,02; Z=-2,31 

p=0,02 e Z=-3,48 p<0,01 para condição atmosférica sem nebulosidade, chuvosa e 

neblina, respectivamente), com cinqüenta por cento das amostras de mata apresentando 

valores, em módulo, superiores ao do campo em todas as condições atmosféricas, 

exceto para o período chuvoso (figura 3). 
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Figura 3: Coeficiente de absorção foliar (k) de Eremanthus erythropappus de 
acordo com a condição atmosféricas das campanhas em cada habiat. k indica uma 
medida adimensional, desta forma é representado sem unidade. Sem nebulosidade 
(A) indica período de precipitação inferior a 10mm e umidade do ar entre 58% e 
78%, chuvosa (B) indica precipitação atmosférica superior a 10 mm e neblina (C) 
indica período de precipitação inferior a 10 mm e umidade relativa do ar entre  
95% e 99%. Z=-2,23 p=0,02; Z=-2,31 p=0,02 e Z=-3,48 p<0,01 para condição 
atmosférica sem nebulosidade, chuvosa e neblina, respectivamente. Box indica o 
intervalo entre o percentil 25 e 75, barra horizontal indica mediana (percentil 50). 

 Adicionalmente, é possível verificar que o conteúdo de água máximo (Cmáx) 

apresentou resposta distinta em condições de umidade relativa do ar inferior a 79%. 

Nessa condição, Cmáx foi de 1,91 g/g peso seco na área de campo e de aproximadamente 

2,08 g/g peso seco em mata (Z= -2,19 p=0,03). Essa reposta foi verificada somente 

nessa condição atmosférica, sendo Cmáx similar entre as fitofisionomias nas demais 

coletas, com médias de 2,6 g/g peso seco em condições chuvosas e 2,30 g/g peso seco 

durante os eventos de neblina (Z=-0,10 p=0,93 e Z=-0,98 p=34 respectivamente. 

(Figura 2 e Tabela 1). 

 De forma similar, o conteúdo total de água absorvido (TAB) apresentou padrões 

distintos em cada condição (Figura 4). Em condições atmosféricas sem nebulosidade o 

TAB foi similar entre campo e mata com média igual 0,47 g/g peso de seco (Z=-0,38 

p=0,74). Na presença de precipitação ocorreu uma inversão de reposta desse conteúdo 

entre a chuva e neblina, de forma que durante a estação chuvosa TAB foi 

significativamente maior para a mata estacional semidecidual (0,68 g/g peso de seco 
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para mata e 0,47 g/g peso de seco parta campo, Z=-2,31 p=0,02) e, ao longo do evento 

de neblina, o campo rupestre apresentou maiores valores de TAB (0,59 g/g peso de seco 

e 1,17 g/g peso de seco para mata e campo respectivamente, Z=-3,60 p<0,01). 
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Figura 4: Conteúdo total de água absorvido por folhas de Eremanthus 

erythropappus em cada fitofisionomia por condição atmosférica de coleta 
das amostras. Sem nebulosidade (A) indica período de precipitação inferior 
a 10 mm e umidade do ar entre 58% e 78%, chuvosa (B) indica 
precipitação atmosférica superior a 10 mm e neblina (C) indica período de 
precipitação inferior a 10 mm e umidade relativa do ar entre 95% e 99%. 
Z=-0,38 p=0,74; Z=-2,31 p=0,02 e Z=-3,60 p<0, para condição atmosférica 
sem nebulosidade, chuvosa e neblina, respectivamente. Box indica o 
intervalo entre o percentil 25 e 75, barra horizontal indica mediana 
(percentil 50). 
 

 Diferente do apresentado para as condições atmosféricas, somente alguns 

parâmetros da equação 2 apresentaram-se correlacionados com o potencial hídrico do 

solo (ᴪS). Como esperado, os maiores valores de conteúdo de água foliar inicial foram 

observados em potenciais hídricos de solo maiores (Figura 5). Em contraste, tanto o 

coeficiente de absorção foliar (k) quanto o conteúdo total de água absorvido (TAB) após 

as 5 horas de imersão não demonstraram estar correlacionados com a disponibilidade de 

água do solo (ρ=0,29 p=0,07 e ρ=0,12 p=0,46 para k e TAB, respectivamente). Os 

valores médios de ᴪS para cada fitofisionomia foram de -186,4 (±43,15), -10,8 (±3,60) e 

-211,7 (38,59) kPa para a área de campo e de -219,70 (±34,55), -37,99 (±12,93) e -

247,60 (±4,15) kPa para o ambiente de mata estacional nas condições atmosféricas sem 

nebulosidade, chuvosa e neblina intensa, porém a diferença entre os pares não foi 

significativa (Z=-0,94 p=0,42 para condição atmosférica sem nebulosidade, Z=-1,82 

p=0,08 para condição atmosférica chuvosa e Z=-0,541 p=0,69 para condição 

atmosférica de neblina).   
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Figura 5: Conteúdo inicial de água na folha por potencial hídrico do solo 
(ᴪS) em todas as condições atmosféricas.  Condição atmosférica sem 
nebulosidade (●), chuvosa (○) e com neblina (▼). ρ=-0,72 p<0,01.  
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DISCUSSÃO 
As folhas de Eremanthus erythropappus demonstraram adequação ao modelo 

proposto pela equação  =  ! + (  á! " #$)(1 " %
&'*). Dos oitenta indivíduos 

amostrados, aproximadamente 90% apresentaram adequação superior a R2=0,40, e ao se 

considerar as equações médias, a adequação foi superior a R2=0,80 em todas as 

condições atmosféricas. Entretanto, os coeficientes de absorção (k) da espécie foram dez 

vezes menores do que os encontrados para gramíneas utilizadas por Liang et al. (2009) 

para a confirmação do modelo. A maior capacidade de absorção apresentada por 

gramíneas é possivelmente reflexo de seus ciclos de vida mais (Augusto 2002), 

reduzindo dessa forma sua exposição ao estresse hídrico que pode afetar diretamente 

sua capacidade de recolher água traves da superficie foliar (Burgess e Dawson 2004). 

Coincidentemente, o modelo gerado no atual trabalho está de acordo com o resultado 

encontrado em outro estudo que relacionaram o potencial hídrico foliar ao amanhecer (ᴪ 

predawn) e a umidade do solo (Simonin et al. 2009). Em todos estes casos, o aumento 

da disponibilidade de água no solo leva a convergência de ᴪ predawn entre plantas 

expostas e não expostas a eventos de neblina (Simonin et al. 2009), indicando que 

apesar das diferentes vias de absorção de água, seja através do limbo foliar ou raiz, a 

entrada de fluidos ainda é dominada pelo gradiente de potenciais hídricos. O mesmo 

comportamento foi verificado na absorção de poluentes pelo limbo foliar que tendeu a 

se estabilizar de acordo com o tempo de exposição a arsênico (Bondada et al. 2004) 

Os distintos valores absolutos de k da equação 2 indicam que Eremanthus 

erythropappus nas fitofisionomias de campo rupestre e mata estacional semidecidual 

absorve água em diferentes taxa em cada condição atmosférica (Tabela 1 e Figura 3). 

Na ausência de nebulosidade ou durante os eventos de neblina, E. erythropappus 

absorve água mais eficientemente nas áreas mata de que os indivíduos presentes na área 

de campo. No entanto, ocorre inversão desse padrão durante a estação chuvosa, quando 

as condições atmosféricas são, em teoria, similares entre as fitofisionomias. Plantas 

sujeitas a maior estresse hídrico apresentam menores taxas de absorção foliar quando 

expostas a eventos de neblina controlados. Em comparação com indivíduos bem 

hidratados, Sequoia sempervirens demonstrou menor taxa de absorção quando suas 

folhas apresentaram ᴪf de -1,65 MPa(Burgess e Dawson, 2004). Comportamento similar 

foi observado em folhas de Pinus halepensis (Vaadia e Waisel 1963).  

Adicionalmente, o presente estudo verificou similaridade do ᴪS entre as 

fitofisionomias em cada condição atmosférica (Z=-0,94 p=0,42 para condição 
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atmosférica sem nebulosidade, Z=-1,82 p=0,08 para condição atmosférica chuvosa e 

Z=-0,541 p=0,69 para condição atmosférica de neblina), indicando que a 

disponibilidade de água no solo não influencia o coeficiente de absorção (k) ou a 

quantidade total de água absorvida (TAB). Primariamente, todos os eventos de 

precipitação são ao menos parcialmente interceptados pela folhagem, e somente em 

condições de intensa precipitação, onde a capacidade de saturação da copa das plantas é 

atingida, esses eventos levam a alterações no potencial hídrico do solo (Loik et al. 2004 

e Owens et al. 2006). Consequentemente, as determinadas “precipitação ocultas”, como 

orvalho e neblina, não afetam significativamente o potencial hídrico do solo. Contudo, 

elas podem afetar positivamente o balanço hídrico das plantas, i.e., plantas apresentam 

capacidade de absorção de água através do limbo independentemente da disponibilidade 

de água no solo. Nossos resultados estão de acordo com experimentos conduzidos 

próximo a Los Alamos, Novo México, onde o maior potencial hídrico de Juniperus 

monosperma antes do amanhecer (ᴪ predawn) também foi verificada, mesmo sem as 

alterações do conteúdo de água no solo durante eventos de chuva (Breshears et al. 

2008). A ocorrência de umidificação da copa sem que ocorra o gotejamento das 

superfícies foliares (throughfall) e consequentemente sem alteração do ᴪS também foi 

verificada em sistemas temperados (Ewings et al. 2009). 

A aparente reposta de k e TAB independente do potencial hídrico do solo reforça 

o modelo bidirecional no xilema. O atual modelo de fluxo solo-planta-atmosfera é 

considerado unidirecional, sendo a folha o principal dreno da coluna de água e minerais. 

Contudo, é possível que em condições onde a absorção pelo limbo foliar supere a perda 

de água pelo sistema radicular acarrete em fluxo reverso no xilema, sendo, neste caso, a 

raiz o principal dreno de água (Burgess e Dawson 2004). Tal comportamento foi 

verificado em Vellozia flavicans em campo rupestres (Oliveira e Dawson, 2005) e 

atribuído a estruturas especializadas localizadas na base dos limbos foliares, e não à 

capacidade de absorção do limbo foliar. Do mesmo modo, Pinus strobus apresentou 

incremento do sistema radicular quando exposto a eventos freqüentes de orvalho, 

mesmo estando o solo protegido do gotejamento ocasionado pela saturação do limbo 

foliar (Boucher et al.1995). 

Sequoia sempervirens pode apresentar, ao meio dia, potencial hídrico foliar 

maior do que ao amanhecer (tido como valor limite quando não ocorre transpiração 

noturna significativa) indicando a raiz como possível dreno. Contíguo com esta 

constatação foi verificado que durante eventos de neblina o ᴪf pode compensar 
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completamente o efeito negativo do componente gravitacional, devido ao aumento da 

altura (Simoni et al. 2009). Por outro lado, pode co-ocorrer à absorção foliar e radicular, 

cenário colaborado por nossos resultados devido à ausência de correlação entre k ou 

TAB e ᴪS (ρ=0,29 p=0,07 e ρ=0,12 p=0,46, respectivamente), podendo o caule 

apresentar-se como a principal dreno. Entretanto, deve-se ressaltar que o potencial 

hídrico de raiz de várias espécies de cerrado supera, em pelo menos dez vezes, o limite 

de detecção dos tensiômetros utilizados neste experimento (Augusto 2002). Apesar das 

limitações inerentes da técnica de medição, a correlação entre o potencial hídrico de 

solo e o conteúdo inicial de água nas folhas (Figura 5) indica um efeito indireto da 

disponibilidade de água no solo sobre a taxa de absorção, como demonstrado na 

equação 1. Portanto, a maior quantidade de água absorvida pelo limbo foliar de Sequoia 

sempervirens (Burgess e Dawson 2004) e Juniperus monosperma (Breshears et al. 

2008) pode ser atribuída a maior diferença inicial entre Cmáx  e Ci. 

Assim como os coeficientes de absorção apresentados pelas folhas de E. 

erythropappus nas duas fitofisionomias em cada condição atmosférica, a quantidade 

total de água absorvida também variou entre as áreas (Figura 4). A capacidade de 

absorção da folha é dependente de fatores físicos de sua estrutura, como espessura da 

cutícula e o arranjo dessa camada, assim como sua composição química. Entretanto, a 

condição superficial da folha se degrada com a idade e, consequentemente, permite 

maior entrada de água bem como a associação com organismos que aumentam sua 

superfície de coleta ao longo do tempo (Burgess e Dwason 2004).  A natureza da 

cutícula é primordialmente hidrofóbica devido à composição química desta estrutura, no 

entanto, superfícies hidrofóbicas de folhas podem se tornar hidrofílicas devido à 

exposição a fatores ambientais que levam à acumulação de sais, aumentando o caráter 

polar da cutícula ou ainda, que levem a erosão das estruturas cristalinas da camada 

epicuticular, possibilitando maior capacidade de umidificação da folha (Koch et al. 

2008). Ao mesmo tempo, alterações da composição química da camada epicuticular, 

como a redução da razão de componentes polares e apolares ao longo do 

desenvolvimento foliar, foram demonstradas para Prunus laurocerasus, o que afetou a 

sua capacidade de retenção de água, tornando a superfície foliar mais hidrofílica (Jetter 

e Schäffer, 2001). Contudo, reposta oposta foi observada em Brunnichia ovata  cujas 

folhas mais jovens apresentaram maior concentrações de alcoóis de cadeia longa e 

menor quantidade de hidrocarbonetos, fazendo das mesmas mais hidrofílicas que as 

folhas mais velhas (Chachalis et al. 2001)   
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Valim (2012), coletando nas mesmas áreas do presente estudo, observou que 

ocorre maior produção de serapilheira durante o período chuvoso na área de mata, 

indicando que existe menor investimento por parte dessa comunidade na manutenção de 

suas folhas. Tal condição pode indicar maior degradação anatômica de suas superfícies 

foliares durante a estação chuvosa nas áreas de mata, o que possibilita maior quantidade 

total de água absorvida (figura 4B) e o surgimento de folhas mais novas nesse ambiente 

acaba por permitir que as áreas de campo absorvam mais água do que as formações 

florestais adjacentes, comparativamente. Este fato é reforçado pela maior capacidade de 

absorção apresentada por tricomas glandulares senescentes de Eremanthus 

erythropappus em ambiente de floresta nebular na região de São Paulo, além da 

presença de polissacarídeos na estrutura cuticular, indicando possível hidrofilia (Lima et 

al. 2010). Todavia, estudos de fenologia relacionados à capacidade de absorção pelo 

limbo foliar, assim como alterações da anatomia foliar em condições naturais e 

controlados são necessários para elucidar os efeitos da senescência foliar sobre a 

capacidade de absorção e estocagem de água em Eremanthus erythropappus 

CONCLUSÃO 
 Eremanthus erythropappus apresentou capacidade de absorção de água através 

do limbo foliar ainda que reduzida em comparação a Liang et al. (2009). De forma 

significativa, as entradas de água pelas folhas são mais importantes para populações 

presentes na floresta Estacional Semi-decidual durante os eventos de neblina e 

apresentam maior relevância para o campo rupestre ao longo da estação chuvosa. Como 

demonstrado no capitulo anterior, maior quantidade de neblina alcança o solo em áreas 

de campo, o que pode ocasionar o amento do potencial hídrico de solo a valores 

semelhantes aos observados na mata. Contudo, a exposição durante horas dos 

indivíduos localizados na mata, a eventos de neblina, pode levar a compensação do 

estresse hídrico devido a maior quantidade de água absorvida através do limbo foliar. 

 A maior deposição de elementos, em especial enxofre (Capitulo 1), através da 

neblina pode adicionalmente ocasionar alterações da composição química das camadas 

cuticulares. A maior interceptação dos eventos de neblina pela floresta estacional pode 

levar a alterações mais acentuadas da cutícula, devido ao acúmulo de nutrientes e erosão 

da superfície foliar, afetando tanto a taxa de absorção como a quantidade total de água 

absorvida pelos indivíduos. Tais alterações da camada cuticular tornam-se mais 



69 

 

evidentes durante a estação seca quando, apesar da maior taxa de absorção foliar, a 

senescência foliar reduz a quantidade total de água armazenada pelas folhas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Os eventos de neblina são importantes fontes hídricas que apresentam baixa 

sazonalidade ao longo do ano e que podem levar a redução do estresse hídrico em 

campos rupestres ferruginosos e formações florestais de altitude sobre solo distrófico, 

áreas que foram foco do presente estudo. Nesses ambientes, os eventos de neblina 

contribuíram com até 13% das entradas totais de água, tendo uma marcada importância 

durante a estação seca, quando a neblina representou aproximadamente 70% das 

entradas totais de água no ambiente. O nevoeiro contribuiu de forma mais significativa 

nas entradas de água no campo devido a maior rugosidade superficial encontrada neste 

tipo de ambiente, que geralmente aumenta turbulência das correntes de ar, 

possibilitando o contato das gotículas de neblina com o solo e o aumento do potencial 

hídrico.Por outro lado, o gotejamento da neblina interceptada pelo dossel da floresta 

estacional semi-decidual contribuiu, em parte, para o throughfall de chuva.  

Parte da neblina retida pelas folhas pode ser absorvida pelo limbo foliar, como 

verificado para Eremanhuts erythropappus, em especial para populações presentes na 

área de floresta estacional. Neste contexto, o nevoeiro representa uma importante fonte 

hídrica para área de campo ruspetre por alterar o potencial hídrico de solo, enquanto que 

para populações de Eremanthus erythropappus presentes na floresta estacional semi-

decidual, a principal contribuição da neblina para a as relações hídricas ocorre pela 

absorção de água por meio do limbo foliar. 

 Apesar da neblina representar uma pequena fração da entrada total anual de 

água, ela apresenta deposição de nutrientes até dez vezes superior a da chuva. O 

enriquecimento de elementos das gotas de neblina, em especial S, indica a influência 

das atividades humanas sobre a composição química do nevoeiro, assim como a maior 

concentração de Al, Fe, Mg, Ca,  Zn deve ser atribuída à atividade mineradora local e 

regional. A interceptação dessa quantidade de sais pela folha pode ocasionar alterações 

químicas e físicas da camada cuticular afetando a taxa de absorção foliar de água. À luz 

desses resultados, novos estudos devem ser conduzidos no sentido de se mensurar o real 

efeito da neblina sobre trocas gasosas, captação e transporte de água no sistema solo-

planta-atmosfera. Além disso, o efeito da deposição anual de grandes quantidades 

desses elementos pode estar afetanto a nutrição mineral da vegetação dos campos 

ferruginosos. Portanto, o presente estudo acende novas possibilidades de trabalhos que 

busquem desvendar a relação entre os eventos de neblina e a reposta das comunidades 

vegetais presentes em ambientes de altitude, além da possibilidade dos eventos de 



74 

 

nevoeiro serem utilizados como indicadores dos efeitos da atividade mineradora sobre a 

qualidade do ar. 


