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RESUMO 

 

Com a crescente expansão dos sistemas agropecuários, a região Amazônica tem sido submetida 

a processos de alteração em seu uso e ocupação do solo. Tais alterações implicam em mudanças 

em variáveis micrometeorológicas e nas características fisiológicas das plantas. Desta forma, o 

presente estudo tem por objetivo avaliar o Índice de Área Foliar (IAF) obtido por meio de 

produto de sensoriamento remoto e por coletas em campo e analisar sua relação com o 

microclima em áreas de floresta e de pastagem. As áreas estudadas estão localizadas no estado 

de Rondônia, sendo a área de Floresta na Reserva Biológica do Jaru (Rebio Jaru) e a de 

pastagem na Fazenda Nossa Senhora (FNS). Os dados micrometeorológicos foram adquiridos 

por sensores instalados em torres pertencentes ao Programa de Grande Escala da Biosfera-

Atmosfera (LBA), sendo as variáveis medidas, temperatura do ar, umidade relativa do ar e fluxo 

de calor latente. A fração da radiação fotossinteticamente ativa foi obtida através do produto do 

sensor Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS), enquanto o IAF foi obtido 

pelo produto do MODIS e por medidas em campo, com o auxílio do Ceptômetro. Analisando 

o IAF por medidas de sensoriamento remoto, observa-se que este apresenta um comportamento 

semelhante a sazonalidade da região, com maiores valores nos meses do período úmido e 

menores valores no período seco. A resposta anual do IAF, na Rebio Jaru, apresentou um delay 

em relação às variações climáticas extremas, como os eventos de seca extrema ocorridos em 

2005 e 2010, de forma que os menores valores ocorreram em anos posteriores. Na FNS, o IAF 

apresenta uma resposta mais imediata a esses eventos, com menores valores nos anos de seca 

extrema e maiores valores no ano de 2009 (cheia extrema). O IAF obtido por coletas em campo 

apresentou o mesmo comportamento dos dados de produto de sensoriamento remoto. Ao 

analisar a correlação do IAF com o microclima, observou-se que a FNS só não apresentou 

correlação com a evapotranspiração, enquanto que na Rebio Jaru, só apresentou correlação com 

a fração da radiação fotossinteticamente ativa. Ao avaliar a diferença entre as metodologias, 

constatou-se que, na Rebio Jaru, as metodologias não diferiram significativamente (p-valor = 

0,95), resultado contrário ao observado para a FNS, (p-valor = 0,01). De forma geral, nota-se 

que os dados de IAF obtidos por produto de sensoriamento remoto apresentaram valores 

condizentes com a sazonalidade regional. Porém, anualmente, o IAF na Rebio Jaru possui uma 

maior resistência às mudanças bruscas no microclima, comportamento não observado para a 

FNS. Por fim, nota-se que os dados do MODIS apresentaram boa confiabilidade, quando 

comparado às coletas em campo, abrindo assim novas possibilidades para pesquisas que 

necessitem de dados espacializados. 

 
Palavras-Chave: uso do solo, produto do MODIS, ceptômetro, fração da radiação fotossinteticamente 

ativa, eddy covariance. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

With an increasing expansion of farming systems, an Amazon region has undergone processes 

of alteration in its use and occupation of the soil. Such changes imply changes in 

micrometeorological variables and in the physiological characteristics of plants. In this way, 

the present study aims to evaluate the Leaf Area Index (LAI) obtained by means of remote 

sensing product and by field collections and to analyze its relation with the microclimate in 

forest and pasture areas. The studied areas are located in the state of Rondônia, being the Forest 

area in the Jaru Biological Reserve (Rebio Jaru) and the pasture area in Fazenda Nossa Senhora 

(FNS). The micrometeorological data were acquired by sensors installed in towers belonging 

to the Large Scale Biosphere-Atmosphere (LBA), being the measured variables, air 

temperature, relative air humidity and latent heat flux. The fraction of photosynthetically active 

radiation was obtained through the product of the Moderate Resolution Imaging 

Spectroradiometer (MODIS) sensor, while the LAI was obtained by the MODIS product and 

by field measurements, with the aid of the Ceptômetro. Analyzing the LAI by remote sensing 

measurements, it is observed that this behavior is similar to the seasonality of the region, with 

higher values in the months of the wet period and lower values in the dry period. The IAF 

annual response in Rebio Jaru presented a delay in relation to extreme climatic variations, such 

as extreme drought events in 2005 and 2010, so that the lowest values occurred in later years. 

In FNS, the IAF presents an immediate response to these events, with lower values in the years 

of extreme drought and higher values in the year of 2009 (extreme flood). The IAF obtained by 

field collections presented the same behavior as the remote sensing product data. When 

analyzing the correlation of the LAI with the microclimate, it was observed that the NSF only 

showed no correlation with the evapotranspiration, whereas in the Jaru Rebio, it only showed 

correlation with the fraction of photosynthetically active radiation. When evaluating the 

difference between methodologies, the methodologies did not differ significantly (p-value = 

0.95), in Rebio Jaru, a result that was contrary to that observed for the FNS, (p-value = 0.01). 

In general, it is observed that the IAF data obtained by remote sensing product presented values 

consistent with the regional seasonality. However, the IAF in Rebio Jaru has a higher resistance 

to sudden changes in the microclimate, a behavior not observed for the FNS. Finally, it is 

noticed that the MODIS data presented good reliability when compared to field collections, 

thus opening up new possibilities for surveys that require spatialized data. 

 

Keywords: land use, MODIS product, ceptometer, fraction of photosynthetically active 

radiation, eddy covariance. 
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INTRODUÇÃO 

 

A região Amazônica tem alcançado destaque internacional, devido à sua elevada 

biodiversidade e à magnitude das trocas de massa e energia por ela realizada. De acordo com 

Davidson et al. (2012) e Fearnside (2011), a Floresta Amazônica vem sofrendo uma intensa 

alteração em seu uso e ocupação do solo, principalmente devido à conversão de florestas em 

sistemas agropecuários. Desta forma, com essas mudanças no ecossistema amazônico, ocorrem 

perdas ambientais imensuráveis, tendo como consequências alterações nas propriedades do 

solo, nas trocas gasosas, na variação climática e nos eventos extremos (DAVIDSON et al., 

2012).  

De acordo com Lalopa et al. (2014), as questões referentes às mudanças climáticas no 

Brasil, como modificações na precipitação, temperatura do ar, evapotranspiração, entre outras 

variáveis meteorológicas, estão fortemente relacionadas ao uso da terra. 

Essas atividades contribuíram para o desenvolvimento e povoamento das cidades, e de 

acordo com Davidson et al. (2012), entre 1960 e 2010 houve um incremento de 19 milhões de 

habitantes e a cobertura vegetal foi reduzia a 80% da área original. Isso acarreta diversos 

prejuízos ambientais, pois as florestas atuam para que ocorra o equilíbrio do ecossistema, e a 

manutenção do clima é uma função importante que a cobertura vegetal desempenha. Desta 

forma, estudos recentes tentam avaliar se essas modificações podem interferir no clima trazendo 

prejuízos aos ecossistemas florestais (COSTA et al., 2010; DAVIDSON et al., 2012; 

FEARNSIDE, 2011; FEARNSIDE, 2014; VOURLITIS et al., 2015; WANDELLI; 

FEARNSIDE, 2015). 

Uma forma de avaliar as alterações causados pela mudança na cobertura do solo é por 

meio do Índice de Área Foliar (IAF), uma variável fortemente afetada por essas alterações 

(PFEIFFER et al., 2014), sendo que o mesmo é um importante componente, pois está 

relacionado diretamente com a evapotranspiração (XAVIER; VETTORAZZI, 2003), que é o 

principal componente de saída do ciclo hidrológico. O IAF pode ser definido como a razão 
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entre a área foliar de uma população de plantas e a área superficial do solo por ela ocupada 

(WATSON, 1947). 

Uma das principais dificuldades em estudar o IAF se deve a dificuldade de medidas in 

loco. Mediante isso, uma ferramenta que vem sendo largamente empregada para obtenção de 

dados de difícil acesso e quantificação em séries temporais longas é o sensoriamento remoto. 

Tal ferramenta vem se apresentando inovadora para avaliações meteorológicas, proporcionando 

medidas com informações espacialmente contínuas sobre superfícies vegetadas (HUANG et al., 

2008). 

Estudos recentes têm mostrado resultados positivos para o uso de técnicas de 

sensoriamento remoto para a estimativa do IAF. Almeida et al. (2015), Nassur et al. (2015) e 

Danelichen et al. (2016) relatam que essas técnicas se mostram promissoras para coleta de dados 

de IAF através de produtos de sensoriamento remoto ou uso de imagens de satélite para a 

estimativa do mesmo. Porém ainda se fazem necessários estudos comparativos com métodos 

tradicionais para uma maior confiabilidade dos dados. 

Nesse sentido, é imprescindível a realização de estudos para compreender o IAF, que 

representa um papel importante na compreensão de processos florestais e sua influência no 

microclima e nos processos de trocas gasosas. Desta forma, o presente estudo teve por objetivo 

avaliar o índice de área foliar obtido por meio de produto de sensoriamento remoto e por coletas 

em campo e analisar sua relação com o microclima em áreas de floresta (Reserva Biológica do 

Jaru) e de pastagem (Fazenda Nossa Senhora), ambas localizadas no sudoeste da Amazônia. 

No intuito de alcançar o objetivo supracitado, foram delineados os seguintes objetivos 

específicos: 

a) caracterizar o microclima nas áreas estudadas; 

b) quantificar e identificar os padrões mensais, sazonais e anuais do IAF obtido por 

diferentes metodologias; 

c) avaliar as correlações existentes entre IAF e o microclima, por meio das variáveis 

micrometeorológicas evapotranspiração, fração da radiação fotossinteticamente 

ativa, temperatura e umidade relativa do ar; 

d) analisar a interferência das alterações na cobertura do solo no IAF e; 

e) comparar os valores de IAF obtidos por diferentes metodologias. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E O MICROCLIMA 

 

A Floresta Amazônica corresponde a 49% do território brasileiro, englobando os 

estados do Amazonas, Acre, Amapá, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte 

do Maranhão. Segundo o Instituto Brasileiro de Pesquisas Estatísticas (IBGE, 2016) a Floresta 

Amazônica é o maior bioma do Brasil com um área correspondente a 4,196.943 milhões de 

km2.  

A intensificação do processo de colonização da região Amazônica se deu  a partir do 

início da década de 1970, devido à abertura da rodovia Transamazônica. A abertura da rodovia, 

tornou possível a exploração da região, principalmente através da exploração madereira, que 

por sua vez abriu espaço para a inserção de sistemas pecuários (DOMINGUES; BERMANN; 

MANFREDINI, 2014; FEARNSIDE, 2005; FEARNSIDE, 2010). Entretanto, atualmente, há 

uma expansão de monulturas, principalmente a plantação de culturas de soja. Isso de acordo 

com Ferreira e Coelho (2015), se deve ao fato do alto preço do produto e ao baixo custo agrícola, 

intensificando assim a produção e consequentemente o desmatamento.  

Coe et al. (2017) sugerem que a fronteira agrícola do Brasil será muito mais quente e 

mais seca nas próximas décadas, visto que as concentrações de gases de efeito estufa (GEE) 

estão aumentando. Devido à retirada da vegetação nativa, as maiores preocupações são sobre 

as  mudanças climáticas (FEARNSIDE, 2005) e a perda da biodiversidade (BRAWN, 2017; 

FEARNSIDE, 2005). Segundo Alves et al. (2017) o desmatamento ocasiona um aumento da 

temperatura, que juntamente com menor evapotranspiração, afeta o balanço energético e 

consequentemente, o clima na região Amazônica. 

A vegetação tem forte relação com a atmosfera, sendo responsável por controlar uma 

gama de processos físicos e químicos, que influenciam na formação de nuvens, na quantidade 

de núcleos de condensação, na emissão e absorção de gases, entre outras (ARTAXO et al., 

2014), absorção de carbono (BAGLEY et al., 2014), além de ter papel na proteção dos impactos 

advindos de mudanças climáticas (DE FRENE et al., 2013). Porém, com sua retirada, afeta a 

temperatura e a umidade do ar, a formação de nuvens e, assim, o clima local e regional 

(BIUDES et al., 2015). 

De acordo com Biudes et al. (2015), florestas primárias sofrem os impactos das 

mudanças climáticas de forma reduzida, ao contrário de áreas de pastagem, visto que as 
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limitações hídricas são mais acentuadas nestas áreas, sendo influenciada principalmente através 

da área foliar, do teor de água do solo, precipitação e radiação.  

Outro processo natural fortemente afetado pela mudança no uso do solo da Amazônia 

é a absorção da radiação fotossinteticamente ativa (PAR). A PAR é a radiação utilizada na 

fotossintese e pode ser mensurada através da fração da radiação fotossinteticamente ativa 

(fPAR), ou seja, a radiação PAR absorvida pela vegetação. Essa medida é essencial, pois a 

mesma pode ser usada para averiguar as interações da radiação com o ecossistema (VILANI, 

2009).  

Vale ressaltar que o desmatamento também influencia nos padrões da circulação 

regional. Devido à alta retirada da vegetação, ocorre uma diminuição na evapotranspiração, e 

consequentemente na precipitação, de forma a aumentar os impactos das secas na Bacia 

Amazônica, como ocorrido nos anos de 2005 e 2010 (BAGLEY et al., 2014). 

Se o desmatamento continuar avançando de forma desenfreada, acarretará no futuro 

impactos no ciclo hidrológico da região Amazônica (GUIMBERTEAU et al., 2017). A exemplo 

disso, Spracklen e Garcia-Carreras, (2015), relatam que com o desmatamento atual, haverá uma 

redução de 8,1 ± 1,4% na precipitação média anual na bacia Amazônica até 2050. 

Mediante isso, são as florestas que necessitam ser geridas e protegidas de forma 

eficiente para aumentar as remoções e reduzir as emissões de GEE (PHILLIPS; BRIENEN, 

2017), além de que a preservação das florestas tropicais será fundamental para mitigar as futuras 

mudanças climáticas impulsionadas por fatores exógenos (COE et al., 2017; LIMA et al., 2013). 

 

1.2 ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR 

 

O IAF é um importante componente dos ciclos biogeoquímicos, visto que ele auxilia 

na determinação de microclima acima e abaixo do dossel, por meio da interceptação da água, 

extinsão da radiação e trocas gasosas. Também é utilizado como parâmetro de entrada em 

sistemas de modelagem climática (RESENDE et al., 2010). 

Como citado anteriormente, o IAF possui influência direta na extinsão da radiação. 

Konings et al. (2017) relatam que com um maior albedo ocorre uma maior reflectância da 

radiação, fazendo com que haja um aumento na temperatura do ar. Ressalta-se que um maior 

albedo resulta de um menor IAF. 

Vale ressaltar que a vegetação tem essa capacidade de influenciar no balanço de 

energia, de modo a proporcionar o equilibrio hidrológico com a superfície terrestre devido às 
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suas propriedades fisiológicas, à rugosidade da superficie e à profundidade das raízes (HAO; 

XIAO-DONG, 2015). 

Dessa forma, o IAF está diretamente relacionado com o microclima. Visto que o dossel 

das plantas absorvem, dispersam e refletem a radiação incidente recebida. Assim, áreas de 

florestas, por possuirem maior IAF, são capazes de reter maior quantidade de radiação, além de 

deter uma elevada rugosidade e ter um maior controle da quantidade de vapor de água, fazendo 

com que a temperatura local seja menor, ao contrário de uma área de pastagem, que não 

consegue desempenhar essa função com eficiência (HARDWICK et al., 2015). 

Os índices de vegetação, principalmente o IAF, podem ser utilizados para estudar a 

dinâmica vegetal, especialmente a sua capacidade fotossintética (BRAZ; ÁGUAS; GARCIA, 

2015), visto que essa está diretamente relacionada com as trocas gasosas realizada pelas plantas, 

através da absorção de CO2 e liberação de O2.  

Outro fator microclimático influenciado pelo IAF é a evapotranspiração, como 

mencionado anteriormente. Maior IAF implica em uma maior taxa evapotranspirativa 

(SOARES et al., 2017),  por sua vez os declínios na evapotranspiração estão relacionados à 

queda do IAF (VOURLITIS et al., 2008) e diminuição da condutância estomática 

(DALMAGRO et al., 2013). 

De acordo com Hao e Xiao-Dong (2015), a variabilidade do IAF pode impactar 

fortemente a variabilidade da evapotranspiração e da evaporação do solo. E assim, decorrente 

dos impactos na evapotranspiração, ocorrem impactos na precipitação local e global, trazendo 

consequências aos ecossistemas florestais. 

Dessa forma, nota-se que o IAF é uma importante variável fisiológica da planta, que é 

capaz de controlar a variabilidade climática, sendo essa menor ou maior, a depender do IAF. 

Além de desempenhar um papael fundamental no controle do microclima dentro de 

ecossistemas florestais (HARDWICK et al., 2015). 

 

1.3 MÉTODOS DE ESTIMATIVA DE ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR 

 

1.3.1 Métodos Diretos 

 

Existem diferentes métodos para a medição do IAF, sendo um deles o método 

destrutivo, que se caracteriza pela extração de amostra das folhas, modificando assim o 

ambiente de estudo (NACKAERTS et al., 2000; ZANCHI et al., 2009). O método direto possui 

a vantagem de ser um dos métodos mais confiáveis na estimativa do IAF, visto que utiliza 
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cálculos diretos sobre a massa da planta estudada, não necessitanto de análise da radiação 

interceptada, porém é uma metodologia difícil de ser aplicada, devido ao fato de necessitar 

destruir a comunidade vegetal estudada (ZANCHI et al., 2009). 

Uma das metodologias diretas é descrita por Roberts et al. (1996) e Waterloo (1994), 

que consiste no cálculo do IAF baseado na massa do caule, da folha, do material morto e área 

foliar específica de uma amostra de 20 plantas retiradas aleatoriamente ao redor de uma área de 

1 m², além da massa do material morto desse 1 m². Sendo ainda, um dos métodos mais 

confiáveis para estimar o IAF, visto que utiliza cálculos diretos sobre a quantidade de massa da 

comunidade vegetal analisada. 

Também há a possibilidade de estimar o IAF específico a partir de uma amostra de 

serrapilheira, onde se faz o cálculo da área foliar do material seco a partir de papel milimetrado 

ou com auxilio de scanner, e posteriormente divide-se pela massa do material coletado 

(DECAGON DEVICES, 2016). 

Lucena et al. (2011) utilizaram cinco metodologias diretas para estimar o IAF de uma 

comunidade vegetal, sendo essas: quadrados, dimensões lineares, integrador de área foliar, 

análise de imagem digital e discos foliares.  

A primeira consiste em dispor as folhas coletadas em uma prancheta marcada por 

quadrados de 1 x 1 cm² e em seguida conta-se os quadrados preenchidos no minímo em 50% 

pelas folhas. Na estimativa por dimensões lineares, obtêm-se o comprimento e a largura da 

folha com o auxílio de uma régua e posteriormente mutiplica-se o produto do comprimento com 

a largura coeficiente de área foliar.  

No método integrador de área foliar, utiliza-se um medidor de área foliar portátil que 

fornece os valores de IAF diretamente. Na metodologia de imagem digital, as folhas são 

escaneadas por um scanner conectado a um computador e depois processadas por um programa 

de análise de imagens.  

Por fim, a metodologia de discos foliares baseia-se na retirada de discos foliares com o 

auxílio de um vazador. As folhas são pesadas e em seguida destacam-se discos da porção basal 

da folha com nervuras finas, obtendo um disco por folha. Posteriormente pesam-se os discos 

obtidos, a partir disso calcula-se o IAF.  

 

1.3.2 Métodos Indiretos 

 

Devido à dificuldade da utilização do método direto, vem se desenvolvendo novas 

metodologias para a obtenção do IAF, sendo denominadas de métodos indiretos. Esses métodos 
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são baseados na medida da interceptação da luz e utilização de sensoriamento remoto, assim 

não há a necessidade de retirar amostras de folhas da população vegetal analisada, podendo 

ainda serem estudadas por longos períodos de tempo (BREDA, 2003).  

Diversos métodos indiretos foram desenvolvidos a partir da interceptação da luz, ao 

qual podemos citar os métodos desenvolvidos por Monsi e Saeki (1953), Charles-Edwards e 

Lawn (1984), que se baseiam na interceptação da radiação fotossinteticamnte ativa feita pelo 

dossel da cultura estudada, ou seja, a partir da PAR incidente no topo do dossel, na PAR que 

atinge a superfície e na PAR refletida pelo dossel, além de utilizarem sua posição geográfica 

(latitude e longitude), o ângulo zenital  e o ângulo horário no momento da medida. Essa 

metodologia é muito utilizada, podendo ser citados estudos como os de Resende et al. (2010) e 

Sanches et al. (2008). 

A partir da teoria da interceptação da PAR foram desenvolvidos equipamentos que 

realizam a medida da transmissão da PAR e fazem o cálculo de forma automática. Esses 

equipamentos necessitam de dois sensores para a medição da PAR, um fixo que fica abaixo do 

dossel, e um móvel, que fica acima do dossel de forma a não sofrer interferência da vegetação 

(RODY et al., 2014). Podem ser citados o LAI-2000 (Li-cor, 1992) e o Ceptômetro (Decagon 

Devices, Inc. 2003), sendo estes equipamentos utilizados em diversos estudos (CANTINHO; 

PONZONI; SANTOS, 2014; COELHO FILHO et al., 2012; JORDÃO et al., 2015). Sendo que, 

de acordo com estes autores, esse equipamento mostrou-se capaz de detectar as variações do 

IAF decorrente da mudança dos períodos sazonais. 

Em sua pesquisa, Coelho et al. (2012), utilizam equipamento semelhante aos citados 

anteriormente para calcular o IAF, sendo este método por meio de medidas com luxímetro 

(LAI-LUX), onde mede-se apenas a radiação solar na faixa do azul (0,4 a 0,49 µm). 

De acordo com os autores supracitados, esses equipamentos têm obtido bons 

resultados. Entretando necessitam ser operados de forma adequada, buscando minimizar erros 

ou realizar correções e ajustes, e apesar de características positivas, esses equipamentos 

apresentam custo elevado.  

Outra metodologia para o cálculo do IAF é o de fotografias hemisféricas. Esse método 

consiste em uma câmera fotográfica, com uma lente específica (olho de peixe) a uma altura do 

solo padronizada para cada estudo (RODY et al., 2014). Após retirar a foto, essa é processada 

por software e calculado o IAF. Estudos realizados por Hardwick et al. (2015), Rody et al. 

(2014) e Sanches et al. (2008) são exemplos de estudos que utilizam essa metodologia. 

Ademais, atualmente, o sensoriamento remoto vem se destacando como ferramenta 

para aquisição de dados meteorológicos, devido ao custo para instalação e manutenção, 
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escassez de recursos humanos e econômicos, que estão assosciados a essas medidas (SANTOS 

et al., 2010). De acordo com Corrêa et al. (2005), países como o Brasil, devem investir nessa 

tecnologia, devido a sua vasta extensão territorial, já que é de grande importância o 

monitoramento das variáveis meteorológicas e da estrutura da vegetação.  

Diversos estudos vêm utilizando metodologias advindas de sensoriamento remoto para 

aquisição do IAF (BRAZ; ÁGUAS; GARCIA, 2015; DANELICHEN et al., 2014; 

DANELICHEN et al., 2016; NASSUR et al., 2015; SANCHES et al., 2008; TARTARI et al., 

2015). Porém Sanches et al. (2008) relatam que há a necessidade de ser realizado a validação 

destes dados para que estes possam ser utilizados com maior segurança em análises de índices 

vegetativos ou para modelagem das interações entre a Biosfera-Atmosfera.   

Entre essas metodologias, pode-se citar a obtenção do IAF através do Land Surface 

Analysis Satellite Application Facilities (LSA-SAF), disponibilizado pela European 

Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT). A EUMETSAT 

opera um sistema de satélites meteorológicos para monitoramento constante da atmosfera, da 

hidrosfera e litosfera, proporcionando dados relacionados ao clima, imagens e produtos (LSA 

SAF, 2010). 

Também há a utilização do satélite Land Remote Sensing Satellite (LandSat) através 

dos sensores OLI (LandSat 8) e TM (LandSat 5) desenvolvido pela National Aeronautics and 

Space Administration (NASA) que possibilita calcular parâmetros fisiológiocos das plantas a 

partir da análise multitemporal das imagens do satélite  ( BRAZ; ÁGUAS; GARCIA, 2015). 

Por fim, há aquisição de dados de IAF por produto de sensoriamento remoto por meio 

do sensor Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) a bordo dos satélites 

Terra e Aqua, desenvolvido e administrado pela NASA. 

O MODIS foi projetado para satisfazer a necessidade de obtenção de dados sobre três 

campos frequentemente estudados, sendo eles a atmosfera, o oceano e a superfície terrestre, de 

forma a atender diferentes necessidades observacionais da atmosfera e da cobertura do globo 

terrestre (JUSTICE, 2002). 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 ÁREAS DE ESTUDO 

 

O presente estudo foi realizado em dois sítios experimentais com torres 

micrometeorológicas instaladas desde 1999, sendo uma em área de floresta com altura de 62 

metros de altura e uma em área de pastagem com altura de 10 metros, ambas pertecentes à rede 

de torres micrometereológicas do Programa de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera na 

Amazônia – Programa LBA. 

A região onde está inserida as duas áreas de estudo possui uma sazonalidade 

pluviométrica bem definida, sendo essa dividida em quatro períodos, os quais são: período 

úmido (janeiro-março), úmido-seco (abril-junho), seco (julho-setembro) e seco-úmido 

(outubro-dezembro) (FRANCA, 2015), cuja  distribuição mensal da precipitação pode ser 

observada na Figura 1. 

 

Figura 1 - Média mensal de precipitação do ano de 1999 a 2012, na FNS e na Rebio Jaru. 

Fonte: Oliveira, 2014. 

 

2.1.1 Reserva Biológica do Jaru 

 

A Reserva Biológica do Jaru (Rebio Jaru) foi criada pelo Decreto Federal n. 83.716, 

de 11 de julho de 1979 (BRASIL, 1979), sendo uma área de proteção integral que atualmente 

está sob a tutela do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).  
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A Rebio Jaru se encontra em maior proporção no município de Ji-Paraná (VIEIRA, 

2013), sobrepondo em menor proporção os munícipios de Machadinho D’Oeste e Vale do 

Anari, conforme ilustrado na Figura 2. 

De acordo com o ICMBio (2017), a Rebio Jaru tem uma área de 346.861,17 ha. Possui 

vegetação predominante de Floresta Ombrófila Aberta (CULF et al., 1997), a qual pode ser 

também definida como sazonalmente seca ou semidecidual (COSTA et al., 2010). As árvores 

possuem uma altura média de 30 m com um sub-bosque composto por palmeiras pequenas e 

árvores emergentes que chegam a atingir 45 m (RUMMEL et al., 2002).  

 

 

Figura 2 – Localização da Reserva Biológica do Jaru. 

 

Oliveira (2014) estudando a precipitação na Rebio Jaru, encontrou no período de 1999 

a 2012 uma precipitação média anual de 1.989,65 mm. Gomes et al. (2015) analisando um 

período semelhante, entre 1999 a 2010, encontrou uma precipitação média anual de 2001 mm. 

A temperatura do ar média anual é de 24,8±1,8 oC (ANDRADE, 2013).   

  

 



25 
 

2.1.2 Fazenda Nossa Senhora 

 

A Fazenda Nossa Senhora (FNS) está localizada no munícipio de Ouro Preto do Oeste, 

como ilustrado na Figura 3. 

A região foi desmatada no ano de 1971 e passou a ser considerada uma área 

predominante de pastagem a partir de 1991. O sítio possui uma cobertura vegetal 

predominantemente composta por gramínea Brachiaria brizantha, com pequenas palmeiras 

dispersas (WEBLER et al., 2013). 

 

 

Figura 3 – Localização da Fazenda Nossa Senhora.  

 

Oliveira (2014) estudando a precipitação na FNS, encontrou no período de 1999 a 2012 

uma precipitação média anual de 1.768,04 mm. Gomes et al. (2015) analisando um período 

semelhante, entre 1999 a 2010, encontrou uma precipitação média anual de 1660 mm. A 

temperatura média anual do ar é de 24,82 ± 0,34 oC (WEBLER et al., 2012). 
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2.2 DESCRIÇÃO DOS INSTRUMENTOS E MÉTODOS 

 

Nesse estudo foram utilizadas duas metodologias para estimar o IAF, sendo essas por 

meio de coletas em campo e por meio de produtos de sensoriamento remoto, para 

posteriormente realizar as análises da relação entre o IAF e o microclima. 

 

2.2.1 Dados Micrometeorológicos 

 

Para fins de caracterização do microclima nos locais de estudo, bem como, para 

verificar a relação desse com o IAF, foram utilizados dados micrometeorológicos das variáveis 

de temperatura do ar (T_ar), umidade relativa do ar (UR), radiação fotossinteticamente ativa e 

evapotranspiração (ET). Correspondentes ao período de 2004 a 2010. Na Tabela 1 estão 

dispostos a descrição e altura dos sensores instalados nas duas áreas estudadas.  

 

Tabela 1 – Descrição dos sensores utilizados para medidas micrometeorológicas na Reserva 

Biológica do Jaru e Fazenda Nossa Senhora e suas respectivas alturas de instalação 

Variáveis Meteorológicas Nome do Sensor 
Altura (m)  

Rebio Jaru 

Altura (m)  

FNS 

Temperatura do Ar 
Termohigrômetro Vaisala HMP35A, 

(Helsinki, Finlândia) 62  10  

Umidade Relativa do Ar 
Termohigrômetro Vaisala HMP35A, 

(Helsinki, Finlândia) 
62  10  

Calor Latente 

(sistema eddy covarience) 

Anemômetro sônico tridimensional 

Solent 1012R2, (Gill Instruments, 

Lymington, UK) 
64 

 

8 

LI- 7500 (LICOR Inc., Lincoln USA) 64 8 

Radiação 

Fotossinteticamente Ativa 

Quantum Licor (LICOR Inc., 

Lincoln USA) 
56  

 

- 

 

Na Figura 4 pode ser observada a torre micrometeorológica instalada na FNS, 

juntamente com alguns sensores, e na Figura 5, uma representação esquemática da torre 

micrometeorológica instalada na Rebio Jaru, também com a ilustração de sensores a ela 

acoplados.  
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Figura 4 – Torre micrometeorológica da Fazenda Nossa Senhora (à esquerda) e os sensores utilizados 

para medir a temperatura e umidade relativa do ar (a), e o calor latente pelo sistema eddy covarience 

[anemômetro sônico tridimensional (b) e analisador de gás por infravermelho de caminho aberto (c)]. 

(a) 

(b) 

(c) 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Fonte: Antonucci (2016) 
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Figura 5 – Representação da torre micrometeorológica da Reserva Biológica do Jaru e a ilustração dos 

sensores da temperatura do ar e umidade relativa do ar (a), radiação fotossinteticamente ativa incidente 

(b) e sistema eddy covarience (c). 
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Esses sensores foram conectados a um sistema de aquisição de dados (Datalogger 

CR23X na Rebio Jaru e Datalogger CR10X da Campbell Scientific Instrument, Utah, USA. 

Na Rebio Jaru, o sistema de aquisição de dados foi programado para realizar medidas 

a cada 30 segundos e realizar média a cada 10 minutos nos anos de 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009, 2010 e a cada 30 minutos nos anos de 2002, 2004. Na FNS o armazenamento de dados 

acontece apenas a cada 10 minutos para toda a série analisada. Vale ressaltar que o 

armazenamento de dados de fluxo de calor latente (LE) foi de 30 em 30 minutos para ambos os 

sítios em toda série utilizada. 

Os dados de LE foram convertidos em evapotranspiração por meio da Equação 10. 

 

ET=
LE

λE
                                                                                                                                                 (10) 

 

onde ET é a evapotranspiração em mm d-1, LE é o fluxo de calor latente (MJ Kg-1) e 𝛌E é o 

calor latente de vaporização (MJ Kg-1), calculado pela Equação 11. 

 

λE=2,501-0,002361 .T                                                                                                                      (11) 

 

onde T é a temperatura do ar (oC). 

 

2.2.2 Coletas de dados de Índice de Área Foliar em Campo 

 

Foram realizadas coletas mensais nos dois sítios de estudo no período de agosto de 

2016 a julho de 2017. 

A coleta em campo dos dados de IAF foram realizadas com o uso do Ceptômetro 

(AccuPAR PAR/LAI, modelo LP-80, Decagon Devides, Inc.). O Ceptômetro é constituído por 

um microprocessador embutido à barra fixa do sensor (sonda). Essa sonda contém 80 sensores 

independentes espaçados a 1 cm de distância. Além de um sensor externo para medir a PAR 

(Manual do Ceptômetro, 2015). 

Na FNS foi realizada uma amostragem de 16 pontos, estando esses distribuídos ao 

redor da torre micrometeorológica em uma área de 1 hectare, distando em 25 metros cada um, 

visando buscar uma maior representatividade da área sem a interferência de outro tipo de 

vegetação (FIGURA 6).  
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Figura 6 – Distribuição dos pontos de coleta de IAF na Fazenda Nossa Senhora. 

 

Para a obtenção dos valores de IAF foram realizadas três medidas em cada ponto, 

sendo que os valores de IAF foram calculados automaticamente pelo ceptômetro. O cálculo 

realizado pelo equipamento para inferir o IAF, necessita de alguns dados de entrada, conforme 

Equação 1. 

 

L= 
[(1-

1
2K)  . fb-1]  . lnƬ

A . (1-0,47.fb
                                                                                                           (1) 

 

onde L é o índice de área foliar (m² m²), Ƭ é a razão entre a PAR abaixo do dossel e a PAR 

acima do dossel (EQUAÇÃO 2), fb é a fração do feixe da PAR incidente (sendo assumido um 

valor de 0,91 de acordo com as coletas realizadas), o A é calculado pela Equação 3 e K é o 

coeficiente de extinção do dossel (EQUAÇÃO 4). 

 

Ƭ= 
Qo

Qi
                                                                                                                                                       (2) 
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em que Qo é a PAR abaixo do dossel e Qi é a PAR acima do dossel. 

 

A= 0,283 + 0,785a – 0,159a2                                                                                                            (3)  

 

no qual a é a absorção da fração PAR pela folha (o AccuPAR assume o valor de 0,9) 

 

K= 
1

2 .  CosZ
                                                                                                                                            (4) 

 

onde Z é o ângulo zenital, calculado pela Equação 5. 

 

CosZ = Sen φ . Sen δ + Cos φ . Cos δ.Cos0.2618 (t-to)                                                               (5) 

 

Onde 𝝋 é a latitude (em radiando), 𝜹 é a declinação solar (em radiando) calculado pela 

Equação 6, t é a hora e to é a hora do meio dia solar (EQUAÇÃO 7). 

 

δ=arcsen [0,39785.sen [4,869+0,0172.D+0,03345 . Sen (6,224+0,0172 .D)]]              (6) 

 

onde D é o dia do ano. 

 

to=12-LC-Ť                                                                                                                                             (7) 

 

onde LC é a correção da longitude, ou seja, o meridiano padrão (60º) subtraído pela longitude 

do ponto e Ť é a equação do tempo, calculado de acordo com a Equação 8. 

 

Ť= [
-104,7.senθ+596,2.senθ+4,3.senθ-12,7.sen(4θ)-429,3.cos-2. cos(2θ) +

19,3. cos(3θ)
] /3600    (8)  

 

no qual θ é calculado pela Equação 9. 

 

θ=
(279,575+0,986 . D) . π

180
                                                                                                                 (9) 
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Na Rebio Jaru o Ceptômetro foi utilizado para fazer a medida da PAR abaixo do dossel 

em 25 pontos distribuídos dentro de uma parcela permanente (FIGURA 7). 

 

 

Figura 7 – Distribuição dos pontos de coleta de IAF na Reserva Biológica do Jaru. 

 

A parcela permanente possui uma área de 1ha (100x100m) instalada ao noroeste da 

torre micrometeorológica do LBA, sendo que esta foi dividida em 25 subparcelas (20x20m) 

onde foram realizadas as coletas em um ponto em cada subparcela. Ressalta-se ainda que 

conforme pode ser observado na Figura 7, tanto a torre, quanto a parcela estão localizadas em 

uma área com vegetação classificada de acordo com o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 

2016) como Floresta Ombrófila Aberta Submontana com Palmeiras 

Os dados de PAR acima do dossel foram medidos pelo sensor Quantum LI-190SZ 

(LICOR, Inc., Lincoln USA) instalado a 54 metros de altura na torre do LBA. Posteriormente, 

os dados de PAR medidos abaixo e acima do dossel foram submetidos às formulações descritas 

nas Equações 1 a 9 para obtenção dos valores de IAF. 
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2.2.2.1 Espacialização de Dados de Índice de Área Foliar 

 

A fim de verificar a espacialização dos dados de IAF medido em campo, foi realizada 

a espacialização dos dados por meio metodologia inverso da distância ao quadrado (Inverse 

Distance Weighted – IDW). 

Segundo Marcuzzo, Andrade e Melo (2011) o método de IDW é um dos mais 

utilizados para pontos distribuídos espacialmente. De acordo com o autor supracitado, o método 

IDW realiza uma interpolação entre os valores de cada ponto. Essa interpolação atribui maior 

peso aos pontos localizados mais próximos, de forma que o peso diminui conforme a distância 

aumenta. 

A espacialização foi realizada a partir das médias sazonais para cada ponto de coleta 

de ambos os sítios a fim de verificar a variação sazonal do IAF na área amostrada. 

 

2.2.3 Produtos de Sensoriamento Remoto 

 

Os dados de produto de sensoriamento remoto utilizados são correspondentes ao 

período de 2004 a 2010, sendo este período utilizado devido ao fato de ser o período de dados 

micrometeorológicos disponíveis para serem posteriormente realizados os testes de correlação. 

Além disso, para comparação entre metodologias, foi utilizado o mesmo período das coletas 

em campo, de julho de 2016 a agosto de 2017. Os dados de IAF e da fração da radiação 

fotossinteticamente ativa (fPAR) são provenientes do produto MOD15A2H (MINENI; PARK, 

2015) do sensor MODIS. Os dados são disponibilizados gratuitamente pela NASA ao público 

através do Centro de Dados EROS do Active Archive Center (EDC DAAC, disponível em 

https://modis.ornl.gov/cgi-bin/MODIS/global/subset.pl). 

Além do produto de IAF e fPAR, o MODIS disponibiliza também outros produtos, 

como o produto MOD12Q1 (uso e cobertura do solo); produto MOD16 (evapotranspiração); e 

produto MCD43A (albedo) (MU; ZHAO; RUNNING, 2013). 

O sensor MODIS está acoplado aos satélites Terra e Acqua, como dito anteriormente, 

e geram produtos com resolução temporal de 8 dias. Além disso, o produto MOD15A2H possui 

uma resolução espacial de 500 metros.  

Juntamente com os dados de IAF e fPAR, é disponibilizado o controle de qualidade 

(QC) do produto. Esse QC possui valores que indicam sua qualidade, indicando ou não a 

interferência de nuvens, aerossóis ou partículas em suspensão. Esses valores variam de 0, 8, 16, 

32, 40, 48, 97, 105 e 113. Os dados com QC igual a 0 são considerados dados de ótima 
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qualidade. Por sua vez, os QC de 8 a 97 são considerados aceitáveis, enquanto que os QC acima 

de 97 são considerados péssimos. 

O tratamento dos dados de IAF e fPAR foi realizado baseados em seu QC, sendo 

utilizados nessa pesquisa dados que possuíam QC ótimo e aceitável. Dessa forma, dados com 

QC acima do considerado aceitável foram suprimidos a fim de evitar possíveis valores 

incoerentes relativo a má qualidade dos dados. 

Ressalta-se ainda que foi realizada uma transformação nos dados de IAF, sendo 

aplicado um fator de conversão recomendado no manual (MINENI; PARK, 2015), onde os 

dados devem ser multiplicados por 0,1. Para os dados de fPAR não é necessário aplicar o fator 

de conversão. 

 

 

2.3 ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

2.3.1 Filtragem dos Dados 

 

Os dados micrometeorológicos coletados foram submetidos a uma filtragem com 

valores pré-estabelecidos pelo Programa LBA, sendo os valores máximos e mínimos dispostos 

na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Limites utilizados na filtragem dos dados 

Variáveis Meteorológicas Limite Inferior Limite Superior Unidade de Medida 

Temperatura do Ar (T_ar) 10 40 oC 

Umidade Relativa do Ar (UR) 20 105 % 

Radiação Fotossinteticamente 

Ativa (PAR) 
-46 3220 µmol m

-2 

Fluxo de calor Latente (LE) -50 700 W m-2 

 

De acordo com Aguiar, (2013) os dados passam por esse controle de qualidade para 

identificar dados que apresentam valores que não correspondem ao comportamento padrão e 

assim retirar dados errôneos e com comportamento anormal, oriundos de falhas dos sensores 

durante a medição, processamento e armazenamento dos dados.  
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2.3.2 Análises Estatísticas 

 

Visando avaliar os dados micrometeorológicos e os dados obtidos pelo sensor MODIS, 

foram realizadas análises estatísticas descritiva e inferencial, com o intuito de observar 

características dos dados, tais como médias mensais, sazonais e anuais, bem como seus 

respectivos intervalos de confiança. 

A princípio verificou-se o pressuposto de normalidade, sendo utilizado o teste de 

Shapiro-Wilk, onde constatou-se que nenhuma variável atendeu aos pressupostos de 

normalidade, sendo assim, prosseguiu-se a análise dos dados não paramétricos, optando-se por 

usar o método bootstrap com 1.000 reamostragens, objetivando obter as médias mensais, 

sazonais e anuais, bem como seus respectivos intervalos de confiança (IC).  

Vale ressaltar que, para a obtenção das médias das variáveis, realizou-se antes uma 

média diária para os dados de temperatura do ar, umidade relativa do ar e evapotranspiração, 

de forma a reduzir o número de dados e possibilitar a realização da reamostragem por bootstrap. 

Visto que os dados não apresentaram normalidade, utilizou-se o teste de Wilcoxon 

para avaliar a diferença entre os dados de IAF obtidos a partir das diferentes metodologias 

utilizadas. Na correlação dos dados foi utilizado o método não-paramétrico de Spearman.  

Além disso, para realizar a correlação entre os dados micrometeorológicos e o IAF, 

fez-se médias dos dados de temperatura do ar, umidade relativa do ar e evapotranspiração a 

cada oito dias para que pudessem ser pareados com os dados de IAF, cuja resolução temporal 

é de 8 dias. Como os dados de fPAR também são provenientes do sensor MODIS, não foi 

necessário realizar tal procedimento para essa variável. 

Vale ressaltar que todos os testes supracitados foram realizados com nível de confiança 

de 95% (α=0,05). As análises estatísticas dos dados foram realizadas utilizando os programas 

Excel 2013 elaborado pela Microsoft e o Minitab 17. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 APROVEITAMENTO DOS DADOS 

 

3.1.1 Temperatura do Ar 

 

O aproveitamento dos dados de T_ar para a Rebio Jaru está disposto na Tabela 3. Nota-

se que o aproveitamento para a variável é bom, sendo superior a 75%, com exceção dos anos 

de 2005 e 2007, que tiveram um aproveitamento de 58,85% e 50,11%, respectivamente. O ano 

de 2008 se destaca por ter o melhor aproveitamento, onde os dados foram aproveitados quase 

em sua totalidade.  

 

Tabela 3 – Aproveitamento dos dados (%) de temperatura do ar na Reserva Biológica do Jaru. 

 

Meses 

Aproveitamento dos dados de temperatura do ar na Rebio Jaru (%) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Janeiro 69,76 0 99,98 85,80 99,96 100 100 

Fevereiro 66,07 0 96,25 90,67 100 100 100 

Março 99,93 0 100 49,75 99,75 100 99,98 

Abril 10,28 0 59,44 0 99,95 99,95 23,06 

Maio 65,86 78,31 99,66 61,20 100 100 77,24 

Junho 96,67 98,33 100 22,57 100 100 84,05 

Julho 46,91 100 100 0 100 74,28 99,93 

Agosto 82,33 99,98 100 40,26 100 99,98 100 

Setembro 100 100 100 50,06 100 43,13 100 

Outubro 100 100 100 4,70 100 100 94,02 

Novembro 99,38 29,69 99,31 96,30 100 100 81,18 

Dezembro 83,80 99,98 100,00 100 100 99,91 66,64 

Média  76,75 58,85 96,22 50,11 99,97 93,10 85,51 

 

Ao observar o aproveitamento da T_ar na FNS (TABELA 4), constata-se que a 

proficuidade dos dados é satisfatória, visto que os dados têm aproveitamento superior a 50% 

para todos os anos. Onde o menor aproveitamento é no ano de 2007, com 50,08%, e o maior 

aproveitamento é no ano de 2004, com 95,73% dos dados aproveitados. 

Ao analisar o aproveitamento para a T_ar na Rebio Jaru e na FNS, nota-se que em 

ambos, o ano com menor aproveitamento foi 2007. Além disso, pode ser observado que, de 

forma geral, o aproveitamento dos dados na Rebio Jaru é superior ao da FNS.  
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Tabela 4 - Aproveitamento dos dados (%) de temperatura do ar na Fazenda Nossa Senhora 

 Aproveitamento dos dados de temperatura do ar na FNS (%) 

  Meses 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Janeiro 100 99,73 100 84,41 41,61 100 81,58 

Fevereiro 93,19 90,40 87,24 71,24 68,95 59,18 90,74 

Março 100 100 63,25 0 100 69,43 96,58 

Abril 100 88,99 70,20 0 100 92,32 0 

Maio 99,28 79,28 91,64 74,53 100 100 87,50 

Junho 96,03 77,76 72,26 8,23 100 76,18 96,15 

Julho 74,35 70,87 84,39 10,78 100 91,50 67,52 

Agosto 100 100 100 75,72 99,00 68,32 99,89 

Setembro 100 96,86 96,86 99,98 88,32 82,16 17,70 

Outubro 99,64 100,00 100 92,59 100 100 81,01 

Novembro 92,29 79,22 98,50 31,48 90,09 90,68 74,03 

Dezembro 93,93 0 82,20 51,99 100 0 0 

 Média 95,73 81,93 87,21 50,08 90,66 77,48 66,06 

 

3.1.2 Umidade Relativa do Ar 

 

O aproveitamento dos dados de umidade relativa do ar (UR) da Rebio Jaru pode ser 

observado na Tabela 5.  

Tabela 5 – Aproveitamento dos dados (%) de umidade relativa do ar na Reserva Biológica do Jaru 

 Aproveitamento dos dados de umidade relativa do ar na Rebio Jaru (%) 

 Meses 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Janeiro 69,76 56,05 99,98 85,80 99,96 100 100 

Fevereiro 66,07 100 96,25 90,67 100 100 100 

Março 99,93 77,49 100 49,75 99,75 100 99,98 

Abril 10,28 56,39 59,44 0 99,95 99,05 23,45 

Maio 65,86 79,54 99,66 61,20 100 0 77,24 

Junho 96,67 99,77 100 22,57 100 67,75 84,05 

Julho 46,91 100 100 0 100 74,28 99,93 

Agosto 82,33 99,96 100 43,23 99,33 99,98 100 

Setembro 100 100 100 81,96 100 43,13 100 

Outubro 100 100 100 92,00 100 100 94,02 

Novembro 100,00 29,69 99,31 96,30 100 100 81,18 

Dezembro 94,96 99,98 100 100 100 100 66,67 

 Média 77,73 83,24 96,22 60,29 99,92 82,02 85,54 

 

Observa-se que os dados de UR seguem o mesmo padrão observados para os dados de 

temperatura do ar, porém ressalta-se que os dados de UR apresentam um aproveitamento 
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levemente superior. Ademais, a proficuidade dos dados de UR é superior à 60%, sendo o menor 

aproveitamento no ano de 2007 e o maior no ano de 2006. 

O aproveitamento da UR na FNS (TABELA 6), como o aproveitamento da Rebio Jaru, 

segue o padrão de aproveitamento dos dados de temperatura do ar, contudo, o aproveitamento 

da UR é superior ao aproveitamento da T_ar em todos os anos. Onde o menor proveito de dados 

ocorreu em 2007 e o maior em 2004. 

 

Tabela 6 – Aproveitamento dos dados (%) de umidade relativa do ar na Fazenda Nossa Senhora 

 Aproveitamento dos dados de umidade relativa do ar FNS (%) 

Meses  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Janeiro 100 100 100 84,63 41,62 99,46 81,21 

Fevereiro 100 100 96,50 78,89 76,26 64,58 100 

Março 100 100 63,19 0 100 68,44 96,06 

Abril 100 91,88 72,48 0 100 94,03 0 

Maio 99,28 79,21 91,62 74,53 96,77 100 87,03 

Junho 99,24 80,28 74,65 8,47 100 77,59 98,82 

Julho 74,35 70,81 84,32 10,75 100 90,19 67,16 

Agosto 100 100 100 75,72 96,75 67,34 99,42 

Setembro 100 100 100 100 91,18 83,68 18,50 

Outubro 100 100 100 92,59 100 100 80,96 

Novembro 95,39 81,78 100 32,48 93,01 92,36 76,09 

Dezembro 93,91 52,82 91,31 51,99 100 0 0 

 Média 96,82 88,02 89,50 50,84 91,29 78,14 67,10 

 

Nota-se que ao comparar os dados de UR entre as duas áreas estudadas, novamente a 

Rebio Jaru apresenta aproveitamento superior à FNS, sendo inferior apenas em 2004, como 

ocorrido para os dados de temperatura do ar. 

 

3.1.3 Evapotranspiração 

 

Após realizar a conversão do LE em ET, realizou-se o aproveitamento dos dados, os 

quais estão dispostos nas Tabelas 7 e 8 para a Rebio Jaru e FNS, respectivamente. Observa-se 

que o aproveitamento dos dados de ET é baixo, levando-se em consideração os dados já 

discutidos anteriormente. Nota-se ainda que essa variável segue o mesmo padrão das variáveis 

acima discutidas, a Rebio Jaru apresentando um aproveitamento consideravelmente superior ao 

da FNS.  
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Tabela 7 – Aproveitamento dos dados (%) de evapotranspiração na Reserva Biológica do Jaru 

 Aproveitamento dos dados de evapotranspiração na Rebio Jaru (%) 

Meses 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Janeiro 64,18 0 7,66 84,21 4,50 76,68 4,23 

Fevereiro 74,40 0 56,10 77,01 7,51 50,89 4,54 

Março 77,96 0 9,34 21,30 0 80,11 18,28 

Abril 87,36 0 1,60 0 23,82 86,04 91,94 

Maio 24,93 25,40 9,27 0 96,10 89,38 45,23 

Junho 85,21 86,67 14,72 0 51,74 92,50 72,29 

Julho 72,24 61,83 9,61 27,62 63,91 80,85 92,14 

Agosto 92,20 92,61 22,11 97,92 50,34 91,40 87,90 

Setembro 95,07 92,50 53,13 58,61 99,17 36,88 9,17 

Outubro 95,36 83,27 55,44 6,25 55,24 89,72 7,66 

Novembro 89,44 85,63 28,61 6,25 61,32 85,28 49,72 

Dezembro 89,65 65,66 46,77 0 26,14 54,70 0 

 Média 79,00 49,46 26,20 31,60 44,98 76,20 40,26 

 

Observa-se ainda que a ET da FNS para o ano de 2007 não apresentou aproveitamento, 

e houve baixo aproveitamento dos dados especialmente nos meses correspondentes aos 

períodos seco e seco-úmido. 

  

Tabela 8 – Aproveitamento dos dados (%) de evapotranspiração na Fazenda Nossa Senhora 

 Aproveitamento dos dados de evapotranspiração na FNS (%) 

Meses  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Janeiro 25,81 74,46 66,47 0 0 25,47 0 

Fevereiro 80,58 88,84 30,58 0 0 73,51 63,17 

Março 2,82 73,25 1,48 0 0 83,13 74,87 

Abril 73,82 66,32 18,06 0 0,14 79,86 78,82 

Maio 0 31,18 4,84 0 72,04 36,42 48,32 

Junho 0 8,54 0 0 39,31 90,97 86,88 

Julho 0 0 0 0 97,65 24,60 81,72 

Agosto 59,54 0 0 0 81,92 17,14 52,35 

Setembro 3,19 0 0 0 71,81 0 71,88 

Outubro 0 0 0 0 67,20 0 85,15 

Novembro 0 0 0 0 42,36 0 40,76 

Dezembro 80,24 0 0 0 0 0 0 

 Média 27,17 28,55 10,12  0 39,37 35,93 56,99 

 

Essa elevada perda de dados é esperada quando se trata de dados provenientes do 

sistema de medidas do eddy covarience. Uma vez que, dados de alta frequência como os obtidos 

pelo eddy covarience geram instabilidade no sistema de energia, por demandar uma grande 
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quantidade da mesma, gerando assim problemas no armazenamento dos dados, ocasionando 

perdas de extensos períodos de dados, além de ocorrerem com frequência problemas na 

calibração dos sensores (DIAZ, 2014). 

 

3.1.4 Índice de Área Foliar 

 

O aproveitamento dos dados de IAF obtidos pelo sensor MODIS pode ser observado 

na Tabela 9. Observa-se que o aproveitamento em ambos os sítios apresenta valores 

aproximados. 

 

Tabela 9 – Aproveitamento dos dados (%) de Índice de Área Foliar do produto MODIS para a 

Reserva Biológica do Jaru e a Fazenda Nossa Senhora 

 Aproveitamento dos dados de Índice de Área Foliar na Rebio Jaru (%) 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

FNS 58,70 67,39 65,22 67,39 63,04 63,04 71,74 

Rebio Jaru 65,22 67,39 69,57 60,87 52,17 65,22 63,04 

 

Observa-se ainda que em nenhum ano houve um aproveitamento inferior a 50% dos 

dados, indicando que os dados do MODIS têm uma representatividade, visto que não se perde 

uma grande quantidade de dados.  

 

3.1.5 Fração da Radiação Fotossinteticamente Ativa 

 

Os dados de aproveitamento da fPAR (TABELA 10) divergem entre os sítios 

estudados. Nota-se que o aproveitamento na Rebio é superior ao da FNS em todos os anos, além 

de ser superior a 70%. Na FNS ocorre uma maior variação, com o aproveitamento variando de 

41,3% a 67,39%. 

 

Tabela 10 – Aproveitamento dos dados (%) de Fração da Radiação Fotossinteticamente Ativa do 

produto MODIS para a Reserva Biológica do Jaru e da Fazenda Nossa Senhora 

 
Aproveitamento dos dados de Fração da Radiação Fotossinteticamente 

Ativa na FNS (%) 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

FNS 60,87 65,22 58,70 67,39 58,70 65,22 41,30 

Rebio Jaru 71,74 78,26 78,26 78,26 71,74 71,74 76,09 
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Observa-se ainda que o aproveitamento da fPAR difere do aproveitamento do IAF, 

apesar de ambos os dados serem provenientes do mesmo produto do MODIS. Isso pode ter 

ocorrido devido ao fato do QC dos dois produtos serem diferentes, de forma que os dados de 

QC apresentaram uma melhor qualidade para os dados de fPAR. 

 

3.2 ANÁLISE EXPLORATÓRIA 

 

3.2.1 Reserva Biológica do Jaru 

 

Na Tabela 11 estão dispostos os dados referentes a estatística realizada sobre todo o 

conjunto de dados utilizado, referente ao período de 2004 a 2010. 

 

Tabela 11 – Análise exploratória dos dados de temperatura do ar (T_ar), umidade relativa do ar (UR), 

evapotranspiração (ET), fração da radiação fotossinteticamente ativa (fPAR) e índice de área foliar pelo 

produto MODIS (IAF_MODIS) e coletas em campo (IAF_Campo) para a Reserva Biológica do Jaru 

dos anos de 2004 a 2010 

Variáveis  �̅� IC Erro Padrão n 

T_ar 24,42 [24,18; 24,64] 0,12 2172 

UR 81,77 [80,60; 82,95] 0,58 2176 

ET 3,53 [3,42; 3,65] 0,06 1351 

fPAR 87,11 [86,15; 87,99] 0,46 221 

IAF_MODIS 5,82 [5,74; 5,90] 0,04 244 

IAF_Campo 6,05 [5,97; 6,13] 0,04 1314 

Notas: T_ar em oC; UR em %; ET em mm d-1; fPAR em %; IAF_MODIS e IAF_Campo em m2 m-2;  x̅ – média; 

todo valor entre [ ] corresponde a um intervalo de confiança (IC) de 95% utilizando reamostragem bootstrap com 

1.000 repetições; n – quantidade de dados amostrados 

 

A temperatura média do ar para o período estudado foi de 24,42 [24,18; 24,64] oC (todo 

valor entre [...] representa o intervalo de confiança (IC) obtido através da reamostragem 

bootstrap por 1.000 repetições).  

Para a mesma área estudada, Costa et al. (2010), conforme mencionado anteriormente, 

encontraram uma temperatura média de 22,9 oC. Além da Rebio Jaru, no estudo em questão 

também foi analisada a temperatura média do ar em outras áreas, sendo elas, Manaus com T_ar 

média de 25,6 oC, a outra em Santarém com T_ar média de 25,2 oC e Sinop com T_ar média de 

25,5 oC.  

Machado et al. (2013) em uma floresta manejada em Santarém, encontraram uma T_ar 

média de 25,8 ± 1,1. Vourlitis et al. (2015), ao analisarem variáveis micrometeorológicas em 

Sinop, encontraram temperatura média do ar de 24,8 oC, sendo este o resultado que mais se 

aproxima ao encontrado no presente trabalho. 
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Essa variação de temperatura do ar em diferentes locais na região Amazônica pode ser 

em decorrência das diferentes características e tipos de vegetação de cada área, bem como de 

sua altitude e latitude. 

Ainda, houve uma diferença entre a T_ar média desse estudo e a T_ar média observada 

por Costa et al. (2010), que pode estar associado à diferença nos períodos estudados. Os anos 

de 2005 e 2010 são caracterizados como anos de seca extrema, sendo considerados com maior 

restrição hídrica ocorridos nos últimos anos na região Amazônica (COELHO et al., 2012). 

Dessa forma, a pesquisa realizada por Costa et al. (2010) utiliza dois anos de dados, sendo um 

deles de seca extrema, enquanto que no presente estudo é utilizado sete anos, e 

consequentemente abrange o evento de seca extrema de 2005 e seus efeitos nos anos 

subsequentes, além do evento de seca ocorrido em 2010. 

A umidade relativa média deste estudo foi de 81,77 [80,60; 82,95], valor inferior ao 

encontrado por Barbosa   et al. (2015), que, ao analisarem a UR em uma floresta em Caxiuanã 

no Pará encontraram umidade relativa média de 89,8%. Porém foi superior à encontrada por 

Vourlitis et al. (2015), que verificou uma umidade relativa média de 79,3% em uma área de 

floresta de transição no estado do Mato Grosso. Tais valores novamente são atribuídos ao 

microclima local, como discutido anteriormente. 

Na Rebio Jaru a evapotranspiração média foi de 3,53 [3,42; 3,65] mm d-1 entre 2004 e 

2010. Valor esse que é próximo ao encontrado por Costa et al. (2010), que ao analisarem a ET 

em diferentes localidades na região Amazônica encontraram ET média de 3,57 mm d-1 na Rebio 

Jaru, 3,58 mm d-1 em Manaus, 3,49 mm d-1 em Santarém e 3,11 mm d-1 em Sinop. Por sua vez, 

Vourlitis et al. (2015) obtiveram valor de evapotranspiração média de 2,64 mm d-1 em 

Santarém. 

A fPAR média na Rebio Jaru foi de 87,11 [86,15; 87,99] %, indicando que a maior 

parte da PAR que incide na reserva pode ser absorvida pela vegetação. Vilani (2007) ao estudar 

a absorção de PAR em uma área em Sinop, encontrou um fPAR de 82,4%. Enquanto que Senna 

(2004) encontrou um fPAR de 0,85 (85%) para uma área de floresta em Santarém. 

O IAF_MODIS médio encontrado na Rebio Jaru para o período estudado foi de 5,82 

[5,74; 5,90] m2 m-2. Ruhoff (2011) utilizou o produto do MODIS para quantificar o IAF em 

algumas localidades diferentes na região Amazônica, sendo elas, Manaus, Tapajós e Rebio Jaru, 

encontrando IAF de 5,5±0,7 m2 m-2, 4,9±0,9 m2 m-2 e 5,5±0,5 m2 m-2, respectivamente para 

essas localidades.  

Para uma área de floresta de transição em Sinop, Danelichen et al. (2016) encontrou 

um IAF médio de 5,44 m2 m-2. Enquanto que Sanches et al. (2008) utilizando o produto do 
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MODIS para estudar o IAF em Sinop em duas épocas distintas, sendo a primeira de 2001 a 

2003, com IAF médio de 5,37 m2 m-2 e a segunda de junho de 2004 a maio de 2005, com IAF 

médio de 5,0 m2 m-2.  

Observa-se que o IAF_MODIS médio encontrado na Rebio Jaru é o maior quando 

comparado com os demais resultados obtidos. Sendo que os resultados que mais se 

aproximaram foram os obtidos por Ruhoff (2011) para os sítios de Manaus e da Rebio Jaru, 

dando maior destaque ao valor encontrado para a Rebio Jaru, pois essa apresenta um menor 

desvio padrão, indicando uma baixa variação dos dados.  

A média do IAF_Campo foi de 6,05 [5,97; 6,13] m2 m-2, valor superior ao encontrado 

por Jordão et al. (2015), onde para uma floresta de transição encontrou um IAF médio de 4,42 

m2 m-2, ao quantificar o IAF por uma metodologia semelhante. O IAF do presente estudo 

também foi superior ao encontrado por Sanches et al., (2008), onde ao analisar o IAF para uma 

floresta de transição através do método da Lei de Lambert-Beer, encontraram um IAF médio 

de 3,46 m2 m-2. 

Quanto as diferenças nos valores de IAF encontrado para ambas as metodologias, 

atribui-se novamente ao tipo de vegetação, mesmo que tanto a Rebio Jaru, quanto as florestas 

de transição recebam a classificação de floresta semidecidual, visto que cada uma pode 

apresentar peculiaridades que interferem no IAF. 

 

3.2.2 Fazenda Nossa Senhora 

 

A estatística realizada para a série de dados utilizados da FNS, de 2004 a 2010, está 

disposta na Tabela 12. 

A temperatura média do ar na FNS para o período estudado foi de 24,85 [24,77; 24,92] 

oC. Webler et al. (2012) ao estudarem a temperatura do ar na mesma área de estudo, 

encontraram uma T_ar média de 24,82±0,34 oC, resultado muito próximo ao do presente estudo. 

Em outro estudo para a mesma área, Webler et al. (2013) encontraram uma T_ar média de 

24,8±0,9 oC. É importante salientar que nos dois estudos citados acima são usados períodos 

distintos, sendo no primeiro avaliado a T_ar de 1999 a 2010 e o segundo de 2000 a 2005. Por 

sua vez, Biudes et al. (2015) ao estudarem variáveis micrometeorológicas em uma área de 

pastagem no cerrado mato-grossense constatou uma temperatura média do ar de 26,5±0,9 oC, 

sendo um valor superior ao encontrado pelos estudos realizados na FNS. 

No que tange à umidade relativa média, a encontrada nesse estudo foi de 74,83 

[74,36;75,29] %. Webler (2011) ao analisar alguns componentes micrometeorológicos na FNS, 
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dentre os quais incluiu a UR, encontrou uma umidade relativa média de aproximadamente 

76,52%. Por outro lado, Biudes et al. (2012) ao estudarem a UR em uma área de pastagem 

localizada no bioma Cerrado, encontraram valor de UR médio inferior aos valores citados 

acima, sendo de 67,8±0,8%. 

 

Tabela 12 – Análise exploratória dos dados de temperatura do ar (T_ar), umidade relativa do ar (UR), 

evapotranspiração (ET), fração da radiação fotossinteticamente ativa (fPAR) e índice de área foliar pelo 

produto MODIS (IAF_MODIS) e coletas em campo (IAF_Campo) para a Fazenda Nossa Senhora dos 

anos de 2004 a 2010 

Variáveis  �̅� IC Erro Padrão n 

T_ar 24,85 [24,77; 24,92] 0,11 2011 

UR 74,83 [74,36;75,29] 0,24 2130 

ET 2,46 [2,38; 2,56] 0,05 636 

fPAR 62,23 [60,91;63,70] 0,71 190 

IAF MODIS 1,91 [1,83;1,99] 0,04 210 

IAF Campo 2,10 [2,05; 2,15] 0,02 511 

Notas: T_ar em oC; UR em %; ET em mm d-1; fPAR em %; IAF_MODIS e IAF_Campo em m2 m-2;  x̅ – média; 

todo valor entre [ ] corresponde a um intervalo de confiança (IC) de 95% utilizando reamostragem bootstrap com 

1.000 repetições; n – quantidade de dados amostrados 

 

Em relação à evapotranspiração, a ET média na FNS para o período de estudo foi de 

2,46 [2,38; 2,56] mm d-1. Von Randow et al. (2012) estudaram a evapotranspiração na FNS 

entre os anos de 1999 e 2001, obtendo um valor médio de 3,10±0,95 mm d-1. Valor inferior ao 

encontrado nesse estudo, contudo isso pode ser atribuído novamente ao período de estudo, pois 

como discutido anteriormente, em 2005 e 2010 foram anos de seca extrema, de forma a ter 

interferido no balanço hídrico, diminuindo a ET, fato que não ocorreu no estudo citado.  

Não obstante, Nobrega et al. (2017) encontraram uma ET média de 1,7 mm d-1 para 

uma área de pastagem localizada no Mato Grosso. De acordo ainda com esse autor, essas 

diferenças na ET, além dos fatores microclimáticos, podem estar relacionadas ao estado de 

degradação da pastagem.  

A fração da radiação fotossinteticamente ativa na FNS foi 62,23 [60,91;63,70] %, 

indicando que a pastagem pouco aproveita da PAR disponível no sistema, dessa forma, cerca 

de 38% da PAR, retorna para atmosfera, de forma a se integrar com o restante da energia do 

sistema, logo, há uma maior quantidade de energia para o balanço energético, possibilitando o 

aumento da temperatura do ar, e consequentemente a diminuição da umidade relativa do ar. 

O IAF_MODIS médio obtido nesse estudo foi de 1,91 [1,83;1,99] m2 m-2. Zanchi et 

al. (2009) ao estimar o IAF na mesma área de estudo, porém através do método direto, de acordo 

com a metodologia descrita por Roberts et al. (1996) e Waterloo, (1994), encontraram o valor 
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de 2,0 m2 m-2, resultado próximo ao obtido neste trabalho. Por sua vez, Danelichen et al. (2014) 

ao estudarem uma área de pastagem no estado do Mato Grosso, também por produto do sensor 

MODIS, obtiveram um IAF médio 1,71 m2 m-2. 

Por fim, o IAF_Campo médio foi de 2,10 [2,05; 2,15] m2 m-2.Por sua vez, Jordão et al. 

(2015) ao analisar uma área de campos naturais no cerrado brasileiro, encontrou valores de IAF 

variando entre 2,03 m2 m-2 para vegetação de campo alto e 1,72 m2 m-2 para vegetação de campo 

baixo. 

 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DO MICROCLIMA 

 

3.3.1 Análise Mensal 

 

A análise do comportamento mensal das variáveis micrometeorológicas para as duas 

áreas estudadas pode ser observada na Figura 8. A T_ar para a Rebio Jaru apresentou 

comportamento semelhante ao da T_ar da FNS. Nota-se que no período estudado, a média 

mensal dessa variável na Rebio Jaru se mantém inferior à média da FNS entre os meses de 

novembro até o mês de abril, onde a partir de maio passa a possuir T_ar média superior. 

O mês de setembro apresentou a maior T_ar média para ambos os sítios, com média 

de 26,75 [26,38; 27,10] oC e 25,97  [25,59; 26,30] oC, para a Rebio Jaru e FNS, 

respectivamente. Por sua vez, os meses de menor T_ar não coincidiu, com menor T_ar média 

em fevereiro na Rebio Jaru, com 23,52 [23,00; 23,99] oC, enquanto que na FNS, a menor T_ar 

média ocorreu no mês de maio, 23,43 [23,06; 23,82] oC.  

As maiores temperaturas ocorridas em setembro podem estar associadas ao fato deste 

ser um mês caracterizado como período seco, que devido à pouca precipitação, há baixa 

umidade no sistema, ocasionando maiores gastos energéticos para maior aquecimento do ar.  

A menor temperatura do ar na Rebio Jaru em fevereiro se deve ao fato do maior índice 

pluviométrico, visto que, de acordo com Oliveira (2014) no período úmido a Rebio Jaru 

apresenta uma precipitação média de 307,24 mm, fazendo com que ocorra um decaimento na 

T_ar. A menor temperatura do ar na FNS em maio pode ter conexão com os eventos de friagens 

ocorridos, que acontecem principalmente entre os meses de maio e agosto (OLIVEIRA et al., 

2004).  

O comportamento da temperatura do ar em uma área de floresta em Caxiuanã obteve 

menor valor médio também em fevereiro e maior T_ar média em novembro, além disso a 

temperatura do ar em Caxiuanã é superior à T_ar da Rebio Jaru (BARBOSA et al., 2015). 
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Vourlitis et al. (2015) encontraram para uma área de floresta de transição um comportamento 

contrário ao do presente estudo, com menores temperaturas nos meses de maio a setembro e 

maiores valores nos demais meses. Corroborando com os resultados do estudo supracitado, 

Biudes et al. (2015) também encontraram temperatura mais baixas nos meses correspondentes 

ao período seco (jul-set). 

Webler (2011) ao estudar algumas variáveis micrometeorológicas na FNS, encontrou 

menor temperatura no mês de junho e maior temperatura em setembro. Pôde ser observado 

também que os valores encontrados em seu estudo são bem próximos aos valores obtidos nesse 

trabalho, além de ter um comportamento semelhante ao longo do ano, resultado esperado 

devido ser a mesma área de pastagem.  

Biudes et al. (2015) encontram menores temperaturas entre os meses de maio e agosto, 

com menor temperatura ocorrendo em junho, enquanto as maiores temperaturas ocorrem entre 

novembro e março, e a maior temperatura mensal ocorre em novembro. 

A UR seguiu comportamento semelhante entre os dois sítios, com medias mensais na 

Rebio Jaru superiores à FNS em todos os meses, com exceção do mês de outubro. O mês com 

maior UR média foi fevereiro para ambos os sítios, sendo de 87,48 [86,69; 88,33] % para a 

Rebio Jaru e 83,77 [82,97; 84,52] % para a FNS. A menor UR média ocorreu em agosto para 

as duas áreas estudadas, de 64,54 [63,32; 65,67] % e 58,09 [56,84; 59,37] % para a Rebio Jaru 

e FNS, respectivamente. 

Ao observar a Figura 8 pode-se notar que a UR segue padrão inverso ao da T_ar. Dessa 

forma, meses com menores temperaturas apresentaram maior umidade relativa, enquanto que 

meses com maiores temperaturas apresentaram menores valores de UR. 

Barbosa et al. (2015) ao analisarem a UR em uma floresta em Caxiuanã obtiveram 

maior UR média em fevereiro, sendo de 89,9% e menor UR média em agosto, de forma 

inversamente proporcional aos valores de T_ar obtidos pelos mesmos autores. Vourlitis et al. 

(2015) encontraram em seus estudos em uma área de floresta de transição, um comportamento 

diferente, onde os menores valores de UR ocorreram nos mesmos meses de menor T_ar. 

Para a FNS, Webler (2011) encontrou UR mensal média com o mesmo 

comportamento, ou seja, maior UR média em fevereiro e menor média e agosto, com 

84,56±2,11% e 59,54±3,29%, respectivamente. Ainda segundo o autor, a variabilidade da UR 

pode vir a influenciar de forma negativa a produção agrícola, pecuária e a saúde pública. 
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Figura 8 – Média mensal da temperatura do ar (T_ar), umidade relativa do ar (UR), evapotranspiração 

(ET) e fração da radiação fotossinteticamente ativa (fPAR) para a Reserva Biológica do Jaru e Fazenda 

Nossa Senhora nos anos de 2004 a 2010. 
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Conforme observado, a variabilidade mensal da ET na Rebio Jaru é superior à da FNS 

em todos os meses. A ET na Rebio Jaru foi maior no mês de janeiro, como uma média de 4,47 

[4,15; 4,81] mm d-1, enquanto que na FNS foi em março, com ET média de 3,30 [2,95; 3,62] 

mm d-1. Essa diferença entre as áreas estudadas se deve principalmente à diferença entre a 

estrutura da vegetação que compõe cada ecossistema, visto que o aproveitamento da energia 

disponível no sistema para a evapotranspiração na Rebio Jaru é superior ao da FNS. 

Biudes et al. (2015) ao estudarem o LE em diversas áreas, entre as quais duas são de 

floresta, encontraram que os maiores valores de LE ocorreram no mês de dezembro, enquanto 

o mês com a menor quantidade de energia disponível foi em janeiro, devido à grande quantidade 

de nuvens, que agiram como uma barreira impedindo a incidência de radiação.  

O autor supracitado também estudou uma área de pastagem, a qual constatou que a 

maior quantidade de energia disponível também foi em dezembro, porém os menores valores 

de LE ocorreram no mês de junho. De acordo com o mesmo autor, a energia disponível no 

sistema, bem como seu particionamento são dependentes principalmente dos índices de 

vegetação. 

Por fim, ao observar a variabilidade mensal da fPAR, nota-se que os sítios 

apresentaram comportamento inverso. Na Rebio Jaru os maiores valores ocorrem entre junho e 

outubro, enquanto que na FNS, para o mesmo período são observados os menores valores. Na 

Rebio Jaru, o maior valor foi observado em outubro e o menor em dezembro, de 90,20 [88,00; 

92,60] % e 79,60 [71,50; 86,30] %, respectivamente. Por sua vez, a FNS apresentou maior valor 

em fevereiro e menor média em setembro, com 70,25 [65,88; 74,50] % e 51,63 [49,63; 54,13] 

%, concomitantemente.  

Os altos valores de fPAR na Rebio Jaru se devem à estrutura da vegetação, uma vez 

que, por serem árvores de grande porte, utilizam maior quantidade de energia no seu processo 

de fotossíntese, ao contrário da FNS, que necessita de menor quantidade de energia, além do 

fato desta última sofrer os impactos da diminuição da precipitação de forma mais direta, 

reduzindo sua taxa fotossintética e aumentando o albedo, e assim absorvendo menor quantidade 

de PAR. 

Além disso, de acordo com Vilani (2007), por se tratar de um produto de 

sensoriamento remoto, a radiação captada pelo sensor é proveniente de um algoritmo que se 

utiliza de outros produtos, dessa forma, condições atmosféricas podem influenciar na qualidade 

dos dados.  

Senna (2004) ao analisar a fPAR em uma floresta de transição, observou maior fPAR 

no mês de fevereiro, e menor fPAR no mês de abril. Vilani (2007) ao estudar a fPAR também 
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em uma floresta de transição, obteve maior absorção de PAR no mês de julho, com 86%, e 

menor quantidade de fPAR em maio, com 79%. 

 

3.3.2 Análise Sazonal 

 

O comportamento sazonal das variáveis micrometeorológicas da Rebio Jaru e da FNS 

podem ser observadas nas Tabelas 13 e 14, respectivamente. 

 

Tabela 13 – Média sazonal da temperatura do ar (T_ar), umidade relativa do ar (UR), evapotranspiração 

(ET) e fração da radiação fotossinteticamente ativa (fPAR) na Reserva Biológica do Jaru dos anos de 

2004 a 2010 

 T_ar UR ET fPAR 

Período  �̅� [IC]  �̅� [IC]  �̅� [IC]  �̅� [IC] 

Úmido 24,05 [23,72; 24,38] 86,54 [85,96; 87,18] 4,38 [4,12; 4,66] 89,74 [88,42; 91,00] 

Úmido-Seco 23,75 [23,35; 24,17] 84,03 [82,98; 85,04] 3,56 [3,27; 3,86] 85,97 [82,97; 88,64] 

Seco 26,11 [25,84; 26,37] 68,34 [67,43; 69,25] 3,33 [3,19; 3,48] 88,97 [88,76; 89,18] 

Seco-Úmido 24,99 [24,61; 25,34] 75,51 [74,54; 76,56] 3,54 [3,39; 3,66] 88,97 [87,94; 90,16] 

Notas: T_ar em oC; UR em %; ET em mm d-1; fPAR em %;  x̅ – média; todo valor entre [ ] corresponde a um 

intervalo de confiança (IC) de 95% utilizando reamostragem bootstrap com 1.000 repetições. 

 
Tabela 14 – Média sazonal da temperatura do ar (T_ar), umidade relativa do ar (UR), evapotranspiração 

(ET) e fração da radiação fotossinteticamente ativa (fPAR) na Fazenda Nossa Senhora dos anos de 2004 

a 2010 

 T_ar UR ET fPAR 

Período  x̅ [IC]  x̅ [IC]  x̅ [IC]  x̅ [IC] 

Úmido 24,79 [24,65; 24,91] 81,70 [81,09; 82,23] 3,02 [2,85; 3,20] 70,00 [64,89; 75,99] 

Úmido-Seco 24,31 [24,03; 24,55] 81,00 [80,25; 81,23] 2,90 [2,76; 3,04] 66,95 [64,26; 69,68] 

Seco 25,57 [25,40; 25,74] 62,34 [61,01; 63,23] 2,20 [2,03; 2,35] 55,05 [52,53; 57,74] 

Seco-Úmido 24,44 [24,11; 24,78] 74,56 [73,78; 75,23] 2,85 [2,66; 3,03] 60,79 [57,11; 64,47] 

 Notas: T_ar em oC; UR em %; ET em mm d-1; fPAR em %;  x̅ – média; todo valor entre [ ] corresponde a um 

intervalo de confiança (IC) de 95% utilizando reamostragem bootstrap com 1.000 repetições. 

 

Em ambos os sítios, o período com a menor temperatura média do ar foi o úmido-seco, 

visto a maior ocorrência de eventos de friagem nesses meses, como já mencionado 

anteriormente. Por sua vez, o período que apresentou a maior T_ar média foi o seco. De acordo 

com Andrade et al. (2016) esse aumento da T_ar no período seco se deve a menor taxa de 

cobertura de nuvens, permitindo assim uma maior entrada de radiação solar, aumentando a 

energia disponível no sistema. 

Costa et al. (2010) ao analisarem a T_ar na Rebio Jaru encontraram menor temperatura 

no período úmido e maior no período seco, com valores de 20,9 oC e 24,9 oC, respectivamente. 

Contudo vale ressaltar que a divisão sazonal do estudo supracitado foi diferente, no qual se 
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classificou o período úmido de novembro a abril e o período seco de maio a outubro, 

justificando assim a diferença entre as T_ar média dos dois estudos.  

Por outro lado, estudos como o de Vourlitis et al.  (2015) e de Biudes et al. (2015) 

encontraram comportamento distinto em uma área de floresta de transição, com as menores 

temperatura ocorrendo no período seco e as maiores temperaturas no seco-úmido.  

Como mencionado anteriormente, a FNS segue o mesmo padrão da variabilidade da 

Rebio Jaru. Entretanto, em estudo anterior na FNS, maiores T_ar foram verificadas no período 

seco-úmido, de 25,7 ± 0,96 oC, e menores T_ar no período úmido-seco, com 24,9 ± 0,91 oC 

(WEBLER et al., 2013). Essa diferença pode ser atribuída ao período de dados, visto que a série 

utilizada no estudo supracitado corresponde ao período de 2000 a 2005. De acordo com Oliveira 

(2014), no período de 2000 a 2005 a pluviosidade na região durante a estação seca-úmida foi 

inferior à pluviosidade para a mesma estação no período estudado no presente estudo. Por sua 

vez, Biudes et al. (2015), ao verificarem a T_ar em uma área de pastagem, encontraram 

comportamento distinto do presente estudo, com menores temperatura no período seco e 

maiores no período úmido-seco.  

A variabilidade sazonal da UR segue o mesmo comportamento nas duas áreas 

estudadas, assim como a T_ar. Conforme padrão esperado para essa variável, a maior UR 

ocorreu no período úmido, devido à alta disponibilidade hídrica no sistema, aumentando a 

capacidade do ar de reter o vapor de água presente na atmosfera (HARDWICK et al., 2015). 

Por sua vez, a menor UR ocorreu no período seco, devido às altas temperaturas e baixa 

disponibilidade hídrica que ocorrem nesse período, reduzindo a umidade relativa. 

Vourlitis et al. (2015) ao estudarem uma floresta de transição entre a Amazônia e o 

Cerrado encontraram também um padrão semelhante, com maior UR no período úmido e menor 

no período seco. Biudes et al. (2012) ao estudarem uma área de floresta de cambarazal 

encontrou maior umidade relativa no período úmido (78,5±0,8%) e menor no período seco 

(66,0±1,2%). 

Na FNS, Webler (2011) encontrou comportamento semelhante, com maior UR no 

período úmido, sendo de 83,62%. A menor UR também ocorreu no período seco, onde 

verificou-se UR média de 64,56%. Biudes et al. (2012) encontraram uma umidade relativa de 

73,2±0,9% no período úmido e 62,9±1,1% no período seco em uma pastagem localizada no 

Mato Grosso. 

Pode-se notar que todos os estudos apresentam maior e menor UR nos períodos úmido 

e seco, respectivamente. Esse comportamento da variabilidade da UR se deve principalmente a 
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precipitação regional (ANDRADE et al., 2016; WEBLER, 2011), confirmando a sensibilidade 

dos ecossistemas mediantes as perdas hídricas (ANDRADE et al., 2016).  

Além disso, ao estar relacionado à precipitação, correlaciona-se também com a 

cobertura de nuvens, de forma a afetar a entrada de radiação solar no sistema, de forma a 

aumentar ou diminuir a temperatura do ar (WEBLER, 2011). Ademais, conforme Biudes et al. 

(2012), essa variação da UR pode estar relacionada ao efeito liberador/moderador no 

armazenamento de energia da biomassa, isto é, a energia liberada durante a noite pela biomassa 

da vegetação atua de forma a manter o balanço da radiação no período noturno, de forma a 

controlar o microclima. 

No que diz respeito a variabilidade sazonal da ET, as duas áreas estudadas 

apresentaram maior ET no período úmido e menor ET no período seco. Esse comportamento 

se deve ao fato da disponibilidade hídrica no sistema, aumentando a ET no período úmido, além 

da grande quantidade de energia radiante neste período. Em contrapartida, no período seco, com 

a diminuição da precipitação, o albedo aumenta devido à perda de folhas da vegetação, assim a 

radiação disponível também diminui, consequentemente atenua a taxa evapotranspirativa. 

Biudes et al. (2015), ao analisarem o fluxo de calor latente em uma área de floresta, 

encontraram que o fluxo de calor latente apresenta o mesmo comportamento da ET do presente 

estudo. Vourlitis et al. (2015) ao verificarem a ET semanalmente em uma área de floresta de 

transição, observaram que as maiores taxas de ET ocorrem no mesmo período, bem como as 

menores taxas ocorrem no período seco.  

Costa et al. (2010) estudaram a variabilidade sazonal da ET em quatro áreas de floresta 

na região Amazônica. Para a Rebio Jaru, obtiveram ET de 3,86 mm d-1 no período úmido e ET 

média de 3,27 mm d-1 no período seco. Apesar de apresentar valores distintos, nota-se um 

comportamento semelhante. Entretanto, no mesmo estudo, pôde-se observar um 

comportamento distinto nos demais sítios estudados. Em Manaus, Santarém e Sinop a ET no 

período seco é superior à ET no período úmido. De acordo ainda com o autor mencionado 

anteriormente, esse padrão do aumento da ET no período seco se deve às condições menos 

turvas da atmosfera na estação seca, possibilitando um incremento da radiação. 

Na FNS, os valores de ET foram inferiores aos valores da ET na Rebio Jaru em todos 

os períodos. Von Randow et al. (2012) estudaram a ET na FNS entre os anos de 1999 a 2001, 

encontrando uma ET média de 2,41±0,62 mm d-1 no período seco e uma ET média de 3,50±0,84 

mm d-1 no período seco. Nóbrega et al. (2017) analisaram a ET em uma área de pastagem no 

Mato Grosso, onde foi observado que a maior taxa de ET ocorreu no período seco-úmido, 

enquanto que o período seco apresentou os menores valores de ET.  
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Biudes et al. (2015) encontram padrão do fluxo de calor latente que condiz com os 

valores de ET deste estudo, ou seja, maiores valores de LE no período úmido e menores valores 

de LE no período seco. Atribui-se que os maiores valores de ET na estação úmida em relação à 

estação seca estão relacionados ao particionamento da energia disponível e da disponibilidade 

de água no solo. 

Em relação a fPAR, ambos os sítios apresentam maior absorção de PAR no período 

úmido. Em contrapartida, a Rebio Jaru apresentou uma menor fPAR no período úmido-seco, e 

a FNS, no período seco. A fPAR na Rebio Jaru é superior à fPAR da FNS em todos os períodos, 

fato decorrente do porte da vegetação, visto que uma área de floresta apresenta uma maior 

atividade fotossintética em relação a uma área de pastagem. 

Ao analisar a fPAR em uma floresta de transição, Senna (2004) encontrou que a fPAR 

é maior no período seco-úmido, enquanto que o menor fPAR ocorre no período seco. Por outro 

lado, Vilani (2007) ao estudar também uma floresta de transição, encontrou maior fPAR no 

período seco, com média de 85% e menor absorção no período úmido, com 80,7%.  

As divergências dos valores de fPAR entre os estudos avaliados e o presente podem 

estar relacionadas à estrutura da vegetação e das características do microclima, uma vez que, os 

índices de vegetação, precipitação, disponibilidade de energia, cobertura de nuvens, entre 

outros fatores podem influenciar na absorção de fPAR, bem como em sua estimativa pelo 

sensor. 

 

3.3.3 Análise Interanual 

 

A variabilidade anual dos componentes micrometeorológicos pode ser visualizada na 

Figura 9. De forma geral, nota-se que em todas as variáveis os maiores valores ocorrem em 

anos de eventos extremos. Sendo os anos de 2005 e 2010 caracterizados como anos de seca 

extrema, como já mencionado anteriormente, e o ano de 2009 caracterizado como ano de cheia 

extrema (MARENGO et al., 2012). 

A menor temperaturas na Rebio Jaru ocorreu no ano de 2009, com T_ar média de 22,01 

de 22,30 [22,16; 22,43] oC, podendo esse valor ser atribuído aos altos índices pluviométricos 

do período. Na FNS a menor temperatura ocorreu em 2008, sendo considerado um ano normal 

pelos autores supracitados. As maiores temperaturas em ambos os sítios ocorreram no ano de 

2005, com T_ar de 24,84 [24,63; 25,03] oC na FNS e T_ar média de 25,62 [25,40; 25,85] oC na 

Rebio Jaru, indicando que os efeitos no microclima tendem a ser mais intensos em anos de seca 

extrema. 
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Figura 9 – Média anual da temperatura do ar (T_ar), umidade relativa do ar (UR), evapotranspiração 

(ET) e fração da radiação fotossintéticamente ativa (fPAR) na Reserva Biológica do Jaru (Rebio Jaru) e 

na Fazenda Nossa Senhora (FNS) dos anos de 2004 a 2010. 
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Ao analisar a UR, nota-se menores valores no ano de 2006 em ambos os sítios, sendo 

possívelmente devido à persistência dos efeitos advindos do ano anterior, caracterizado pela 

seca. Na Rebio Jaru, a maior UR se deu no ano de 2008, onde não foi um ano de cheia extrema, 

porém contou com pluviosidade bem distribuída ao longo do ano, e com valores elevados em  

todos os períodos (OLIVEIRA, 2014).  Por sua vez, na FNS a UR foi maior em 2009, como 

reflexo da alta pluviosidade anual. 

A ET foi a variável estudada mais suceptível aos efeitos dos eventos extremos, 

apresentando menores taxas evapotranspirativas nos anos de 2005 e 2010, sendo inferiores a 

3,50 mm d-1 na Rebio Jaru e inferior a 2,0 mm d-1 na FNS em ambos os anos. Em contrapartida, 

apresentou a maior taxa evapotranspirativa em 2009, com uma ET média de 3,81 [3,56; 4,07]  

mm d-1 na Rebio Jaru e 3,43 [3,09; 3,79] mm d-1 na FNS. A suceptibilidade da ET em relação 

aos anos de eventos extremos se deve ao fato da disponiblidade hídrica ser fortemente 

influenciada com a ocorrência desses eventos, e por sua vez, a ET está intimamente relacionado 

à disponibilidade de água no sistema. 

No que diz respeito a fPAR, na Rebio Jaru nota-se que os eventos extremos não 

influenciaram de forma acentuada em sua absorção, visto que essa variável possui um retardo 

em relação a esses fatores. A menor fPAR ocorreu em 2006, ano posterior ao evento de seca, 

assim como a maior fPAR ocorreu em um ano posterior a um evento de cheia extrema. Esse 

padrão está relacionado à resposta da vegetação da floresta mediante os efeitos dos eventos 

extremos, como será descrito no tópico 3.4.3.  

Na FNS a resposta da vegetação mediante aos eventos extremos são mais imediatos. 

Entretanto, o ano de 2005, apesar de ser um ano de seca extrema, apresentou a segunda maior 

fPAR no período de estudo, com média de 67,42 [64,05; 72,26] %, inferior apenas ao ano de 

2009 que apresentou uma média de 68,05 [61,84; 73,57]%. Oliveira (2014) ao analisar a 

preciptação na FNS verificou que durante a estação seca em 2005, a precipitação foi em torno 

de 90 mm. Sendo assim, uma disponibilidade hídrica na estação superior a de outros anos 

estudados, atrelado a alta disponibilidade energética, pode ter contribuído para esse alto valor 

de  fPAR. 
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3.4 CARACTERIZAÇÃO DO ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR OBTIDO POR 

SENSORIAMENTO REMOTO 

 

3.4.1 Análise Mensal 

 

A variabilidade mensal dos dados de IAF para a Rebio Jaru e para a FNS pode ser 

observada nas Figuras 10 e 11, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Média mensal do índice de área foliar obtido por produto de sensoriamento remoto 

(IAF_MODIS) na Reserva Biológica do Jaru dos anos de 2004 a 2010 

 

A variação dos dados em ambos os sítios segue um padrão bem definido de acordo 

com a sazonalidade, com maiores valores em janeiro e menores valores em julho, na Rebio Jaru 

e em agosto, na FNS. 

A variação mensal na Rebio Jaru foi de 5,56 [5,44; 5,69] m2 m-2 em julho a 6,53 [6,26; 

6,74] m2 m-2 em janeiro. Devido à grande disponibilidade de água no solo nos meses de janeiro 

a março, forma um ambiente propicio ao desenvolvimento das folhas, galhos e troncos das 

árvores, aumentando assim seu IAF. Nota-se que o IAF passa a diminuir a partir de abril, até 

atingir o mínimo em julho. Essa diminuição, se deve principalmente a perca de folhas nos 
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períodos de menor pluviosidade, visto que a Rebio Jaru é caracterizada como uma floresta 

semidecidual, como já mencionado anteriormente. 

Entretanto, apesar de seguir o padrão sazonal da precipitação, ocorre algumas 

oscilações no IAF médio mensal, sugerindo que a dinâmica de sucessão da floresta, bem como 

a grande variedade de espécies, podem influenciar no IAF de um ecossistema. 

Danelichen et al. (2016) ao analisarem a variabilidade mensal do IAF obtido pelo 

MODIS em uma floresta de transição, encontrou maior IAF no mês de agosto e menor IAF em 

fevereiro, com 6,0 m2 m-2 e 4,2 m2 m-2, respectivamente. Sanches et al. (2008) analisaram dois 

períodos distintos para uma floresta de transição, sendo o primeiro entre 2001 e 2003 e o 

segundo entre junho de 2004 e maio de 2005. Entre 2001 e 2003, o mês que apresentou a maior 

média de IAF foi novembro com 6,26 m2 m-2, enquanto o menor IAF ocorreu em abril com 3,57 

m2 m-2.  

Entretanto, no segundo período de análise, o maior IAF foi encontrado no mês de 

agosto e o menor no mês de março, com 6,6 m2 m-2 e 2,4, m2 m-2, respectivamente. Por sua vez, 

Nassur et al. (2015) ao analisarem o IAF no ano de 2010 no Parque Nacional do Itatiaia, 

encontraram maior IAF no mês de janeiro e menor no mês de outubro, sendo superior a 5,0 m2 

m-2 em janeiro e entre 2,0 a 3,0 m2 m-2 em outubro. 

Essa diferença observada entre o IAF dos diversos estudos está relacionada 

principalmente a estrutura da vegetação de cada local, uma vez que, no presente estudo é 

analisada uma Floresta Amazônica semidecidual, e nos demais são estudadas florestas de 

transição Amazônia-Cerrado e florestas da Mata Atlântica. 

A variabilidade mensal dos dados de IAF na FNS podem ser observados na Figura 11, 

onde nota-se que o IAF variou de 1,41 [1,30; 1,55] m2 m-2 em agosto a 2,35 [2,05; 2,63] m2 m-

2 em janeiro. 
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Figura 11 – Média mensal do índice de área foliar obtido por produto de sensoriamento remoto 

(IAF_MODIS) na Fazenda Nossa Senhora dos anos de 2004 a 2010. 

 

A vegetação predominante na FNS, por ser uma gramínea, não possui tanta resistência 

às variações climáticas como a vegetação da floresta, sofrendo assim variações mais 

acentuadas. Entre os meses de janeiro a maio pode ser observado uma maior oscilação nas 

médias mensais, isso por que, como a pastagem está em bom estado, o manejo de bovinos é 

mais intenso em determinados meses, e após isso retira-se os animais para a recuperação do 

pasto, fazendo com que o IAF volte a aumentar.  

Por outro lado, nos meses subsequentes, devido à baixa disponibilidade de água no 

solo, a pastagem começa a apresentar sinais de vulnerabilidade, reduzindo seu IAF e ficando 

com cor amarelada, dessa forma reduz-se o manejo bovino para não prejudicar de forma muito 

intensa a gramínea. 

Danelichen et al. (2014) ao estudarem uma pastagem no pantanal mato-grossense, 

entre 2006 e 2009, encontraram valores variando de 0,94±0,1 m2 m-2 em agosto de 2008 a 

2,39±0,08 m2 m-2 em março de 2008. Os maiores valores médios de IAF ocorreram em março, 

com esse mês possuindo uma média mensal de 2,23 m2 m-2, e o mês que apresentou a menor 

média mensal foi agosto, com 1,1 m2 m-2. 
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3.4.2 Análise Sazonal 

 

Os valores médios sazonais da Rebio Jaru e da FNS podem ser observados na Tabela 

15. O IAF foi maior no período úmido e menor no período seco em ambos os sítios estudados, 

onde nota-se em ambas as áreas estudadas uma queda brusca no IAF do período úmido para o 

período úmido-seco.  

 

Tabela 15 – Média sazonal do índice de área foliar obtido por produto de sensoriamento remoto 

(IAF_MODIS) para a Reserva Biológica do Jaru e para a Fazenda Nossa Senhora dos anos de 2004 a 

2010 

 Rebio Jaru FNS 

Período  �̅� [IC]  �̅� [IC] 

Úmido 6,30 [6,13; 6,44]  2,23 [2,09; 2,36]  

Úmido-Seco 5,83 [5,69; 5,97]  2,07 [1,94; 2,20]  

Seco 5,76 [5,62; 5,90]  1,47 [1,39; 1,55]  

Seco-Úmido 5,85 [5,58; 6,11]  1,93 [1,78; 2,09]  

Notas:  �̅� – média; todo valor entre [ ] corresponde a um intervalo de confiança (IC) de 95% utilizando 

reamostragem bootstrap com 1.000 repetições. 

 

De acordo com Ferreira, Cattânio e Jardim, (2015) essa diminuição do IAF na estação 

úmida-seca se deve a menor quantidade de água disponível no solo, fazendo com que a 

vegetação busque por mecanismos para minimizar os efeitos da escassez hídrica, sendo assim 

ela libera as folhas antigas e intensifica a produção de novas folhas.  

Além disso, Gonzalez et al. (2013) ao verificarem os processos de absorção de CO2 

em áreas de florestas, encontraram que em períodos de escassez hídrica ocorre uma acentuada 

mortalidade de árvores, de forma a prejudicar os processos de absorção de carbono, diminuindo 

assim a produção de biomassa, tendo como resultado um decréscimo do IAF. 

Biudes et al. (2014) ao verificarem o IAF de uma floresta de transição por meio de 

produtos de sensoriamento remoto, encontraram maior IAF no período úmido e menor no 

período seco, sendo de 6,33 m2 m-2 e 5,93 m2 m-2, respectivamente. Por outro lado, Sanches et 

al. (2008) verificaram maiores valores de IAF no período seco-úmido e menores valores no 

período úmido-seco em uma floresta de transição, com valores variando entre 5,30 m2 m-2 e 

6,60 m2 m-2 no período seco-úmido e 2,10 m2 m-2 a 5,30 m2 m-2 no período úmido-seco. Por 

sua vez, Danelichen et al. (2016) encontraram maiores valores no período seco, com média de 

5,8 m2 m-2 e menores valores no período úmido. 

Ao analisar o comportamento sazonal de uma pastagem, Danelichen et al. (2014) 

constatam que no período úmido, o IAF foi maior, passando a reduzir no período úmido-seco 
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devido a redução da precipitação, atingindo valores mínimos no período seco e aumentando no 

período seco-úmido, com o início das chuvas. 

Os distintos valores entre as áreas estudadas se deve principalmente às características 

da vegetação. O fato da variação na Rebio Jaru ser menor pode estar associado às suas raízes 

profundas, que alcançam o lençol freático, mesmo após o seu rebaixamento, de forma a 

minimizar os efeitos da baixa disponibilidade de água no solo (SCHOLZ et al., 2002), ao 

contrário da FNS que por possuir uma vegetação rasteira, possui raízes pouco profundas, que 

não ultrapassam 3,0 metros de profundidade, dificultando o acesso a água presente no solo, 

reduzindo de forma acentuada o IAF na FNS (ZANCHI et al., 2009). 

 

3.4.3 Análise Interanual 

 

Ao observar a variação anual dos dados de IAF (TABELA 16) nota-se que o IAF para 

a Rebio Jaru possui um tempo de resposta em relação aos eventos de seca extrema. O ano com 

a menor média de IAF foi 2006, com 5,76 m2 m-2, além de ter sido a maior variação anual para 

o período anual. Para a seca de 2010, observa-se que como o ano antecedente foi um ano de 

cheia, o IAF não sentiu os efeitos de imediato, logo não houve variação entre os anos de 2009 

e 2010. 

Biudes et al. (2014) ao analisarem o IAF entre os anos de 2005 a 2008 em uma floresta 

de transição, encontraram resultado distinto, onde o menor IAF ocorreu entre os anos de 2007 

e 2008, com média de 5,9±0,3 m2 m-2. Além disso, em seus estudos, encontraram que o IAF 

aumentou após o ano de 2005, passando de 6,2±0,2 m2 m-2 entre 2005 e 2006 para 6,4±0,2 m2 

m-2 entre 2006 e 2007. Sanches et al. (2008) encontraram em seus estudos para uma floresta de 

transição, valores médios anuais variando entre 5,25 m2 m-2 e 5,54 m2 m-2. 

No que diz respeito à FNS, a pastagem responde de forma mais imediata às variações 

climáticas, dessa forma, não é observado uma maior resistência da vegetação frente às 

adversidades trazidas pelos eventos de seca extrema, fazendo com que a gramínea fique mais 

susceptível a maiores variações no IAF, que diminui em anos de seca e aumenta em anos de 

cheia. Sendo assim, como esperado, os menores valores observados foram nos anos de 2005 e 

2010, com IAF de 1,76 [1,59; 1,94] m2 m-2 e 1,78 [1,60; 1,97] m2 m-2, concomitantemente. Por 

sua vez, o ano de 2009 por proporcionar uma maior disponibilidade hídrica, apresentou um IAF 

de 2,14 [1,90; 2,39]. 
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Tabela 16 – Média anual do índice de área foliar obtido por produto de sensoriamento remoto 

(IAF_MODIS) para a Reserva Biológica do Jaru e para a Fazenda Nossa Senhora dos anos de 2004 a 

2010 

 Rebio Jaru FNS 

Anos  �̅� [IC]  �̅� [IC] 

2004 5,80 [5,61; 5,97] 1,87 [1,70; 2,08] 

2005 5,90 [5,74; 6,06] 1,76 [1,59; 1,94] 

2006 5,76 [5,53; 5,95] 1,79 [1,61; 1,95] 

2007 5,88 [5,69; 6,05] 1,86 [1,69; 2,04] 

2008 5,88 [5,68; 6,10] 1,82 [1,58; 2,08] 

2009 5,90 [5,69; 6,10] 2,14 [1,90; 2,39] 

2010 5,90 [5,77; 6,02] 1,78 [1,60; 1,97] 

Notas:  �̅� – média; todo valor entre [ ] corresponde a um intervalo de confiança (IC) de 95% utilizando 

reamostragem bootstrap com 1.000 repetições. 

 

Danelichen et al. (2014), quando analisaram uma área de pastagem no Mato Grosso, 

encontraram valores mínimos em 2006, com 1,66 m2 m-2 e maiores valores em 2009, com IAF 

média de 1,76 m2 m-2. Pode-se observar que o estudo supracitado possui o mesmo 

comportamento observado para a variação anual do presente estudo, porém nota-se que os 

valores para a pastagem no Mato Grosso são inferiores aos da FNS em todos os anos, indicando 

que a característica do microclima e as propriedades físicas do solo interferem no IAF de forma 

mais proeminente nas variações do IAF, mensalmente, sazonalmente e anualmente. 

 

3.5 RELAÇÃO ENTRE O ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR DO PRODUTO MODIS E O 

MICROCLIMA 

 

 A fim de verificar a correlação entre a série de dados de IAF e a série de dados das 

variáveis estudadas, aplicou-se o teste de correlação de Spearman (ρ). O valor da correlação, 

bem como seu respectivo p-valor são apresentados na Tabela 17. 

Na Rebio Jaru, a única variável que apresentou correlação significativa com o IAF foi 

a fPAR, sendo uma correlação forte e positiva. Apesar do IAF e as demais variáveis estudadas 

apresentarem um comportamento sazonal semelhante, não foi observado correlação 

significativa, indicando que, a despeito dos comportamentos semelhantes entres os períodos 

sazonais, as respostas diárias em relação a disponibilidade hídrica se dão de forma diferente.  

A variação sazonal da precipitação retém influência na dinâmica da vegetação, podendo 

influenciar na disponibilidade hidríca no solo, provocando alterações na estrutura do dossel, no 

balanço de energia, produção de serapilheira, entre outros. Esses processos podem ser 

influenciados de forma individual ou coletiva (SANCHES et al., 2009). Ou seja, nesse estudo, 
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a sazonalidade da precipitação foi uma determinante fundamental na variação da T_ar, UR e 

ET, não sendo o mesmo padrão de resposta observado na variação de IAF. 

 

Tabela 17 – Matriz de correlação pelo teste de correlação de Spearman entre o IAF e as variáveis 

micrometeorológicas e seus respectivos p-valor 

  Rebio Jaru FNS 

Variáveis ro p-valor ro p-valor 

T_ar 0,009 0,89 -0,36* 0 

UR 0,11 0,12 0,66* 0 

ET 0,02 0,83 0,1 0,38 

fPAR 0,65* 0 0,79* 0 

 Nota: * correlação estatisticamente significativa. 

 

Por outro lado, na FNS, apenas a ET não apresentou correlação significativa como o 

IAF. A T_ar apresentou uma correlação regular e negativa, enquanto a UR e a fPAR 

apresentaram uma correlação forte e positiva com o IAF. Com a ET, assim como na Rebio, o 

IAF também não apresentou correlação significativa. Ao analisar as matrizes de correlação 

entre o IAF e as variáveis microclimáticas na FNS, observa-se que o IAF retém maior controle 

nas variações microclimáticas na pastagem. Isso advém da resposta da vegetação e do 

microclima ocorrerem de forma semelhante aos padrões sazonais da precipitação. 

Tartari et al. (2015) ao analisar a influência do IAF no saldo de radiação e na 

temperatura de superfície na Bacia do rio Puruzinho, uma área caracterizada pela presença de 

floresta nativa e pastagem, encontrou correlação fraca e positiva para o saldo de radiação e 

correlação moderada e negativa para a temperatura de superfície, indicando que a conversão da 

floresta nativa em pastagens está influenciando no microclima local.  

Hardwick et al. (2015) ao analisar a influência do IAF na T_ar, UR, umidade 

específica, temperatura do solo e déficit de pressão de vapor em uma área de floresta tropical 

no sudeste asiático, encontrou correlação moderada e negativa para a umidade específica e forte 

e negativa para temperatura do solo e correlação muito forte e negativa para as demais variáveis. 

Vale ressaltar que, segundo o autor, na área estudada, a região é considerada sem sazonalidade, 

enquanto que a área estudada por este estudo possui sazonalidade bem definida, fato que pode 

ser determinante para ocorrência de correlação entre as variáveis. 
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3.6 ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR POR DIFERENTES METODOLOGIAS 

  

A média mensal com os dados obtidos por coletas em campo para os dois sítios 

avaliados estão dispostos na Tabela 18.  

Nota-se que em ambos os sítios, os maiores valores de IAF foram observados no mês 

de fevereiro. Por outro lado, os menores valores na Rebio Jaru, foram observados no mês de 

agosto, enquanto na FNS foi no mês de setembro. 

Sanches et al. (2008) avaliaram o IAF em uma floresta de transição por meio da lei de 

Lambert-Beer, que se baseia na interceptação da luz, assim como o Ceptômetro, a qual 

encontrou valores de IAF variando de 2,29±0,23 m2 m-2 em maio de 2002 a 5,43±0,49 m2 m-2 

em novembro de 2003. Valores esses que distam, dos valores observados na Rebio Jaru, mas 

segundo ainda com os mesmos autores, o IAF pode variar entre os ecossistemas, devido às 

condições locais, como o estoque de água no solo e da fertilidade do solo, que influenciam na 

estrutura e composição do dossel.  

Por outro lado, Danelichen et al. (2016) ao analisarem o IAF em floresta de transição, 

encontraram valores próximos ao deste estudo, além do mesmo comportamento sazonal dos 

dados, com menores IAF nos meses referentes ao período seco e maiores nos meses úmidos. 

 

Tabela 18 – Média mensal dos dados obtidos por meio de medidas em campo com o Ceptômetro e por 

produto de sensoriamento remoto de agosto de 2016 a julho de 2017 

Ceptômetro MODIS** 

 Rebio FNS Rebio FNS 

Mês  �̅� [IC]  �̅� [IC]  �̅�  �̅� 

Ago/16 4,99 [4,74; 5,27] 1,61 [1,55; 1,67] 5,93 1,10 

Set/16 - 1,33 [1,29; 1,37] 6,00 1,05 

Out/16 5,12 [4,54; 5,69] 1,81 [1,74; 1,87] 6,30 1,40 

Nov/16 5,90 [5,43; 6,32] 2,07 [1,86; 2,32] 5,27 1,53 

Dez/16 5,82 [5,05; 6,47] 2,15 [2,10; 2,20] 5,80 2,07 

Jan/17 6,21 [6,08; 6,31] 2,75 [2,60; 2,89] - - 

Fev/17 6,40 [6,21; 6,56] 2,91 [2,86; 2,96] 6,50 - 

Mar/17 6,28 [6,12; 6,42] - 6,60 2,48 

Abr/17 6,20 [5,82; 6,54] 2,56 [2,52; 2,60] 6,43 2,43 

Mai/17 6,07 [5,84; 6,30] 2,31 [2,27; 2,37] 5,93 2,07 

Jun/17 5,71 [5,56; 5,84] 2,39 [2,35; 2,43] 5,85 2,03 

Jul/17 5,47 [5,31; 5,62] 1,68 [1,62; 1,76] 5,78 1,28 

Notas:  �̅� – média; todo valor entre [ ] corresponde a um intervalo de confiança (IC) de 95% utilizando 

reamostragem bootstrap com 1.000 repetições; ** n da amostra pequeno para realizar IC por bootstrap 
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Em relação à pastagem, Jordão et al. (2015) ao avaliarem o IAF em uma área de 

campos naturais em Humaitá por meio de um LAI-2000, encontraram valores variando entre 

1,72 m2 m-2 e 2,03 m2 m-2, valores que estão mais próximos aos observados na FNS, entretanto, 

ainda apresentam em média, valores inferiores. Danelichen et al. (2014) ao verificarem o IAF 

pela lei de Lambert-Beer, encontraram comportamento semelhante na distribuição sazonal dos 

dados, porém os valores encontrados foram superiores aos encontrados na FNS, onde 

encontraram valores de até 6,18±0,23 m2 m-2 em uma área de pastagem no Mato Grosso. Essa 

diferença entre o IAF das diferentes localidades pode estar relacionada a possíveis implicações 

decorrente das condições hidrológicas do solo (JORDÃO et al., 2015). 

 

3. 6. 1 Espacialização dos Dados Obtidos em Campo  

 

A fim de verificar a distribuição espacial do IAF obtido por meio de coletas em campo 

dentro da área estudada, realizou-se a espacialização dos dados, como pode ser verificado na 

Figura 12 para a Rebio Jaru e na Figura 13 para a FNS. 

 

 

Figura 12 – Espacialização dos dados de índice de área foliar (IAF) obtido por coletas em campo para 

o período úmido (a), úmido-seco (b), seco (c) e seco-úmido (d) para a Reserva Biológica do Jaru. 

 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 
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Na Rebio Jaru os pontos que apresentaram maior valor foram durante o período úmido, 

estando localizados na porção nordeste da parcela, chegando a valores de 6,97 m2 m-2. Por sua 

vez, a porção noroeste da parcela foi a que apresentou os menores valore de IAF, com valores 

abaixo de 5,0 m2 m-2. Vale ressaltar que essa distribuição não ocorreu apenas nesta parte da 

parcela, tendo valores com comportamento igual registrado em outros locais da parcela. 

Apesar da distribuição seguir o comportamento sazonal dos dados, nota-se que a 

distribuição em cada ponto se dá de forma diferente de um período para outro. Tal fato pode 

ser devido a duas situações, sendo uma as diferentes espécies arbóreas da área, uma vez que 

devido a floresta estudada ser semidecidual, as espécies possuem características e resposta às 

variações sazonais de forma diferente. A outra pode estar relacionada aos diferentes horários 

de coleta, uma vez que, o dossel possui uma estrutura desuniforme, influenciando de forma a 

aumentar ou diminuir o IAF em cada ponto mediante a inclinação do sol. 

Na FNS, o comportamento sazonal se deu de forma similar à Rebio Jaru no que diz 

respeito aos períodos úmido e seco, porém apresentaram diferenças em relação aos períodos de 

transição. Os valores máximos forma registrados no período úmido, com pontos apresentando 

valores de 3,50 m2 m-2, ao passo que no período seco houve pontos que apresentaram IAF de 

1,37 m2 m-2. 

 

Figura 13 – Espacialização dos dados de índice de área foliar (IAF) obtido por coletas em campo para 

o período úmido (a), úmido-seco (b), seco (c) e seco-úmido (d) para a Fazenda Nossa Senhora. 

(a) (b) 

(c) (d) 
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A distribuição espacial do IAF na FNS apresentou maior analogia entre os período 

úmido e úmido-seco, passando a apresentar comportamento díspar a partir do período seco. Ao 

contrário da Rebio Jaru, a vegetação na FNS é majoritariamente composta por Brachiaria 

brizantha, fato que atenua as implicações da dinâmica da vegetação ocorridas na Rebio Jaru. 

Por sua vez, na FNS um fator determinante é a dinâmica ocupacional dos bovinos da 

fazenda. O rodízio realizado durante o ano minimiza os impactos dos animais sobre a vegetação, 

de forma a minimizar a degradação da pastagem. Porém, durante o pastejo, é natural que os 

animais transitem por uma grande área, compactando o capim, reduzindo seu IAF. Essa queda 

pode ser ainda mais acentuada quando os animais deitam na área, compactanto ainda mais a 

vegetação. 

 

3.7 COMPARAÇÃO ENTRE AS METODOLOGIAS UTILIZADAS 

 

Como pôde ser observado na Tabela 18, em ambos os sítios o comportamento dos 

dados obtidos por coletas em campo apresenta semelhança ao comportamento dos dados 

obtidos através do produto do MODIS. Na Figura 14 pode ser observado os dados de IAF 

obtidos por diferentes metodologias para ambas áreas estudadas entre agosto de 2016 e julho 

de 2017. 
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Figura 14 – BoxPlot das metodologias utilizadas na estimativa do índice de área foliar (IAF) para a 

Reserva Biológica do Jaru (a) e Fazenda Nossa Senhora (b). 

 

Ao observar a Figura 14, nota-se que a variabilidade dos dados obtidos com auxílio do 

ceptômetro foi maior que os dados obtidos pelo produto do sensor MODIS. Além disso, 
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observa-se que a aquisição de dados por coletas em campo apresentou uma grande quantidade 

de outliers, indicando a necessidade de serem realizadas correções na utilização do 

equipamento para serem feitas as medidas. 

Dessa forma, para testar se havia diferença significativa entre as metodologias, 

aplicou-se o teste de Wilcoxon. Constatou-se que na Rebio Jaru, os dados obtidos por 

sensoriamento remoto e por coletas em campo não diferem significativamente (p-valor = 0,95). 

Por outro lado, não houve evidências suficientes para afirmar que para os dados obtidos na FNS 

são estatisticamente semelhantes (p-valor = 0,01). 

Dessa forma, nota-se que a uso de sensoriamento remoto para a estimativa do IAF na 

Rebio Jaru mostrou-se promissor, de forma a aumentar a confiabilidade de estudos que utilizam 

tal metodologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os dados de IAF obtidos pelo produto MODIS apresentaram valores condizentes com 

a sazonalidade regional para ambos os sítios, apresentando maiores valores nos meses 

referentes ao período úmido, sendo os maiores valores médios registrados em janeiro. Por sua 

vez, os menores valores ocorreram nos meses referentes ao período úmido, com menores 

valores em julho na Rebio Jaru e na FNS em agosto Fato atribuído a dinâmica da vegetação da 

floresta de liberar folhas com a diminuição da precipitação, produzindo novas folhas para 

reduzir a perca de água que ocorrerá no período seco.  

No que diz respeito ao comportamento anual do IAF, pôde ser observado que o IAF 

na Rebio Jaru possui uma maior resistência às variações climáticas, uma vez que, em anos como 

os de 2005 e 2010, que foram anos de seca extrema, o IAF na Rebio Jaru apresentou um 

“delay”, apresentando a redução do IAF referente aos eventos de seca extrema em anos 

posteriores. Na FNS, devido à vegetação rasteira e com raízes pouco profundas, as implicações 

dos eventos extremos são sentidas de forma mais intensa, com os menores valores registrados 

nos anos de seca extrema e o maior valor no ano de cheia extrema. 

Mediante as análises realizadas, constatou-se que na área de floresta, o IAF não 

apresentou correlação significativa com a T_ ar, a UR e com a ET. Ainda, apesar de seguir o 

comportamento sazonal da região, o IAF não apresenta respostas imediata à queda da 

disponibilidade hídrica, como ocorre com as variáveis supracitadas. Por sua vez, a fração da 

radiação fotossinteticamente ativa foi correlacionada positivamente com o IAF, implicando em 

uma maior absorção de fPAR quando a vegetação possui um maior IAF.  

Para a FNS, constatou-se correlação negativa com a T_ar, e correlação positiva com a 

UR e com a fPAR, sendo significativa para as três variáveis. Tal resultado implica de uma 

resposta mais imediata do IAF da pastagem mediante a disponibilidade hídrica, assim como as 

variáveis micrometeorológicas. Na FNS, assim como na Rebio Jaru, não encontrou-se 

correlação significativa entre o IAF e a evapotranspiração. Tais resultados demonstram que a 
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interação entre a biosfera e a atmosfera ocorre de forma complexa, principalmente em 

ecossistemas florestais. 

Observou-se que o IAF obtido pelas diferentes metodologias apresentou 

comportamento semelhante. Na FNS, ao realizar as análises, constatou-se que as metodologias 

diferiram estatisticamente, ou seja, os valores de IAF obtido pelo produto do sensor MODIS 

são diferentes dos valores de IAF obtidos com o auxílio do Ceptômetro 

 Na Rebio Jaru, entretanto, os dados obtidos não diferiram significativamente, 

sugerindo que os valores obtidos por meio de produto de sensoriamento remoto podem ser 

utilizados para análises de superfícies vegetadas. Esse resultado mostra-se importante, uma vez 

que, devido à dificuldade de pesquisas desse cunho em áreas florestadas, os produtos de 

sensoriamento remoto podem ser utilizados com confiabilidade e baixo custo.  
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