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RESUMO 

 

Realizou-se um estudo comparativo do microclima de uma área de floresta Reserva Biológica 

do Jaru (JAR), município de Ji-Paraná (10
o
4’48’’

 
S; 61

o
55’48’’

 
W) com o de uma área de 

pastagem está situado na Fazenda Nossa Senhora (FNS) (10º45'S; 62º21'W). Com 

consequência do desmatamento e mau uso dos recursos naturais, observaram-se alterações 

nos componentes do balanço de radiação solar e componentes de micrometeorológia. O 

albedo médio diário entre os anos de 2000 a 2011 foi mais elevado na área de pastagem, com 

24,5%, enquanto quanto na área de floreta foi equivalente a 14,3% na estação da seca. Na 

estação chuvosa, o albedo variou de 12,7% na floresta a 17,8% na pastagem. O saldo total de 

radiação foi superior na área de floresta, principalmente, na estação seca atingindo um valor 

de 147,13 W/m². As maiores temperaturas diárias do ar foram observadas na área de 

pastagem, em todos os períodos estudados. Analisando os dados numéricos denotamos uma 

diminuição na umidade relativa do ar de 10 % entre a área de floresta e a de pastagem. Já a 

precipitação apresentou uma diminuição de 20 %. As diferenças nas variáveis meteorológicas 

entre as áreas de floresta e de pastagem poderão induzir alterações no clima, em escala local 

ou regional, dependendo da extensão da área de desmantada. 

 

 

Palavras-chave: Radiação Solar; Albedo; Saldo Total de Radiação; Desmatamento; 

Microclima. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

We conducted a comparative study of the microclimate of an area of forest Biological 

Reserve of Jaru ( JAR ) , municipality of Ji- Paraná ( 10º4'48 '' S ; 61º55'48 '' W ) with a 

grazing area is situated Fazenda Nossa Senhora ( FNS ) ( 10º 45'S , 62º 21'W ) . With a result 

of deforestation and misuse of natural resources, there were changes in the components of the 

balance of solar radiation components and micrometeorology. The daily average albedo 

between the years 2000-2011 was highest in pasture area, with 24.5 %, while as in the area of 

forest was equivalent to 14.3 % in the dry season. In the rainy season, the albedo ranged from 

12.7% to 17.8 % in the woods in the pasture. The total net radiation was higher in forest area, 

mainly in the dry season reaching a value of 147.13 W/m². The highest daily air temperatures 

were observed in the grazing area in all periods. Analyzing the figures denote a decrease in 

relative humidity of 10 % between the area of forest and grassland. Already precipitation fell 

by 20 %. The different meteorological variables between areas of forest and grazing may 

induce changes in the climate, local or regional scale, depending on the extent of the area 

descanted. 

 

Key words: Solar Radiation, Albedo, Total Balance Radiation, Deforestation; Microclimate. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O estado de Rondônia tem mais de 3.465 milhões de hectares de pastos em processo 

de degradação. Este total corresponde a 14,5 % da superfícies do estado de Rondônia. A 

superfície total do estado de Rondônia é arredor de 23,7 milhões de hectares, que 

correspondem a 237.576,167 Km². Portanto, 23% do estado, (5,5 milhões de hectares) está 

coberto de pasto, dos quais mais da metade (63%) são pastos degradados (3,4 milhões de 

hectares). Considerando-se a influência das variações da cobertura vegetal no clima local, 

regional e global, os modelos de circulação geral da atmosfera devem ser ajustados aos dados 

observados á superfície. 

Para atender a estas necessidades, vários trabalhos foram realizados na Floresta 

Amazônica, com o objetivo de caracterizar o ambiente físico da floresta, em termos de 

balanço de radiação e balanço de energia [1]. As referidas pesquisas tornaram-se mais 

frequentes, após a realização do Projeto ABRACOS – Estudo Anglo-Brasileiro de 

Observações do Clima da Amazônia [2] e Programa LBA – Experimento de Grande Escala da 

Biosfera-Atmosfera na Amazônia, mostraram que áreas de floresta absorvem mais radiação 

que áreas de pastagem e que essa diferença advém majoritariamente do fato que pastagens 

refletem uma maior proporção da radiação solar incidente quando comparadas a florestas. 

Estas aprisionam a radiação devido às múltiplas reflexões no profundo dossel. Em média a 

pastagem reflete 18% da radiação solar, enquanto a floresta reflete somente 13%. Como a 

floresta é bem ventilada devido aos movimentos turbulentos do ar próximo à superfície, ela é 

mais fria que a pastagem e, desse modo, emite menos radiação termal [3]. Onde a pastagem e 

a floresta são fatores determinantes para pesquisa, pois apresentam áreas bem distintas com 

diferentes componentes de radiação. 

A grande carência de medições microclimáticas, em áreas de pastagem e de floresta 

na Amazônia, tem dificultado as avaliações das consequências do desmatamento no clima 

local, regional e global. Para suprir esta necessidade ,tem-se que fornecer dados 

microclimáticos para estudos mais realísticos sobre o clima de áreas desmatadas e áreas de 

florestas na Amazônia, está sendo realizado o Programa LBA – Experimento de Grande 

Escala da Biosfera-Atmosfera na Amazônia, em duas localidades no estado de Rondônia, 
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sudoeste da Amazônia. Desde 1998, vêm sendo realizadas medições microclimáticas em uma 

área de pastagem e de floresta em Rondônia. 

O LBA é uma iniciativa internacional de pesquisa liderada pelo Brasil e que está 

planejado para gerar novos conhecimentos, necessários à compreensão do funcionamento 

climatológico, ecológico, biogeoquímico e hidrológico da Amazônia, do impacto das 

mudanças dos usos da terra nesse funcionamento, e das interações entre a Amazônia e o 

sistema biogeofísico global da Terra. O LBA está centrado em torno de duas questões 

principais que estão sendo abordadas através de pesquisa multidisciplinar, integrando estudos 

de Ciências Físicas, Químicas, Biológicas e Humanas. 

Com a finalidade de contribuir para estudos microclimáticos na Amazônia 

especificamente no sudoeste da Amazônia, especialmente em aspectos relacionados com o 

desmatamento e o uso dos recursos naturais e produzir ciência de qualidade que possa ser 

usadas como base para politicas publica ambiental. Sendo assim utilizando-se dados dos sítios 

meteorológicos do Programa LBA, o presenta trabalho tem como objetivos analisara a 

variabilidade dos componentes de radiação solar em áreas de pastagem e floresta em 

Rondônia, no período de 2008 a 2011, usando dados de radiação incidida, radiação solar 

refletida, radiação de onda longa atmosférica, radiação de onda longa emitida pela superfície 

terrestre, saldo de radiação, temperatura do ar, unidade do ar e precipitação. Assim sendo, este 

projeto de pesquisa será realizado dentro do contexto do LBA. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2.1. O ESPECTRO ELETROMAGNÉTICO 

 

O espectro de emissão do sol apresenta intensas variações decorrentes da 

absorção dos componentes atômicos, como hidrogênio, magnésio, alumínio, etc., 

presentes na atmosfera solar. Esses espectros de absorção são denominados Linhas de 

Fraunhofer, em homenagem ao seu descobridor Joseph Fraunhofer (1887-1826), e 

permitem analisar a composição química do Sol à distância. A emissão ou absorção de 

um fóton por um átomo se realiza quando um elétron muda de órbita. A emissão ocorre 

se o nível de energia da órbita de chegada é menor que o do nível de partida, com o 

contrário ocorrendo na absorção. Quando o equilíbrio termodinâmico é atingido, ou seja, 

quando o fluxo de energia emitido é igual ao absorvido, o elemento passa a atuar como 

um corpo negro. No caso da fotosfera, a temperatura decresce com a altitude e, portanto, 

um fóton que escapa atravessa um meio mais frio. Desse modo, ele será absorvido por 

átomos em temperatura inferior e, por consequência, com taxas de emissão inferiores. Há, 

portanto, um déficit que pode ser traduzido por uma absorção. Pode-se dizer que o Sol 

emite energia em, praticamente, todos os comprimentos de onda do espectro 

eletromagnético permeados pelas diversas linhas de absorção. 44% de toda essa energia 

emitida se concentram entre 400 e 700 nm (obs.: 1 nm =     
 m), denominado espectro 

visível de energia (tabela 2.1.1). O restante é dividido entre radiação ultravioleta (< 

400nm) com 7%, infravermelho próximo (entre 700 e 1500nm) com 37% e infravermelho 

(> 1500nm) com 11%. Menos de 1% da radiação emitida concentra-se acima da região 

do infravermelho, como sejam, micro-ondas e ondas de rádio, e abaixo da região 

ultravioleta, como raios X e raios γ.  

 

Tabela 2.1. 1: Comprimento de onda aproximado das cores no espectro de luz visível. 

Vermelho Laranja Amarelo Verde Azul Violeta 

780 a 622 nm 622 a 597 nm 597 a 577 nm 577 a 492 nm 492 a 455 nm 455 a 390 nm 
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É importante lembrarmos que a radiação emitida pelo sol, assim como toda radiação 

eletromagnética, viaja a velocidade da luz, isto é, aproximadamente, 300.000 km/s. Deste 

modo, pode–se estabelecer uma relação entre a velocidade da luz (v [m/s]), o comprimento de 

onda (λ [m]) e a frequência da onda (f [Hz]): 

 

 2.1 

 

2.2. LEI DE RADIAÇÃO 

 

2.2.1. Corpo negro (CN) 

 

Um corpo hipotético, capaz de absorver integralmente toda a energia radiante 

incidente sobre ele. Um corpo absorvente perfeito, para qualquer comprimento de 

onda. 

 

 

Figura 2.2.1. 1: Ilustração do corpo negro [4]. 

 

Concepção do comportamento do corpo negro: o orifício de uma cavidade de 

paredes adiabáticas e rugosas, mantida sob vácuo, em estado de equilíbrio. 

fv 
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 Emissividade ( 
  

): É definida como a razão entre a energia emitida por um 

determinado corpo, num determinado comprimento de onda, e a correspondente 

energia emitida por um Corpo Negro à mesma temperatura do corpo considerado. 

Portanto,  
  

    . 

 Absorvância (A): É a razão entre a quantidade de energia absorvida e o total 

de energia que incide sobre um volume de matéria, para um dado comprimento de 

onda. Portanto,       . 

 Refletância (  ): É a relação entre a energia refletida para o hemisfério de 

origem e a radiação incidente, para um dado comprimento de onda. Pela definição de 

CN,      . 

 Transmitância (  ): É a relação entre a energia transmitida e o total incidente, 

para um dado comprimento de onda. Um Corpo Negro tem      . 

Pela Lei da Conservação de Energia, temos:           

 

2.2.2. Lei de Stefam-Boltzman 

 

Em 1879, o físico esloveno Jožef Stefan (1835-1893) deduziu, a partir de 

resultados experimentais, que a potência P (energia irradiada por segundo) de um 

corpo negro é diretamente proporcional à sua temperatura T elevada à quarta potência 

e também diretamente proporcional à área A da superfície emissora. Mais tarde, em 

1884, o físico austríaco Ludwig Boltzmann (1844-1906) deduziu a Lei de Stefan 

teoricamente, utilizando a Termodinâmica estatística. O modelo utilizado por 

Boltzmann foi uma máquina térmica que, em vez de usar gás como substância, usava a 

luz. Essa relação foi chamada de Lei de Stefan-Boltzman, 

 

 2.2 

 

Onde: 

ε: emissividade do corpo 

. T=P 4
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σ: constante de Stefan-Boltzman (                   ) 

T: temperatura absoluta do corpo 

A: área do corpo. 

 

2.2.3. Lei de Wien 

 

No princípio da última década do Século XIX os resultados experimentais 

mostravam que, para cada temperatura (T), devia haver um determinado comprimento 

de onda (    ) corresponde ao máximo da função      ). Então,      é a abcissa do 

ponto onde se verifica a máxima emissividade a uma determinada temperatura [5]. 

Em 1894, Wilhelm Wien[6] conclui que: 

 

 2.3 

 

A última equação expressa a Lei de deslocamento de Wien, exprime o 

deslocamento do máximo da função        ao longo do eixo das abscissas. A 

equação 2.3 evidencia que, quando a temperatura aumenta, o valor de      diminui 

(figura 2.2.3.1). Fisicamente essa equação revela que, quanto maior a temperatura da 

superfície emissora, mais se aproximará do ultravioleta o comprimento de onda da 

radiação emitida com maior intensidade. Caso a temperatura da superfície emissora 

venha a diminuir esse deslocamento acontecerá na direção do infravermelho. Daqui se 

infere que, qualquer corpo luminoso que venha progressivamente a se resfriar, deixar 

de emitir luz visível. 

 

KT máx  2897
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Figura 2.2.3. 1: Representa a lei de Stefan-Boltzman e a Lei de Wein [7]. 

 

Em 1898, Wien chegou á conclusão que o máximo de       , isto é, a 

ordenada correspondente a     , deveria ser proporcional à quinta potência da 

temperatura absoluta do corpo negro. Desse modo, 

 

 2.4 

 

é a Segunda Lei de Wien, onde K é um fator de proporcionalidade. 

 

2.2.4. Lei de Kirchhoff 

 

Em 1859, Gustav Kirchhoff sugeriu que, sob condição de equilíbrio de 

radiação, o quociente entre a emitância monocromática (   ) de um corpo e seu 

5),( KTTE 
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correspondente coeficiente de absorção (  ), dependia apenas do comprimento de 

onda (λ) e da temperatura absoluta (T), ou seja [8]: 

 

 2.5 

 

onde        é uma função, cuja forma só veio a serem conhecidas 40 anos mais tarde, 

normalmente chamada emissividade monocromática e que traduz a emitância por 

unidade de comprimento. Kirchhoff notou que a função        não dependia do 

corpo, mais da temperatura absoluta e do comprimento de onda [9]. 

Analisando a equação 5, verifica-se que, se o coeficiente de absorção 

monocromática for nulo (    ), deve-se ter,      . Portanto, se     pudesse ser 

diferente de zero quando    fosse nulo, então a energia emitida por unidade de área, de 

tempo e de comprimento de onda [      ] seria paradoxalmente infinita. A condição 

imposta revela que, se um corpo não absorve energia radiante em um dado 

comprimento de onda, ele também não emite nesse mesmo comprimento e vice-versa. 

Este comportamento somente foi completamente e compreendido após o 

surgimento da teorica quântica. No caso específico do corpo negro, tem-se, por 

definição,     , para qualquer comprimento de onda. Logo verificou – se , que: 

 

 2.6 

 

Então, a função        é a emitância monocromática do corpo negro 

(unidade expressa em                  ou         ) que sob uma dada 

temperatura, é a máxima possível qualquer que seja o comprimento de onda. 

A aplicabilidade da Lei de Kirchhoff pressupõe satisfazer a condição de 

equilíbrio radiativo. Uma das características desse equilíbrio é como foi observado, 

que haja isotropia do campo radiativo. Na atmosfera, o campo radiativo, no tocante à 

radiação solar direta, não é isotrópico, pois sua intensidade varia com a direção, não 

sendo possível aplicar a Lei de Kirchhoff ao estuda-lo. No entanto, o campo da 

).,( TEM
e

 

),(/ TEaM
e
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radiação difusa (resultante do espalhamento da energia solar pela atmosfera), 

dependendo de condições instantâneas e localizadas. Pode aproximar-se bastante da 

situação isotrópica, o mesmo acontece no tocante à radiação de grande comprimento 

de onda. Segundo Coulson (1975) enfatiza que, dentro deste contexto instantâneo e 

localizado. Pode-se empregar a Lei de Kirchhoff á atmosfera, assumindo-se a 

condição de equilíbrio radiativo para a radiação de ondas longas [10]. 

 

2.3. INTERAÇÃO DA RADIAÇÃO COM OS MATERIAIS 

 

A radiação solar interage com os elementos que compõem a atmosfera 

terrestre, tais como moléculas, gases, nuvens, aerossóis, etc., e, também, com aqueles 

que estão sobre a superfície terrestre. Isto é, quando a radiação solar atinge o topo da 

atmosfera e viaja até a superfície, sofre atenuações devidas às interações com estes 

elementos. Deste modo, definimos a atenuação como a subtração de uma fração de 

energia do fluxo incidente. 

A atenuação se dá por meio da absorção ou do espalhamento da radiação em 

outras direções que não a do alvo em superfície. A absorção é a fração subtraída do 

fluxo incidente que é incorporada à energia interna do meio atravessado. Portanto, 

parte da energia é retirada do feixe, causando um aumento da energia interna do 

elemento de volume (por esse motivo, é relacionada ao aquecimento de camadas 

atmosféricas). O espalhamento é a fração subtraída do fluxo incidente que é re-

irradiada para diferentes direções do espaço. Parte da radiação não sofre nenhum tipo 

de interação e é inteiramente transmitida, através do volume de matéria, no mesmo 

sentido do feixe incidente. 

 

2.3.1. O Espalhamento De Radiação Solar Na Atmosfera Terrestre 

 

Parte da radiação solar que atravessa a atmosfera é espalhada, ou seja, tem 

sua direção e sentido desviados por moléculas e partículas presentes no caminho 

óptico. A natureza do espalhamento depende do tipo de agente que realiza tal 



10 

fenômeno. Isto é, o espalhamento causado por uma molécula de um gás tem 

características distintas do espalhamento causado por um aerossol ou por uma gotícula 

de nuvem. Além do agente causador, o espalhamento também vai depender do 

comprimento de onda da radiação. Por exemplo, a radiação ultravioleta é espalhada 

com mais intensidade por uma molécula do que a radiação visível. Deste modo, a 

medida do espalhamento vai depender destes dois fatores: o comprimento de onda e a 

natureza do agente espalhador. 

 

2.3.2. Espalhamento de Rayleigh 

 

Espalhamento Rayleigh é nome dado ao espalhamento de radiação por 

partículas muito pequenas, de forma que o comprimento de onda da radiação incidente 

seja muitas vezes maior do que a dimensão da partícula (r << λ). Esse tipo de 

fenômeno para radiação solar é geralmente promovido por moléculas e 

micropartículas em suspensão na atmosfera e, por esta razão, é também chamado de 

espalhamento molecular. Esse tipo de interação começou a ser estudado no século 

XIX, por Lord Rayleigh (1842-1919), em virtude de observações da luz e da coloração 

do céu. No espalhamento Rayleigh a intensidade do espalhamento molecular é 

inversamente proporcional à quarta potência do comprimento de onda. Esta relação é a 

responsável pela coloração azul do céu. Apesar de a cor violeta apresentar o menor 

comprimento de onda e, portanto, a melhor eficiência de espalhamento, é a cor azul 

que se faz notar com maior facilidade. Isso acontece, pois a radiação de cor azul é 

transmitida com maior facilidade através da atmosfera e, também, por que o olho 

humano é mais sensível a comprimentos de onda próximos do azul. 

No caso de partículas maiores, como aerossóis e gotas em nuvens, o 

espalhamento recebe o nome de espalhamento Mie, devido ao tratamento físico e 

matemático adotado para o fenômeno. Ao contrário dos gases, o espalhamento da 

radiação por partículas possui um grau de complexidade maior. Por exemplo, a 

variabilidade das características físico-químicas dos aerossóis é tamanha que não se 

pode generalizar o conhecimento adquirido sobre a forma do espalhamento e suas 

dependências com o comprimento de onda. 
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Um exemplo dessa heterogeneidade é apresentado na tabela 2.3.2.1 com uma 

divisão simplificada das quatro categorias básicas de partículas em suspensão na 

atmosfera: 

 

Tabela 2.3.2. 1: Características das partículas em suspensão na atmosfera 

Nome Raio Forma Índice de refração 

Aerossóis 0,1-1µm Irregular Altamente variável 

Gotas (nevoeiro) 0,1-1µm Esférica Conhecido 

Gotas (chuva) 1-10µm Esférica Conhecido 

Cristais de gelo 1-100µm Irregular Conhecido 

 

O tratamento matemático do espalhamento Mie se baseia na hipótese de que 

as partículas são esferas homogêneas e com intensa descontinuidade do índice de 

refração em suas superfícies. Neste caso, considera-se também que a radiação é 

espalhada igualmente em todos os comprimentos de onda. Por esta razão, as nuvens 

parecem brancas. Em dias muito poluídos e, portanto, com alta concentração de 

aerossóis a névoa também é esbranquiçada. 

O pôr e o nascer do sol têm cores que tendem para o amarelo e o vermelho. 

Nestes casos a luz tem que atravessar um caminho óptico bem maior e, portanto, a 

atenuação de radiação também é maior. Como os comprimentos de onda menores 

espalham com mais facilidade, resta apenas radiação de comprimentos de onda 

maiores, portanto, amarelo ou vermelho. 

Quando o raio das partículas é muito maior que o comprimento de onda da 

radiação, a distribuição angular da radiação espalhada é descrita pelos princípios da 

óptica geométrica. Neste caso o espalhamento de luz visível por gotas de chuva ou 

gotas maiores em nuvens e partículas de gelo. Este tipo de fenômeno explica a 

formação de arco íris, auréolas, halos, coroas, dentre outros. 
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2.3.3. Absorção De Radiação Solar Na Atmosfera Terrestre 

 

Quando um feixe de radiação atravessa um determinado volume de gás, parte 

de sua energia pode ser absorvida pelas moléculas e átomos presentes nesse volume. 

Em contrapartida essa mesma massa de gás pode emitir energia em outros 

comprimentos de onda. Esses fenômenos se refletem tanto no balanço da energia 

mecânica, relacionada aos modelos de translação, rotação e vibração da molécula, 

quanto no balanço da energia eletrônica, relacionado à estrutura detalhada do núcleo e 

dos elétrons. Neste nível, a absorção e a emissão são observadas quando os elétrons 

sofrem transições de um estado para outro de energia. As primeiras investigações 

sobre as transições eletrônicas tiveram início no começo do século XX, em estudos 

sobre o espectro do átomo de hidrogênio, onde se mostrou que as órbitas circulares 

dos elétrons são quantizadas. Isto é, que seus momentos angulares são múltiplos de um 

valor básico. Dessa forma, os átomos podem existir em certo estado básico, de nível 

mínimo de energia, no qual não há emissão de radiação. A mesma só ocorre quando o 

átomo realiza uma transição de certo estado de energia    para outro inferior,    ·. A 

absorção, por sua vez, ocorre de maneira inversa, quando o elétron salta para uma 

órbita posterior. Neste caso, se diz que o átomo está em seu estado excitado. 

Matematicamente tem-se que: 

 

 2.7 

 

onde hf representa o quantum de energia contido no fóton emitido durante a transição 

(h = constante de Planck                           ). Essa equação é 

denominada relação de Planck. 

No espectro solar, os principais gases absorvedores são o vapor d’água, o 

oxigênio, o ozônio, o nitrogênio, o gás carbônico, além das espécies monoatômicas do 

oxigênio e nitrogênio. Outros espectros de absorção são observados para constituintes 

menores como o monóxido de carbono, a amônia e o óxido nitroso. Os espectros de 

absorção devido às transições eletrônicas do oxigênio e nitrogênio, atômicos e 

moleculares, ocorrem predominantemente na região ultravioleta, enquanto aquelas 

hfII ii  1
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relacionadas às transições vibracionais de moléculas triatômicas como o vapor d’ 

água, ozônio e gás carbônico ocorrem na região do infravermelho. 

Na figura 2.3.3.1 são apresentados os espectros de absorção. Observa-se que 

abaixo de 0,3 μm a radiação é completamente absorvida pelo ozônio e oxigênio 

estratosféricos. Portanto, dizemos que a atmosfera é opaca para a radiação neste 

intervalo espectral. Entre 0,3 e 0,8 μm, na região visível e no final do espectro UV, a 

atmosfera é praticamente transparente. Ou seja, quase toda radiação solar atinge a 

superfície. 

A região infravermelha é de forte absorção, principalmente pelo vapor d’ 

água e pelo gás carbônico. Somente entre 8 e 12 μm é que também há uma grande 

região transparente, com exceção da banda de 9,6 μm onde o ozônio absorve 

fortemente. Esta região de transparência é chamada de janela atmosférica. 

 

 

Figura 2.3.3. 1: Espectros de absorção [11]. 
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Observa-se, portanto, características bem marcantes para a radiação. 

Enquanto a atmosfera é praticamente transparente para a radiação solar, ela é 

praticamente opaca para a radiação terrestre (com exceção da janela atmosférica). Esse 

comportamento explica o efeito estufa, que podemos entender fazendo uma analogia 

com um carro parado sob o sol. A radiação solar penetra o vidro, mas a radiação de 

onda longa (emissão) não consegue sair. Resultado: aumento excessivo de temperatura 

dentro do carro. Parte do balanço de radiação do planeta é controlado pelas nuvens que 

refletem a radiação solar e absorvem fortemente a radiação terrestre, inclusive na 

região da janela atmosférica. Com isto, evita-se um forte aquecimento diurno e um 

forte resfriamento noturno. 

 

2.4. BALANÇO DE RADIAÇÃO SOLAR 

 

O Saldo de radiação é a energia disponível para os processos físicos e químicos 

que ocorrem na interface superfície-atmosfera. A radiação líquida resulta do balanço 

entre a radiação de onda curta e longa próximo à superfície, podendo ser expressa pela 

seguinte equação: 

 

 2.8 

 

onde    é o saldo de radiação solar,     é a radiação de onda curta incidente,      é a 

radiação de onda curta refletida pela superfície,     é a radiação de onda longa da 

atmosfera e      é a radiação de onda longa emitida pela superfície em     ( Sendo W 

unidade de potência e m² de Área ).  

 

2.4.1. Radiação De Onda Curta 

 

A radiação solar, ao atravessar a atmosfera, interage com esta fazendo com 

que parte seja refletida, absorvida e transmitida. A parte da energia radiante que atinge 

)()( outinoutinn LLRRR 
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o topo da atmosfera e transfere-se diretamente à superfície do solo é chamada de 

radiação direta (  ). Enquanto a energia proveniente das demais direções constitui a 

radiação difusa (  ), a qual é decorrente da presença de moléculas e partículas em 

suspensão na atmosfera. Á soma da radiação direta e da radiação difusa dá-se o nome 

de irradiação global (radiação de onda curta incidente). 

Todos esses componentes se referem à radiação de onda curta e estão 

compreendidos na faixa de 0,15 a 3,0 μm do espectro solar. Podendo ser expresso pela 

seguinte equação: 

 

 2.9 

 

2.4.2. Radiação De Onda Longa 

 

O fluxo de radiação de onda longa (4 a 100 μm) incidente na superfície (  ) 

resulta da emissão de radiação pelos constituintes atmosféricos tais como: o vapor 

d’água e o dióxido de carbono, enquanto que o fluxo de radiação de onda longa que 

sai da superfície (  ) resulta principalmente da capacidade da superfície em emitir 

radiação, sendo proporcional à quarta potência da temperatura absoluta da superfície.  

Para determinar os fluxos de radiação de onda longa emitida pela atmosfera, 

pode-se utilizar a Lei de Stefan-Boltzman, a qual é dada por: 

 

 2.10 

 

onde    é a emissividade da atmosfera determinada em condições de céu claro,  é a 

temperatura do ar próximo à superfície e   é a constante de Stefan-

Boltzmann(                  . Analogamente, a equação para determinar o 

fluxo de radiação de onda longa emitida pela superfície (  ) é dada por: 

 

udin RRR 

4

aad TL 
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 2.11 

 

onde    é a emissividade da superfície,    é a temperatura da superfície, σ é a 

constante de Stefan-Boltzmann (                  . 

 

2.4.3. Albedo 

 

O albedo da radiação solar (  ) é definido como a razão entre a quantidade de 

energia radiante refletida        pela substância e o total incidente      , para um dado 

comprimento de onda e esta razão é dado em porcentagem (%). 

 

  

2.12 

 

2.5. UMIDADE RELATIVA DO AR 

 

A umidade relativa é definida como a razão entre a quantidade de água presente 

em uma determinada porção da atmosfera (pressão parcial de vapor de água) com a 

quantidade total de vapor de água que a atmosfera pode suportar em uma determinada 

temperatura (pressão de vapor). A umidade relativa é expressa como uma porcentagem e 

é calculada da seguinte maneira: 

 

  

2.13 

 

Onde: 

        Pressão parcial de vapor de água em uma mistura de gases; 

4

ssu TL 

%100
in

out
s

R

R


%.100
* )(

)(

2

2 
OH

OH

P

P




17 

  
       Pressão de vapor de saturação da temperatura da mistura de gases; 

  : umidade relativa da mistura de gases sendo considerada. 

 

2.6. PRECIPITAÇÃO 

 

Em meteorologia, precipitação descreve qualquer tipo de fenômeno relacionado 

à queda de água do céu. Isso inclui neve, chuva e chuva de granizo. A precipitação é uma 

parte importante do ciclo hidrológico, sendo responsável por retornar a maior parte da 

água doce ao planeta. 

A unidade de medida da precipitação é dada em milímetro (mm).   
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3. PROBLEMÁTICA DAS MUDANÇAS E VARIAÇÕES CLIMÁTICAS EM 

ECÓSSISTEMAS 

 

3.1. MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

As mudanças climáticas vêm acontecendo em nível regional e global e já há 

indícios de que estão afetando muitos ecossistemas [12]. As mudanças que ocorrem de 

forma geral incluem alterações nos regimes de temperatura ambiental, alterações na 

radiação solar, chuvas, ventos e mudança no uso da terra, acarreta secundariamente 

um vasto conjunto de efeitos biológicos, alguns dos quais acabam contribuindo com 

mudanças ambientais regionais que intensificam os efeitos das mudanças climáticas 

tanto em escalas regional como global. Segundo Salati (2001), o atual equilíbrio 

dinâmico da atmosfera amazônica está sujeito a forças de transformação que levam ás 

variações climáticas e podem se estudadas sob três diferentes aspectos: 

 

I. Variações climáticas na região podem ser devidas às variações 

climáticas globais, decorrentes de causas naturais. Essas mudanças 

estão relacionadas com variação das intensidades da radiação solar, 

variações da inclinação do eixo de rotação da Terra, variações da 

excentricidade da órbita terrestre, variações das atividades vulcânicas e 

variações da composição química da atmosfera, entre outras. Existem 

registros sobre as oscilações climáticas na Amazônia ocorridas durante as 

glaciações e também de variações mais recentes da temperatura local. Os 

feitos do El Niño, que é um fenômeno natural, podem estar incluídos 

dentro dessa categoria. O tempo de resposta às forças transformadoras 

pode ser em um período anual. De décadas e milênios. Não há muitas 

medidas que a sociedade possa fazer contra essas tendências a não ser se 

preparar para minimizar seus efeitos quando houver possibilidade de 

previsões científicas e evitar exercer atividades que possa contribuir para 

a aceleração dos ciclos naturais dos fenômenos. 

 



20 

II. Mudanças climáticas de origem antrópicas, decorrentes de alterações 

do uso da terra dentro da própria região amazônica. Tais alterações 

estão relacionadas diretamente ao desmatamento de sistemas florestais 

para transformação em sistemas agrícolas e / ou pastagem, o que implica 

em transferência de carbono (na forma de dióxido de carbono) da 

biosfera para a atmosfera, contribuindo para o aquecimento global, o qual 

por sua vez acaba influenciando nas alterações no microclima da região 

amazônica. Evidências de estudos observacionais e estudos de 

modelagem [13-15] demostraram que mudanças na cobertura superficial 

podem ter um impacto significativo no clima regional e global.  

 

III. Variações climáticas decorrentes das mudanças climáticas globais 

provocadas por ações antrópicas. Se as tendências de crescimentos 

das emissões se mantiverem, os modelos climáticos indicam que poderá 

ocorrer aquecimento até acima de 6ºC em algumas regiões do globo até 

final do século XXI. É provável que a temperatura média global durante 

o século XXI aumente entre 2,0ºC a 4,5ºC, com uma melhor estimativa 

de cerca de 3,0ºC, e é muito improvável que seja inferior a 1,5ºC. 

Valores substancialmente maiores que 4,5ºC não podem ser 

desconsiderados, mas a concordância dos modelos com as observações 

não é tão boa para esses valores [16].  

Recentemente Ambrizzi et al. (2007), utilizando três modelos regionais 

que foram integrados numericamente para a América do Sul, a partir de 

dados iniciais obtidos do modelo climático global do Hadley Centre, 

concluíram que para o período 2071-2100, em relação ao período 1961-

1990, o maior aquecimento ocorrerá na Amazônia com aquecimento 

entre 4-8ºC para o cenário A2 de emissões de gases de efeito estufa e de 

3-5ºC para o cenário B2. Em relação à precipitação, o cenário B2 

apresenta diminuição da precipitação no norte e em parte do leste da 

Amazônia, enquanto que o cenário A2 apresenta diminuição da 

precipitação no norte, leste e região central da Amazônia [17]. 
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3.2. ESTIMATIVAS DE IMPACTO CLIMÁTICO 

 

A conversão de floresta para pastagem abruptamente na Amazônia te 

merecido a atenção de muitos pesquisadores, pela importância das florestas tropicais 

na circulação geral da atmosfera. Molion concluiu que o fluxo de radiação e os 

balanços de água e de energia na Região Amazônica são influenciados pelo 

desmatamento, decorrentes da provável redução da umidade do solo e da 

evapotranspiração e do consequente aumento da temperatura da superfície [18]. 

Segundo o mesmo autor, o decréscimo da evapotranspiração afeta a distribuição e a 

quantidade de precipitação. 

 

 

Figura 3.2. 1: Remoção da floresta para implantar a pecuária [19-20]  

 

3.3. MUDANÇA NO USO DA TERRA-BALANÇO DE RADIAÇÃO EM ÁREA DE 

FLORESTA E PASTAGENS 

 

Muitas mudanças de uso da terra consistiram principalmente na conversão 

de florestas primárias para usos agrícolas (desmatamento) ou a destruição de 

vegetação natural que conduz ao abandono, no qual essas conversões são 

irreversíveis [21].  

A lógica por atrás da ligação entre o desenvolvimento da agricultura e 

desmatamento é simples e polêmica, uma vez que para aumentar produções agrícolas 

de forma rápida, devem ser removidas predominantemente as áreas de florestas, para 
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o desenvolvimento da pecuária e plantio de diversas culturas como soja, café, milho, 

feijão, entre outras. Juntamente com os lucros econômicos da agricultura, que são 

grandes o bastante para armar o setor com influência política, conduzindo 

investimento do governo na infraestrutura de transporte, para assim escoar produtos 

agrícolas para diversos mercados [22].  

 

 

Figura 3.2. 2: Evolução do desmatamento no estado de Rondônia de 1984 a 2012 [23]. 

 

A criação e desenvolvimento do estado de Rondônia é um exemplo quanto 

se trada a aplicação da lógica por trás da ligação entre o desenvolvimento da 

agricultura e a “floresta deitada”, pois na história do estado foi marcada pelo 

incentivo politico de no século XX para povoar a região e com isso a floresta sofreu 

com o intenso desmatamento e Rondônia se tornou um estado com base na economia 

exploratória. 

Rondônia tem um dos mais elevados índices de desmatamento da Amazônia 

Legal, com acúmulo, até o ano de 2007, de quase 9 milhões de hectares, o que 

representa 44% da área originalmente coberta por florestas. Os dados mais recentes 

mostram que, entre agosto de 2007 e abril de 2008, o aumento da área desmatada foi 

de 23% em relação ao mesmo período do ano anterior e os municípios de Porto 

Velho e Nova Mamoré se classificaram entre os mais desmatados de toda a 

Amazônia. 

Sendo a floresta uma importante receptora e armazenador orgânico da 

radiação solar [24]. A cobertura vegetal da superfície terrestre controla a quantidade 
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de energia solar que será absorvida pela superfície da terra, Com a conversão das 

áreas de florestas por áreas de pastagem, tem influenciando em mudanças 

considerável no albedo, o qual se eleva em função da troca de vegetação. 
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4. METODOLOGIA E DESEVOLVIMENTO 

 

Neste capitulo será caracterizado as duas áreas nas quais foram coletados os 

dados de 2000 a 2011 no período chuvoso e no período de seca e para analise destes 

dados foi realizado uma média horaria e uma média mensal dos dados de temperatura, 

umidade relativa do ar, precipitação e das variáveis que compõem o balanço de 

radiação solar e o albedo, sendo assim serão analisados na presente pesquisa. Áreas 

estes que tem torres micrometeorológicas que pertencentes à rede de torres do 

Experimento de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera na Amazônia – LBA, em 

Rondônia. 

 

4.1. DESCRIÇÕES DAS ÁREAS DE ESTUDO 

 

As áreas de estudos são dois sítios experimentais distintos, sendo uma área de 

pastagem e a outra uma área de floresta primaria. 

 

4.1.1. Área de Pastagem-Fazenda Nossa Senhora-FNS 

 

O sítio em área de pastagem está situado na Fazenda Nossa Senhora (FNS) 

(10º45'S; 62º21'W), próximo a Ouro Preto d’Oeste (FIGURA 4.1.1.1). 
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Figura: 4.1.1. 1: Localização da Fazenda Nossa Senhora 

 

A FNS foi desmatada há 32 anos e encontra-se no centro de uma área 

desmatada com aproximadamente 50 km de raio. Tem como cobertura vegetal 

predominante a gramínea Bracchiaria brizantha, além de pequenas palmeiras 

dispersas. Seu solo foi classificado como podzólico vermelho-amarelo A [25]. A 

altitude da FNS é de aproximadamente 293 metros, com um “fetch” de 

aproximadamente 1-2 km em todas as direções [26]. 
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Figura: 4.1.1. 2: Torre instalada na Fazenda Nossa Senhora-FNS. 

 

4.1.2. Área de Floresta-Reserva Biológica do Jaru – REBIO JARU 

 

O sítio em área de floresta está localizado na Reserva Biológica do Jaru – 

REBIO Jaru, município de Ji-Paraná (10
o
4’48’’

 
S; 61

o
55’48’’

 
W) (FIGURA 4.1.2.1). 

Trata-se de uma unidade de conservação de proteção integral sob a tutela do órgão 

ambiental do governo brasileiro, Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio). 
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Figura 4.1.2. 1: Localização da Reserva Biológica do Jaru. 

 

A área vem sendo monitorada desde o ano de 1999, e apesar de se tratar de 

uma unidade de proteção integral, em novembro de 2002 devido à ação de invasores, 

houve a incidência de queimadas nas proximidades da torre, e assim, a mesma foi 

desativada. A reativação da estação meteorológica e do sistema de medidas de fluxos 

turbulentos só foi realizada em janeiro de 2004, porém, a aproximadamente 13 km ao 

sul da posição antiga (10,08º S; 61,93ºW). 

A posição antiga (A) e atual da torre (C) podem ser observadas na Figura 4.1.2. 

Na posição antiga a torre se localizava a 600 metros da margem do rio Machado e perto de 

uma área desmatada. Atualmente, a torre se encontra a 1.240 m da margem do rio e em 

uma região mais preservada [27]. 

 



29 

 

Figura 4.1.2. 2:Localização das posições antiga e atual da torre micrometeorológica 

na Reserva Biológica do Jaru. 

 

A REBIO Jaru tem uma área de 268000 ha intactos, classificada como Floresta 

Ombrofila Aberta [28]. Possui uma vegetação com características de terra-firme, com 

altura média do dossel de aproximadamente 35 m, sendo que algumas árvores 

emergentes podem atingir até 45 m. A altitude da área da reserva varia entre 120 m e 

150 m, e o solo é caracterizado como podzólico vermelho-amarelo [29].  

 

4.2. DADOS 

 

Para a comparação entre as estações chuvosa e seca foram utilizados os meses de 

janeiro a março para representar a estação chuvosa e os meses de julho a setembro para 

representar a estação seca [30]. Os dados utilizados neste trabalho foram medidos durante 

o período de chuvoso e no período de seca do ano de 2000 a 2011. As tabelas de 4.2.1 a 
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4.2.14 ilustram os períodos utilizados neste estudo e a porcentagem de aproveitamento 

dos dados.  

No período de 2003 a 2004 a torre da FNS foi desativada parcialmente para 

manutenção dos sensores e a torre da REBIO Jaru foi desativada para ser mudar a sua 

localização, como mostra a figura 4.1.2.2. 

 

Tabela 4.2. 1:  Aproveitamento dos dados de temperatura do ar da FNS nos anos de 2000 a 

2011 

Mês 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Jan 100% 61% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 53% 99% 81% 100% 

Fev 93% 43% 100% 0% 100% 100% 96% 74% 74% 89% 100% 100% 

Mar 51% 11% 100% 0% 100% 100% 73% 0% 100% 97% 97% 100% 

Jul 100% 100% 100% 66% 100% 71% 84% 11% 100% 90% 67,% 97% 

Ago 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 79% 100% 67% 100% 75% 

Set 100% 89% 50% 98% 100% 100% 100% 100% 88% 84% 19% 42% 

 

Tabela 4.2. 2:Aproveitamento dos dados de temperatura do ar da REBIO Jaru nos anos de 

2000 a 2011. 

Mês 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Jan 5% 100% 58% 0% 78% 56% 1005 100% 100% 100% 100% 97% 

Fev 21% 100% 76% 0% 76% 100% 100% 91% 100% 100% 100 100% 

Mar 0% 100% 98% 0% 96% 77% 100% 50% 100% 100% 100% 100% 

Jul 100% 100% 98% 0% 63% 100% 100% 0% 100% 74% 100% 100% 

Ago 100% 100% 96% 0% 98% 100% 100% 47% 100% 100% 100% 11% 

Set 100% 100% 73% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 

 

Tabela 4.2. 3: Aproveitamento dos dados de Precipitação da FNS nos anos de 2000 a 2011. 

Mês 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Jan 100% 100% 100% 0% 100% 99% 100% 100% 53% 72% 81% 82% 

Fev 93% 100% 100% 0% 100% 100% 97% 74% 74% 91% 100% 100% 
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Cont. 

Mês 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Mar 49% 100% 100% 0% 100% 100% 73% 0% 100% 35% 97% 100% 

Jul 100% 100% 100% 66% 74% 72% 96% 11% 100% 90% 67% 34% 

Ago 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 79% 100% 67% 100% 5% 

Set 100% 92% 49% 92% 100% 100% 100% 100% 88% 82% 19% 0% 

 

Tabela 4.2. 4: Aproveitamento dos dados de Precipitação da REBIO Jaru nos anos de 2000 a 

2011. 

Mês 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Jan 100% 100% 100% 0% 78% 56% 100% 86% 100% 100% 100% 37% 

Fev 100% 100% 100% 0% 71% 100% 99% 91% 100% 100% 100% 100% 

Mar 100% 100% 100% 0% 24% 77% 100% 50% 100% 100% 100% 100% 

Jul 100% 100% 100% 0% 63% 100% 100% 0% 100% 74% 100% 100% 

Ago 100% 100% 100% 0% 98% 100% 100% 45% 100% 100% 100% 11% 

Set 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 

 

Tabela 4.2. 5: Aproveitamento dos dados de Umidade Relativa do ar da FNS nos anos de 

2000 a 2011. 

Mês 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Jan 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 53% 99% 81% 100% 

Fev 93% 100% 100% 0% 100% 100% 97% 74% 74% 90% 100% 100% 

Mar 54% 100% 100% 0% 100% 100% 73% 0% 100% 97% 97% 100% 

Jul 100% 100% 100% 100 53% 99% 81% 100% 100% 90% 67% 99% 

Ago 100% 100% 97% 74% 74% 90% 100% 100% 100% 67% 100% 75% 

Set 100% 100% 73% 0% 100% 97% 97% 100% 87,84% 84% 19% 41% 
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Tabela 4.2. 6:Aproveitamento dos dados de Umidade Relativa do ar da REBIO Jaru nos anos 

de 2000 a 2011. 

Mês 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Jan 13% 100% 85% 0% 78% 56% 100% 86% 100% 100% 100% 97% 

Fev 100% 100% 79% 0% 76% 100% 100% 91% 100% 100% 100% 100% 

Mar 100% 100% 27% 0% 96% 77% 100% 50% 100% 100% 100% 100% 

Jul 100% 100% 100% 0% 63% 100% 100% 0% 100% 74% 100% 100% 

Ago 100% 100% 100% 0% 98% 100% 100% 45% 100% 100% 100% 11% 

Set 100% 64% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 

 

Tabela 4.2. 7: Aproveitamento dos dados de Radiação de onda curta incidente (   ) da FNS 

nos anos de 2000 a 2011. 

Mês 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Jan 100% 100% 100% 0% 100% 99% 100% 100% 53% 72% 81% 82% 

Fev 93% 99% 100% 0% 100% 100% 97% 74% 74% 91% 100% 100% 

Mar 54% 100% 100% 0% 100% 100% 73% 0% 100% 35% 97% 100% 

Jul 100% 100% 100% 66% 74% 72% 96% 11% 100% 90% 67% 34% 

Ago 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 79% 100% 67% 100% 5% 

Set 100% 92% 49% 98% 100% 100% 100% 100% 88% 82% 19% 0% 

 

Tabela 4.2. 8: Aproveitamento dos dados de Radiação de onda curta incidente (   ) da 

REBIO Jaru nos anos de 2000 a 2011. 

Mês 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Jan 0% 100% 100% 0% 78% 56% 100% 86% 100% 100% 100% 97% 

Fev 0% 100% 100% 0% 76% 100% 100% 91% 100% 100% 100% 100% 

Mar 0% 100% 100% 0% 100% 77% 100% 50% 100% 100% 100% 100% 

Jul 0% 100% 100% 0% 63% 100% 100% 0% 100% 74% 100% 100% 

Ago 0% 100% 100% 0% 98% 100% 100% 45% 100% 100% 100% 11% 

Set 0% 100% 73% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 
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Tabela 4.2. 9: Aproveitamento dos dados de Radiação de onda curta Refletida (    ) da FNS 

nos anos de 2000 a 2011 

Mês 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Jan 100% 87% 99% 0% 100% 99% 100% 100% 53% 72% 81% 82% 

Fev 93% 100% 98% 0% 100% 100% 97% 74% 74% 91% 100% 100% 

Mar 54% 99% 98% 0% 100% 100% 73% 0% 100% 35% 97% 100% 

Jul 100% 100% 100% 66% 74% 72% 96% 11% 100% 90% 67% 34% 

Ago 100% 98% 100% 99% 100% 100% 100% 79% 100% 67% 100% 5% 

Set 100% 92% 49% 98% 100% 100% 100% 100% 88% 82% 19% 0% 

 

Tabela 4.2. 10: Aproveitamento dos dados de Radiação de onda curta Refletida (    ) da 

REBIO Jaru nos anos de 2000 a 2011. 

Mês 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Jan 0% 100% 100% 0% 78% 56% 100% 86% 100% 100% 100% 97% 

Fev 0% 100% 100% 0% 76% 100% 100% 91% 100% 100% 100% 100% 

Mar 0% 100% 100% 0% 100% 77% 100% 50% 100% 100% 100% 100% 

Jul 0% 100% 100% 0% 63% 100% 100% 0% 100% 74% 100% 100% 

Ago 0% 100% 100% 0% 98% 100% 100% 45% 100% 100% 100% 11% 

Set 0% 100% 73% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 

 

Tabela 4.2. 11: Aproveitamento dos dados de Radiação de onda longa incidente (   ) da FNS 

nos anos de 2000 a 2011 

Mês 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Jan 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 53% 99% 81% 100% 

Fev 93% 100% 100% 0% 100% 100% 97% 74% 74% 90% 100% 100% 

Mar 54% 100% 100% 0% 100% 100% 73% 0% 100% 97% 96% 100% 

Jul 100% 100% 100% 66% 100% 71% 96% 11% 100% 90% 67% 95% 

Ago 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 79% 100% 67% 100% 76% 

Set 100% 89% 49% 92% 100% 100% 100% 100% 88% 84% 19% 41% 
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Tabela 4.2. 12: Aproveitamento dos dados de Radiação de onda longa incidente (   ) da 

REBIO Jaru nos anos de 2000 a 2011 

Mês 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Jan 0% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 86% 100% 100% 100% 97% 

Fev 0% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 91% 100% 100% 100% 100% 

Mar 0% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 50% 100% 100% 100% 100% 

Jul 0% 100% 99% 0% 0% 100% 100% 0% 100% 74% 100% 100% 

Ago 0% 100% 97% 0% 0% 100% 100% 45% 100% 100% 100% 11% 

Set 0% 99% 73% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 

 

Tabela 4.2. 13: Aproveitamento dos dados de Radiação de onda longa refletida (    ) da 

FNS nos anos de 2000 a 2011 

Mês 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Jan 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 53% 99% 81% 100% 

Fev 93% 100% 100% 0% 100% 100% 97% 74% 74% 90% 100% 100% 

Mar 54% 56% 100% 0% 100% 100% 73% 0% 100% 97% 97% 100% 

Jul 100% 100% 100% 66% 100% 71% 96% 11% 100% 90% 67% 97% 

Ago 100% 100% 91% 99% 100% 100% 100% 79% 100% 67% 100% 76% 

Set 100% 89% 49% 92% 100% 100% 100% 100% 88% 84% 19% 41% 

 

Tabela 4.2. 14: Aproveitamento dos dados de Radiação de onda longa refletida (    ) da 

REBIO Jaru nos anos de 2000 a 2011. 

Mês 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Jan 0% 100% 85% 0% 0% 0% 100% 86% 100% 100% 100% 97% 

Fev 0% 100% 76% 0% 0% 0% 100% 91% 100% 100% 100% 100% 

Mar 0% 100% 98% 0% 0% 0% 100% 50% 100% 100% 100% 100% 

Jul 0% 100% 98% 0% 0% 100% 100% 0% 100% 74% 100% 100% 

Ago 0% 100% 96% 0% 0% 100% 100% 45% 100% 100% 100% 11% 

Set 0% 99% 73% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 

 

Os dados meteorológicos foram coletados pelos sensores que medem os componentes 

de radiação solar foram conectados a um sistema de aquisição de dados (Datalogger CR3000, 
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Campebell Scientific Instrument, Utah, USA) programado para fazer uma leitura das medidas 

a cada 30 segundos e depois armazenar uma média a cada 30 minutos. Este sistema de 

aquisição de dados e os sensores que estão ligados a ele, estão instalados em duas torres 

meteorológicas do Programa LBA. Os dados foram gravados em cartão de memoria 

compatível a computadores da linha PC. Desenvolveram-se programas interativos, para 

manipulação dos dados como podemos observar nas figuras 4.2.1 e 4.2.2.  
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Figura 4.2. 1: Fluxograma do protocolo de controle de qualidade dos dados da torre instalada 

na FNS. 
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Figura 4.2. 2: Fluxograma do protocolo de controle de qualidade dos dados da torre instalada 

na Reserva Biológica do Jaru. 

 

Durante o tratamento dos dados com o intuito de retirar dados impuros e incoerentes, 

os mesmos foram filtrados utilizando os valores máximos e mínimos expostos na tabela 4.2.15. 
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Tabela 4.2. 15: Limites mínimos e máximos utilizados para filtrar os dados. 

Elemento 

Meteorológico 

Valor Mínimo Valor Máximo Unidades 

Temperatura  10º 40º ºC 

Precipitação 0 50 mm 

Umidade relativa do 

ar 

25 105 % 

Radiação de onda 

curta incidente 

0 1300 W/m² 

Radiação de onda 

curta refletida 

0 300 W/m² 

Radiação de onda 

longa incidente 

300 500 W/m² 

Radiação de onda 

longa refletida 

350 600 W/m² 

 

Os instrumentos de medição e os respectivos sistemas de unidades e modelos de 

fabricação são relacionados na tabela 4.2.16 e 4.2.17. 

 

Tabela 4.2. 16: Lista das alturas dos instrumentos instalados na torre do Programa LBA em 

Ji-paraná, RO, localizada na REBIO Jaru. 

Medida Instrumento utilizado Altura (m) 

Radiação de onda curta (incidente e 

refletida) 

CM21/CM21 (Kipp&Zonen) 57,50 

Radiação de onda longa (atmosférica e 

terrestre) 

CG1/CG 1 (Kipp&Zonen) 57,50 

Saldo de radiação NR-LITE (Kipp&Zonen) 57,50 

Precipitação TB4 (Hydrological Services Pty. 

Ltd.) 

61,5 

Temperatura e umidade do ar HMP45D (Vaisala) 61,50 
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Tabela 4.2. 17: Lista das alturas dos instrumentos instalados na torre do Programa LBA em 

Ouro Preto do Oeste, RO, localizada na FNS. 

Medida Instrumento utilizado Altura 

Radiação de onda curta 

(incidente e refletida) 

CM6B (Kipp&Zonen) 6,40m 

Radiação de onda longa 

(atmosférica e terrestre) 

CG1/CG 1 (Kipp&Zonen) 6,40m 

Saldo de radiação NR-LITE (Kipp&Zonen) 6,40m 

Precipitação TB4 (Hydrological Services 

Pty. Ltd.) 

0,90m 

Temperatura e umidade do 

ar 

HMP45D (Vaisala) 8,0m 
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5. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

5.1. CARACTERIZAÇÃO DAS COMPONENTES MICROMETEOROLOGICAS AO 

LONGO DO DIA NA ÁREA DE PASTAGEM 

 

5.1.1. Temperatura do Ar 

 

Nestes estudos pode observar que a menor temperatura diária na área de 

pastagem foi aproximadamente 24,5±1,22ºC entre às 0h e 5h em relação ao horário 

local. Os maiores valores foram 28,5±1,4ºC a 29,5±1,5ºC, respectivamente, ás 14 h, 

aproximadamente duas horas após o máximo de incidência de radiação solar no 

período chuvoso (GRÁFICO 5.1.1.1. a). A média da temperatura do ar durante o 

período diurno neste período foi de 24,5 ± 1,22ºC (todo valor após o sinal ± 

corresponderá a um intervalo de confiança da média de 95%). 

No período de seca a temperatura mínima se encontra no período noturno 

tendo um valor entre a 20,5± 1,02ºC e 24 ±1,2ºC. Os valores mais elevados variaram 

de 28,5±1,4ºC a 31±1,55ºC, respectivamente, após o período de radiação máxima 

aproximadamente às 14h (GRÁFICO 5.1.1.1. b). 
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Gráfico 5.1.1. 1: Temperatura do ar média ao longo do dia na FNS durante a estação a) 

chuvosa b) seca do ano de 2000 a 2011. 

 

Sendo que a área de pastagem tem como objetivo produzir biomassa para a 

criação de animais ruminantes nos diferentes sistemas de produção de animais, 

predominando na área estudada os bovinos. Fatores como temperatura e radiação 

possuem uma relação estrita com o crescimento da biomassa, enquanto a 

disponibilidade de variáveis, tais como, nutrientes e água a limitam. Desse modo, no 

Gráfico 5.1.1.1.a e 5.1.1.1.b, mostram a variação térmica na FNS ao longo do dia 

médio durante o ano. Na análise da referida figura, se depreende que as temperaturas 

mínimas e máximas são de 24 e 29,5ºC no período chuvoso e de 21 e 31ºC no período 

de seca e 28,96°C, respectivamente.  

A FNS tem como cobertura vegetal predominante a gramínea Bracchiaria 

brizantha, as plantas deste gênero adaptam-se a variadas condições de solo e clima 

[31], essa reação fisiológica natural da planta objetiva poupar energia, ocorrendo um 

decréscimo em seu metabolismo, para tanto há uma menor assimilação de dióxido de 

carbono e desenvolvimento. Por sua vez, temperaturas menores podem fazer com que 

a pastagem não se desenvolva, ocasionando um período de dormência. Esse tipo de 

forrageira apresenta desenvolvimento máximo entre 30 a 35°C, e não crescimento entre 12 

a 17°C [32], assim foi possível observar que em geral, a FNS apresenta condições 

favoráveis ao desenvolvimento da vegetação. 

 



43 

5.1.2. Umidade Relativa do Ar-UR 

 

A UR é um dos parâmetros fundamentais, tanto por aspectos envolvendo a 

saúde pública, difusão de carbonos orgânicos voláteis, qualidade do ar, quanto por ser 

essencial para o desenvolvimento da vegetação, pelos aspectos nutritivos e de 

transporte [33-35]. 

Neste estudo pode observar que os padrões UR são inversamente 

proporcionais à temperatura do ar. A UR média nos anos de 2000 a 2011 ao longo do 

dia foi de 80,04 ±4%. Podemos observar que a umidade relativa do ar média atingiu o 

valor máximo na estação de chuvosa de 86±4,3% no período noturno e mínima de 70 

± 3,5% às 14h, aproximadamente duas horas após a máxima radiação solar.  

Evidenciando uma característica da região, a UR apresenta uma acentuada 

amplitude (GRÁFICO 5.1.2.1.a). Isso ocorre devido a sua proporcionalidade com o 

aumento do gradiente de temperatura, fato que acarreta naturalmente um aumento da 

UR durante a noite e um decréscimo durante o dia. É perceptível que a umidade 

máxima ocorre no período noturno. 

 

 

Gráfico 5.1.2. 1: Umidade média ao longo do dia na FNS durante a estação a) chuvosa e b) 

seca nos anos de 2000 a 2011. 
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Na estação de seca a UR média sofre uma diminuição de 3 a 4 % em relação 

ao período chuvoso. Tendo como valor máximo de aproximadamente de 83±4,15% e 

de mínima de 44±2,2% como podemos observar no gráfico 5.1.2.1.b. 

 

5.2. CARACTERIZAÇÃO DAS COMPONENTES MICROMETEOROLOGICAS AO 

LONGO DO DIA NA ÁREA DE FLORESTA 

 

5.2.1. Temperatura do Ar 

 

Em área de floresta a temperatura média de 2000 a 2011 ao longo do dia na 

estação chuvosa apresentou valor máxima de 27,4 ±1,37ºC às 14h, aproximadamente 

duas horas após o máximo de incidência de radiação solar. E valor mínimo de 

23,5±1,14ºC das 3h às 5h. Tendo como média diária de 25,13º C. Como pode ser 

observado no gráfico 5.2.1.1 a. 

No período de seca a média da temperatura ao longo do dia atingiu um valor 

máximo de 31±1,55ºC houve um aumento no mesmo de 3,6ºC em relação à estação 

chuvosa (GRÁFICO 5.2.1.a e 5.2.1. b) às 14h. Entre as 4h às 5h a média da 

temperatura apresentou um valor mínimo de 22,8±1,18ºC. Na média diária houve um 

aumento de 1,7ºC. 
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Gráfico 5.2.1. 1: Temperatura do ar média ao longo do dia na REBIO Jaru durante a) estação 

chuvosa e b) seca de 2000 a 2011. 

 

5.2.2. Umidade Relativa do Ar 

 

As curvas horárias da UR, na área de floresta nos períodos chuvosos e de 

secas do ano de 2000 a 2011, tendo sido possível analisar que no período noturno, um 

aumento na UR. Na REBIO Jaru a média horária da mesma foi de 86,75%, tendo 

apresentado um valor máximo de 93±4.6% entre 3h às 5h e um valor mínimo de 

76,5±3,06% próximo do horário de máxima incidência de radiação solar (GRÁFICO 

5.2.2.1. a). 

No período de seca ocorre uma queda de 20,95% na média diária da UR em 

relação à estação chuvosa. Atingindo o valor máximo de 81,5 ± 4,05 % das 4h às 5h e 

valor mínimo 46±2,4 % (GRÁFICO 5.2.2.1.b). 
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Gráfic 5.2.2. 1: Média horária de umidade relativa do ar na REBIO Jaru durante a estação a) 

chuvosa e b) seca de 2000 a 2011. 

 

5.3. CARACTERIZAÇÃO DAS COMPONENTES DE RADIAÇÃO SOLAR AO 

LONGO DO DIA EM ÁREA DE PASTAGEM 

 

5.3.1. Saldo De Radiação Solar (  ) 

 

No gráfico 5.3.1.1.a e 5.3.1.1.b representam as variações da média horária do 

balanço de radiação solar na estação chuvosa e seca no sitio de análise 

micrometeorológica. Na estação chuvosa apresenta-se um máximo de 

aproximadamente de 425 W/m² a 16 h em relação ao Meridiano de Greenwich (4 

horas a mais que o horário local), senso horário local de 12h, horário no qual ocorre 

maior incidência de radiação solar. Com mínima aproximadamente de -50 W/m². 

No período de seca houve um aumento de 16 % em relação ao período 

chuvoso, atingindo assim cerca de 495 W/m² e mínima de -52W/m².  
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Gráfico 5.3.1. 1: Saldo de Radiação média ao longo do dia na FNS durante a a)estação 

chuvosa e b) seca do ano de 2000 a 2011. 

 

5.3.2. Albedo(  ) 

 

O albedo da superfície, definido como a razão entre a irradiância refletida e a 

incidente, é uma medida indireta da energia solar absorvida pela superfície. Esta 

energia absorvida é usada para aquecer a superfície ou evaporar a água diretamente do 

solo ou via evapotranspiração [36]. O    esta ligado diretamente com o tipo e 

coloração da cobertura do solo, a FNS tem uma cobertura de altura entre 30 e 50 cm e 

com coloração verde claro (FIGURA 5.3.2.1.a) no período chuvoso e na seca a 

vegetação fica com uma coloração mais amarelada e com altura aproximadamente de 

10 a 15 cm (FIGURA 5.3.2.1.b). 

 

Figura 5.3.2. 1: Imagem de uma área de pastagem no período a) chuvoso e b) seco 
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Em nosso trabalho podemos observar que a média horária do    não ocorre 

grandes variações em seus valores e obteve média horária de 17,9 % na estação 

chuvosa e de 24,5% na seca como podemos observa no gráfico 5.3.2.1.a e 5.3.2.1.b. 

 

Gráfico 5.3.2. 1: Média horária do Albedo ao longo do dia na FNS no período a) chuvoso e 

b)seca de 2000 a 2011. 

 

5.4.  CARACTERIZAÇÃO DOS COMPONENTES DE RADIAÇÃO SOLAR AO 

LONGO DO DIA EM ÁREA DE FLORESTA 

 

5.4.1. Balanço de Radiação Solar 

 

O balanço de radiação solar na REBIO Jaru na estação úmida atingiu um 

valor máximo de 425,9W/m² e na seca houve um aumento de 23% em relação à 

estação chuvosa, apresentando um valor de 525 W/m² os valores mínimos nas duas 

estações tem um comportamento são muito semelhantes (GRÁFICO 5.4.1.1.a e 

5.4.1.1.b).  
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Gráfico 5.4.1. 1: Média horária Saldo de Radiação Solar ao longo do dia na REBIO Jaru 

durante a estação a)chuvosa e b) seca do ano de 2000 a 2011. 

 

5.4.2. Albedo (  ) 

 

O comportamento da média horária do albedo em área de floresta nas 

estações úmida e seca pode ser observado no gráfico 5.4.2.1.a e 5.4.2.1.b. Na estação 

chuvosa o    na REBIO Jaru atingiu uma média diária de 12,7% na estação seca 

houve um aumento de 1,6% em relação o período úmido, apresentando o valor de 

14,35 %.  

Segundo Leonardo Aguiar, et al o valor médio do albedo em área de floresta e 

de 12%[37]. 
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Gráfico 5.4.2. 1: Média horária do albedo ao longo do dia na REBIO Jaru no período 

a)chuvoso e b) seco do ano 2000 a 2011. 

 

5.5. CARACTERIZAÇÃO DAS COMPONENTES MICROMETEOROLOGICAS AO 

LONGO DA ESTAÇÃO CHUVOSA E SECA 

 

5.5.1. Temperatura 

 

Diferentemente dos demais elementos meteorológicos, a temperatura do ar não 

apresentou um padrão sazonal expressivo, uma vez que a variação térmica entre as 

estações foi sutil. A média encontrada na estação chuvosa foi de 25,16±1,25ºC na floresta 

e de 25,49±1,3ºC na pastagem. Durante a estação seca a média foi de 27,35±1,37ºC e 

26,43±1,36ºC, respectivamente, assim houve uma diferença térmica de 2,19ºC na REBIO 

Jaru e de 0,94ºC na FNS entre a estação chuvosa e a seca (GRÁFICO 5.5.1.1.a e 

5.5.1.1.b).  

Costa et al. (2010) avaliaram que na REBIO Jaru a média anual da temperatura 

do ar é de 22,9ºC e a média durante as estações úmida e seca são de 20,9 e 24,9ºC, 

respectivamente [38]. 

Liberato e Cardoso (2010) ao estudarem a FNS, reportaram que a temperatura 

máxima média mantém-se superior a 29,2ºC ao longo do ano, enquanto a mínima média se 

mantém inferior a 22,6ºC [39]. Não obstante, é fundamental salientar que no presente 

estudo a temperatura do ar não deve ser comparada entre os dois sítios experimentais, uma 
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vez que os sensores se encontram instalados em diferentes alturas nas torres 

micrometeorológicas. 

 

Gráfico 5.5.1. 1: Média da temperatura ao longo das estações chuvosa e seca na a) FNS e b) 

REBIO Jaru do ano de 2000 a 2011 

 

5.5.2. Umidade relativa do ar-UR 

 

A UR é um elemento meteorológico que apresenta um padrão sazonal 

expressivo, as variações são visíveis. A média da UR encontrada na estação chuvosa 

foi de aproximadamente 90% na área de floresta e de 85% na área de pastagem. 

Durante o período de seca a média foi de 70% na REBIO Jaru e de 60% na FNS, 

apresentando uma diferença entre as estações de chuvosa e seca é de 15% e 10%, 

respectivamente, como podemos observar no gráfico 5.5.2.1.a e 5.5.2.1.b. 
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Gráfico 5.5.2. 1: Média da Umidade Relativa do Ar ao longo das estações chuvosa e seca na 

a)FNS e b) REBIO Jaru do ano de 2000 a 2011. 

 

5.5.3. Precipitação 

 

Os padrões de variabilidade de precipitação estão resumidos no gráfico 

5.5.3.1, com as médias dos totais pluviométricos mensais acumulados dos anos de 

2000 a 2011 nos sítios de floresta e de pastagem. Observou-se que a precipitação 

apresentou uma variação sazonal bem definida, com a estação chuvosa ocorrendo 

entre janeiro e março e estação seca nos meses de julho a setembro entre os dois sítios 

experimentais. 

Com a mudança da cobertura do solo na Amazônia de floresta para pastagem 

pode causar uma diminuição da precipitação entorno de 20%. 
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Gráfico 5.5.3. 1: Comparação da média de precipitação entre a FNS e REBIO Jaru nos 

períodos de chuvoso e seca de 2000 a 2011. 

 

5.6. CARACTERIZAÇÃO DAS COMPONENTES DE RADIAÇÃO SOLAR AO 

LONGO DO DA ESTAÇÃO CHUVOSA E SECA 

 

5.6.1. Saldo De Radiação Solar (    

 

No gráfico 5.6.1.1 estão representados os valores médios mensais ao longo do 

período chuvoso e no intervalo de seca do saldo de radiação solar na REBIO Jaru e na 

FNS. O padrão sazonal do    de manteve-se semelhante nos dois tipos de superfície, 

não obstante, é possível observar que o    foi maior na região florestada ao longo de 

todo o período de observações. A média de    em área de floresta e de pastagem foi 

de 236,06 W/m² e de 163,11W/m², respectivamente. 
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Gráfico 5.6.1. 1: Média do Saldo de Radiação solar ao longo das estações chuvosa e seca na 

a)FNS e b) REBIO Jaru do ano de 2000 a 2011. 

 

5.6.2. Albedo (  ) 

 

O comportamento do albedo ao longo dos meses da estação chuvosa e de seca 

esta representado no gráfico 5.6.2.1.a e 5.6.2.1.b, e tem um comportamento sazonal 

tênue. Atingindo uma média na estação úmida na REBIO Jaru e na FNS de 12,6% e 

17,9%, respectivamente. No intervalo seco a uma diferença sutil de 1,12% na área de 

floresta e de 6,63% em área de pastagem, apresentando uma média de 14,31% e 

24,53%, na devida ordem. 
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Gráfico 5.6.2. 1: Média do Albedo ao longo das estações chuvosa e seca na a) FNS e b) 

REBIO Jaru do ano de 2000 a 2011. 
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6. COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

6.1.  UMIDADE RELATIVA DO AR 

 

As curvas horárias da umidade relativa do ar, na área de floresta e de pastagem 

nos períodos chuvosos e de secas do ano de 2000 a 2011, tendo sido possível analisar que 

no período noturno, a temperatura do ar diminuiu consideravelmente na FNS, com 

relação á REBIO Jaru (GRÁFICO 6.1.1.a e 6.1.1. b). Com esta condição, o ar tornou-se 

muitas vezes saturado, propiciando a formação de nevoeiro e de orvalho, os quais 

desapareceram logo após o nascer do sol, com a elevação da temperatura do ar. Sendo 

que o ar atinge a saturação na área de pastagem, entre 8:00 e 17:00 horas. 

 

 

Gráfico 6.1. 1: Comparação da média da Umidade relativa do ar ao longo do dia no período 

a) chuvoso e b) seco,entre os dois sítios micrometeorologico analisados. 

 

No gráfico 6.1.2 esta representando a comparação da UR ao longo dos meses 

que compõem o intervalo chuvoso e o de seca. Analisando a figura 27, podemos observar 

a sua variação sazonal relevante, que varia 90 a 70 % na REBIO Jaru no período chuvoso 

e de seca, seguindo esta ordem. Na área de pastagem a UR varia de 82 a 60% de entre as 

duas estações estudas. 



58 

 

Gráfico 6.1. 2: Comparação média da umidade relativa do ar entre o período chuvoso e de 

seca dos dois sítios micormeteorológicos analisados. 

 

6.2.  ALBEDO (  ) 

 

Pelo menos quatro fatores explicam as diferenças no    da superfície. O 

primeiro é a própria condição da superfície; em geral,    mais altos estão associados com 

superfícies suaves, secas e coloração clara, pois a cor clara absorve uma quantidade maior 

de radiação, ao passo que albedos mais baixos estão associados com superfícies rugosas, 

úmidas e coloração escura. No caso de áreas cobertas por vegetação, ele depende da 

altura das plantas, porcentagem de cobertura da superfície, do ângulo das folhas e do 

índice de área foliar. O segundo fator que controla o    é o ângulo zenital do Sol, o que 

leva a variações diurnas acentuadas. O terceiro fator é o estado do céu, com referência 

particular aos tipos e quantidades de nuvens. Finalmente, o quarto fator importante é o 

ângulo da superfície para a horizontal, e particularmente se ele está na direção ou distante 

do Sol. O valor do    normalmente difere de superfície para superfície e também de uma 

estação para outra. Em áreas homogêneas, o albedo varia pouco em torno do meio dia 

solar, aumentando seu valor quanto mais próximo do nascer ou do pôr do Sol, quando a 

refletividade aumenta devido ao grande ângulo zenital solar [40]. 
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A variação sazonal do    tem sido constatada na maioria dos trabalhos 

realizados e que é feito a comparação entre floresta e sobre pastagem. No gráfico 6.2.1 e 

6.2.2 podemos observar e comparar o comportamento da média horária do    do ano de 

2000 a 2011. Obtendo um valor médio de 24,52 % no período de seca na FNS e de 

14,21% na REBIO Jaru, no período chuvoso, no qual a vegetação encontra-se numa 

coloração mais escura em relação à estação de seca, o valor médio17, 89% e 12,69%, 

respectivamente. 

 

 

Gráfico 6.2. 1: Comparação da média do albedo ao longo do dia no período a) chuvoso e b) 

seco entre a FNS e a REBIO no ano de 2000 a 2011. 

 

No gráfico 6.2.2 pode observar-se a comparação entre as duas áreas de estudo. 

Embora haja alguma diferença entre os valores de albedo encontrados tanto em floresta 

como em pastagem, no entanto os mesmos dão uma ideia quantitativa da redução na 

radiação solar global absorvida pela superfície quando a cobertura vegetal de floresta é 

substituída por pastagem ou culturas agrícolas. 
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Gráfico 6.2. 2: Comparação da média do albedo ao longo do período chuvoso e de seca entre 

a FNS e a REBIO. 

 

6.3. SALDO DE RADIAÇÃO SOLAR 

 

No período úmido o    apresentou uma média diária de 131,22 ± 

124,6W/m² na REBIO Jaru enquanto que na FNS foi de 114,25± 108,5 W/m². O 

valor médio máximo foi de 425W/m² na floresta e de 388, 83W/m² na pastagem 

(GRÁFICO 6.3.1). Os intervalos de confiança (95%) são elevados devido à ampla 

variação diária do saldo de radiação solar, sendo o    do período diurno positivo e o 

do noturno negativo [41].  

Costa et al. (2010) ao analisarem a partição do saldo de radiação na REBIO 

Jaru apresentaram valores médios condizentes aos mencionados, de 112W/m² na 

estação úmida [42]. Por sua vez, Andrade et al. (2009) apresentaram um saldo médio 

de 136,1W/m² [43].  

Tal elevação pode ter sido motivado em virtude da maior presença de 

nuvens característica da estação chuvosa, que atua como uma barreira, inibindo a 
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chegada da radiação solar incidente, como consequência uma menor quantidade de 

energia disponível no sistema biosfera-atmosfera. A menor quantidade de radiação 

líquida durante a estação chuvosa aqui relatada é condizente com alguns estudos 

realizados na Amazônia [44-45]. 

O período seco correspondeu ao período do ano com maior quantidade de 

energia disponível na REBIO Jaru, com uma média de 147,9±198,5W/m², havendo 

assim um acréscimo de 12,7% em relação ao período anterior. Na FNS, a variação 

foi menor, sendo o saldo de radiação médio de 81,8±77,7W/m², originando um 

acréscimo de 28,4% entre o período úmido e seco.  

 

Gráfico 6.3. 1: Comparação da média horária do saldo de radiação entre a FNS e na REBIO 

Jaru nos anos de 2000 a 2011. 

 

No gráfico 6.3.2 podemos analisar o comportamento da média mensal ao 

longo das estações estuda, o balanço de radiação solar apresenta valores mais 

elevados na área de floresta. 
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Gráfico 6.3. 2: Comparação da média diária do saldo de radiação entre as duas áreas de 

estudo. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste trabalho foi analisar a variabilidade sazonal dos componentes 

microclimáticos e radiação solar em duas áreas com cobertura vegetal distinta localizadas no 

sudoeste da Amazônia. Analisado o dados coletados e armazenados pelas torres, utilizando-se 

medidas diretas de todos os seus componentes para o sítio de pastagem e de floresta em 

estações chuvosas e seca do ano de 2000 a 2011. 

Com isso podemos observar que há uma sazonalidade bem definida que foi 

evidenciada nos dois ecossistemas, principalmente na precipitação, na umidade relativa do ar e no 

balanço de radiação solar. Os resultados obtidos indicaram efeitos no microclima devido à 

mudança do uso da terra na região amazônica, como a diminuição de 20% da precipitação. 

Observamos que mês obter a menor incidência de chuva foi o mês de julho, mês no qual a 

pastagem atinge uma coloração amarelada, sua altura diminui entorno de 20 cm e se torna 

escasso, como a cobertura vegetal da área de pastagem é alimento dos ruminantes que são criados 

na mesma, sendo os que a criação predominante na área de estudo é a de bovinos, a alimentação 

dos mesmos é complementada no período de seca com ração, sal minera e cana processada. 

A temperatura do ar não apresentou um padrão sazonal evidente, uma vez que a 

variação entre as estações foram sutis. Todavia, a amplitude térmica foi considerável, 

especialmente no período de seca em que a variação térmica entre o dia e a noite foi de 3,7ºC 

na região florestada e de 5ºC na região de pastagem.  

A umidade relativa do ar apresentou uma variação sazonal expressiva, sendo 

constatado uma diminuição de 10% da UR na estação de seca entre a REBIO Jaru e a FNS. O 

mês de agosto é o mês como a menor UR em ambas as áreas de estudo, atingindo valores de 

até 30% na área de pastagem no período de seca e no sitio experimental em área de floresta 

apresentou um valor mínimo de 66%. 

O saldo de radiação solar na pastagem foi 12,9% (período úmido) e 44,6% (período 

seco) inferior ao da floresta. O albedo apresentou média de 12,7% e 17,9% (período chuvoso) 

na Rebio Jaru e na FNS, respectivamente. E de 14,3% e 24,5% no intervalo de seca. Assim, se 

torna evidente que as mudanças no uso do solo interferem diretamente no comportamento 

padrão do microclima da região e de forma direta e indireta a população que habita o meio e a 

própria vegetação que esta ligada as variáveis que sofreram mudanças no período que foi feito 

o presente estudo.  
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O uso da terra deve ser feito de uma forma que cause o menor impacto possível no 

meio ambiente, para isso deve ser investimentos em desenvolvimento sustentável como 

aproveita da melhor forma as riquezas da floresta, assim mantendo ela em pé, fazendo 

projetos de manejo e executando de um modo eficaz, desenvolver politicas ambientais de 

qualidade e as áreas de pastagem em degradação deveria ser recuperada. 
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