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RESUMO 

 

Os estudos realizados nas duas últimas décadas permitiram aprofundar o entendimento sobre a 
dinâmica e serviços ambientais oferecidos pelas florestas tropicais e também têm aumentado 
nosso nível de consciência sobre as crescentes ameaças a que esse sistema tem sido submetido, 
as quais poderão tornar a região gradativamente mais quente e seca. Tal efeito é frequentemente 
divulgado pelos relatórios do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), 
sendo um dos panoramas exibidos a ocorrência cada vez mais frequente de extremos climáticos, 
como os ocorridos em 2005, 2009 e 2010. O presente estudo objetivou identificar a resposta do 
microclima à ocorrência de eventos extremos na Amazônia Ocidental associada à mudança no 
uso da terra, por meio da análise de variações temporais de umidade específica do ar, 
temperatura do ar e saldo de radiação, correspondente aos anos de 2004 a 2010. Para análises, 
os anos extremos (2005, 2009 e 2010) foram analisados individualmente e os demais anos 
foram agrupados para inferir o comportamento normal de cada variável. As medidas são 
provenientes de duas torres micrometeorológicas do Experimento de Grande Escala da 
Biosfera-Atmosfera na Amazônia – Programa LBA, sendo uma localizada na Reserva 
Biológica do Jaru – Rebio Jaru (área de floresta nativa) em Ji-Paraná – RO, e a outra situada na 
Fazenda Nossa Senhora – FNS (área de pastagem), em Ouro Preto do Oeste – RO. Os resultados 
mostram que a ocorrência de eventos extremos na Região Amazônica durante os anos de 2005, 
2009 e 2010 alterou significativamente as médias sazonais da umidade específica do ar, 
temperatura do ar e saldo de radiação. O evento extrema seca ocorrido em 2005 proporcionarou 
queda significativa na umidade específica do ar em ambos os sítios, sobretudo no período seco. 
A temperatura do ar não apresentou padrão de mundaça, entretanto o ano de 2010 foi o que 
apresentou a maior discrepância em relação aos anos normais, sobretudo no período úmido-
seco do respectivo ano, quando a Rebio Jaru apresentou temperatura do ar 16% superior em 
relação aos anos normais e a FNS 10% inferior. O período úmido-seco apresentou saldo de 
radiação significativamente reduzido durante o ano de 2009, com -15% de saldo de radiação na 
área de floresta e -11% de saldo de radiação na área de pastagem, comparados à média sazonal 
dos anos normais. Com os eventos extremos, a sazonalidade tornou-se mais evidente, sobretudo 
no ano de 2010. Ao comparar os sítios experimentais, constatou-se que a área de pastagem 
apresentou variabilidade mais evidente do que a área de floresta, o que indica que essas áreas 
estão mais susceptíveis a mudanças micrometeorológicas. Assim, destaca-se a importância de 
estudar a Região Amazônica, de modo a proporcionar melhorias na gestão das atividades 
agropecuárias, contribuindo para um melhor desenvolvimento da região. 
 
Palavras-chave: Floresta tropical, extremos climáticos, mudança no uso da terra. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The studies carried out over the last two decades have allowed us to deepen our understanding 
of the dynamics and environmental services offered by tropical forests and also have increased 
our level of awareness about the growing threats that this system has undergone, which could 
make the region gradually warmer and dry. This effect is often reported in the reports of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), with one of the scenarios being the 
increasingly frequent occurrence of climatic extremes, such as those occurring in 2005, 2009 
and 2010. The present study aimed to identify the response of the Microclimate to the 
occurrence of extreme events in the Western Amazon associated to the change in land use, 
through the analysis of temporal variations of specific air humidity, air temperature and 
radiation balance, corresponding to the years 2004 to 2010. For analyzes, the extreme years 
(2005, 2009 and 2010) were analyzed individually and the other years were grouped to infer 
the normal behavior of each variable. The measures are provided by two micrometeorological 
towers from the Large Scale Biosphere-Atmosphere Experiment in Amazonia - LBA, one 
located in the Biological Reserve Jaru - Rebio Jaru (primary forest area) in Ji-Paraná - RO, and 
the other located at Fazenda Nossa Senhora - FNS (pasture) in Ouro Preto do Oeste - RO. The 
results show that the occurrence of extreme events in the Amazon Region during the years 2005, 
2009 and 2010 significantly altered the seasonal averages of specific air humidity, air 
temperature and radiation balance. The extreme dry event occurred in 2005 provided a 
significant drop in specific air humidity at both sites, especially in the dry season. The air 
temperature did not show a change pattern, however the year 2010 was the one that presented 
the biggest discrepancy in relation to the normal years (2004, 2006, 2007 and 2008), especially 
in the wet-dry period of the respective year, when Rebio Jaru Presented a 16% higher 
temperature compared to the normal years and the FNS 10% lower air temperature. The wet-
dry period showed a significantly reduced radiation balance during the year 2009, with -15% 
of the radiation balance in the forest area and -11% of the radiation balance in the pasture area, 
compared to the seasonal average of the normal years. With the extreme events, seasonality 
became more evident, especially in the year 2010. When comparing the experimental sites, it 
was verified that the pasture area showed more evident variability than the forest area, which 
indicates that these areas Are more susceptible to micrometeorological changes. Thus, we 
highlight the importance of studying the Amazon region in order to provide improvements in 
the management of agricultural activities, and contribute to a better development of the region. 
 
Keywords: Tropical forests, climatic extremes, change in land use  
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INTRODUÇÃO 

 

O desmatamento da Floresta Amazônica é um dos mais importantes objetos de 

preocupação ambiental na atualidade. Os elevados e cada vez mais crescentes índices de 

desmatamento têm despertado preocupação entre os cientistas acerca do cenário climático 

futuro. Somado ao processo de expansão agrícola acelerado, a Amazônia, por sua grande escala, 

é um ecossistema altamente susceptível em escalas regionais e globais (BORMA; NOBRE; 

CARDOSO, 2013).  

Os estudos realizados nas duas últimas décadas permitiram aprofundar o entendimento 

sobre a dinâmica e serviços ambientais oferecidos pelas florestas tropicais e também têm 

aumentado o nível de consciência sobre as crescentes ameaças a que esse sistema tem sido 

submetido. 

Somado à isso, a Floresta Amazônica vem sofrendo sérias ameaças à sua sobrevivência 

em resposta às mudanças globais, que poderão tornar a região gradativamente mais quente e 

seca, podendo atingir patamares de não mais conseguir manter uma vegetação de grande porte, 

levando à total perda da floresta (FEARNSIDE, 2009). Tal efeito é frequentemente divulgado 

pelos relatórios do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (Intergovernmental 

Panel on Climate Change – IPCC), o qual faz simulações de diversos cenários climáticos para 

todo o Brasil, incluindo principalmente a relação existente entre aquecimento da água no 

Oceano Pacífico e a ocorrência do El Niño. 

Um dos panoramas exibidos pelo IPCC é a ocorrência cada vez mais frequente de 

extremos climáticos (IPCC, 2014). Eventos extremos de seca e cheia alteram drasticamente o 

cotidiano das pessoas, trazem impactos para a economia, além de causar danos à infraestrutura 

e deixar vítimas fatais (SILVA-DIAS, 2014). 

Segundo Artaxo et al. (2014) esses eventos podem ocasionar a degradação e 

diminuição da vegetação natural da Amazônia e isso poderá trazer sérias consequências para a 
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população regional e de fora, como a perda de biodiversidade, alteração na dinâmica das chuvas 

e do balanço de carbono, além de todos os serviços ecossistêmicos oferecidos pela floresta. 

O desmatamento de florestas tropicais pode trazer mudanças na temperatura e no 

regime de chuvas (LAWRENCE; VANDECAR, 2015). Acoplado a isso, a intervenção gerada 

pela ocorrência de eventos extremos pode alterar não somente a dinâmica microclimática, como 

também trazer agravos à saúde humana, prejudicar as atividades agropecuaristas e até mesmo 

interferir na biodiversidade de espécies animais e vegetais. Dessa forma, é de grande valia 

destacar alguns impactos que podem ocorrer devido a interferência ocasionada pelos eventos 

extremos na Região Amazônica, sobretudo eventos de seca. 

Compreender melhor o que a mudança no uso da terra pode acarretar para o clima local 

em anos de eventos extremos possibilitará um planejamento mais eficiente da expansão da 

pecuária e da agricultura no Estado de Rondônia, além de possibilitar melhorias na gestão da 

saúde da população. 

O presente estudo objetivou identificar a resposta do microclima à ocorrência de 

eventos extremos na Amazônia Ocidental associada à mudança no uso da terra, por meio da 

análise de variações temporais de umidade específica do ar, temperatura do ar e saldo de 

radiação, correspondente aos anos de 2004 a 2010. 

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

específicos: 

a)   analisar e comparar dados de saldo de radiação, temperatura do ar e umidade do ar 

em uma área de floresta correspondente aos anos de eventos extremos e normais, e apontar 

possíveis impactos com base na literatura; 

b)   analisar e comparar dados de saldo de radiação, temperatura do ar e umidade do ar 

em uma área de pastagem correspondente aos anos de eventos extremos e normais, e apontar 

possíveis impactos com base na literatura; 

c)   analisar e comparar áreas de floresta e pastagem em anos de eventos extremos e 

normais e apontar impactos provenientes da conversão do uso na terra associada à ocorrência 

de eventos extremos com base na literetura. 

A presente pesquisa é fruto do projeto “Conversão de Florestas Tropicais em Sistemas 

Pecuários na Amazônia Ocidental e suas Implicações Climáticas e no Ciclo do Carbono”, o 

qual contou com o apoio das seguintes instituições: Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica (PIBIC), Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPesq) e Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).  



 
 

1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 O BIOMA AMAZÔNIA 

 

A Amazônia consiste na maior área de floresta tropical do planeta (BUSTAMANTE 

et al., 2009) e detém mais de um terço da biodiversidade da Terra (WWF Brasil, 2015). Devido 

sua grande extensão territorial e localização, representa a maior fonte de vapor d’água do 

mundo, contribuindo com a reciclagem da água que alimenta a maior bacia hidrográfica 

mundial (ARTAXO et al., 2014), além de fornecer chuva para outras regiões, como o Sudeste 

e Centro do Brasil e bacia do Prata (ROCHA; CORREIA; FONSECA, 2015). 

Sendo uma floresta de clima quente e úmido, é uma região marcada pela alta 

pluviosidade (entre 2.000 e 2.200 mm ano-1) e caracterizada por duas estações distintas, sendo 

elas o período chuvoso ou úmido, normalmente com índice pluviométrico acima de 250 mm 

mês-1, e uma estação seca bem definida com precipitação inferior a 50 mm mês-1 (FISCH; 

VENDRAME; HANAOKA, 2007).  

As variáveis climáticas da Região Amazônica possuem estreita relação entre si, 

exercendo um importante papel na manutenção do clima regional e global (NOBRE et al., 

2009). Nas duas últimas décadas surgiram estudos que além de proporcionar melhor 

entendimento sobre a Floresta Amazônica, bem como os serviços ambientais oferecidos por 

ela, aumentou o nível de consciência sobre a susceptibilidade desse ecossistema perante às 

crescentes ameaças as quais vem sendo submetida (BORMA; NOBRE; CARDOSO, 2013). 

A Floresta Amazônica, assim como as demais florestas tropicais, atua como 

sorvedouro de carbono (CULF et al., 1999). Entretanto, estudo recente realizado por Brienen et 

al. (2015) mostra que esse serviço está sendo menos eficiente devido à alta mortandade de 

árvores na floresta. Aliado a isso, as taxas de desmatamento têm tornado esse bioma mais 

susceptível, pois apesar de ocupar nove países, a Floresta Amazônica tem aproximadamente 

80% de seu desmatamento dentro do território brasileiro (SOARES-FILHO et al., 2006) devido 

à economia da região ser baseada em atividades de pecuária e agricultura. 

 

1.1.1 Atividades de Pecuária e Agricultura 

 

A pecuária é a atividade de maior contribuição para a economia da Região Amazônica. 

Primeiramente porque áreas com índice pluviométrico entre 1.600 e 2.200 mm ano-1 são as 

melhores localidades para a criação de gado, o que condiz com aproximadamente 40% da 
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Amazônia brasileira (SCHNEIDER et al., 2000), abrangendo o sul do Pará, Tocantins, Mato 

Grosso e Rondônia. Além disso, Margulis (2004) elucida que a umidade relativa do ar e a alta 

temperatura da região são favoráveis à produção do capim, um fator importante na criação de 

gado. Além da produtividade, a Amazônia oferece terras a baixo preço comparado com o 

restante do Brasil, o que gera maior lucro em criações de larga escala, ou seja, acima de 5 mil 

animais (ARIMA; BARRETO; BRITO, 2005). 

A agricultura também é uma fonte econômica de grande importância para a Amazônia. 

O Desenvolvimento Econômico (DECON, 2015) aponta que o estado de Rondônia, por 

exemplo, tem se destacado nacionalmente pelo plantio de soja e café. Em 2014 o estado foi o 

quinto maior produtor de café do país e as áreas destinadas ao plantio de soja aumentaram em 

20%. Juntas, essas culturas contribuíram com R$ 886 milhões de reais para a receita federal do 

referido ano. Além da contribuição econômica, a agricultura também é uma alternativa para a 

renovação de pastagens. 

Atualmente a pecuária ocupa 70 milhões de hectares da Região Amazônica 

(BARBOSA; SOARES-FILHO, 2015) e cerca de 50% e 15% da área antropizada na Amazônia 

Legal são destinadas a pecuária e agricultura, respectivamente (BARBOSA, 2015). Essa 

expansão está estritamente relacionada ao contexto econômico do país e aumento de áreas 

convertidas (EWERS; LAURANCE; SOUZA, 2008). Entretanto, o desenvolvimento 

agropecuário na Amazônia tem provocado controvérsias devido ao valor ecológico atribuído à 

região. 

Até o ano de 2009 a pecuária foi responsável por 60% do desmatamento na Amazônia, 

seguida da agricultura, responsável por 5,64%, segundo dados do Projeto TerraClass 

divulgados em 2014. Esse projeto é desenvolvido através da parceria entre a Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e o Instituto Nacional De Pesquisas Espaciais (INPE) 

e visa mapear o uso e cobertura da terra na Amazônia Legal Brasileira através de imagens de 

satélite. 

Entre 2010 e 2012, as áreas de pastagem e agricultura foram responsáveis, 

respectivamente, por 68% e 66% do avanço do desmatamento (IBGE, 2015). Além disso, no 

Brasil 65% do material particulado (MP) é proveniente de queimadas que objetivam o 

desmatamento (REDDINGTON et al., 2015). 

Hoje sabe-se que os serviços ecossistêmicos oferecidos pelo bioma Amazônia estão 

ameaçados devido, principalmente, ao desmatamento. As maiores mudanças puderam ser 

observadas nas décadas de 60 e 70 quando a região foi povoada através de ações 

governamentais que proporcionaram abertura de rodovias (LIBERATO, 2009), principalmente 
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a rodovia Transamazônica (FEARNSIDE, 2005), o que se tornou um incentivo para o 

desmatamento. A partir de 1970, as áreas de pastagem começaram a ocupar essas localidades, 

atualmente a maior responsável pelo desmatamento na Amazônia, seguida da agricultura 

(FEARNSIDE, 2011). 

Dessa forma, em contraposição com o desenvolvimento da economia, o desmatamento 

traz impactos negativos para a região: perda de produtividade devido a compactação e exaustão 

de nutriente do solo, erosão, mudanças no ciclo hidrológico, perda de biodiversidade e aumento 

na emissão de gases efeito estufa (FEARNSIDE, 2005), além de redução da radiação incidente 

na superfície devido ao acúmulo de aerossóis na atmosfera, o que implica na produção primária 

de vários ecossistemas (BARCELLOS et al., 2009), levando a subsequentes alterações no 

microclima. 

Estudo realizado por Nobre, Seller e Shukla (1991) há mais de duas décadas, 

evidenciou resultados importantes sobre a conversão de floresta em áreas de pastagens. Os 

autores constataram que a conversão provocou uma queda de 15% no saldo de radiação, reduziu 

em 30% a evapotranspiração, reduziu entre 20 e 30% a precipitação e aumentou a temperatura 

do ar entre 1 e 3 °C. 

Estudo similar foi realizado na Amazônia Ocidental por Gomes et al. (2015), no qual 

foi constatado decréscimo de 23% no saldo radioativo, redução de 7,25% na precipitação do 

período úmido e 10,35% no período seco, além de umidade específica 20% menor. Webler et 

al. (2013) mostram que a conversão de floresta em áreas de pastagem implica em variações nos 

componentes do balanço de energia e maior vulnerabilidade ao estresse hídrico. 

Além disso D’Almeida et al. (2007), Lawrence e Vandecar (2015) e Mahmood et al. 

(2014) mostram que o desmatamento tem relevante impacto na variabilidade da temperatura 

diurna e na precipitação. Tais efeitos se tornam ainda mais evidentes em anos de eventos 

extremos (NASCIMENTO et al., 2016). 

 

1.2 EVENTOS EXTREMOS 

 

O Quarto Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas (IPCC-AR4) divulgado em 2007 define evento extremo como “um evento que é raro 

em determinado lugar e época do ano [...], normalmente tão raro quanto o percentil 10 ou 90 da 

função de densidade de probabilidade observada”. Marengo (2009) define eventos extremos 

como “valores discrepantes de um estado climático médio”. 
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Apesar de muito se discutir sobre as mudanças climáticas, estudos de valores 

divergentes da média também são muito importantes, pois esses trazem sérias consequências 

socioeconômicas (MARENGO, 2009). No caso da Amazônia, esses eventos têm ocorrido em 

espaços de tempo relativamente curtos. A região experimentou uma drástica seca em 2005, um 

evento de cheia em 2009 e outro de seca em 2010 (MARENGO et al., 2011a; MARENGO et 

al., 2011b). A seca de 2010 foi reconhecida como a mais severa dos últimos 100 anos (INPE, 

2011; MARENGO et al., 2013; QUEIROZ, 2011) e apenas dois anos depois, em 2012, a 

Amazônia experimentou a maior cheia dos últimos 110 anos (CPRM, 2012; MARENGO et al., 

2013; SOUZA, 2012). 

Na Região Amazônica, os eventos extremos de seca e cheia estão estritamente 

relacionados à variabilidade da temperatura da superfície do Oceano Pacífico Tropical (El Niño) 

e do Oceano Atlântico Norte (BORMA; NOBRE; CARDOSO, 2013), sendo o primeiro 

bastante influente na precipitação da estação chuvosa e o segundo na duração e intensidade da 

estação seca da região (HARRIS; HUNTINGFORD; COX, 2008; LI; FU; DICKINSON, 2006), 

o que contribui com a redução do fluxo de descarga na estação seca, como pôde ser observado 

em 2010 (MARENGO et al., 2011a; 2011b). 

 

1.2.1 Impactos Provenientes da Conversão do Uso da Terra e Eventos Extremos 

 

Os eventos extremos trazem sérias consequências para a biodiversidade, saúde da 

população, agropecuária e é reconhecido hoje que um dos principais efeitos das mudanças 

climáticas é o aumento da ocorrência desses eventos (BATES et al., 2008). Além disso, o 

desmatamento não consiste apenas em uma mudança repentina de cobertura vegetal, mas em 

uma sucessão de estágios de degradação que vão desde o estágio leve até a degradação total 

(BORMA; NOBRE; CARDOSO, 2013), o que também vem a contribuir de forma negativa 

com os itens mencionados. 

A substituição da floresta por campo aberto tem graves consequências para a 

biodiversidade da floresta, dentre elas, a eliminação de hábitats, indisponibilidade de alimento, 

alterações no microclima e taxa predatória, fatores esses determinantes para que uma espécie 

se mantenha no meio. Com isso, há o desaparecimento de várias espécies e o aparecimento de 

espécies oportunistas, geralmente patogênicos (ALHO, 2012). 

Ademais, o dossel atua como controlador da radiação incidente no interior da floresta. 

Dessa forma, sua supressão implica no aumento da radiação incidente que chega à superfície, 

de modo que as espécies sensíveis às perturbações são logo substituídas por outras, mudando a 
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composição em larga escala (PERES et al., 2010). Alho (2012) também aponta como 

consequência do desmatamento a queda na fabricação de medicamentos, visto que muitos são 

obtidos de plantas. 

Outro impacto proveniente do desmatamento é a ocorrência de queimadas, sendo na 

Região Amazônica uma atividade comumente utilizada para a “limpeza de pasto”. Os incêndios 

estão estritamente associados ao uso da terra, visto que sua ocorrência se dá às margens de 

rodovias e áreas desmatadas. Entretanto, em condições naturais de umidade a Floresta 

Amazônica apresenta baixa inflamabilidade, de modo que grande parte das espécies não são 

adaptadas ao fogo, o que torna difícil a resiliência da floresta após incêndios consecutivos 

(BORMA; NOBRE; CARDOSO, 2013). 

Eventos extremos secos tornam o ambiente propício a incêndios, principalmente em 

áreas de pastagem, onde a disponibilidade hídrica é menor. Na floresta a seca extrema leva à 

mortandade de várias espécies de árvores, principalmente aquelas de crescimento rápido e 

menor biomassa, de modo que a floresta deixa de ser sumidouro de carbono para ser uma fonte 

(PHILLIPS et al., 2009). Entretanto, Borma, Nobre e Cardoso (2013) elucidam que a 

capacidade de a floresta remover água das camadas mais profundas do solo pode aumentar sua 

resiliência e manter sua integridade. Em anos com extremos de cheia a grande cobertura de 

nuvens altera a taxa fotossintética em resposta à menor quantidade de radiação solar que chega 

à superfície (LAWRENCE; VANDECAR, 2015). 

As queimadas também representam uma ameaça à saúde humana. Vários estudos 

(como exemplo, BARCELLOS et al., 2009; GONÇALVES; CASTRO; HACON, 2012; 

NARDOCCI et al., 2013; REDDINGTON et al., 2015) evidenciaram que a emissão de MP está 

fortemente ligada ao número de internações por doenças respiratórias, principalmente a parte 

mais vulnerável da população (crianças e idosos). Segundo dados da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), 50% das doenças respiratórias crônicas e 60% das doenças respiratórias agudas 

estão associadas à exposição a poluentes atmosféricos, e estima-se que essa seja a causa da 

morte de cerca de 8 milhões de pessoas por ano em todo o mundo. 

Além disso, áreas desmatadas têm maior prevalência de insetos, deixando a população 

mais exposta às doenças vetoriais, representante do principal problema de saúde pública em 

países tropicais (BARCELLOS et al., 2009). Essas doenças tendem a se agravar em anos de 

eventos extremos secos, tornando os indivíduos mais debilitados (EBI; BOWEN, 2016).  

Em contrapartida, eventos extremos de cheia vêm a contribuir com a disseminação de 

doenças de veiculação hídrica, dentre elas a dengue, leptospirose, hepatites, verminoses e 
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doenças diarreicas, como mostrado em alguns estudos (FREITAS; XIMENES, 2012; 

GUIMARÃES et al., 2014; LIMA; FIRMINO; GOMES FILHO, 2008). 

A agricultura é ainda mais susceptível a extremos hidrológicos e de temperatura. Um 

estudo utilizando modelo de simulação de culturas realizado por Conde, Ferrer e Orozco (2006) 

mostra que eventos de seca, geada, granizo e fortes ventos comprometem a produção agrícola. 

Além disso, o atraso das chuvas na primavera, ou seja, o prolongamento da estação seca 

representa um risco para as culturas, assim como precipitações “pesadas” que aumentam o risco 

de lixiviação de nutrientes e erosão hidrológica (CONDE; FERRER; OROZCO, 2006), fatos 

esses associados aos eventos de El Niño e La Niña, respectivamente. Dessa forma, a produção 

agrícola é comprometida devido a menor disponibilidade de alimento, uma vez que o capim é 

estritamente dependente da quantidade e distribuição das chuvas. 

Os eventos extremos e a variabilidade climática acarretam sérias consequências para 

o setor agrícola, que pode levar anos para se recuperar economicamente e financeiramente. 

Atualmente, grande parte dos governos e agricultores enfrentam os eventos climáticos adversos 

adotando medidas de “gestão de crise” após a ocorrência dos eventos, que muitas vezes 

demandam elevado custo para o Estado e a sociedade (GIMÉNEZ; LANFRANCO, 2012). 

A seca é o principal desastre natural que influencia na produção mundial de alimentos, 

que é o primeiro setor afetado com as secas. As pesquisas têm se concentrado principalmente 

na influência da seca sobre a produção agrícola e o principal efeito é o impacto sobre o 

crescimento de culturas, o que futuramente irá diminuir a produção agrícola, causando 

desequilíbrio entre a produção e o consumo de grãos (WANG et al., 2014).



 
  

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

A área de estudo compreende dois sítios experimentais no estado de Rondônia, sendo 

uma área de floresta tropical úmida composta por vegetação nativa e outra composta 

predominantemente por vegetação rasteira, distantes aproximadamente 83 km uma da outra. 

Em ambos os sítios estão localizadas duas torres micrometeorológicas do Experimento de 

Grande Escala da Biosfera-Atmosfera – Programa LBA, instaladas desde 1999. 

O Programa LBA possui vários sítios experimentais na Amazônia brasileira com a 

finalidade de ampliar o conhecimento sobre a região, inserindo as dimensões socioeconômicas, 

tendo como meta estudar as interações entre a floresta e as condições climáticas e atmosféricas. 

 

2.1.1 Reserva Biológica do Jaru 

 

A Reserva Biológica do Jaru (Rebio Jaru) está situada na porção Leste do estado de 

Rondônia, a aproximadamente 80 km do município de Ji-Paraná (10°11’11,4”S; 

61°52’29,9”W) e engloba áreas dos municípios de Ji-Paraná, Machadinho d’Oeste e Vale do 

Anarí (FIGURA 1), totalizando 353.000 ha. 

 

 

Figura 1 – Localização da Reserva Biológica do Jaru, Rondônia. 
Fonte: Gomes, 2011. 
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A Rebio Jaru é uma unidade de conservação federal criada pelo Decreto n. 83.716 de 

11 de julho de 1979 (BRASIL, 1979) e atualmente encontra-se sob tutela do Instituto Chico 

Mendes da Biodiversidade (ICMBio). Tem a finalidade de proteger integralmente a biota e os 

demais recursos naturais sem a interferência antrópica ou modificações ambientais, sendo 

permitida a visita pública apenas para fins educacionais e pesquisas científicas sob autorização 

do órgão responsável, conforme exposto na Lei Federal n. 9.985, de 18 de julho de 2000 

(BRASIL, 2000). 

É classificada como Floresta Ombrófila Aberta de terra firme (CULF et al., 1997), com 

dossel de aproximadamente 30 m, mas com algumas árvores de até 45 m (RUMMEL et al., 

2002). É caracterizada por possuir duas estações bem definidas, com chuvas intensas nos meses 

de janeiro a março, denominado período úmido, e um período seco nos meses de julho a 

setembro, sendo os demais meses do ano tidos como de transição. 

A precipitação média é superior a 2.000 mm ano-1 (WEBLER et al. 2007), com 

temperatura média de 24 °C no período úmido e 25 °C no período seco (AGUIAR et al., 2006). 

O relevo é plano ondulado com vários pequenos igarapés, nascentes e afluentes, permitindo que 

a floresta se mantenha úmida durante todo o ano (IBAMA, 2006). 

A reserva é composta por dois tipos de solo: o Latossolo Vermelho Amarelo e o 

Argissolo Vermelho Amarelo, sendo esse último conhecido também como Podzólico Vermelho 

Amarelo (BALLESTER et al., 2012), típicos de áreas úmidas. Possui textura média e alto teor 

de areia na superfície (aproximadamente 80%) (CARREIRA, 2014). Na região Amazônica os 

solos podzólicos são provenientes da intempérie das rochas e apresentam o horizonte 

subsuperficial cinzento esbranquiçado devido à ação dos ácidos orgânicos (QUESADA et al., 

2011). 

 

2.1.2 Fazenda Nossa Senhora 

 

A Fazenda Nossa Senhora (FNS) está localizada na zona rural do município de Ouro 

Preto d’Oeste (10°45’44”S, 62°21’27”W), a aproximadamente 11 km da zona urbana do 

município (FIGURA 2). 

A área foi desmatada no ano de 1977, com aproximadamente 50 km de raio e situa-se 

na maior área plana com pastagem na região, com área total de 4 km2 e 220 m de altitude (CULF 

et al., 1997). É predominantemente composta pela gramínea Brachiaria brizantha, além de 

algumas palmeiras dispersas e fragmentos florestais. 
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Figura 2 – Fazenda Nossa Senhora, Ouro Preto do Oeste, Rondônia.  
Fonte: Gomes, 2011.  

 

Possui precipitação média de 1.627 mm ano-1 e temperatura média do ar de 24,8 °C, 

com intensas chuvas nos meses de janeiro a março e um período seco de julho a setembro 

(WEBLER et al., 2013). O solo da região é classificado como Argissolo, conhecido também 

como Podzólico, com variações entre o Vermelho Amarelo a Vermelho Amarelo Escuro 

(BALLESTER et al. 2012). Na superfície o teor de areia é de aproximadamente 77%, com 

textura média (CARREIRA, 2014). O sítio possui fetch de aproximadamente 1-2 km em todas 

as direções (VON RANDOW et al., 2004). 

 

2.2 DESCRIÇÃO DOS INSTRUMENTOS E MÉTODOS 

 

Para a presente pesquisa foram utilizados dados de saldo de radiação (Rn), temperatura 

do ar (T), umidade relativa do ar (UR) e pressão atmosférica (Pa) provenientes das torres 

instaladas nos locais de estudo, dos anos 2004 a 2010 para ambos os sítios. Os sensores 

utilizados para medir as respectivas variáveis estão descritos na Tabela 1 e na Figura 3 estão 

dispostos alguns dos sensores utilizados. 
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Tabela 1 – Relação de variáveis, instrumentos instalados e respectivas alturas nas torres da Rebio Jaru 
e FNS. 

Variáveis 
micrometeorológicas 

Instrumentos 
Altura do sensor 

Rebio Jaru FNS 

Saldo de radiação 
Saldo radiômetro, NR-Lite 1, Kipp & 
Zonen, NLD 

58 m 6,5 m 

Temperatura e umidade 
relativa do ar 

Termohigrômetro HMP35A (Rebio Jaru) 
e HMP45C (FNS), Vaisala, FIN 

61,5 m 8 m 

Pressão atmosférica Barômetro PTB100A, Vaisala, FIN 61 m 1,5 m 

 

 

Figura 3 – Sensores instalados na torre da Rebio Jaru. a) Termohigrômetro HMP35A, localizado dentro 
do escudo de radiação. b) Saldo radiômetro NR-Lite 1 (à direita). 
 

Cada sensor fez uma medida a cada 30 segundos e realizou uma média a cada 10 

minutos, totalizando 144 dados diários para cada variável. Os dados brutos ficaram acoplados 

em um armazenador de dados (Datalogger CR3000, Campbell Scientific Instrument, USA) e 

foi coletado semanalmente com o auxílio de um notebook. Em laboratório foi feito o controle 

de qualidade dos dados, onde foram verificados os outliers, falhas e interrupções no 

armazenamento ou ainda repetições no momento que foram salvos no cartão de memória 

(AGUIAR, 2013). Além disso, foram feitas figuras para análise do comportamento diário 

médio. 

Com o objetivo de retirar possíveis erros e incoerências, os dados foram filtrados 

utilizando-se valores que representam os limites mínimos e máximos para a região, dispostos 

na Tabela 2. 

Os dados verificados como incoerentes foram retirados da planilha e substituídos pela 

sigla NAN, que representa a abreviação em inglês para not a number. 

 

(a) (b) 
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Tabela 2 – Valores mínimos e máximos utilizados na filtragem dos dados. 

Variáveis 
Rebio Jaru  FNS Unidade de 

Medida Mín Máx  Mín Máx 

Saldo de radiação -100 1.000  -100 1.000 W m-2 
Temperatura do ar 10 40  10 40 °C 
Umidade relativa do ar 25 105  20 105 % 
Pressão atmosférica 980 1.025  950 1.020 mBar 

Fonte: Gomes, 2011. 

 

A umidade específica do ar foi calculada a partir da Equação 1, a pressão real de vapor 

a partir da Equação 2 e a pressão de saturação de vapor com o auxílio da Equação 3, conhecida 

como Equação de Tetens. 

 

� =
0,622 × �

�� 0,378 × �
× 1000 (1) 

� =
�� × ��

100
 (2) 

�� = 6,1078 × 10
�
�,�×�
���,���

�
 (3) 

 

sendo q a umidade específica do ar (g kg-1), e a pressão real de vapor (hPa), Pa a pressão 

atmosférica (mBar), UR a umidade relativa do ar (%), es a pressão de saturação de vapor (hPa) 

e T a temperatura do ar. 

 

2.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

 

Para a análise estatística os dados foram separados de acordo com o evento extremo 

que os caracteriza, sendo os anos de 2005 e 2010 correspondentes a anos de eventos extremos 

de seca e 2009 marcado por um evento de cheia. Os demais anos (2004, 2006, 2007 e 2008) 

foram utilizados para efeitos de comparação com o propósito de analisar a variabilidade entre 

anos extremos e normais. 

A fim de chegar a um entendimento do comportamento sazonal e interanual de cada 

variável foi realizada a análise exploratória dos dados. Para tanto, foram utilizadas técnicas da 

estatística descritiva e inferencial com o intuito de observar a variância dos dados, valores 

médios, igualdade entre médias e intervalo de confiança (IC) a um nível de significância (α) de 

0,05. 
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Os conjuntos de dados que não apresentaram distribuição normal (pressuposto 

verificado através do teste de Shapiro-Wilk) tiveram seu IC construído com reamostragem 

bootstrap com 1.000 replicações, que consiste em uma técnica computacional de análise 

estatística onde o intervalo de confiança é estimado através de simulações. 

Os dados foram separados em período úmido (janeiro a março) e seco (julho a 

setembro), sendo os demais meses caracterizados como de transição úmido-seco (abril a junho) 

e seco-úmido (outubro-dezembro), e posteriormente realizadas médias a fim de observar as 

variações sazonais e entre os sítios. 

A variabilidade entre anos extremos e anos normais foi obtida através da divisão da 

média de um ano extremo pela média dos anos normais, diminuindo o resultado de 1 e 

multiplicando por 100. Para a análise entre os sítios experimentais preconizou-se utilizar a 

floresta como referência, visto que essa é a vegetação natural do bioma Amazônia. A diferença 

percentual foi obtida dividindo-se a média da pastagem pela média da floresta, diminuindo o 

resultado de 1 e multiplicando por 100. Em ambos os casos a diferença para mais ou para menos 

em relação à referência adotada foi indicada pelos sinais de mais (+) e menos (-), 

respectivamente. 

Para análise da sazonalidade foi obtida a diferença percentual através da divisão da 

média do período seco pela média do período úmido, diminuído o resultado de um e 

multiplicando por 100. Utilizou-se o período úmido como referência, pois devido à alta 

pluviometria do bioma Amazônia na maioria dos meses do ano há ocorrência de chuvas 

regulares. Em relação à referência adotada, a diferença para mais ou para menos foram 

indicadas, respectivamente, pelos sinais de mais (+) e menos (-). 

Além do pressuposto da normalidade, foi verificado a homocedasticidade das amostras 

através do teste F. Quando esses pressupostos não foram atendidos, foi aplicado o teste 

estatístico não paramétrico de Wilcoxon para amostras independentes. 

As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio dos programas Excel 2013 da 

Microsoft e Action 2.8 da Estatcamp.  



 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 COMPARAÇÃO ENTRE ANOS EXTREMOS E ANOS NORMAIS NA REBIO 

JARU 

 

3.1.1 Umidade Específica do Ar 

 

Pôde ser observado na Rebio Jaru baixa variabilidade na umidade específica, sendo o 

menor e o maior desvio padrão encontrados em 2009 no período úmido (s = 0,65) e em 2005 

no período seco (s = 2,36), respectivamente. É importante frisar que o menor e o maior desvio 

padrão foram observados em anos de eventos extremos, o que dá indícios que tais eventos 

podem ocasionar a mudança na variabilidade da umidade específica do ar em uma floresta. É 

possível notar ainda que a cheia de 2009 proporcionou menor variabilidade na umidade 

específica enquanto que a seca de 2005 aumentou tal variabilidade. 

O padrão sazonal da umidade específica do ar mostra que o período úmido assume 

altos valores de umidade, mesmo em anos de eventos extremos de seca (2005 e 2010), como é 

possível observar na Figura 4a e na Tabela 3. 

Após submissão ao teste de Shapiro-Wilk e teste F para amostras independentes foi 

constatado que os conjuntos de dados de umidade específica não atenderam aos pressupostos 

de normalidade (p-valor < 0,001) e homocedasticidade (p-valor < 0,001). Dessa forma, o IC 

dos conjuntos de dados foi construído com reamostragem bootstrap e posteriormente 

submetidos ao teste de Wilcoxon para amostras independentes (α = 0,05). 

O evento extremo de cheia ocorrido em 2009 proporcionou aumento altamente 

significativo na umidade específica do período úmido (p-valor < 0,001), acrescendo de 16,90 

[16,87; 16,93] g kg-1 em anos normais (todo valor entre colchetes corresponde ao IC de 95%, 

utilizando reamostragem bootstrap com 1.000 replicações) para 17,41 [17,39; 17,44] g kg-1, o 

que representa diferença de +3% (o sinal positivo indica maior média no ano extremo). 

Em 2010, apesar da ocorrência do evento extremo de seca, não foi observado 

diminuição da umidade específica. O respectivo ano apresentou umidade média no período 

úmido de aproximadamente 17,83 [17,80; 17,86] g kg-1, uma diferença de +6% comparado aos 

anos normais (p-valor < 0,001). 

O período de transição úmido-seco apresentou valores de umidade próximos ao do 

período úmido, com tendência de queda no final do período, quando as chuvas são menos 

frequentes. Dessa forma, os dias chuvosos apresentaram umidade específica elevada enquanto 
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que dias com ausência de precipitação tenderam a ter queda na umidade, apresentando um 

padrão sazonal com quedas e picos frequentes, como pode ser observado na Figura 4b. 

A umidade específica média para o respectivo período foi de 15,35 [15,26; 15,42]          

g kg-1 em anos normais, 17,66 [16,63; 17,69] g kg-1 em 2009 e 18,27 [18,24; 18,33] g kg-1 em 

2010, ou seja, a diferença altamente significativa em relação aos anos normais de +15% no ano 

de 2009 e de +19% no ano de 2010. 

 

Tabela 3 – Valores médios de umidade específica do ar (g kg-1) por período em diferentes anos na Rebio 
Jaru, medidas descritivas, diferença ao comparar os anos extremos com os normais (2004, 2006, 2007 e 
2008) e os respectivos testes de hipótese de comparação de médias (α = 0,05). 

Anos � IC s 
Diferença (%) 

Anos extremos/anos normais 
n p-valor 

 Período úmido   

Normais 16,90 
16,87 
16,93 

0,69 - 35.183 - 

2005 - - - - - - 

2009 17,41 
17,39 
17,44 

0,65 +3 12.960 < 0,001 

2010 17,83 
17,80 
17,86 

0,70 +6 12.960 < 0,001 

 Período úmido-seco   

Normais 15,35 
15,26 
15,42 

1,71 - 29.042 - 

2005 - - - - - - 

2009 17,66 
16,63 
17,69 

0,67 +15 7.206 < 0,001 

2010 18,27 
18,24 
18,33 

0,92 +19 8.011 < 0,001 

 Período seco   

Normais 14,01 
13,92 
14,10 

2,08 - 33.757 - 

2005 13,40 
13,30 
13,51 

2,36 -4 13.247 < 0,001 

2009 15,89 
15,83 
15,95 

1,34 +13 9.643 < 0,001 

2010 15,55 
15,50 
15,61 

1,30 +11 13.244 < 0,001 

 Período seco-úmido   

Normais 16,16 
16,12 
16,20 

0,98 - 34.646 - 

2005 15,33 
15,29 
15,37 

0,83 -5 9.170 < 0,001 

2009 16,54 
16,49 
16,58 

1,01 +2 13.248 < 0,001 

2010 15,81 
15,76 
15,87 

1,26 -2 12.017 < 0,001 

Notas: � – média; IC – intervalo de confiança; s – desvio padrão; n – tamanho da amostra; p-valor – nível de 
significância observado. 
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Figura 4 – Padrão sazonal da umidade específica do ar em anos extremos e normais na Rebio Jaru. 
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Em decorrência do menor índice pluviométrico, o período seco proporcionou umidade 

específica do ar predominantemente baixa em todos os anos (FIGURA 4c), apresentando média 

de 14,01 [13,92; 14,10] g kg-1 em anos normais, a qual foi significativamente alterada nos anos 

com eventos extremos, principalmente 2009 e 2010, os quais apresentaram média sazonal igual 

a 15,89 [15,83; 15,95] g kg-1 e 15,55 [15,50; 15,61] g kg-1, respectivamente. Comparados aos 

anos normais, isso expressa diferença de +13% em 2009 e de +11% em 2010 (p-valor < 0,001). 

Comparando a umidade específica dos períodos seco e úmido observou-se que no 

período seco a umidade foi significativamente reduzida em todos os anos, sendo de -17% em 

anos normais, -9% em 2009 e -13% em 2010. Von Randow et al. (2004) em estudo realizado 

no mesmo sítio identificou umidade específica média no período seco 10% inferior em relação 

ao período úmido. 

Além disso, foi possível identificar algumas quedas bruscas na umidade específica, 

ocasionadas pelo fenômeno regionalmente conhecido como “friagem”. Esses eventos são 

caracterizados por uma forte entrada de ar frio nos trópicos que acabam afetando a Região 

Amazônica (OLIVEIRA et al., 2004), são muito comuns nos meses de maio a agosto, e 

proporcionam expressiva queda na umidade. Oliveira et al. (2004), por exemplo, constatou 

diminuição de 40% na umidade específica do ar de uma situação normal para dias de friagem 

em estudo realizado na Amazônia Ocidental. 

No período de transição seco-úmido, a umidade específica apresentou inicialmente 

valores próximos daqueles encontrados no período seco, mas com tendência de aumento nos 

últimos 45 dias do período, quando as chuvas voltam a se regularizar (FIGURA 4d). 

Ao observar a Tabela 3, nota-se que apesar de o ano de 2010 ter sido marcado por um 

ano de extrema seca conforme documentado na literatura, a umidade específica do ar foi 

predominantemente superior comparado aos anos normais, resultado este condizente com o 

estudo de Oliveira (2014), que constatou no sítio experimental alto índice pluviométrico durante 

o ano de 2010. 

Também o fato de o evento de seca ter sido precedido por um evento cheia corrobora 

para que a umidade específica tenha permanecido alta, uma vez que a disponibilidade de água 

no solo não estava comprometida devido à recente recarga do lençol freático. Na floresta a água 

subterrânea é acessível às árvores devido suas longas raízes terem a capacidade de aproveitar a 

água nas camadas mais profundas do solo. 

O ano de 2005, ao contrário, permaneceu com precipitação baixa durante todo o ano, 

conforme mencionado em diversos estudos sobre a Região Amazônica, inclusive o estudo 

supracitado de Oliveira (2014).  



35 

 

Estudo realizado por Wood, Detto e Silver (2013) em uma floresta tropical úmida 

aponta uma forte sensibilidade na taxa de respiração do solo em resposta à redução da umidade. 

Dessa forma, as secas severas dentro da Floresta Amazônica podem ocasionalmente prejudicar 

o desenvolvimento da vegetação, além de desfavorecer a atividade microbiana responsável pela 

decomposição da serapilheira, principal forma de liberação de nutrientes dentro de uma floresta. 

 

3.1.3 Temperatura do Ar 

 

Assim como na umidade específica, a temperatura do ar apresentou baixa variabilidade 

nos dados. O menor e maior desvio padrão foram observados, respectivamente, no período 

úmido de 2010 (s = 2,14) e no período seco de 2005 (s = 4,13). Novamente foi constatado menor 

e maior desvio padrão em anos de eventos extremos, o que propõe uma discreta alteração na 

temperatura do ar em um ecossistema florestal em decorrência dos eventos supracitados. 

A sazonalidade térmica apresentou comportamento similar ao da umidade específica 

do ar, apresentado quedas e picos em todo o período úmido, como pode ser observado na Figura 

5a. Apesar de esse período ter apresentado discreta diferença entre as médias de anos normais 

e anos extremos, pôde ser observado alto nível de significância (p-valo < 0,001). 

No período úmido-seco a temperatura manteve valores próximos ao do período úmido, 

no entanto, com maior variabilidade devido as quedas bruscas típicas do período, conforme 

exibido na Figura 5b e na Tabela 4. As quedas acentuadas na temperatura do ar são acarretadas 

pelo evento de friagem, assim como na umidade específica. A diferença percentual entre anos 

extremos e anos normais se mostraram mais acentuadas, sendo de +10% no ano de 2009 e de 

+16% no ano de 2010. 

Longo, Camargo e Dias (2004) elucidam que a variabilidade da temperatura em 

regiões tropicais e subtropicais se deve principalmente pela inserção de ar frio e seco na região. 

Normalmente a intensidade do fenômeno é indicada pela amplitude das alterações ocasionadas 

(OLIVEIRA et al., 2004), sendo a temperatura do ar uma variável bastante expressiva. No 

estudo de Oliveira et al. (2004) foi constatado queda em torno de 35% na temperatura do ar em 

dias de friagem. 

No período seco foi possível observar aumento na temperatura da floresta em todos os 

anos, sobretudo nos anos de extrema seca (2005 e 2010). O ano de 2010 apresentou a maior 

média térmica para esse período, com valor igual a 26,41 [26,25; 26,57] °C, em contraste com 

a média de 24,72 [24,54; 24,90] °C dos anos normais, o que representa diferença percentual de 

+7%, sendo essa também a maior diferença observada no período seco. Em relação ao período 
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úmido, no período seco a temperatura foi significativamente maior (p-valor <0,001), 

apresentando diferença de +2% em anos normais e no ano de 2009 e de +4% no ano de 2010. 

Inversamente à umidade específica, a temperatura do ar se manteve alta nos primeiros 

dias do período seco-úmido e apresentou leve declínio a partir do dia 330, como é possível 

visualizar na Figura 5d. A média térmica sazonal foi de 25,28 [25,13; 25,41] °C, e alterou 

significativamente em anos de eventos extremos, sobretudo em 2005, quando apresentou média 

térmica de 27,75 [27,60; 27,92] °C, diferença de +10% em relação aos anos normais. 

 

Tabela 4 – Valores médios de temperatura do ar (°C) por período em diferentes anos na Rebio Jaru, 
medidas descritivas, diferença ao comparar os anos extremos com os normais (2004, 2006, 2007 e 2008) 
e os respectivos testes de hipótese de comparação de médias (α = 0,05). 

Anos � IC s 
Diferença (%) 

Anos extremos/anos normais 
n p-valor 

 Período úmido   

Normais 24,16 
24,06 
24,28 

2,40  39.167 - 

2005 - - - - - - 

2009 25,36 
25,25 
25,48 

2,58 +5 12.960 < 0,001 

2010 25,35 
25,25 
25,45 

2,14 +5 12.959 < 0,001 

 Período úmido-seco   

Normais 22,81 
22,66 
22,94 

3,18 - 30.881 - 

2005 - - - - - - 

2009 25,00 
24,91 
25,10 

2,19 +10 7.206 < 0,001 

2010 26,42 
26,29 
26,54 

2,80 +16 8.075 < 0,001 

 Período seco   

Normais 24,72 
24,54 
24,90 

3,98 - 33.761 - 

2005 24,94 
24,75 
25,13 

4,13 +1 13.248 < 0,001 

2009 25,97 
25,81 
26,13 

3,59 +5 9.643 < 0,001 

2010 26,41 
26,25 
26,57 

3,76 +7 13.245 < 0,001 

 Período seco-úmido   

Normais 25,28 
25,13 
25,41 

3,16 - 36.978 - 

2005 27,75 
27,60 
27,92 

3,64 +10 9.170 < 0,001 

2009 26,80 
26,65 
26,96 

3,67 +6 13.248 < 0,001 

2010 27,29 
27,11 
27,47 

4,09 +8 12.020 < 0,001 

Notas: � – média; IC – intervalo de confiança; s – desvio padrão; n – tamanho da amostra; p-valor – nível de 
significância observado. 
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Figura 5 – Padrão sazonal da temperatura do ar em anos extremos e normais na Rebio Jaru. 
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Uma vez que a temperatura do ar é condicionada pela energia disponível na superfície, 

essa é afetada por todos os elementos que interferem no balanço de energia, como a radiação 

solar, concentração de vapor d’água atmosférico e cobertura do terreno, de tal modo que a 

temperatura é uma resposta ao comportamento conjunto dessas variáveis. Por isso, a 

variabilidade interanual da temperatura é mais discreta comparada às demais variáveis 

meteorológicas. 

Devido à alta pluviometria e umidade atmosférica, a ocorrência espontânea de fogo na 

Floresta Amazônica é relativamente rara, de modo que a espécies da floresta não são adaptadas 

ao fogo. A ocorrência frequente de secas extremas na floresta pode aumentar a propagação do 

fogo, ocasionando a mortalidade das árvores e consequentemente liberar grandes quantidades 

de carbono para a atmosfera, o que aumentará a possibilidade de eventos extremos na região 

(DUFF et al., 2015; METCALFE et al., 2010).  

 

3.1.3 Saldo de Radiação 

 

Diferente das demais variáveis, o saldo de radiação da floresta apresentou desvio 

padrão superior à média amostral, o que indica expressiva variabilidade no conjunto de dados, 

conforme pode ser observado na Tabela 5. O período úmido-seco do ano de 2009 foi o que 

apresentou a menor variabilidade, com desvio padrão igual a 216,72, enquanto que o período 

seco-úmido dos anos normais apresentou desvio padrão igual a 279,99, sendo essa a maior 

variabilidade observada. 

O padrão sazonal do saldo de radiação da Rebio Jaru apresentou comportamento com 

quedas e picos frequentes durante todo o ano. No período úmido a média em anos normais foi 

de 129,78 [119,89; 139,80] W m-2, e alterou significativamente em anos de eventos extremos, 

sobretudo no ano de 2010, quando apresentou média de 115,46 [106,15; 125,57] W m-2, o que 

representa diferença de -11% (o sinal negativo indica menor média em anos extremos), 

comparado à média dos anos normais. 

As quedas acentuadas observadas no período úmido são em decorrência das condições 

atmosféricas serem heterogêneas nessa época do ano (FIGURA 6a). Dessa forma, dias com 

maior incidência de nuvens ou com eventos de precipitação tendem a apresentar menor saldo 

de radiação, visto que esses elementos causam o espalhamento da radiação incidente devido 

seu maior albedo. 
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O período úmido-seco apresentou média de 124,21 [115,06; 134,36] W m-2 em anos 

normais e alterou significativamente em anos de eventos extremos, sobretudo no ano de 2009 

quando apresentou média de 105,01 [96,13; 114,86] W m-2, representando diferença de -15% 

comparados com a média dos anos normais. 

 

Tabela 5 – Valores médios de saldo de radiação (W m-2) por período em diferentes anos na Rebio Jaru, 
medidas descritivas, diferença ao comparar os anos extremos com os normais (2004, 2006, 2007 e 2008) 
e os respectivos testes de hipótese de comparação de médias (α = 0,05). 

Anos � IC s 
Diferença (%) 

Anos extremos/anos normais 
n p-valor 

 Período úmido   

Normais 129,78 
119,89 
139,80 

227,23 - 35.576 - 

2005 - - - - - - 

2009 134,99 
124,79 
145,46 

246,28 +4 12.942 < 0,001 

2010 115,46 
106,15 
125,57 

219,96 -11 12.944 < 0,001 

 Período úmido-seco   

Normais 124,21 
115,06 
134,36 

213,76 - 28.133 - 

2005 132,44 
122,86 
142,68 

224,23 +7 4.768 < 0,001 

2009 105,01 
96,13 

114,86 
216,72 -15 13.090 < 0,001 

2010 122,76 
111,33 
133,44 

236,02 -1 8.008 < 0,001 

 Período seco   

Normais 140,86 
131,30 
151,22 

236,47 - 31.641 - 

2005 131,42 
121,72 
141,41 

232,44 -7 13.248 < 0,001 

2009 133,03 
122,97 
143,99 

247,71 -6 9.636 < 0,001 

2010 132,60 
121,79 
143,63 

246,34 -6 13.235 < 0,001 

 Período seco-úmido   

Normais 163,87 
152,04 
176,66 

279,99 - 39.113 - 

2005 154,33 
143,72 
165,61 

253,28 -6 9.172 < 0,001 

2009 144,27 
133,18 
156,09 

265,36 -12 13.221 < 0,001 

2010 155,19 
143,48 
167,20 

264,94 -5 11.991 < 0,001 

Notas: � – média; IC – intervalo de confiança; s – desvio padrão; n – tamanho da amostra; p-valor – nível de 
significância observado. 
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Figura 6 – Padrão sazonal do saldo de radiação em anos extremos e normais na Rebio Jaru. 
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Assim como no período úmido, houve quedas e picos frequentes durante o período 

úmido-seco, pois nesse período as chuvas, apesar de menos frequentes, ainda proporcionam 

quantidades consideráveis de nuvens (FIGURA 6b). Além disso, os eventos de friagem tendem 

a aumentar diretamente a nebulosidade proveniente do sistema frontal (OLIVEIRA et al., 

2004), atenuando a incidência solar que chega à superfície. 

No período seco o saldo de radiação da floresta se manteve mais homogênea em 

relação aos demais períodos do ano, como pode ser observado na Figura 6c. Em anos normais 

a radiação líquida média foi 140,86 [131,30; 151,22] W m-2 e alterou para 131,42 [121,72; 

141,41] W m-2 em 2005, 133,03 [122,97; 143,99] W m-2 em 2009 e para 132,60 [121,79; 

143,63] W m-2 em 2010. Esses valores expressam uma discreta diferença em relação aos anos 

normais (aproximadamente -6%), no entanto, altamente significativa. 

Além disso, foi constatado no período seco expressivo aumento no saldo de radiação 

da floresta, principalmente em 2010, quando ocorreu uma extrema seca. Comparado ao período 

úmido, houve diferença altamente significativa (p-valor < 0,001) de +9% nos anos normais,       

-1% no ano de 2009 e de +15% em 2010. 

Também no período seco-úmido a floresta assumiu altos valores de saldo de radiação, 

com média de 163,87 [152,04; 176,66] W m-2 em anos normais, 154,33 [143,72; 165,61]            

W m-2 em 2005, 144,27 [133,18; 156,09] W m-2 em 2009 e 155,19 [143,48; 167,20] W m-2 em 

2010. Os anos extremos tiveram diferença altamente significativa em relação aos anos normais, 

principalmente no ano de 2009, com diferença de -12%. 

A estrutura da floresta permite um eficiente aproveitamento da radiação solar 

incidente, mesmo em anos de eventos extremos, conforme elucidado no estudo de Davidson et 

al. (2012). Os autores destacam, no entanto, que ao ser submetida a perturbações repetidas e 

prolongadas a floresta pode ter sua estrutura potencialmente alterada, tanto na composição da 

vegetação quanto no armazenamento de carbono, podendo futuramente interferir no 

aproveitamento energético. 

 

3.2 COMPARAÇÃO ENTRE ANOS EXTREMOS E ANOS NORMAIS NA FNS 

 

3.2.1 Umidade Específica do Ar 

 

Assim como a Rebio Jaru, a FNS apresentou baixa variabilidade na umidade 

específica, com valores de desvio padrão entre 0,55 e 2,83 no período úmido do ano de 2009 e 

período úmido-seco de 2010, respectivamente. Nota-se que os desvios citados correspondem a 
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anos de eventos extremos, indicando que a umidade específica do ar em área de pastagem pode 

ter sua variabilidade alterada com a ocorrência de eventos extremos de cheia e seca. 

Observando o padrão sazonal da umidade específica do ar é possível notar que no 

período úmido a umidade se manteve alta, mesmo em 2005 quando ocorreu um evento extremo 

de seca, como pode ser observado na Tabela 6 e na Figura 7a. 

 

Tabela 6 – Valores médios de umidade específica do ar (g kg-1) por período em diferentes anos na FNS, 
medidas descritivas, diferença ao comparar os anos extremos com os normais (2004, 2006, 2007 e 2008) 
e os respectivos testes de hipótese de comparação de médias (α = 0,05). 

Anos � IC s 
Diferença (%) 

Anos extremos/anos normais 
n p-valor 

 Período úmido   

Normais 16,72 
16,70 
16,75 

0,63 - 32.150 - 

2005 16,42 
16,39 
16,45 

0,76 -2 12.944 < 0,001 

2009 16,11 
16,08 
16,14 

0,70 -4 12.578 < 0,001 

2010 - - - - - - 
 Período úmido-seco   

Normais 16,67 
16,63 
16,70 

0,74 - 35.752 - 

2005 16,40 
16,36 
16,44 

0,93 -2 12.120 < 0,001 

2009 16,38 
16,36 
16,41 

0,55 -2 11.881 < 0,001 

2010 12,59 
12,43 
12,76 

3,82 -24 8.159 < 0,001 

 Período seco   

Normais 13,80 
13,75 
13,85 

1,11 - 32.558 - 

2005 12,20 
12,11 
12,28 

1,89 -12 11.945 < 0,001 

2009 13,47 
13,41 
13,53 

1,38 -2 8.339 < 0,001 

2010 11,07 
10,95 
11,19 

2,83 -20 8.180 < 0,001 

 Período seco-úmido   

Normais 15,31 
15,27 
15,35 

0,89 - 30.991 - 

2005 14,85 
14,82 
14,89 

0,80 -3 10.353 < 0,001 

2009 - - - - - - 

2010 13,88 
13,83 
13,93 

1,11 -9 7.603 < 0,001 

Notas: � – média; IC – intervalo de confiança; s – desvio padrão; n – tamanho da amostra; p-valor – nível de 
significância observado. 
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Figura 7 – Padrão sazonal da umidade específica do ar em anos extremos e normais na FNS. 
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Em anos normais, a média da umidade específica foi 16,72 [16,70; 16,75] g kg-1 e 

alterou significativamente nos anos de eventos extremos, assumindo valores de 16,42 [16,39; 

16,45] g kg-1 em 2005 e de 16,11 [16,08; 16,14] g kg-1 em 2009. Esses valores expressam uma 

diferença de -2% em 2005 e -4% em 2009, comparando com os anos normais. 

No período úmido-seco, a umidade específica se manteve alta nos primeiros dias do 

período e assumiu valores mais baixos a partir do dia 120, quando as chuvas se tornam mais 

escassas, como pode ser observado na Figura 7b. Assim, o padrão sazonal do período úmido-

seco apresenta quedas e picos frequentes, marcados pelos dias com presença e ausência de 

eventos de precipitação. 

Para o respectivo período a umidade específica média foi de 16,67 [16,63; 16,70]           

g kg-1 em anos normais. Em anos com eventos extremos foi possível observar diferença 

significativa na média sazonal, sobretudo em 2010 quando assumiu média igual a 12,59 [12,43; 

12,76] g kg-1, representado diferença de -24% em relação aos anos normais (p-valor < 0,001). 

O período seco assumiu baixos valores de umidade específica, principalmente os anos 

marcados por extrema seca, conforme disposto na Tabela 6. A média sazonal nos anos de 2005 

e 2010 foi de 12,20 [12,11; 12,28] g kg-1 e 11,07 [10,95; 11,19] g kg-1, respectivamente, o que 

representa diferença de -12% em 2005 e de -20% em 2010 comparados com os anos normais, 

que teve média igual a 13,80 [13,75; 13,85] g kg-1. 

Ao comparar os valores de umidade específica do ar dos períodos seco e úmido foi 

constatado que a umidade no período seco foi significativamente menor em todos os anos         

(p-valor < 0,001), sendo de -17% em anos normais, -26% em 2005 e -16% em 2009. 

Os valores aqui apresentados diferem do estudo realizado por Webler et al. (2013), 

que encontrou umidade específica média no período úmido 27% superior em relação ao período 

seco ao estudar uma área de pastagem. Essa redução significativa da umidade específica no 

período seco se deve principalmente ao menor índice pluviométrico característico do período, 

mas também pela brusca redução da umidade acarretada pelos eventos de friagem. 

O período de transição seco-úmido manteve baixos valores de umidade, apresentando 

leve aumento a partir do dia 285 (12 de outubro), marcando o reinício das chuvas (FIGURA 

7d), conforme caracterizado nos estudos de Gomes (2011) e Oliveira (2014). A umidade 

específica média foi de 15,31 [15,27; 15,35] g kg-1, 14,85 [14,82; 14,89] g kg-1 e 13,88 [13,83; 

13,93] g kg-1 em anos normais, e nos anos de 2005 e 2010, respectivamente, o que representa 

uma redução altamente significativa de -3% em 2005 e de -9% em 2010 (p-valor < 0,001). 

A umidade do ar é um fator ambiental que está intimamente relacionado à capacidade 

de constituição de área foliar das gramíneas após condições de corte ou pastejo, sendo 
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determinante para a vida do pasto (SANTOS et al., 2011). Proporcionar vida longa ao pasto 

traz grandes benefícios uma vez que desse constitui-se a base alimentar dos ruminantes. 

 

3.2.2 Temperatura do ar 

 

Similarmente à umidade específica, a temperatura do ar na FNS apresentou baixa 

variabilidade, com o menor desvio padrão observado em anos normais no período úmido            

(s = 2,00) e o maior em 2010 no período seco (s = 6,19), conforme exposto na Tabela 7. 

A sazonalidade térmica acompanhou o comportamento sazonal da umidade específica, 

com quedas e picos em todo o período úmido, como pode ser observado na Figura 8a. Em 

média, a temperatura do ar em anos normais foi 24,45 [24,37; 24,54] °C, e diferiu 

significativamente dos anos com eventos extremos, que apresentaram média de 25,17 [25,05; 

25,28] °C, 24,84 [24,73; 24,97] °C e 25,03 [24,92; 25,15] °C em 2005, 2009 e 2010, 

respectivamente. Percentualmente, isso expressa uma diferença de +3% no ano de 2005 e de 

+2% nos anos de 2009 e 2010, comparados aos anos normais. 

No período úmido-seco a temperatura manteve valores próximos ao do período úmido, 

apresentando, no entanto, maior variabilidade devido as quedas bruscas típicas do período, 

conforme exibido na Figura 8b. 

As quedas acentuadas na temperatura do ar são acarretadas pelos eventos de friagem, 

assim como na umidade específica. Em anos normais, a média sazonal foi 25,06 [24,94; 25,17] 

°C e pôde ser observado diferença significativa nos anos com eventos extremos. O ano de 2005 

foi o que apresentou maior média sazonal, com temperatura igual a 25,81 [25,67; 25,95] °C, o 

que representa diferença de +3% em relação à média dos anos normais (p-valor < 0,001). 

No período seco, a média térmica na pastagem foi predominantemente baixa 

(TABELA 7), sendo de 24,58 [24,40; 24,74] °C em anos normais, assumindo diferença 

significativa nos anos de extrema seca, em destaque o ano de 2010 que apresentou média de 

21,67 [21,39; 21,95] °C, ou seja, -12% em relação aos anos normais. Não houve diferença 

significativa entre a temperatura do ar de 2009 e anos normais. 

Comparando o período seco com o período úmido, o maior aumento foi observado no 

ano de 2005, quando apresentou média térmica sazonal no período seco +9% comparada à 

média do período úmido. Ao contrário da umidade específica, a temperatura do ar se manteve 

alta nos primeiros dias do período seco-úmido e apresentou leve declínio a partir do dia 330, 

como é possível visualizar na Figura 8d. 
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A média térmica sazonal no período seco-úmido foi de 26,43 [26,27; 26,60] °C e 26,24 

[26,04; 26,43] °C respectivamente para os anos de 2005 e 2010, representando diferença 

significativa em relação aos anos normais (p-valor < 0,001), que teve média de 25,86 [25,71; 

25,99] °C. Esses valores expressam, em termos percentuais, diferença de aproximadamente 

+2% em cada ano, comparados aos anos normais. Para o ano de 2009, a temperatura média foi 

25,82 [25,66; 25,99] °C, não apresentando diferença significativa em relação aos anos normais. 

 

Tabela 7 – Valores médios de temperatura do ar (°C) por período em diferentes anos na FNS, medidas 
descritivas, diferença ao comparar os anos extremos com os normais (2004, 2006, 2007 e 2008) e os 
respectivos testes de hipótese de comparação de médias (α = 0,05). 

Anos � IC s 
Diferença (%) 

Anos extremos/anos normais 
n p-valor 

 Período úmido   

Normais 24,45 
24,37 
24,54 

2,00 - 41.011 - 

2005 25,17 
25,05 
25,28 

2,72 +3 12.944 < 0,001 

2009 24,84 
24,73 
24,97 

2,69 +2 12.578 < 0,001 

2010 25,03 
24,92 
25,15 

2,55 +2 11.937 < 0,001 

 Período úmido-seco   

Normais 25,06 
24,94 
25,17 

2,57 - 40.111 - 

2005 25,81 
25,67 
25,95 

3,21 +3 12.120 < 0,001 

2009 24,31 
24,21 
24,40 

2,13 -3 11.881 < 0,001 

2010 22,59 
22,40 
22,78 

4,25 -10 8.159 < 0,001 

 Período seco   

Normais 24,58 
24,40 
24,74 

3,81 - 46.960 - 

2005 23,77 
23,56 
23,98 

4,67 -3 11.945 < 0,001 

2009 24,48 
24,28 
24,66 

4,20 -0,4 10.647 > 0,05 

2010 21,67 
21,39 
21,95 

6,19 -12 8.180 < 0,001 

 Período seco-úmido   

Normais 25,86 
25,71 
25,99 

3,14 - 43.351 - 

2005 26,43 
26,27 
26,60 

3,68 +2 10.353 < 0,001 

2009 25,82 
25,66 
25,99 

3,77 -0,2 11.505 > 0,05 

2010 26,24 
26,04 
26,43 

4,22 +1 7.603 < 0,001 

Notas: � – média; IC – intervalo de confiança; s – desvio padrão; n – tamanho da amostra; p-valor – nível de 
significância observado. 
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Figura 8 – Padrão sazonal da temperatura do ar em anos extremos e normais na FNS. 
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A média térmica sazonal no período seco-úmido foi de 26,43 [26,27; 26,60] °C e 26,24 

[26,04; 26,43] °C respectivamente para os anos de 2005 e 2010, representando diferença 

altamente significativa em relação aos anos normais (p-valor < 0,001), que teve média de 25,86 

[25,71; 25,99] °C. Esses valores expressam, em termos percentuais, diferença de 

aproximadamente +2% em cada ano, comparados aos anos normais. Para o ano de 2009, a 

temperatura média foi 25,82 [25,66; 25,99] °C, não apresentando diferença significativa em 

relação aos anos normais. 

A temperatura normalmente tem grande influência no desenvolvimento das culturas e 

pastagens. Lawrence et al. (2015) elucida que mudanças na temperatura média anual ou na 

precipitação pode acarretar a diminuição da produtividade de muitas culturas e até mesmo 

impossibilitar o seu cultivo. 

Eventos extremos de seca que ocasionam anos muito quentes podem ser prejudiciais 

para todas as culturas. Wang et al. (2014) ao realizar estudo de modelagem utilizando trigo, 

milho, arroz, soja, cevada e sorgo constatou que essas culturas diminuíram significativamente 

sua produtividade em resposta à ocorrência de secas severas. 

Outros estudos evidenciaram significativa influência da temperatura em vários 

estágios de crescimento de culturas, como por exemplo o florescimento da soja (RODRIGUES 

et al., 2001), a germinação e desenvolvimento do girassol (SANTOS; ZONETTI, 2009), a fase 

vegetativa do arroz (WALTER et al., 2010) e o desenvolvimento de várias espécies de milho 

(MOZAMBANI; BICUDO, 2009). Walter et al. (2010) destaca em seu estudo que em resposta 

às mudanças climáticas, haverá uma significativa redução na produção de trigo, milho e arroz, 

os três cereais mais produzidos e consumidos no mundo e responsável pela dieta de mais de 

50% da população mundial. Marengo et al. (2013) destaca que a ocorrência de eventos extremos 

na Região Amazônica tem comprometido várias opções de subsistência para a população.  

Na pastagem, o aumento da temperatura proporciona concentração reduzida de 

carboidratos, proteínas e lipídios nas gramíneas, e ainda o aumento dos carboidratos estruturais, 

o que acarreta em menor aproveitamento de nutrientes pelos ruminantes (SANTOS et al., 2011). 

 

3.2.3 Saldo de Radiação 

 

O saldo de radiação da FNS mostrou expressiva variabilidade no conjunto de dados, 

apresentando desvio padrão superior à média amostral. O menor e maior desvio padrão foram 

observados em anos normais, no período úmido (s = 168,36), e no ano de 2009, no período 

seco-úmido (s = 233,51), respectivamente. 
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A sazonalidade do saldo de radiação apresentou comportamento com quedas e picos 

frequentes em todos os períodos, como pode ser observado na Figura 9. No período úmido, o 

saldo radioativo médio foi de 72,03 [65,72; 79,58] W m-2 e alterou significativamente (p-valor 

< 0,001) nos anos de 2005, 2009 e 2010 para, respectivamente, 113,39 [104,20; 122,27]              

W m-2, 124,94 [115,67; 135,28] W m-2, 119,76 [109,89; 129,56] W m-2. Comparados aos anos 

normais, isso expressa diferença de +57% em 2005, +73% em 2009 e +66% em 2010. 

 

Tabela 8 – Valores médios de saldo de radiação (W m-2) por período em diferentes anos na FNS, 
medidas descritivas, diferença ao comparar os anos extremos com os normais (2004, 2006, 2007 e 2008) 
e os respectivos testes de hipótese de comparação de médias (α = 0,05). 

Anos � IC s 
Diferença (%) 

Anos extremos/anos normais 
n p-valor 

 Período úmido   

Normais 72,03 
65,72 
79,58 

168,36 - 39.630 - 

2005 113,39 
104,20 
122,27 

206,94 +57 12.834 < 0,001 

2009 124,94 
115,67 
135,28 

223,60 +73 12.568 < 0,001 

2010 119,76 
109,89 
129,56 

209,91 +66 11.820 < 0,001 

 Período úmido-seco   

Normais 99,43 
90,76 

108,28 
206,72 - 40.254 - 

2005 122,46 
113,12 
131,76 

218,62 +23 12.073 < 0,001 

2009 88,97 
80,67 
97,13 

179,16 -11 11.873 < 0,001 

2010 101,04 
92,63 

109,99 
199,40 +2 8.149 < 0,001 

 Período seco   

Normais 100,17 
92,61 

108,48 
187,55 - 46.893 - 

2005 102,93 
95,06 

111,23 
193,03 +3 11.907 < 0,001 

2009 90,81 
83,95 
98,13 

173,88 -9 10.636 < 0,001 

2010 93,89 
86,21 

101,44 
174,87 -6 8.281 < 0,001 

 Período seco-úmido   

Normais 111,28 
102,78 
120,92 

207,22 - 43.146 - 

2005 126,73 
118,03 
136,66 

220,96 +14 10.299 < 0,001 

2009 134,52 
124,81 
144,92 

233,51 +21 11.487 < 0,001 

2010 117,97 
108,80 
127,72 

229,59 +6 11.852 < 0,001 

Notas: � – média; IC – intervalo de confiança; s – desvio padrão; n – tamanho da amostra; p-valor – nível de 
significância observado.  
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Figura 9 – Padrão sazonal do saldo de radiação em anos extremos e normais na FNS. 
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As quedas e picos acentuados observados no padrão sazonal do saldo de radiação 

durante o período úmido são acarretados pela heterogeneidade atmosférica, que acabam 

interferindo na radiação que chega à superfície (FIGURA 9a). 

O período úmido-seco apresentou média de 99,43 [90,76; 108,28] W m-2 em anos 

normais e alterou significativamente em anos de eventos extremos, como pode ser observado 

na Tabela 8. No ano de 2005 foi observado aumento considerável no saldo de radiação, com 

média de 122,46 [113,12; 131,76] W m-2, enquanto que em 2009 houve redução significativa, 

com média de 88,97 [80,67; 97,13] W m-2, ou seja, +23% e -11% em relação aos anos normais, 

respectivamente. 

Nesse período ainda é possível observar quedas e picos com frequência considerável, 

resultante da formação de nuvens responsáveis pelos últimos eventos de precipitação e também 

pela nebulosidade acarretada pelos eventos de friagem (FIGURA 9b). 

No período seco, o saldo de radiação foi atenuado na pastagem, como pode ser 

observado na Figura 9c. Em anos normais, a média foi de 100,17 [92,61; 108,48] W m-2, 

alterando significativamente em anos extremos, com média de 102,93 [95,06; 111,23] W m-2 

no ano de 2005, 90,81 [83,95; 98,13] W m-2 no ano de 2009 e de 93,89 [86,21; 101,44] W m-2. 

Esses valores expressam diferença de +3%, -9% e -6% nos anos de 2005, 2009 e 2010, 

respectivamente, comparados à média dos anos normais. 

O período seco apresentou ainda saldo radioativo significativamente inferior ao 

período úmido, sendo de -9% em 2005, -27% em 2009 e -22% em 2010. O menor saldo 

radioativo na FNS durante o período seco se deve aos aerossóis provenientes de queimadas. 

Eventos de seca, como os ocorridos em 2005 e 2010, favorecem queimadas em larga escala, o 

que aumenta a concentração de aerossóis atmosféricos. Esses aerossóis tendem a absorver ou 

espalhar a radiação solar incidente, diminuindo a quantidade de radiação que chega à superfície 

(GOMES et al., 2015). 

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) evidencia que em anos de seca o 

número de queimadas sofre um grande aumento, principalmente nos meses de julho, agosto e 

setembro. Os focos de queimadas total desses meses foram 130.424, 53.588 e 177.366 para os 

anos de 2005, 2009 e 2010, respectivamente (INPE, 2015). Além disso, os focos monitorados 

nesses meses para anos de 2005 e 2010 superam o número de focos monitorados durante todo 

ano de 2009, que totaliza 123.211 focos. 

No período de transição seco-úmido (FIGURA 9d), a média do saldo de radiação na 

FNS foi de 111,28 [102,78; 120,92] W m-2, 126,73 [118,03; 136,66] W m-2, 134,52 [124,81; 

144,92] W m-2, 117,97 [108,80; 127,72] W m-2, em anos normais, 2005, 2009 e 2010, 
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respectivamente. Ao comparar com anos extremos com anos normais foi constatada diferença 

significativa, sendo de +14% no ano de 2005, +21% no ano de 2009 e +6% no ano de 2010. 

A captação da radiação solar pelas plantas permite a fixação e espalhamento do 

carbono em suas estruturas e a quantidade de luz determina a eficiência do processo 

fotossintético. Assim, a redução do saldo de radiação vem a afetar negativamente as pastagens, 

uma vez que seu desenvolvimento será comprometido (SANTOS et al, 2009), afetando 

consequentemente a dieta dos animais ruminantes. 

Este pode ser considerado um efeito negativo tanto das secas severas, pois diminuem 

o índice de área foliar, acarretando em menor aproveitamento da radiação solar incidente, 

quanto dos eventos extremos de cheia, uma vez que a nebulosidade atenua a radiação solar que 

chega à superfície e impede a passagem da luz solar. 

 

3.3 COMPARAÇÃO ENTRE OS SÍTIOS EXPERIMENTAIS 

 

3.3.1 Umidade Específica do Ar 

 

Ao analisar as médias sazonais da umidade específica pôde ser observado que a Rebio 

Jaru (área de floresta) permaneceu com valores de umidade superiores ao da FNS (área de 

pastagem) em toda a série estudada (TABELA 9). 

Em anos normais, a média da umidade específica na FNS durante o período úmido foi 

-1% em relação a Rebio Jaru, enquanto que em 2009 essa diferença foi de -7% (o sinal negativo 

indica menor média na área de pastagem), sendo a diferença altamente significativa em ambos 

os casos (p-valor < 0,001). Tal comportamento já era esperado, uma vez que ecossistemas 

florestais possuem índice pluviométrico 20% superior em relação as áreas de pastagem, o que 

proporciona maior evapotranspiração nesses locais (GOMES et al., 2015). 

Durante os períodos úmido-seco e seco a diferença entre pastagem e floresta se tornou 

mais expressiva. No período de transição úmido-seco a diferença entre pastagem e floresta foi 

de +9% em anos normais (o sinal positivo indica maior média na pastagem), sendo esta 

diferença alterada pela ocorrência de eventos extremos. 

A maior diferença entre os sítios no período úmido-seco foi observada no ano de 2010, 

quando foi constada diferença de -31%. No período seco o ano de 2010 também foi o que 

mostrou maior diferença entre os sítios, quando a FNS apresentou umidade específica média 

29% inferior em relação à Rebio Jaru. O mesmo padrão foi observado no período seco-úmido, 

com a umidade da pastagem 12% menor que a umidade da floresta. 
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Tabela 9 – Valores médios de umidade específica do ar (g kg-1) por período em diferentes anos na Rebio 
Jaru e na FNS, diferença ao comparar os sítios experimentais e os respectivos testes de hipótese 
de comparação de médias (α = 0,05). 

Período 
� Diferença (%) 

FNS/Rebio Jaru 
p-valor 

Rebio Jaru  FNS 

 Anos normais 
Úmido 16,90  16,72 -1 < 0,001 
Úmido-seco 15,35  16,67 +9 < 0,001 
Seco 14,01  13,80 -1 < 0,001 
Seco-úmido 16,16  15,31 -5 < 0,001 
 2005 
Úmido -  16,42 - - 
Úmido-seco -  16,40 - - 
Seco 13,40  12,20 -9 < 0,001 
Seco-úmido 15,33  14,85 -3 < 0,001 
 2009 
Úmido 17,41  16,11 -7 < 0,001 
Úmido-seco 17,66  16,38 -7 < 0,001 
Seco 15,89  13,47 -15 < 0,001 
Seco-úmido 16,54  - - - 
 2010 
Úmido 17,83  - - < 0,001 
Úmido-seco 18,27  12,59 -31 < 0,001 
Seco 15,55  11,07 -29 < 0,001 
Seco-úmido 15,81  13,88 -12 < 0,001 

Notas: � – média; p-valor – nível de significância observado. 

 

Webler et al. (2007) elucida que em áreas de floresta há maior emissão de gases, os 

quais atuam como núcleos de condensação, favorecendo a precipitação nesses locais. Estudo 

recente realizado por Wang et al. (2016) relata que os aerossóis atmosféricos situados a cerca 

de 15 mil metros de altitude se juntam às partículas provenientes das árvores e alimentam as 

nuvens que dão origem às chuvas na Região Amazônica. O forte gradiente vertical na 

concentração de partículas existente na floresta proporciona o elevado índice pluviométrico 

característico da região. 

Além disso, a floresta consegue manter altas taxas de evapotranspiração durante todo 

o ano propiciado pelo aproveitamento hídrico das camadas mais profundas do solo. As árvores 

da Floresta Amazônica são capazes de retirar água em até 8 metros de profundidade (NEPSTAD 

et al., 1994). O acesso às águas profundas é responsável por aumentar em aproximadamente 

40% a transpiração na estação seca, visto que a vegetação da floresta consegue ter acesso à 

umidade do solo não disponível para gramíneas e culturas agrícolas. 

 A densidade das gramíneas também é um fator limitante, uma vez que a floresta com 

sua densa vegetação consegue interceptar a água da chuva, sendo evaporada logo após o evento 

(CORREIA et al., 2007). Em áreas de floresta, os eventos de extrema cheia acarretam a perda 
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de cobertura de árvores, o que reduz a interceptação da água no dossel (consequentemente a 

evaporação é reduzida) e acarreta o aumento do escoamento superficial e provoca inundações, 

a quais podem afetar adversamente o estabelecimento de culturas. 

Esse comportamento é similar ao encontrado por Gomes et al. (2015), von Randow et 

al. (2004) e Webler et al. (2013) e evidencia que a mudança na cobertura da terra, neste caso de 

floresta para pastagem, modifica o comportamento das variáveis meteorológicas, sobretudo 

associado a eventos extremos. 

 

3.3.2 Temperatura do ar 

 

A sazonalidade térmica apresentou padrão similar nas áreas de estudo, entretanto, na 

FNS as temperaturas médias foram predominantemente maiores em relação a Rebio Jaru, como 

pode ser observado na Tabela 10. 

No período úmido os sítios apresentaram diferença discreta. Em anos normais a 

temperatura média na FNS foi +1% em relação à Rebio Jaru. Essa diferença alterou 

significativamente nos anos de eventos extremos (p-valor < 0,001), sendo a temperatura do ar 

na pastagem inferior à temperatura do ar na floresta em -2% no ano de 2009 e em -1% no ano 

de 2010. 

No período de transição úmido-seco a temperatura da FNS foi significativamente 

superior à temperatura da Rebio Jaru em aproximadamente +10% nos anos normais. No ano de 

2010 essa diferença entre pastagem e floresta foi ainda mais evidente, apresentando diferença 

de -14%. 

Davidson et al. (2012) relata em seu estudo que o desmatamento possui significativo 

impacto sobre a variabilidade no ciclo diurno da temperatura, sobretudo em anos de extrema 

seca (NASCIMENTO et al., 2016). Devido a água possuir um alto calor específico a umidade 

atua como controlador térmico, proporcionando temperaturas do ar mais amenas e homogêneas 

na floresta. Assim, a menor umidade em áreas de pastagem ocasiona quedas bruscas nas 

temperaturas do ar noturnas, proporcionando, eventualmente, temperaturas médias inferiores 

nessas áreas. 

Com o período seco os dois sítios experimentais sofreram aumento na temperatura do 

ar. Esse comportamento foi mais expressivo nos anos de extrema seca (2005 e 2010), sobretudo 

na pastagem. Para o respectivo período a FNS apresentou temperatura média do ar em anos 

normais aproximadamente -1% diferente da Rebio Jaru. Em 2010, a diferença entre os sítios foi 
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mais discrepante, apresentando diferença de -18% entre a área de pastagem e floresta, a maior 

para esse período. 

No período de transição seco-úmido a pastagem e floresta novamente apresentaram 

diferença discreta, sendo de +2% para anos normais, -5% em 2005 e -4% em 2009 e 2010. 

Apesar de a pastagem eventualmente apresentar temperatura média do ar inferior à floresta, as 

temperaturas máximas normalmente são maiores na área de pastagem (GOMES, 2011). 

 

Tabela 10 – Valores médios de temperatura do ar (°C) por período em diferentes anos na Rebio Jaru e 
na FNS, diferença ao comparar os sítios experimentais e os respectivos testes de hipótese de 
comparação de médias (α = 0,05). 

Período 
� Diferença (%) 

FNS/Rebio Jaru 
p-valor 

Rebio Jaru  FNS 

 Anos normais 
Úmido 24,16  24,45 +1 < 0,001 
Úmido-seco 22,81  25,06 +10 < 0,001 
Seco 24,72  24,58 -1 < 0,001 
Seco-úmido 25,28  25,86 +2 < 0,001 
 2005  
Úmido -  25,17 - - 
Úmido-seco -  25,81 - - 
Seco 24,94  23,77 -5 < 0,001 
Seco-úmido 27,75  26,43 -5 < 0,001 
 2009  
Úmido 25,36  24,84 -2 < 0,001 
Úmido-seco 25,00  24,31 -3 < 0,001 
Seco 25,97  24,48 -6 < 0,001 
Seco-úmido 26,80  25,82 -4 < 0,001 
 2010  
Úmido 25,35  25,03 -1 < 0,001 
Úmido-seco 26,42  22,59 -14 < 0,001 
Seco 26,41  21,67 -18 < 0,001 
Seco-úmido 27,29  26,24 -4 < 0,001 

Notas: � – média; p-valor – nível de significância observado. 

 

O aumento da temperatura do ar no período seco se deve ao déficit de precipitação que 

acarreta o fechamento dos estômatos das plantas, principalmente em vegetações rasteiras, como 

a gramínea Brachiaria brizantha, o que torna menos eficiente o processo de evapotranspiração. 

Além disso, a conversão de floresta em áreas de pastagem implica em variações nos 

componentes do balanço de energia e maior vulnerabilidade ao estresse hídrico (WEBLER et 

al., 2013). O déficit hídrico torna maior a disponibilidade energética para o aquecimento do ar, 

em troca de calor latente em sensível, proporcionando temperaturas mais elevadas e menos 

homogêneas no período seco.  
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A energia que chega à superfície terrestre retorna para a atmosfera em forma de calor 

sensível (aquecimento) e latente (evapotranspiração). Assim, a partição do balanço de energia 

está ligada às condições ambientais, principalmente a disponibilidade hídrica atmosférica 

(umidade do ar) e no solo (FISCH; MARENGO; NOBRE, 1998), manifestando seu 

comportamento na temperatura do ar. 

O aumento da temperatura ocasiona efeito substancial sobre a carga de doenças 

infecciosas que são transmitidas por insetos vetores e através da água contaminada. Em épocas 

de seca parte da população fica exposta a águas potencialmente contaminadas como resultado 

da escassez hídrica associada às más condições de saneamento, sendo esse um efeito negativo 

dos eventos extremos de seca, como os ocorridos em 2005 e 2010. 

Barcellos et al. (2009) evidenciam em seu estudo que a as altas temperaturas 

associadas e as elevadas concentrações de poluentes podem provocar o aumento nas internações 

hospitalares, nos atendimentos emergentes e elevar as taxas de mortalidade, além do alto 

consumo de medicamentos, em decorrência do aumento das doenças vetoriais. As doenças 

transmitidas por vetores representam um dos principais problemas de saúde pública que podem 

advir do aquecimento global, principalmente em países tropicais. 

Assim como os eventos de seca extrema, os eventos de extrema cheia podem 

ocasionalmente contribuir com a transmissão de doenças epidêmicas. Esses eventos introduzem 

flutuação considerável no clima, o que pode afetar a dinâmica de doenças de veiculação hídrica 

(hepatites virais, leptospirose, doenças diarreicas, etc.). Tais doenças são agravadas com 

enchentes ou secas que alteram a qualidade da água e o acesso a ela. Ademais, a desnutrição é 

também um efeito negativo dos eventos extremos, uma vez que ocasionam a perda de 

agriculturas em decorrência de secas e cheias abruptas (BARCELLOS et al., 2009).  

 

3.3.3 Saldo de Radiação 

 

A Rebio Jaru apresentou saldo de radiação superior ao da FNS em toda a série de 

estudo, tanto no período úmido quanto no período seco, bem como nos períodos de transição 

úmido-seco e seco-úmido, sobretudo nos anos com eventos de extrema seca (2005 e 2010) 

conforme exposto na Tabela 11. 

Para o período úmido de anos normais foi constatado diferença altamente significativa 

de -44% entre o saldo de radiação da Rebio Jaru e da FNS, enquanto que em anos extremos a 

diferença apresentada no mesmo período foi de -7% e +4% nos anos de 2009 e 2010, 

respectivamente (p-valor < 0,001). 
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Tabela 11 – Valores médios de saldo de radiação (W m-2) por período em diferentes anos na Rebio Jaru 
e na FNS, diferença ao comparar os sítios experimentais e os respectivos testes de hipótese de 
comparação de médias (α = 0,05). 

Período 
� Diferença (%) 

FNS/Rebio Jaru 
p-valor 

Rebio Jaru  FNS 

 Anos normais 
Úmido 129,78  72,03 -44 < 0,001 
Úmido-seco 124,21  99,43 -20 < 0,001 
Seco 140,86  100,17 -29 < 0,001 
Seco-úmido 163,87  111,28 -32 < 0,001 
 2005  
Úmido -  113,39 - - 
Úmido-seco 132,44  122,46 -8 < 0,001 
Seco 131,42  102,93 -22 < 0,001 
Seco-úmido 154,33  126,73 -18 < 0,001 
 2009  
Úmido 134,99  124,94 -7 < 0,001 
Úmido-seco 105,01  88,97 -15 < 0,001 
Seco 133,03  90,81 -32 < 0,001 
Seco-úmido 144,27  134,52 -7 < 0,001 
 2010  
Úmido 115,46  119,76 +4 < 0,001 
Úmido-seco 122,76  101,04 -18 < 0,001 
Seco 132,60  93,89 -29 < 0,001 
Seco-úmido 155,19  117,97 -24 < 0,001 

Notas: � – média; p-valor – nível de significância observado. 

 

Apesar de marcados por eventos extremos diferentes, os anos de 2009 e 2010 

apresentaram a diferença entre os sítios experimentais bem próximos, pois estavam expostos à 

situação atmosférica similar – formação de nuvens, chuvas – que não impedem que a radiação 

chegue à superfície, devido à variação do ângulo de incidência radioativa solar no decorrer do 

ano (VOURLITIS et al., 2008). 

Nota-se que em anos extremos o saldo de radiação médio dos sítios apresentou 

discrepância relativamente baixa. Estudo realizado por Vourlitis et al. (2015) destaca que no 

período úmido tanto os ecossistemas de floresta quanto os ecossistemas de vegetação rasteira 

podem atingir altos valores de saldo de radiação, no entanto, muito variável devido a frequente 

cobertura de nuvens. Dessa forma, os eventos extremos proporcionam condições atmosféricas 

similares e geograficamente mais homogêneas, tornando a diferenças entre áreas de floresta e 

pastagem menos evidentes. 

Além disso, os eventos extremos requerem tempo para obter resposta da vegetação, 

não permitindo inferir diferença comportamental de variáveis meteorológicas nesse período 

(VOURLITIS et al., 2015). A significativa diferença encontrada entre a Rebio Jaru e a FNS se 

deve à forma como a folhagem da vegetação da floresta está organizada que permite o melhor 
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proveito da radiação solar, enquanto que a vegetação da pastagem possui maior refletância 

(albedo). 

No período de transição úmido-seco a diferença entre Rebio Jaru e FNS foi de -20% 

durante os anos normais. Em 2009 essa diferença tornou-se menos acentuada, apresentando 

diferença de -15% entre os sítios experimentais (p-valor < 0,001). 

No período seco, ao contrário, foi possível observar expressiva diferença entre os 

sítios. Os anos normais apresentaram diferença altamente significativa de -29% (p-valor < 

0,001) e todos os anos extremos apresentaram diferença significativa de -22%, -32% e -29% 

nos anos de 2005, 2009 e 2010, respectivamente. No período seco-úmido a diferença entre 

Rebio Jaru e FNS continuaram expressivas, com diferença de -32% em anos normais. O ano de 

2010 foi o ano extremo que mostrou a maior diferença entre os sítios, de -24%. 

No período seco o saldo de radiação diminui significativamente, sobretudo na área de 

pastagem. Isso porque o déficit hídrico sofrido pelas gramíneas diminui a abertura de seus 

estômatos, o que acarreta em uma menor perda água. Essa dinâmica tende a alterar a coloração 

das folhas, fazendo com que a radiação incidente sofra maior refletividade, o que torna menos 

eficiente a absorção de energia. As árvores da Floresta Amazônica, ao contrário, são capazes 

de manter a estrutura das suas copas consistentes com alto grau de verdura mesmo durante a 

estação seca (MORTON, et al., 2014). 

Além disso, o MP proveniente de queimadas é mais evidente em áreas de pastagem do 

que em ecossistemas florestais, o que também colabora para maior saldo radioativo na Rebio 

Jaru. A fumaça e a neblina provenientes de queimadas afetam os processos microfísicos das 

nuvens, alterando a forma como as gotículas são formadas. Essas gotículas precipitam em 

pequenos tamanhos, o que reduz a precipitação local e aumenta o tempo de vida da nuvem 

(DAVIDSON et al., 2012). 

Segundo Reddington et al. (2015) as queimadas que objetivam o desmatamento são 

responsáveis por 20% das emissões globais de MP, mas no Brasil esse percentual representa 

64%, o que indica que queimadas por desmatamento dominam os impactos regionais da 

qualidade do ar. 

No estudo supracitado, os autores destacam que 80% do MP2,5 (material particulado 

< 2,5 µm) são provenientes de queimadas que objetivam o desmatamento, e apenas os 20% 

restantes são advindos do fogo em pastagens, agriculturas e outros tipos de incêndios. Os 

autores estimam que do índice de mortalidade por emissões de partículas no Brasil, 40% são 

por partículas provenientes de queimadas que objetivam o desmatamento. Além disso, segundo 
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a OMS, 50% das doenças respiratórias crônicas e 60% das doenças respiratórias agudas estão 

associadas à exposição a poluentes atmosféricos. 

Tal dado indica que uma vez reduzidas as taxas de desmatamento no Brasil, haverá 

também a redução de emissões de incêndios, resultando em melhor qualidade do ar o que trará 

impactos positivos para a saúde humana. 

Em todo a série estudada foi possível observar que a Rebio Jaru apresentou 

variabilidade sazonal e interanual menor que a FNS, resultado esse similar ao encontrado por 

Biudes et al. (2015). Esse comportamento surge em função das características das Florestas 

Amazônicas como o menor albedo, maior umidade e maior índice de área foliar que permitem 

maior absorção da luz solar. Além disso, áreas florestais possuem maior biomassa, o que reduz 

a temperatura do dossel e a emissão de radiação de onda longa pelo dossel, proporcionando 

maior saldo de radiação (BIUDES et al., 2015).



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A ocorrência de eventos extremos na Região Amazônica nos anos de 2005, 2009 e 

2010 afetou fortemente o padrão sazonal das variáveis meteorológicas. 

Na Rebio Jaru foi possível observar que a umidade específica do ar respondeu de forma 

significativa à ocorrência de eventos extremos. No ano 2005, marcado por extrema seca, a 

umidade específica foi significativamente reduzida, sobretudo no período seco (julho-

setembro), o que tornou a sazonalidade mais evidente, enquanto que o ano de extrema cheia 

proporcionou expressivo aumento na umidade específica durante o ano de 2009. 

Com os eventos extremos, a temperatura do ar na floresta sofreu ligeiro aumento, 

manifestando-se de forma mais evidente no período úmido-seco, quando apresentou diferença 

de +10% em 2009 e de +16% em 2010, comparados aos anos normais (2004, 2006, 2007 e 

2008). 

O saldo de radiação na floresta foi significativamente reduzido durante o evento 

extremos de cheia (2009), principalmente nos períodos de transição úmido-seco (-15%) e seco 

úmido (-12%), devido à alta incidência de nuvens e eventos de precipitação frequentes. 

Os eventos de extrema seca causaram na FNS intensa redução da umidade específica 

do ar em relação aos anos normais. A maior redução foi observada no período seco dos 

respectivos anos, sendo de -12% no ano de 2005 e -20% no ano de 2010. Também o período 

úmido-seco de 2010 teve redução considerável, apresentando -24% de umidade específica em 

relação aos anos normais. 

Apesar da diferença significativa entre anos extremos e anos normais, não foi possível 

encontrar padrão definido para a temperatura do ar na pastagem. Destaca-se, no entanto, que as 

maiores discrepâncias foram encontradas no ano 2010 durante os períodos úmido-seco e seco, 

os quais apresentaram diferença de -10% e -12% em relação aos anos normais, respectivamente. 

Na FNS o saldo de radiação não apresentou padrão definido, entretanto ficou evidente 

que no período seco o saldo de radiação diminuiu consideravelmente, principalmente em anos 
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de extrema seca, quando as condições climáticas tornam favoráveis as queimadas, o que 

aumenta consideravelmente a quantidade de aerossóis atmosféricos, atenuando a radiação que 

chega à superfície. 

Ao comparar os sítios experimentais foi constatado que, de modo geral, a ocorrência 

de eventos extremos na Região Amazônica evidenciou significativamente as diferenças entre 

floresta e pastagem, principalmente nos anos marcados por extrema seca. 

Os maiores valores de umidade específica foram observados na Rebio Jaru, para todo 

o período de estudo. O ano de 2010 foi o que apresentou maior discrepância entre floresta e 

pastagem, quando a FNS apresentou diferença de -31%, -29%, -12% para os períodos úmido-

seco, seco e seco-úmido, respectivamente, em relação a Rebio Jaru. 

A temperatura do ar apresentou diferença altamente significativa entre os sítios, em 

todo o período de estudo, sendo a maior diferença observada no ano de 2010 nos períodos 

úmido-seco e seco, quando a pastagem apresentou média térmica inferior à média térmica da 

floresta em 14% e 18%, respectivamente. 

O saldo de radiação na FNS manteve-se significativamente inferior ao saldo radioativo 

na Rebio Jaru, principalmente no período seco dos anos de 2005 (-22%) e 2010 (-29%), em 

decorrência do estresse hídrico sofrido pela vegetação rasteira, que acarreta em menor absorção 

de energia pela vegetação devido o aumento do albedo e pelos aerossóis provenientes de 

queimadas que são mais frequentes em áreas de pastagem. 

De modo geral, os riscos para a agricultura e a atividades pecuaristas estão 

relacionadas ao aumento da temperatura média, redução da precipitação e mudança espaço-

temporal dos eventos de precipitação. Em conjunto ou de forma individual, tais fatores podem 

reduzir significativamente o rendimento agrícola. Os extremos climáticos representam risco ao 

alterar a temperatura média ou a precipitação total. 

Esses resultados corroboram o quanto a conversão de áreas de floresta para pastagem 

aliado aos eventos extremos que vêm ocorrendo na Região Amazônia pode interferir nas 

variáveis meteorológicas, de modo que é imprescindível o contínuo estudo dessa dinâmica para 

que as implicações para o clima local sejam elucidadas. 

Uma pesquisa dessa natureza, além de proporcionar maior entendimento do clima local 

ao mudar o tipo de uso e cobertura da terra, permite que as lavouras e atividades agropastoris 

sejam planejadas levando em consideração situações ocasionadas por eventos extremos, de 

modo que os prejuízos econômicos e sociais possam ser minimizados. 
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