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1. Introdução
Devido à vasta extensão de floresta densa e contínua existente na Amazônia, vários experimentos
e estudos, como o programa LBA, têm sido realizados com o intuito de se obterem informações
mais precisas sobre as contribuições da região para as trocas de energia, de umidade e de carbono
com a atmosfera, uma vez que, dentre os processos que governam a circulação geral da atmosfera,
os mecanismos de troca de energia que acontecem acima das regiões equatoriais florestadas, nas
quais ocorrem elevados valores de umidade relativa, forte radiação incidente e intensa convecção,
têm um papel importante no aquecimento da atmosfera tropical e potencialidade para provocar
efeitos no balanço de energia global. Dessa forma, parte das investigações sobre as transferências
de calor e de massa em coberturas vegetais da Amazônia, realizadas a partir dos dados coletados
durante estes experimentos, tem o objetivo de descrever como ocorre a partição da energia
radiativa que nelas incide e, particularmente, especificar a entrada de calor e vapor de água na
baixa atmosfera (Legg e Monteith, 1975). O entendimento do balanço de energia em superfície
(BES) de uma região florestada é importante para a compreensão dos processos climáticos
envolvidos com os componentes da vegetação e de seus efeitos em diversas escalas espaciais e
temporais. Outrossim, o conhecimento das densidades de fluxo superficiais de energia (W m:') e de
suas características sobre florestas, é fundamental para qualquer modelo que simule a interação
solo-vegetação-atmosfera. Destarte, atualmente, uma das maiores preocupações relacionadas às
observações micrometeorológicas em florestas é a falta de fechamento do BES, um problema
particularmente sério sobre vegetação alta (Lee, 1998). A mais, é muito difícil medir as trocas de
energia numa floresta tropical devido à grande heterogeneidade em espécies e tamanhos de árvore
(Monteny et aI., 1985). Tipicamente nestes estudos, as medições independentes dos componentes
do BES representam de 70 a 90% do saldo de radiação medido (Heusinkveld et aI., 2004). Não
obstante o empenho em compreender os mecanismos que causam o não-fechamento do BES em
florestas de terra firme na Amazônia, poucos esforços têm sido direcionados aos estudos das trocas
de energia em áreas de baixio. Por conseguinte, a partir de dados coletados em florestas de baixio,
por meio da aplicação das técnicas de medição largamente utilizadas nos diversos sítios mantidos
pelo projeto LBA, é essencial buscar novos conhecimentos sobre o papel da heterogeneidade das
florestas de terra firme na variabilidade dos fluxos de energia sobre os seus variados tipos de
cobertura.
Os objetivos gerais deste projeto de iniciação científica foram estudar o comportamento horário e
diário dos componentes do balanço de energia em uma área de floresta de terra firme, e analisar o
fechamento deste balanço.

2. Material e métodos
Os dados utilizados no presente trabalho fazem parte da base de dados micrometeorológ ices do
LBA, cuja coleta se deu na Reserva Biológica do Cuieiras, também conhecida como ZF2, na
Arnazônia Central, a 60 km ao norte de Manaus. Os dados foram coletados por meio de uma
estação automática instalada numa torre micrometeorológica (B34) de alumínio, de 42 m de altura
(02°36'09"S, 60°12'45"0, 75 m acima do nível do mar), montada no baixio. A lista completa dos
instrumentos e as alturas em que se realizaram as medições são detalhadas em Araújo (2009).
Os fluxos turbulentos de calor sensível e de calor latente foram inferidos respectivamente, por meio
do anemômetro sônico e do analisador de gás utilizando o método de covariância de vórtices
turbulentos ("eddy correlation"). Para o cálculo do balanço de energia e de seu fechamento foram
utilizados, respectivamente: (1) a equação simplificada Rn = H+LE+S+G (Arya, 2001), sendo Rn o
saldo de radiação, H e LE os fluxos turbulentos verticais de calor sensível e de calor latente, 5 a
taxa de armazenamento de energia no interior da vegetação e G o fluxo de calor no solo; (2) os
coeficientes linear, angular e de determinação referentes a regressões lineares entre a soma dos
fluxos não-radiativos (H+LE+S+G) e o saldo de radiação.
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Para o cálculo da taxa de armazenamento de energia (TAE) foi seguido o método proposto por
Michiles e Gielow (2008), pelo qual, de forma simples, podem-se estimar os componentes da TAE
através da temperatura do ar acima do dossel e de medidas de umidade, por meio de expressões
empíricas. Além disso, foram utilizadas informações de biomassa obtidas pela equipe de
micrometeorologia de florestas do LBA. Para a estimativa do fluxo de calor no solo (G) foi realizada
uma regressão quadrática (R2=O,886) entre medidas de temperatura do ar (a 9 m) e G para um
período de 17 dias sem chuva de 2007, sendo ambas correspondentes ao baixio.

3. Resultados e discussão
Todas as análises aqui realizadas são referentes a oito dias sem chuva do ano de 2006: 167, 173,
174, 191, 207, 208, 244 e 246 (dias julianos). Os perfis médios diários das variáveis
meteorológicas (Figura 1) foram obtidos para intervalos de meia-hora. A radiação global incidente
(Rg), entre 07 e 17 HL, para o período variou, em média, de 16,5 a 823,4 W rn". Nota-se que os
máximos valores de Rg ocorrem entre as 12 e 13 HL e, a partir daí (quando ocorre um aumento da
nebulosidade), existe uma queda brusca desta variável, elevando-se novamente até as 15 HL para,
em seguida, decair no final da tarde. A temperatura do ar variou, em média, de 21 a 29 DC,
alcançando maiores valores durante a tarde (entre 13 e 15 HL) e menores durante o início da
manhã (entre 06 e 07 HL), elevando-se rapidamente a partir de 8 HL, a uma taxa média de 1,5 DC
n', até atingir seu valor máximo às 13:30 HL, passando a decrescer até o final do dia. A umidade
relativa variou, em média, de 80 a 100 %, com máximos entre 22 e 9 HL e mínimos entre 13 e 15
HL (devido ao aumento gradativo da Rg). A velocidade do vento variou entre 0,01 e 1,66 m s'.
com aumento significativo a partir de 8 HL e decréscimo a partir de 15 HL.
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Figura 1. Perfis médios diários (máximos, médios e mínimos) das variáveis meteorológicas,
calculados para intervalos de meia-hora.

A Figura 2 apresenta o perfil médio diário dos componentes do balanço de radiação e do balanço de
energia para intervalos de meia-hora, nos quais os ciclos diurnos são bem definidos com maiores
valores no período diurno e menores no noturno. Na Figura 2a, nota-se que o saldo de radiação
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(Rn), a radiação de ondas curtas refletida (Sout), a radiação de ondas longas incidente (Lin) e
emitida (Lout) acompanharam o comportamento da radiação global incidente (Sin) durante o dia,
sendo que, em média, os valores máximos de Sin e Rn ocorreram às 11: 30 HL (823,4 W rn? e
681,2 W m-2, respectivamente), os máximos de Sout e Lout às 13 HL (86,1 W m-2 e 498,1 W m-2

,

respectivamente), e os máximos de Lin aconteceram às 12:30 HL (442,9 W m-2
). Na Figura 2b,

percebe-se que LE e H atingiram maiores valores às 13 HL (249,5 W m-2 e 197,6 W m-2
,

respectivamente), 5 apresentou uma contribuição significativa entre 7 e 12 HL (máximo de 116,2
W rn"), G representou, em média, apenas 16% de Rn (-3,7 W m-2) e a soma dos fluxos não-
radiativos (H+LE+S+G) foi em média 78% do saldo de radiação (105,2 W m-2

).
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Figura 2. (a) Perfil médio diário dos componentes do balanço de radiação: radiação de ondas curtas
incidente (Sin) e refletida (Sout), radiação de ondas longas incidente (Lin) e emitida (Lout) e saldo
de radiação (Rnet); (b) perfil médio diário dos componentes do balanço de energia: Rn, H, LE, G, 5
(todos calculados para intervalos de meia-hora).

A fim de avaliar o fechamento do balanço de energia, foram feitas regressões lineares entre a soma
dos fluxos não-radiativos (H+LE+S+G) e o saldo de radiação, como exposto na Figura 3. Levando-
se em consideração que o fechamento ideal é representado pelos valores O, 1 e 1 dos coeficientes
linear, angular e de determinação, respectivamente, no presente trabalho tais coeficientes para o
período diário foram: -7,584; 0,669 e 0,982; para o período diurno foram: -7,542; 0,669 e 0,961;
e para o período noturno: -0,382; 0,888 e 0,424; respectivamente. Percebe-se, portanto, que o
melhor fechamento ocorreu na análise diária e diurna, sendo a noturna irreal, como se esperava, já
que à noite existem condições estáveis que suprimem os vórtices turbulentos tornando imprecisas
as medidas de H e LE pelo método de covariância de vórtices turbulentos.
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Figura 3. (a) Regressões lineares diária, (b) diurna e (c) noturna entre a soma dos fluxos não-
radiativos (H+LE+S+G) e o saldo de radiação, calculados para intervalos de meia-hora.

4. Conclusão
No presente estudo examinaram-se os componentes e o fechamento do BES sobre uma área de
baixio na Floresta Amazônica. Os perfis médios diários dos componentes do balanço de radiação e
do balanço de energia para intervalos de meia-hora mostraram ciclos diurnos bem definidos com
maiores valores no período diurno e menores no noturno. O saldo de radiação, a radiação de ondas
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curtas refletida, a radiação de ondas longas incidente e a radiação de ondas long as emitida pela
superfície, acompanharam o comportamento da radiação global incidente durante o dia. Além disso,
a soma dos fluxos não-radiativos CH+LE+S+G) foi, em média, 78% do saldo de radiação. O melhor
fechamento do balanço de energia ocorreu na análise diária e diurna, sendo a noturna irreal, como
já se esperava.
Os resultados deste trabalho ajudam a caracterizar aspectos abióticos em área de floresta na
Amazônia. Além disso, especificamente para áreas de floresta de baixio, tais resultados podem ser
utilizados para melhorar modelos de interação solo-vegetação-atmosfera. Entretanto, ainda é
necessário comparar os resultados aqui obtidos com resultados de florestas de platô na Amazônia,
que são os mais citados na literatura científica.
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