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RESUMO 

 

A Reserva Biológica do Jaru (Rebio Jaru) está inserida na Floresta Amazônica, que 

desempenha papel fundamental na manutenção do clima em escala regional e global. Os 

ventos contêm as particularidades da cobertura superficial de onde são oriundos, dessa 

forma entender a influência da direção e velocidade do vento na precipitação e nos 

fluxos de energia) é de suma importância para compreender melhor a influência da 

superficial. Nesse sentido, objetivo geral do presente trabalho foi caracterizar a 

velocidade e direção do vento no ano de 2018 para a Rebio Jaru, além de compreender a 

influência dos ventos na precipitação e nos fluxos de energia para a região. As medidas 

foram realizadas no sítio experimental pertencente à rede de torres do Programa de Grande 

Escala da Biosfera-Atmosfera na Amazônia (Programa LBA), estado de Rondônia. Foram 

utilizados o software Wind Rose Plot (WRPLOT View) para caracterização da direção e 

velocidade do vento, software Microsoft Excel 2016 com finalidade de tabular, gerar 

gráficos e tabelar os dados de precipitação (PRP), temperatura (T), umidade relativa 

(UR), pressão atmosférica (Pa), saldo de radiação (Rn), fluxo de calor no solo (G), 

direção do vento (DV), velocidade do vento (VV), fluxo de calor Latente (LE) e fluxo 

de calor sensível (H) e por fim o software Action Stat para realizar as análises 

estatísticas descritivas. Apresentando sazonalidade bem definida, a precipitação anual 

foi de 2475 mm, e a maior parte da precipitação ocorreu nos períodos seco-úmido e 

úmido. A direção do vento que apresentou maior ocorrência de precipitação foi a norte 

(N), seguida de noroeste (NO) e nordeste (NE), possivelmente devido o fenômeno dos 

Rios Voadores. Ás direções predominantes para a Rebio Jaru, foram sudeste (SE) 

(16,9%) e N (16,7%), sucedida por NE (14,8%). E com menor frequência foi sudoeste 

(SO) (3,8%). A velocidade do vento predominante anual foi de ventos de bafagem (1-2 

m.s-1) com 42,5% das ocorrências, seguidos de ventos de aragem (2-4 m.s-1) com 

38,2%, demonstrando ser um sítio com ventos tranquilos, onde a velocidade varia entre 

1 a 4 m.s-1. Em relação à direção que melhor obteve o fechamento do balanço de energia 

(FBE) foi a direção E, com coeficiente de correlação de R2 =0,83, e o menor FBE foi a 

direção O, com R2 =0,74. Possivelmente devido à homogeneidade da vegetação dos 

ventos oriundos da direção E, enquanto a O há muitas áreas degradadas. Para as análises 

realizadas nos períodos seco e seco-úmido, o FBE gerou coeficientes de determinação 

de R2 =0,83 e R2 = 0,79, respectivamente. Pois o período seco tende a ter melhores 

resultados por conter menores precipitações que outros períodos.   

 

Palavras-chave: direção do vento, velocidade do vento, fluxo de calor sensível, fluxo 

de calor latente. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The Jaru Biological Reserve (Rebio Jaru) is part of the Amazon Rainforest, which plays 

a key role in maintaining climate on a regional and global scale. Winds contain the 

particularities of the surface cover from which they originate, so understanding the 

influence of wind direction and velocity on precipitation and energy flows) is of utmost 

importance to better understand the influence of the surface. In this sense, the general 

objective of the present work was to characterize the wind speed and direction in 2018 

for Rebio Jaru, as well as to understand the influence of winds on precipitation and 

energy flows to the region. The measurements were performed at the experimental site 

belonging to the towers network of the Large-Scale Biosphere-Atmosphere Program in 

the Amazon (LBA Program), state of Rondônia. Wind Rose Plot (WRPLOT View) 

software was used to characterize wind direction and speed, Microsoft Excel 2016 

software for tabulating, graphing and tabulating precipitation (PRP), temperature (T), 

relative humidity (RH) data. ), Atmospheric Pressure (Pa), Radiation Balance (Rn), 

Ground Heat Flow (G), Wind Direction (DV), Wind Speed (VV), Latent Heat Flow 

(LE) and Sensitive Heat Flow (H) and finally the Action Stat software to perform the 

descriptive statistical analyzes. Presenting well-defined seasonality, the annual 

precipitation was 2475 mm, and most of the precipitation occurred in the dry-wet and 

wet periods. The wind direction with the highest occurrence of precipitation was north 

(N), followed by northwest (NO) and northeast (NE), possibly due to the Flying Rivers 

phenomenon. The predominant directions for Rebio Jaru were southeast (SE) (16.9%) 

and N (16.7%), followed by NE (14.8%). And less frequently it was southwest (SO) 

(3.8%). The prevailing annual wind velocity was breath winds (1-2 ms-1) with 42.5% of 

occurrences, followed by light winds (2-4 ms-1) with 38.2%, proving to be a local with 

calm winds, where the speed varies from 1 to 4 ms-1. Regarding the direction that best 

obtained the closing of the energy balance (FBE) was the direction E, with a correlation 

coefficient of R2 = 0.83, and the lowest FBE was the direction O, with R2 = 0.74. 

Possibly due to the homogeneity of the vegetation from the winds coming from 

direction E, while at O there are many degraded areas. For the analyzes performed in 

the dry and wet-dry periods, the FBE generated determination coefficients of R2 = 0.83 

and R2 = 0.79, respectively. For the dry period tends to have better results because it 

contains less precipitation than other periods. 
 

Keywords: wind direction, wind speed, sensitive heat flow, latent heat flow. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Floresta Amazônica desempenha papel fundamental na manutenção do clima 

em escala regional e global, influenciando diretamente na emissão ou retenção de 

carbono e no fornecimento de vapor de água para a atmosfera (ARTAXO et al., 2014), 

onde essas interações de transferências de carbono, água e energia entre a superfície 

terrestre e a camada limite atmosférica é de importância para o sistema climático, a 

biogeoquímica e aos ciclos hidrológicos (VON RANDOW et al., 2012; MCGLOIN et 

al., 2018). Inserida nesta floresta está a Reserva Biológica do Jaru (Rebio Jaru), uma 

reserva de proteção integral, sendo a área de estudo do presente trabalho. 

Para entender esses processos, segundo Stoy et al. (2013), depende das 

observações da medição de fluxos por meio do método de covariância de vórtices 

turbulentos (Eddy Covariance Technique). Por apresentando biodiversidade em sua 

flora, a Rebio Jaru possui uma vegetação heterogênea, característica essa, que vai em 

desacordo com uma das suposições fundamentais para as medições dos fluxos pelo 

método dos vórtices turbulentos, que é a vegetação homogênea (ONCLEY et al., 2007). 

Tal característica tem influência direta no fechamento do balanço de energia. 

As características dos ventos contêm as particularidades da cobertura 

superficial de onde são oriundos, dessa forma, entender a influência da direção e 

velocidade do vento na precipitação e nos fluxos energéticos, e, consequentemente, no 

fechamento do balanço de energia, é de suma importância visando compreender melhor 

a contribuição de cada tipo de cobertura superficial. 

Nesse sentido, é imprescindível a realização de estudos nesta temática. O 

objetivo geral do presente trabalho é caracterizara velocidade e direção do vento para o 

ano de 2018 em uma área de bioma amazônico, a Rebio Jaru, além de analisar a 

influência dos ventos na precipitação e nos fluxos de energia para esta região.  

No intuito de alcançar o objetivo do trabalho, foram traçados os seguintes 

objetivos específicos: 
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a) determinar o microclima da área estudada; 

b) caracterizar a precipitação e a influência que sofre dos ventos no período 

de estudo; 

c) definir as direções dos ventos predominantes e caracterizar a velocidade 

do vento, assim como suas frequências durante o ano; 

d) analisar o fechamento do balanço de energia para o período seco e seco-

úmido. 

e) analisar o fechamento do balanço de energia considerando diferentes 

direções do vento; 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

  

1.1 AMAZÔNIA  

 

A região Amazônica é composta por um mosaico superficial muito diverso, 

como florestas, grandes rios, áreas degradadas, pastagens, campos agrícolas, cidades 

etc. (TAPAJÓS et al., 2016). Mas são as florestas dessa região que chamam atenção do 

mundo além dos serviços ecológicos prestados, mas também por sua vasta extensão 

estando presente nos países da Bolívia, Guiana Francesa, Suriname, Peru, Guiana, 

Venezuela, Equador, Colômbia e no Brasil. Abrange 49% do território brasileiro, e é a 

maior floresta tropical do mundo detendo 1/3 das reservas florestais tropicais, segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2019).  

A floresta Amazônica abriga uma grande biodiversidade de fauna e flora, sendo 

intitulada como a de maior biodiversidade do planeta (CALIXTO, 2003; MAZZA et al., 

2019; MMA, 2019). Estima-se que ela abriga pelo menos 40.000 espécies de plantas, 

427 de mamíferos, 1.294 de aves, 378 de répteis, 427 de anfíbios e mais de 3.000 

espécies de peixes (SILVA; GARDA, 2013), detendo cerca de 20% do total de espécies 

da terra (MMA, 2019). 

A Reserva Biológica do Jaru situada no estado de Rondônia possui estas 

características por esta inserida no bioma Amazônico. Sendo uma reserva de proteção 

integral com intuito de manter a preservação da biodiversidade, também contém estudos 

com finalidade de entender as mudanças ambientais e climáticas, visando beneficiar 

desenvolvimento sustentável na Amazônia. 

Além da visão dos serviços ecológicos das florestas da região amazônica, há em 

sua maioria, a visão monetária sobre ela, conforme Cunha; Costa (2018) a julgar pelos 

projetos e ações, onde o Estado e as classes dominantes brasileiras estão empenhados 

em transformar a floresta em propriedades privadas de pecuaristas, hidroelétricas, 

mineradoras e vários outros tipos de segmento que visem lucro. Outro problema além 

deste e aclara destruição da floresta, é a evidente relação entre grilagem, desmatamento 

e mortes pelos conflitos de terra.  

Se faz necessário o desenvolvimento da região, contudo de forma sustentável. 

Para Becker (2013) que estudou projetos com esta finalidade, suas análises tiveram 

como base três perspectiva, que seria a melhor forma de realizar de forma sustentavel: a 
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primeira de inserir a região no mercado global através do extrativismo e da agropecuária 

capitalizada (não industrializada); segunda, preservar a floresta por meio de 

financiamento com intuito de evitar o desmatamento e mercantilizar o carbono; e por 

fim, efetivação de novo padrão de desenvolvimento capaz de usar os recursos naturais 

sem destruí-los com base na ciência, tecnologia e inovação. 

Quando analisado pela ótica de seus serviços ecológicos, percebe-se que a 

floresta possui íntima relação com a atmosfera, onde, controla vários processos físico-

químicos como absorção de carbono (BAGLEY et al., 2014), quantidade de núcleos de 

condensação de nuvens, logo, na taxa de formação de nuvens, balanço de radiaçãos, 

quantidade de vapor d’água, efeito estufa e emissão e absorção de gases (ARTAXO et 

al., 2014), assim desempenhando um papel fundamental na manutenção do clima em 

escala regional e global. 

 

1.2 PRECIPITAÇÃO 

 

A água é fonte de vida, sendo indispensável ao planeta e a todos os ecossistemas 

e seres nele presente. Cerca de 70% do corpo humano é composto por água (RIBEIRO, 

2008) sendo um elemento vital para nossa sobrevivência. Desde tempos antigos, as 

primeiras civilizações se localizavam sempre próximos a grandes rios ou nas costas 

marítimas (CASARIN; SANTOS, 2011), pois sabiam da importância vital da água. 

Cavalcanti et al. (2009) trazem a água e o ar como fluídos que determinam o 

clima do planeta Terra, sendo que ambos têm dinâmica própria, porém interagem entre 

si. O movimento do ar define a circulação atmosférica, à medida que, o movimento da 

água nos oceanos define as correntes marítimas. Ainda segundo os autores, a energia 

solar é combustível base para a dinâmica da atmosfera e dos oceanos, onde ocorrem 

intensas trocas de energia entre estes fluídos, mais especificamente durante a mudança 

de fase da água. 

Em suas diversas transformações de estado físico da água, como vapor d’água e 

principalmente em forma líquida, são bastante estudadas, pois ajuda a caracterizar a 

sazonalidade do local assim como seu microclima, conforme vários estudos 

(GONÇALVES; BACK, 2018; GOMES et al., 2015; OLIVEIRA, M. 2014; COSTA et 

al., 1998) em diversas áreas ao longo de anos.  

Segundo Casarin; Santos (2011) essas mudanças de fases da água fazem parte do 

ciclo hidrológico, sendo ele um processo constante de reciclagem da água, controlado 



15 

 

pelo sol e pela gravidade. A água presente nos oceanos e cursos d’água é evaporada pela 

influência da radiação solar e dos ventos. Este vapor d’água formam as nuvens, que se 

acumulam em grande quantia e em determinadas condições climáticas retorna ao estado 

líquido, precipitando sobre a superfície terrestre em forma de chuva.  

Assim, através do ciclo hidrológico é possível se ter uma distribuição da água 

sobre a superfície terrestre, abastecendo os cursos d’água, mantendo a agricultura que é 

fonte de alimento para a população humana, além da manutenção de grandes áreas 

vegetadas, como a Amazônia. E mutuamente a vegetação influencia na precipitação 

como observado em diversos estudos (HRYCYK; PINHO; KORZEKWA, 2017; 

PAULA; BENEDETTI; PEREIRA FILHO, 2016; WEBLER et al., 2013). 

Através da intensa evapotranspiração e condensação na região Amazônica, os 

ventos alísios, que são ventos de leste que formam a zona de convergência intertropical 

e que carregam a umidade da faixa equatorial do Oceano Atlântico, sendo bombeados 

para o interior do continente gerando chuvas e fazendo os Rios Voadores avançar 

sentido oeste até encontrar a Cordilheira dos Andes, onde parte retorna para a região 

brasileira (PROJETO RIOS VOADORES, 2013) pelas direções mais a oeste e norte. 

Como é possível observar na ilustração da Figura 1. 

 

 
Figura 1 – Esquema do trajeto dos Rios Voadores. 

Fonte: www.riosvoadores.com.br  
 

http://www.riosvoadores.com.br/
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Durante sua trajetória, por processo de precipitação e evapotranspiração os Rios 

Voadores sofrem uma recirculação ao passar sobre a vegetação densa da floresta, logo 

esse grande volume de vapor d’água chega à Rebio Jaru pelos ventos ao norte, noroeste 

e nordeste precipitando nesta região. 

 

 

1.3 VENTO 

 

A movimentação do ar pela superfície terrestre é definida como vento. Onde este 

deslocamento do ar ocorre principalmente na horizontal e é proveniente de regiões de 

alta pressão atmosférica para áreas de pressão inferior, sendo justificado pelas 

diferenças de temperatura e pressão atmosférica (OLIVEIRA, E. 2014).  

As distinções báricas são geradas pela desigualdade de distribuição da radiação 

solar no globo terrestre, além da continentalidade, altitude e latitude (PONTES; DIAS; 

SOUZA, 2018). O vento também sofre influências do movimento de rotação da Terra, 

força centrífuga do seu movimento e o atrito com a superfície pela diferente topografia 

(VAREJÃO-SILVA, 2006).  

Zanlorenzi; Silva Filho (2018) afirmam que, o vento não é um fenômeno 

constante sendo muito variável e instantâneo em sua orientação e intensidade. Para se 

caracterizar essa movimentação do ar se faz necessário dois parâmetros, sua direção e 

velocidade. Sendo modificadas pela vegetação, relevo, rugosidade da superfície, horário 

e época do ano (MENDONÇA; DANI-OLIVEIRA, 2007). 

Conforme Varejão-Silva (2006) a direção do vento representa a posição do 

horizonte aparente de quem observa a partir do qual o vento se origina, simbolizada 

pelo azimute, que é o ângulo formado entre o vetor velocidade com o norte geográfico 

local (0°), medido no sentido horário, e é definido como o que mais se aproximar de um 

dos pontos cardeais (N, S, E, O) ou colaterais (NE, SE, SO, NO). Já intensidade dessa 

movimentação, é expressa pela velocidade do vento, no qual seu modulo é expresso em 

metros por segundo (m.s-1). 

Poucos trabalhos no país, se destacam por analisar o comportamento ao longo de 

determinado período as características do vento. Silva et al. (1997) em seus estudos 

concluíram que a direção predominante do vento varia sazonalmente. Já Galvani et al. 

(1999) em seus resultados observou que ocorre a variação da direção predominante em 
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período diurno e noturno da mesma. Sendo para cada área de estudo bem característica 

suas variações de comportamento. 

Na atualidade, por sua importância, estudos sobre direção e velocidade do vento 

têm sido desenvolvidos, principalmente após os relatórios do Painel Inter-

Governamental para Mudanças Climáticas (Intergovernmental Panel on Climate Change 

- IPCC), onde aborda como uma das fontes de energia “limpa” a energia mecânica 

presente no vento (COSTA; LYRA, 2012). Desenvolvendo assim, pesquisas sobre 

energia eólica em especial nos litorais.  

Na área da construção civil e arquitetura o conforto térmico no meio urbano 

demanda estudos preliminares sobre as características do vento na localidade, assim 

propiciando ventilação natural no planejamento urbano (SOUZA; LIBERATO; LIMA, 

2018), desse modo economizando energia para ventilação dos ambientes. Na agricultura 

há estudos sobre o efeito mecânico que o vento ocasiona nas plantações, e também a 

influência na aplicação de defensivos, propagação de doença, polinização (MUNHOZ; 

GARCIA, 2008).  

No Brasil são escassas as pesquisas sobre a direção e velocidade do vento 

(ALVEZ; SILVA, 2011), principalmente, em áreas de interesse ambiental como as 

florestas. Ainda conforme o autor, em área de floresta o vento é uma variável de grande 

relevância, visto que ele que faz o transporte de calor latente, calor sensível, umidade e 

dióxido de carbono (CO2), além de influenciar nas precipitações. 

A movimentação de massas de ar no Brasil na estação de verão e inverno, como 

observa-se na Figura 2, no verão, por causa da massa Equatorial Continental os ventos 

para o estado de Rondônia vêm através da direção a norte, período também que inclui 

intensas precipitações nesta região, sofrendo com a influência dos Rios Voadores, como 

já mencionado. E no inverno, a massa Polar Atlântica que trazem os ventos pelo 

sudeste. Onde a estação de verão corresponde aos meses de janeiro a março, e inverno 

referente aos meses de junho a agosto segundo Pires et al. (2002). 
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Figura 2 – Massas de ar no Brasil. 

Fonte: www.educacao.globo.com 

 

 

1.4 FLUXOS DE ENERGIA 

 

As transferencias de carbono, água e energia entre a superfície terrestre e a 

atmosfera são de extrema importância em termos hidrológicos, climatológicos e nos 

processos biológicos (VON RANDOW et al., 2012), sendo compreendidos pela analise 

das medições de fluxos. 

A camada onde ocorre a interação entre superfície e atmosfera livre é 

denominada Camada Limite Atmosférica (CLA) e tipicamente varia entre 500m a 

1000m de altura (VAREJÃO-SILVA, 2006), onde, os diferentes fluxos gerados pela 

superfície interagem com a baixa troposfera por meio de processos turbulentos e 

transferem de forma vertical o vapor d’água, energia e CO2 para a CLA (OLIVEIRA; 

FICH, 2001).  

Na atmosfera após o balanço de radiações, fica disponível uma quantia de 

energia que será utilizada em alguns processos pelos fluxos de energia. A parte da 

energia utilizada para o processo de evapotranspiração da água é denominada fluxo de 

calor latente (LE), a energia utilizada para o aquecimento do ar é chamada de fluxo de 

calor sensível (H), energia utilizada para o aquecimento do solo é denominado fluxo de 

calor no solo (G), e por último, parte é utilizada para os processos fotossintéticos (S), 
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(CHEN et al., 2009; McGLOIN et al., 2018; ONCLEY et al., 2007; WARREN, et al., 

2014).  

O método de vórtices turbulentos envolve a determinação dos fluxos de 

superfície usando medições de alta frequência de velocidade do vento, temperatura do 

ar e densidade de gases, como a água vapor e dióxido de carbono (CO2). 

Algumas suposições fundamentais na medição de fluxos de calor latente e fluxo 

de calor sensível são baseadas no princípio aerodinâmico, que inclui o método eddy-

covariance, método razão de Bowen, e outros, é que a vegetação e o relevo onde se 

encontra a torre é grande, plana e homogênea (LEE; MASSMAN; LAW, 2006). Esta 

suposição é imprescindível para assegurar que as contribuições por advecção verticais 

são minimizadas para cálculos precisos dos fluxos (GIANNICO et al., 2018), e assim 

obter bons fechamentos do balanço de energia (FBE). 

Heusinkveld et al. (2004) obtiveram ótimos fechamentos em seu estudo em 

regiões áridas. Stoy et al., (2013) utilizaram um extenso conjunto de dados, envolvendo 

173 ecossistemas, do banco de dados FLUXNET para analisar a relação entre a FBE, a 

heterogeneidade da paisagem e tipo de superfície, constataram que os tipos de 

ecossistemas com maior fechamento do balanço de energia tendem a cobertura de 

vegetação homogênea sobre grandes áreas (≈ 20 × 20 km). 

Análogo a esse resultado, McGloin et al. (2018) em seu estudo na Europa 

Central, analisaram a relação do fechamento do balanço de energia com vegetações e 

diferentes relevos, obtendo os melhores resultados em áreas homogêneas. Além disto, 

também analisaram o fechamento do balanço de energia para diferentes direções do 

vento, onde houve maiores fechamentos em direções específicas para cada tipo de 

vegetação estudada. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2. 1 APRESENTAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

Este estudo foi realizado em uma unidade de conservação de proteção integral 

denominada Reserva Biológica do Jaru (Rebio Jaru), que é uma área destinada à 

preservação da biodiversidade, tendo como únicas mediações diretas as ações de manejo 

e medidas de recuperação de ecossistemas modificados visando o equilíbrio natural, 

além de visitas educacionais. Esta reserva foi criada pelo Decreto Federal n° 83.716, de 

11 de julho de 1979 (BRASIL, 1979) onde, atualmente está sob responsabilidade do 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). 

A Rebio Jaru se encontra localizada a leste do estado de Rondônia pertencente 

aos municípios de Ji-Paraná, Vale do Anari e Machadinho do Oeste, como é possível 

observar na Figura 3. Possuindo aproximadamente 353 mil hectares (ICMBIo), a 

reserva é caracterizada como Floresta Ombrofila Aberta (CULF et al., 1997) contendo 

um dossel contínuo de 30 a 35 m com indivíduos despontantes ultrapassando os 40-50 

m de altura.  

 

 

Figura 3 – Localização da Reserva Biológica do Jaru (Rebio Jaru) e da torre 

micrometeorológica do Programa de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera na Amazônia 

(Programa LBA). 
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Desde 1999 na Rebio Jaru está em funcionamento uma torre micrometeorológica 

(FIGURA 3) feita de alumínio com altura de 62 m. Contém um footprint das medições 

de aproximadamente 20 km de raio conforme Greenberg et al. (2004), que são a partir 

de uma velocidade média do vento de 5 m s-1. 

Esta torre pertencente à rede de torres do Programa de Grande Escala da 

Biosfera-Atmosfera na Amazônia (Programa LBA). O Programa LBA é gerenciado 

pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e 

coordenado pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), onde visam 

estudar e entender as mudanças ambientais e climáticas que estão acontecendo, com o 

objetivo de beneficiar um processo de desenvolvimento sustentável na Amazônia 

(INPA, 2019). 

Para a área de estudo, conforme a classificação de Köppen-Geiger (1928), o 

clima é do tipo Am –Tropical Chuvoso (Tropical de Monção) onde, apresenta uma 

sazonalidade pluviométrica bem definida no qual, se divide em quatro períodos: período 

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

(outubro-dezembro) segundo Franca (2015), que estudou a sazonalidade das chuvas no 

estado de Rondônia em uma serie temporal de 1981 a 2011. 

 

2. 2 DESCRIÇÃO DOS INSTRUMENTOS E MÉTODOS 

 

2. 2. 1 Instrumentos e Dados 

 

Estão instalados na torre meteorológica instrumentos de medidas de 

precipitação (PRP), temperatura (T), umidade relativa (UR), pressão atmosférica (Pa), 

saldo de radiação (Rn), fluxo de calor no solo (G), direção do vento (DV) e velocidade 

do vento (VV) conectados a um sistema de aquisição de dados (Datalogger CR23X, 

Campbell Scientific Instrument, Utah, USA) programado para realizar uma leitura das 

medidas a cada 30 segundos e posteriormente armazenar uma média a cada 30 minutos. 

O Datalogger tem capacidade de armazenamento de dados acima de 180 dias, onde 

quinzenalmente foram coletos os dados via cabo USB para o notebook. 

os dados de fluxo de calor latente (LE) e fluxo de calor sensível (H), são 

definidos através do método de covariância de vórtices turbulentos (Eddy Covariance 

Tecnique), que utiliza um sistema de alta frequência nas medidas dos fluxos de 
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superfície composto por um anemômetro sônico tridimensional (Solent 1012R2, Gill 

Instruments, UK), em que mede as três componentes da velocidade do vento e a 

temperatura do ar, e por um analisador de gás por infravermelho de caminho aberto 

(IRGA, Li-7500, LI-COR, USA), que mede as concentrações de vapor d’água e CO2. 

Os dados desses instrumentos são armazenados em um Datalogger CR1000. 

A descrição dos instrumentos utilizados para as medidas das variáveis mencionadas 

encontra-se na Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Lista das variáveis meteorológicas, instrumentos e respectivas alturas dos sensores 

instalados na estação automática na Reserva Biológica do Jaru utilizados no estudo  

Variáveis 
Instrumentos 

(Modelo) 

Altura (m) de 

instalação 
Unidade 

Saldo de radiação (Rn) 

Saldo Radiômetro 

(NR-Lite, Kipp e Zonen, Bohemia, 

USA) 

58 

 
W m-2 

Temperatura do ar 

Umidade relativa do ar 

 

Termohigrômetro 

(HMP45AC, Vaisala) 

62 
°C 

% 

Velocidade do vento 

Direção do vento 

Anemômetro de copo 

(Low Power A100L2, Vector 

Instruments Inc) 

62 
m s-1 

° graus 

Pressão atmosférica 

Barômetro 

(PTB100,Vaisala, Helsinki, 

FIN). 

58 hPa 

Precipitação 

Pluviômetro de Báscula 

(TB4, Hydrological Services Pty. 

Ltd.) 

62 mm 

Velocidade e 

Direção do vento 

Anemômetro Sônico 3D 

(Solent 1012R2, Gill Instruments, 

UK) 

62 
m s-1 

° graus 

Concentração de CO2 e 

de vapor d’água 

Analisador de gás por 

infravermelho de caminho aberto 

(IRGA, Li-7500, LI-COR, USA) 

62 ppm 

Fluxo de calor no solo 
Fluxímetro 

(HFP01, Hukseflux) 
-0,05 W m-2 

 

A umidade específica do ar (q) expressa o coeficiente entre a quantidade de 

massa de vapor de água e a massa de ar, por tal motivo, será utilizado a UE em 

discussões posteriores. Já a umidade específica de saturação do ar (qs) é a quantidade de 

massa de vapor de água que a atmosfera poderia conter. Ambas as variáveis discutidas 

nos resultados do presente trabalho foram calculadas pela Equação 1 e Equação 2, 



23 

 

respectivamente.  

 

𝑞 =  
0,622𝑒

𝑃𝑎−0,378𝑒
× 1000        (1) 

 

𝑞𝑠 =
0,622𝑒𝑠

𝑃𝑎−0,378𝑒𝑠
× 1000        (2) 

 

onde Pa é a pressão atmosférica (hPa), e é a pressão atual do vapor d’água (hPa), es é a 

pressão de saturação do vapor d’água (hPa). 

Os dados meteorológicos (exceto precipitação, velocidade e direção do vento, 

que correspondem a todo o ano estudado) do presente trabalho são referentes aos 

períodos seco (julho a setembro) e período seco-úmido (outubro a dezembro) do ano de 

2018. Já os dados de LE e H não apresentaram aproveitamento satisfatório no mês de 

dezembro (< 70%), sendo este mês descartado nas análises feitas. Os demais 

aproveitamentos seguem na Tabela 2.  

 

Tabela 2 – Aproveitamento (%) dos dados velocidade do vento (VV), direção do vento (DV), 

temperatura (T), umidade relativa (UR), saldo de radiação (Rn), fluxo de calor no solo (G), fluxo 

de calor latente (LE) e fluxo de calor sensível (H), nos meses do ano de 2018 para a Reserva 

Biológica do Jaru 

Meses VV DV T UR Rn G LE H 

Janeiro 100 100 * * * * ** ** 

Fevereiro 98,51 98,51 * * * * ** ** 

Março 100 100 * * * * ** ** 

Abril 99,93 99,93 * * * * ** ** 

Maio 80,04 80,04 * * * * ** ** 

Junho 51,94 52,15 * * * * ** ** 

Julho 100 100 100 100 100 72,69 70,97 70,97 

Agosto 99,87 100 100 100 100 100 97,72 97,72 

Setembro 100 100 100 100 94,24 96,77 90,42 90,42 

Outubro 100 100 100 100 99,93 100 93,82 93,82 
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Novembro 99,79 100 100 100 100 96,77 94,03 94,03 

Dezembro 99,73 100 100 100 * * ** ** 

*dados com aproveitamento satisfatório, entretanto descartados pois a análise é referente a LE e H; 

**dados com aproveitamento insatisfatórios, assim foram descartados. 

 

Analisando dados de sete torres micrometeorológica do LBA dos períodos de 

1999 a 2010, Paca et al. (2019) observaram que os dados da Rebio Jaru apresentaram as 

séries temporais mais completas. E por fim, com finalidade de tabular, gerar gráficos e 

tabelar os dados meteorológicos e dados de fluxo foi utilizado o software Microsoft 

Excel 2016. 

 

2. 2. 2 Dados de Direção e Velocidade do Vento 

 

Para fazer a caracterização anual da direção e velocidade do vento, foi utilizado 

o software Wind Rose Plot (WRPLOT View) versão 7.0.0, que é um programa gratuito 

que possibilita criação de rosa dos ventos para os dados meteorológicos, onde o 

download pode ser feito em: <https://www.weblakes.com/products/wrplot/index.html>. 

Essa apresentação dos dados em formato de rosa dos ventos permite uma visão mais 

abrangente da distribuição da direção e velocidade do vento para um determinado local.  

Os dados horários utilizados neste programa para a caracterização anual da 

direção e velocidade do vento foram os do instrumento anemômetro de concha, por 

apresentarem bom aproveitamento ao longo de todo o ano. Para utiliza-los no 

WRPLOT, foi feito remoção dos dias e horas que não apresentaram dados. 

Na distribuição da direção do vento foram utilizados os pontos cardeais e pontos 

colaterais, onde os ângulos representados por cada direção é disposto na Tabela 3. Para 

definir a direção predominante no período de estudo, foi considerada a direção que 

apresentou maior frequência. 

 

Tabela 3 – Caracterização das direções do vento com seus respectivos ângulos (°, em graus) 

Pontos Siglas Angulação 

Norte N 337,5° - 22,5° 

Nordestes NE 22,5° - 67,5° 

Este E 67,5° - 112,5° 

Sudeste SE 112,5° - 157,5° 

https://www.weblakes.com/products/wrplot/index.html
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A classificação do vento (TABELA 4) foi feita através de um sistema 

denominado Escala de vento de Beaufort (1806) criada por Sr. Francis Beaufort (1777-

1857), hidrógrafo da Marinha Real Britânica, onde se usa como unidade de medida o 

Número de Beaufort, composto pela velocidade do vento e seus efeitos visíveis em 

objetos na Terra e /ou superfície do mar (RAMOS; SERA, 2004).  

 
Tabela 4 – Escala do vento de Beaufort 

Escala Designação m s-1 Efeitos em Terra 

0 Calmaria 0-1 Fumaça sobe na vertical; 

1 Bafagem 1-2 Fumaça indica direção do vento; 

2 Aragem 2-4 As folhas se movem com o vento; 

3 Fraco 4-6 
As folhas agitam-se e as bandeiras desfraldam ao 

vento; 

4 Moderado 6-9 Poeiras e pequenos papeis levantados; 

5 Fresco 9-11 Movimentação de grandes galhos e árvores pequenas; 

6 Muito Fresco 11-14 
Movem-se os ramos das arvores; dificuldade em 

manter guarda-chuva aberto; 

7 Forte 14-17 Movem-se árvores inteiras; 

8 Muito Forte 17-21 Partem-se pequenos ramos de árvores; 

9 Duro 21-25 Pequenos estragos em edifícios; 

10 Muito Duro 25-29 Árvores arrancadas; 

11 Tempestuoso 29-33 Estragos generalizados; 

12 Furacão ≥33 Devastação. 

Fonte: INPE, 2019 (adaptado pelo autor). 

 

2. 2. 3 Fechamento do Balanço de Energia Superficial  

 

O método do balanço de energia possibilita quantificar a distribuição da energia 

no sistema superfície terrestre e a atmosfera utilizada nos processos. Este método se 

fundamenta no preceito físico de conservação de energia, onde, o ganho e a perda de 

energia são iguais. Logo, pode ser representado matematicamente como na Equação 3. 

Sul S 157,5° - 202,5° 

Sudoeste SO 202,5° - 247,5° 

Oeste O 247,5° - 292,5° 

Noroeste NO 292,5° - 337,5 ° 
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𝑅𝑛 = 𝐿𝐸 + 𝐻 + 𝐺 + 𝑆        (3) 

 

onde Rn é a radiação disponível no sistema, LE é a energia utilizada para os processos 

de evapotranspiração, H a energia usada para aquecimento do ar, G é a energia 

disponibilizada para aquecimento do solo e por fim, S que é a energia gasta nos 

processos fotossintéticos.  

Alguns autores desconsideram o S por ser uma variável difícil de ser 

quantificada e por apresentar pequeno peso no balanço de energia (ONCLEY et al., 

2007; VALENTE, 2016; WILSON et al., 2002) portanto, no presente trabalho foi 

desconsiderado a variável S. 

Foi analisado o fechamento do balanço de energia (FBE) em relação às direções 

do vento. Onde os dados referentes ao vento são provenientes do sistema de 

instrumentos do método de covariância de vórtices turbulentos, mais especificamente 

pelo sensor anemômetro sônico tridimensional. As direções do vento são referentes 

somente aos pontos cardeais, devido à quantidade de dados. 

Com o intuito de diminuir a influência de erros de medidas foi utilizado um 

ajuste dos dados das variáveis do balanço de energia para os períodos, pelo método de 

ajuste de LE, que é o descarte dos dados de LE e realizar sua estimativa como o resíduo 

do balanço de energia, conforme recomendado por Von Randow et al. (2004). 

 

2. 1 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Visando retirar os dados espúrios e incoerentes, os dados foram filtrados com 

valores máximos e mínimos. Em seguida, foram utilizadas analises estatísticas 

descritivas para calcular as médias mensais e anuais com o desvio padrão (DP, valores 

acompanhados das médias posterior ao sinal de ±) e a mediana, pelo programa Action 

Stat 5.0. 

A regressão linear simples é o estudo da relação de dependência entre duas 

variáveis, uma chamada de variável dependente e outra de independente. Sendo assim, 

foi analisado o fechamento do balanço de energia superficial através desse método de 

regressão, que neste caso a soma dos fluxos turbulentos (H + LE) foi a variável 

dependente, e a energia disponível no sistema (Rn – G) a variável independente. 

 



27 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3. 1 ANÁLISE DO MICROCLIMA 

 

3. 1. 1 Precipitação 

 

A precipitação é uma das principais variáveis do microclima de uma região. 

Como já mencionado o clima da área de estudo é do tipo Am –Tropical Chuvoso 

(KÖPPEN; GEIGER, 1928), esse tipo é caracterizado por apresentar alto índice 

pluviométrico anual, com moderado período de estiagem (no qual ao menos um mês 

pode conter quantidade pluviométrica inferior a 60 mm) (BASTOS, 1982). 

A precipitação (PRP) para o ano de 2018 foi de 2475 mm, ficando acima das 

médias anuais de 1.989,65 mm encontrado por Oliveira M. (2014) que estudou a PRP 

da Rebio Jaru entre os anos de 1999 a 2012, e de 2001 mm ano-1 observado por Gomes 

et al. (2015) analisando um período semelhante para mesmo sítio, entre 1999 a 2010. 

Para a região amazônica é normal altos índices pluviométricos, com precipitações 

médias em torno dos 2300 mm ano-1, e de até 5000 mm ano-1 na parte ocidental 

(FRANCA; MENDONÇA, 2016; NOBR; OBREGÓN; MARENGO, 2009).  

Na Figura 4, é possível observar as precipitações mensais durante o ano de 

estudo. 

 

 

Figura 4 – Precipitação (mm) mensal na Rebio Jaru para o ano de 2018. 
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O período seco-úmido apresentou maiores índices pluviométricos, 

correspondendo a 54,4% de toda a PRP anual equivalente a 1343,4 mm, onde se destaca 

o mês de dezembro com 698 mm. Sendo um comportamento de ano atípico, pois 

conforme estudos de Gomes et al. (2015), de uma serie temporal de 12 anos, o período 

úmido é o período com os maiores índices pluviométricos, se destacando o mês de 

janeiro com maior pico médio de precipitação (375mm).  

Ainda conforme a Figura 4, no período seco foi encontrado 64 mm de PRP, os 

menores índices de todo o ano, correspondendo a 2,6%, no qual o mês de julho não 

apresentou precipitação. Resultado semelhante ao trabalho de Gomes et al. (2015), 

exceto pelo mês de julho não apresentar nenhuma precipitação. 

Analisando o dia médio dos períodos, como demonstra a Figura 5, todos os 

períodos apresentaram os picos de PRP por volta das 15h, e o período seco-úmido 

também apresentou um pico representativo às 21h (83,31mm). Índices pluviométricos 

mais frequentes para os períodos úmido, úmido-seco e seco foram entre as 12h e 17h. Já 

no período seco-úmido chuvas acima de 40mm  e inferiores a 60 mm ocorreram entorno 

das 6h e 9h da manhã, nota-se que este período ocorrendo frequência de PRP em todos 

os horários. 

 

 

Figura 5 – Precipitação (mm) do dia médio para os períodos úmido, úmido-seco, seco e período 

seco-úmido na Rebio Jaru para o ano de 2018. 
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Este comportamento de precipitação durante as tardes é particular de chuvas 

convectivas que são resultantes das altas temperaturas, sendo geralmente rápidas 

seguidas de temporais. Segundo Tucci (1997) as chuvas convectivas são característica 

de regiões tropicais, devido aos ventos serem fracos e a movimentação do ar suceder 

basicamente na vertical. Para Pompeu et al. (2017) essas chuvas produzem processos de 

convecção, onde este processo é típico no local e de curta duração. 

De forma geral, a menor precipitação foi de 0,254 mm h-1 (valor correspondente 

a uma medida do sensor, menor que isso não é registrado) e a maior de 47,75 mm h-1. O 

período seco foi o único a não apresentar precipitação em certos horários, onde esses 

intervalos de tempo se concentraram no turno matutino. Entretanto, analisando as horas 

de todos os dias sem precipitação para todo o ano de 2018, notou-se que 91,23% das 

horas ao longo do ano não houve PRP.  

Assim, com os 8,77% das horas que foram registradas precipitação, foi gerado a 

rosa dos ventos (FIGURA 6), que apresenta a distribuição da intensidade do índice 

pluviométrico anual em relação à direção do vento. No qual, nota-se que há uma 

distribuição semelhante da intensidade (mm h-1) de chuvas para todas as direções do 

vento.  

 

 

Figura 6 – Distribuição da intensidade de precipitação (mm h-1) na rosa dos ventos (N – norte; 

NE – nordeste; E – este; SE – sudeste; S – sul; SO – sudoeste; O – oeste; NO - noroeste), para 
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Rebio Jaru no ano de 2018. 

 

A direção do vento que mais apresentou ocorrência de precipitação foi a direção 

norte (23,65%), seguida de noroeste (16,6%) e nordeste (16%), estando em 

conformidade com a circulação atmosférica predominante nesta região, a qual trás 

massas de ar mais úmidas oriundas do oceano atlântico norte, adentrando o continente e 

transportando umidade para as regiões sul e sudeste. Este transporte de umidade ficou 

conhecido como Rios Voadores, como relatado por Fearnside (2015), devido à 

quantidade de evapotranspiração da floresta Amazônica se assemelhar a vazão do rio 

Amazonas.  

Em contribuição ao fenômeno dos Rios Voadores, segundo Artaxo et al. (2014) 

no ciclo anual de precipitação da Amazônia como um todo, no período chuvoso que 

incluem os meses com maiores índices pluviométricos, as nuvens apresentam aspectos 

semelhantes a nuvens marítimas, já nos períodos de seca e de transição elas se 

aparentam mais com nuvens continentais. 

 

3. 1. 2 Temperatura e Umidade Relativa do Ar 

 

A temperatura (T) e a umidade relativa (UR) do ar são essenciais para qualidade 

do ar, e estão diretamente ligadas a fatores que envolvem a saúde pública. Grandes 

amplitudes de T diminuem o conforto térmico e o bem-estar que os seres humanos 

precisam para desenvolver suas capacidades produtivas (SILVA et al., 2018), além de 

influenciar na saúde, desenvolvendo cansaço físico e mental (VIANA; AMORIM, 

2012), assim acometendo o homem a doenças. Valores inferiores a 60% de UR não são 

adequados segundo recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), podendo 

causar complicações alérgicas e respiratórias com o ressecamento das mucosas e da 

pele, sangramento pelo nariz e irritação dos olhos (CGE, 2019). 

A temperatura do ar média e seu desvio padrão (DP, valores acompanhados das 

médias posterior ao sinal de ±) foram de 25,7±1,5 °C e a média e seu DP da umidade 

relativa do ar foram de 81,4± 11,2% para o ano de 2018, onde, se mantiveram dentro do 

esperado, visto que a média anual de temperatura e umidade relativa do ar para a Rebio 

Jaru conforme estudos realizados por Andrade (2013) é de 24,8± 1,8 °C e 79,6 ± 3,7%, 

respectivamente. Na Tabela 5 é possível observar a média mensal da T e UR, para o 

período de estudo. 



31 

 

 

Tabela 5 – Média, desvio padrão (DP) e mediana por mês da temperatura do ar (T, °C) e 

umidade relativa (UR, %) na Rebio Jaru para os meses de julho a dezembro no ano de 2018 

Mês 
T (°C) UR (%) 

Média (±DP) Mediana Média (±DP) Mediana 

Julho 25,6± 1,8 25,98 65,5± 5,4 67,19 

Agosto 26,4± 1,6 27,05 69,2± 6,8 68,26 

Setembro 27,3± 1,6 27,27 67,6± 12,3 67,48 

Outubro 26,6± 1,1 26,49 82,1± 6,0 82,53 

Novembro 26,0± 1,3 26,15 86,1± 5,7 86,28 

Dezembro 24,8± 1,1 24,66 90,5±  5,1 91,04 

 

Observa-se que a temperatura média mensal mais elevada ocorreu no mês de 

setembro, 27,26± 1,65°C, enquanto a mais baixa ocorreu no mês de dezembro, 24,80± 

1,07ºC. 

Em decorrência de a UR estar relacionada com a precipitação, a menor média 

mensal para esta variável se deu no mês de julho, mês com ausência de chuvas 

(FIGURA 2), entretanto a UR ainda ficou acima do valor prejudicial à saúde humana 

recomendado pela OMS, com 65,49%. O mês com maior UR foi dezembro com 

90,53%, correspondente ao mês de maior pluviosidade. Em área de florestas a UR fica 

em torno 80% a 90%, conforme corroborado por Vourlitis et al. (2015) que encontrou 

um valor de 79,3% em uma área de floresta de transição no estado do Mato Grosso, 

enquanto Barbosa et al. (2015) analisando a floresta em Caxiuanã no Pará verificou 

média de 89,8%. 

A T está intimamente relacionada com a radiação solar (PEREIRA; 

ANGELLOCCI; SENTELHAS, 2002), sendo possível observar essa influência ao longo 

do dia na Figura 6, onde o pico máximo de T média foi de 30,24°C às 15h, observando 

certo atraso em relação ao pico máximo de radiação solar. Esse retardamento é devido 

ao tempo de aquecimento de níveis mais elevados da atmosfera, visto que o 

aquecimento mais efetivo da atmosfera ocorre através da convecção do ar mais 

aquecido na superfície. Nos meses de estudo os valores máximos de temperatura 

ocorreram entre 14 e 15h e os valores mínimos, das 6h às 7h. 

Os valores máximos de UR ocorrem devido a T mínima, horário em que também 

ocorre a condensação das partículas, fenômeno conhecido como ponto de orvalho, e é 

perceptível na Figura 7, que ocorre por volta das 6h às 7h. O horário da umidade 

mínima também coincide com horário das temperaturas máximas, entre 14h e 15h. 



32 

 

 

 

Figura 7 – Comportamento da média mensal horária da temperatura (T, °C) e umidade relativa 

(UR, %) na Rebio Jaru para os meses de julho a dezembro no ano de 2018. 

 

Essa coincidência de horário e o comportamento inverso entre T e UR 

observado na Figura 6, segundo Varejão-Silva (2006) se deve pela pressão de saturação 

(es) depender apenas da T, permanecendo constante a pressão parcial do vapor (e), a 

umidade relativa varia com a temperatura. Dessa forma a UR cresce quando T decresce, 

pois, a diferença entre es-e diminui, já que o valor da es tende a se aproximar do valor 

constante da e, onde o contrário também é verdadeiro. Logo o comportamento entre T e 

UR, se torna inversamente proporcional. 

Segundo Ynoue et al. (2017) amplitude térmica é a diferença entre as 

temperaturas máximas e mínimas em um dado período de tempo (diária, mensal, etc.). 

Nota-se na Figura 6, que os meses do período seco apresentaram maior amplitude 

térmica diária quando comparadas aos meses do período seco-úmido. 

Consequentemente, a UR também apresentou mesmo comportamento, visto que é 

dependente da T.  

O mês de julho se destacou entre todo o período de estudo com a maior 
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amplitude térmica diária, sendo de 11,3°C, e uma amplitude diária de 47,7% para 

umidade relativa. Já o mês de dezembro obteve as menores amplitudes diárias de 4,3°C 

e 19,5%, para T e UR, respectivamente. Essa variação abrupta de temperatura ao longo 

do dia se deve a menor concentração de vapor d’água (nuvens), sendo essa variável uma 

reguladora da temperatura.  

As nuvens (formadas de água líquida) tem a função de uma espécie de estufa, 

onde regulam a temperatura devido reduzir a quantidade de radiação solar que chega à 

superfície durante o dia e reduzir a perda de radiação de onda longa durante a noite. 

Com isso a T máxima não é tão alta e a mínima não é tão baixa. Em dias claros (sem 

nuvem) ocorre o inverso. 

 

3. 1. 3 Umidade Específica e Umidade Específica de Saturação do Ar 

 

A umidade específica do ar (q) que é a quantidade real de vapor da água presente 

na atmosfera. Já a umidade específica de saturação do ar (qs) é a quantidade de vapor de 

água que conteria na atmosfera.  

A média para os dois períodos de estudo (seco e seco-úmido) de q e qs foram de 

16,25± 2,28 g kg-1 e 21,79± 2,06 g kg-1, respectivamente. No estudo Gomes et al. (2015) 

a média anual da UE foi de 16,24 [16,14; 16,33] g kg-1 (os valores entre [..] representam 

o intervalo de confiança a 95% de confiança) na floresta. 

Fazendo uma análise mensal (TABELA 6) nota-se que, os meses com menor e 

maior q foram respectivamente os meses de julho e novembro, diferentemente do 

encontrado por Gomes et al. (2015), que variou entre 13,9 g kg-1 (agosto) e 17,8 g kg-1 

(março), essa diferença se deve provavelmente pela escala temporal analisada (1999 a 

2010), e principalmente pela falta dos outros meses nas analise do presente trabalho. 

Nos meses de dezembro e setembro os menores e maiores valores de qs, coincidiram 

com os meses de menor e maior temperatura, como se pode observar na Tabela 1. 

 

Tabela 6 – Média, desvio padrão (DP) e mediana por mês da umidade específica (q, g kg-1) e 

umidade específica de saturação (qs, g kg-1) do ar na Rebio Jaru para os meses de julho a 

dezembro no ano de 2018 

Mês 
q (g kg-1) qs (g kg-1) 

Média (±DP) Mediana Média (±DP) Mediana 

Julho 13,12± 1,58 13,09 21,57±  2,19 21,99 

Agosto 14,75± 1,58 15,49 22,46± 2,15 23,33 
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Setembro 15,03± 2,58 15,93 23,65± 2,33 23,69 

Outubro 17,85± 0,59 17,99 22,57± 1,53 22,47 

Novembro 18,19± 0,51 18,11 21,63± 1,51 21,72 

Dezembro 17,84± 0,49 17,94 20,06± 1,36 19,89 

 

A coincidência dos meses de qs e q se deve possivelmente ao fato de que a 

umidade específica de saturação é influenciada principalmente pela T, já a umidade 

específica do ar apresenta variação devido às alterações da pressão atmosférica e 

pressão de vapor d’água.  

O comportamento ao longo do dia da qs obteve pico em torno das 14h e 15h e 

valores mínimos das 6h às 7h, como nota-se na Figura 8. Os valores mínimos da qs 

correspondem ao horário que ocorre a temperatura mínima. 

 

 

Figura 8 – Comportamento da média mensal horária de umidade específica (q, g kg-1) e 

umidade específica de saturação (qs, g kg-1) do ar na Rebio Jaru para os meses de julho a 

dezembro no ano de 2018. 

 

A q, não apresenta muita variação em seu comportamento ao longo do dia, 
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porém com o passar dos meses seus valores aumentam, isso ocorre devido ao aumento 

da precipitação (disponibilidade de água para evapotranspiração). Ao analisar a 

amplitude diária da qs e q, constata-se que há uma diminuição com o passar dos meses, 

onde a maior amplitude diária foi julho e a menor amplitude em dezembro para as duas 

variáveis, com 14,47 g kg-1 e 5,42 g kg-1 para qs, e 2,17 g kg-1 e 0,66 g kg-1 para q, 

respectivamente.  

 

3. 2 FECHAMENTO DO BALANÇO DE ENERGIA SUPERFICIAL 

 

Sendo frequentemente analisados em vários estudos, o fechamento do balanço 

de energia tem por finalidade além de é saber em que processos físicos a energia está 

sendo utilizada, também para aumentar a confiabilidade nos dados de fluxos que são 

gerados pelo método de covariância de vórtices turbulentos (AGUIAR, 2013; 

MONCRIEFF et al., 1997; TWINE et al., 2000). O método do eddy covarience 

apresenta várias condicionantes para o seu êxito, quando comparado com os métodos 

dos demais dados (fluxo de calor no solo e saldo de radiação). 

Como é possível observar na Figura 9, a regressão linear simples entre a energia 

disponível (Rn - G) e a soma dos fluxos (H + LE) resultou em um coeficiente de 

determinação de R2 = 0,82 para o período turbulentos seco, indicando uma correlação 

fortíssima (r = 0,91), e para o período seco-úmido com um coeficiente de R2 = 0,79, que 

aponta uma correlação forte (r = 0,89). 

O período ou local seco tende a ter os melhores resultados para FBE por conter 

os menores índices de pluviosidade e umidade que outros períodos/locais, onde o 

instrumento não sofre influências de vapor d’água ao realizar as medidas, visto que a 

técnica de eddy covariance pode falhar com variações muito abruptas das concentrações 

de vapor d’água e CO2. Por exemplo, em regiões áridas, como no estudo de 

Heusinkveld et al. (2004) que analisaram a área de deserto em Jerusalém obtiveram 

fechamento de 99%. 
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Figura 9 – Fechamento do balanço energético entre a energia disponível (Rn - G) e a soma dos 

fluxos turbulentos (H + LE), no período seco (n= 3.812) e seco-úmido (n = 2.762) na Rebio Jaru 

para o ano de 2018. 

 

Resultados bem próximos aos encontrados no presente trabalho foram os de von 

Randow et al. (2004) que obtiveram um fechamento de 89%, e Aguiar (2013) com 

fechamento de 88%, ambos para a mesma região deste estudo. Trabalhos demonstram 

que o fechamento do balanço de energia superficial fica por volta de 80% 

(VOURLITIS, et al., 2008; WEBLER et al., 2013). Entretanto, Leuning et al. (2012) e 

Mauder et al. (2007) conseguiram resultados mais satisfatórios, com um fechamento de 

90% e 97% respectivamente, ambos em vegetação de savana. 

Segundo Lee (1998) em áreas de vegetação altas a diminuição do fechamento do 

balanço de energia é um problema sério, particular dessas áreas. Assim, para alguns 

autores nessas superfícies complexas como a floresta, é considerado satisfatório um 

FBE entre 70% a 90% (AGUIAR, 2013). 

Vários estudos discutem sobre as causas do problema do fechamento do balanço 

de energia, Foken (2008), por exemplo, concluiu que os pressupostos anteriores que 

medem os erros ou os termos de armazenamento são a razão deste problema, mesmo 

que os fluxos turbulentos sejam derivados de métodos cofiáveis e sensores calibrados. 

 Webler et al. (2013) constataram que os dados de LE são subestimados, 

enquanto o H demonstra ser uma medida mais precisa pois é determinada somente por 

meio de medidas sônicas. Somando a este resultado, o trabalho de Wilson et al. (2002) 

concluíram que geralmente os componentes de fluxos H e LE sendo subestimado e/ou 

Rn sendo superestimada, com desequilíbrio entre 10-30%, o desequilíbrio médio estava 

na ordem de 20%. 

Com o intuito de diminuir a influência de erros de medidas são utilizados 
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métodos de ajustes pós-fechamento. Onde Twine et al. (2000) e von Randow et al. 

(2004) indicam duas formas para que ocorram os ajustes dos dados dos elementos do 

balanço de energia, o primeiro ajuste é o descarte dos dados LE e realizar sua estimativa 

como o resíduo do balanço de energia, e o segundo ajuste é o método razão de Bowen, 

no qual o resíduo é particionado á H e LE conforme valor medido.  

No presente estudo optou-se pela primeira medida de ajuste apresentada, sendo 

modelo de ajuste de LE. Portanto, pode-se observar na Figura 10 a representação do dia 

médio dos componentes do balanço de energia para o período seco e seco-úmido no ano 

de estudo. Para ambos os períodos as variáveis apresentaram comportamento similar 

apresentando spicos próximo as 12h, e valores mínimos em período noturno (das 18h às 

06h). Isso se deve ao comportamento de Rn determinado pelo balanço de radiação. 

No período seco a média de Rn foi de 261,5 W m-2 superior 19,6% a média do 

período seco-úmido, que apresentou valor de 210,2 W m-2. Estes valores são superiores 

aos encontrados por Aguiar et al. (2006), onde os autores obtiveram média desta 

variável de 134,3 W m-2 no período seco para esta mesma área, no ano de 2004. Essa 

diferença possivelmente é devido o ano de 2018 ter sido o quarto ano mais quente da 

história segundo o último relatório da Organização Meteorológica Mundial (OMM) 

(NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2019). 

Consequentemente, essa diminuição de Rn afeta sua distribuição para o fluxo de 

calor latente, fluxo de calor sensível e no fluxo de calor no solo.  No período seco-

úmido é quando se iniciam as chuvas na região, logo há maior incidência de nuvens no 

céu o que diminui a entrada da radiação solar, consequentemente, há uma queda do 

saldo de radiação.  

 

 

Figura 10 – Comportamento da média horária das componentes do balanço de energia, saldo de 

radiação (Rn), fluxo de calor latente (LE), fluxo de calor sensível (H), fluxo de calor no solo (G) 

nos períodos seco e seco-úmido na Rebio Jaru para o ano de 2018.  
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No estudo de von Randow et al. (2004), o LE apresentou média no período seco 

de 108,6 W m-2, enquanto o presente estudo apresentou uma média de 216,2 W m-2 no 

mesmo período. Já no período seco-úmido, a média foi de 176,2 W m-2, tendo uma 

diminuição de 18,5% de um período para outro. Essa diminuição se deve pela área de 

floresta não apresentar drásticas mudanças na evapotranspiração, devido suas raízes 

serem profundas alcançando assim o lençol freático e obtendo água no sistema durante 

todos os períodos.  

O H apresentou uma queda de 25% de um período ao outro (45,5 W m-2 – seco; 

34,1 W m-2 – seco-úmido). Com maior disponibilidade de água no sistema a energia é 

preferencialmente utilizada para o processo de evapotranspiração, diminuindo energia 

para H, logo diminuindo a temperatura. 

A variável que apresentou maior diminuição na taxa de energia disponível para 

seu processo de aquecimento foi o G, de -0,26 W m-2 no período seco para -0,11 W m-2 

no período seco-úmido, correspondendo a uma diminuição de 57,7%, devido a presença 

de maior quantidade de água no solo, dificultando assim seu aquecimento. 

 

3. 3 DIREÇÃO E VELOCIDADE DO VENTO 

 

Na Figura 11 é possível obter a noção da direção dos ventos sobre a Rebio Jaru e 

a composição superficial de onde os ventos são oriundos. 

É possível observar na Figura 9 a distribuição de frequência de direção e 

velocidade do vento para todo o ano de 2018. As direções predominantes foram sudeste 

(SE) com frequência de ocorrências de 16,9% e norte (N) com frequência de 16,7%, 

sucedida pela direção nordeste (NE) com 14,8%. A direção com menor frequência foi a 

sudoeste (SO) com 3,8%. A direção do vetor unitário resultante, forma comum de 

representar a direção média do vento, (ilustrado pela linha vermelha na FIGURA 12) é 

66° com 19% de frequência. 
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Figura 11 –Direção do vento nos pontos cardeais e colaterais (N – norte; NE – nordeste; E – 

este; SE – sudeste; S – sul; SO – sudoeste; O – oeste; NO - noroeste) sobre a Rebio Jaru. 

 

Resultado semelhante a este foi encontrado no estudo de Tapajós et al. (2016), 

que analisaram a Floresta Nacional de Tapajós no Pará no ano de 2002, onde a segunda 

direção do vento predominante foi norte com frequência entre 12,9% a 11,4%, 

precedida da direção a leste com aproximadamente 75%. Já Alvez; Silva (2011), 

observaram na Fazenda Maracaí no Mato Grosso durante os anos de 2001 a 2005, que o 

vento de sul-sudoeste foi predominante com média anual de 24,7%. 
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Figura 12 – Distribuição de frequência da velocidade (m s-1) e direção do vento (N – norte; NE 

– nordeste; E – este; SE – sudeste; S – sul; SO – sudoeste; O – oeste; NO - noroeste) na rosa dos 

ventos, para Rebio Jaru para o ano de 2018. 

 

A velocidade predominante de todo ano para todas as direções foi a dos ventos 

de bafagem (1-2 m s-1) como observado na Figura 12, onde representa 42,5% das 

ocorrências (TABELA 7), seguidos dos ventos de Aragem (2-4 m.s-1) com 38,2% e os 

ventos de calmaria (0-1 m s-1) com 16,3%. A menor ocorrência com 0,1% foram os 

ventos muito fresco (≥ 11 m s-1), e houve ausência de ventos frescos (9-11 m s-1) 

praticamente em todo o ano, exceto no mês de setembro com 0,1% de ocorrência.  

A Escala de Beaufort é composta do número de 0 a 12, entretanto o 

comportamento dos dados do presente trabalho vai até o valor 6 da escala, como 

observado. Este comportamento de “ventos calmos” com velocidade representativa 

inferiores a 4 ms-1, possivelmente pode ser relacionada à altura do sensor estar apenas a 

27 metros do dossel continuo da floresta, visto que conforme Volpe; Schöffel (2001) a 

velocidade do vento sobre uma área vegetada aumenta com a altura.  
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Tabela 7 – Distribuição da frequência (%) da velocidade do vento (VV) anual e mensal para o 

ano de 2018 para a Rebio Jaru 

VV 

(m s-1) 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 

Calmaria 

0-1 
12,2 15,3 16,3 18,2 21,8 19,3 18,2 12,5 13,6 17,7 16,3 16,5 16,3 

Bafagem 

1-2 
43,7 39 44,8 51,7 38,1 40,2 38,7 38 37,5 47,7 42,4 46,2 42,5 

Afagem 

2-4 
41,2 42,3 37,0 28,8 38,9 40 37,6 45 44,9 32 38,2 33,8 38,2 

Fraco 

4-6 
2,4 3,2 1,9 0,8 1 0,5 5 4 3,8 2,3 2,5 2,8 2,6 

Moderado 

6-9 
0,5 0,3 0 0,3 0,2 0 0,5 0,4 0,1 0,3 0,3 0,4 0,3 

Fresco 

9-11 
0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 

Muito 

fresco 

≥11 

0 0 0 0,2 0 0 0 0,1 0 0 0,3 0,3 0,1 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Analisando mensalmente as velocidades dos ventos, observa-se que, o mês que 

se destacou com maior ocorrência de vento de calmaria foi o mês de maio (21,8%), por 

sua vez, o vento de bafagem apresentou maior ocorrência no mês de abril (51,7%). Os 

ventos de afagem e fresco teve como destaque o mês de setembro (44,9% e 0,1%, 

respectivamente), esses ventos são característicos por mover folhas, grandes galhos e 

árvores pequenas, na devida ordem (INPE, 2019).  

O mês de julho apresentou as maiores ocorrências de ventos fraco (5%) e 

moderado (0,5%).  Os ventos mais fortes classificados como muito fresco, que movem 

ramos das árvores, foram observados nos meses de novembro e dezembro (0,3%), 

possivelmente pela intensificação das chuvas na região nesse período, como abordado 

na Figura 2.  

Percebe-se que não há uma sazonalidade bem definida para a velocidade do 

vento, pois a representatividade da VV fora do intervalo de 1 m.s-1 a 4 m.s-1 é pequena. 

Entretanto, sutilmente, os ventos tendem a se intensificar na estação chuvosa, que 

incluem os meses de dezembro a março. Diferentemente do resultado encontrado por 

Alves; Fisch; Vendrame (1999), onde para o mesmo sítio em estudo, houve tendência 

de ventos mais intensos na estação seca. 

Conforme já mencionado, segundo Greenberg et al. (2004) a torre na Rebio Jaru 

contém um footprint aproximadamente de 20 km de raio, com velocidade média do 

vento de 5 m s-1. Entretanto foi perceptível nos resultados encontrados que são poucas 
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as ocasiões em que a VV foi maior ou igual a condição de ventos fracos (4-6 m s-1), 

resultando em somente 3% de ocorrência em todo o ano. Logo, pela condição da 

velocidade do vento não alcançar a velocidade média de 5 m s-1, provavelmente que o 

footprint do sítio seja inferior a 20 km de raio. 

Consoante ao observado, a direção predominante para o ano de estudo é sudeste 

e norte quase que de forma igualitária. Entretanto analisando mensalmente nota-se que 

há variações constantes do comportamento da direção do vento, como demonstra a 

Figura 13 e Figura 14. Esta distinção provavelmente se deve as características 

macroclimáticas de cada mês, como por exemplo, a temperatura e diferença de pressão, 

além das influências das massas de ar que interferem na circulação geral da atmosfera. 

Souza; Liberato; Lima (2018), que analisaram o vento em dois períodos distintos 

no ano de 2012 e 2013 (chuvoso e seco, respectivamente) na cidade de Vilhena, 

localizada mais ao sul de Rondônia, observaram que o mês de janeiro teve como direção 

predominante norte, similar ao resultado deste estudo, enquanto o mês de julho a 

direção predominante foi a sul, diferentemente dos resultados deste trabalho, sendo a 

direção sudeste. 
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Figura 13 – Distribuição de frequência da velocidade (m s-1) e direção do vento (N – norte; NE 

– nordeste; E – este; SE – sudeste; S – sul; SO – sudoeste; O – oeste; NO - noroeste) na rosa dos 

ventos, para Rebio Jaru para os meses de janeiro a junho no ano de 2018. 
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Figura 14 – Distribuição de frequência da velocidade (m s-1) e direção do vento (N – norte; NE 

– nordeste; E – este; SE – sudeste; S – sul; SO – sudoeste; O – oeste; NO - noroeste) na rosa dos 

ventos, para Rebio Jaru para os meses de julho a dezembro no ano de 2018. 
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Os meses de junho e julho foram os que apresentaram as menores ocorrências de 

ventos oriundos de sudoeste, oeste e noroeste. Possivelmente, devido à alta 

concentração dos ventos que vem do sudeste. De forma geral, os meses que 

apresentaram direção predominante a sudeste foram de abril a outubro (exceto mês de 

maio com direção a sul), e de setembro a março a direção predominante foi a norte, 

resultado similar ao trabalho de Andrade (2013). Nota-se uma sazonalidade no 

comportamento dos ventos predominantes.  

Este comportamento, é devido a uma movimentação de massas de ar na estação 

de verão e inverno no Brasil, justificando essa predominância dos ventos neste estudo, 

como é possível observado na Figura 2.  

 

3. 4 FECHAMENTO DO BALANÇO DE ENERGIA SUPERFICIAL EM 

RELAÇÃO AOS PONTOS CARDEAIS 

 

O fechamento do balanço de energia para cada direção do vento dos períodos 

seco e seco-úmido está demonstrado através das regressões lineares na Figura 15. Nota-

se que a direção a oeste foi a que demonstrou o menor fechamento com um coeficiente 

de determinação de R2=0,74 indicando correlação forte (r=0,86) conforme a 

classificação de correlação de Dantas (1998). A direção a este apresentou o maior FBE 

com coeficiente de correlação de R2 =0,83 indicando correlação fortíssima (r=0,91). 

McGloin et al. (2018) analisando os anos de 2012 a 2014 em cinco sítios com 

vegetação distintas (floresta de coníferas, floresta decídual temperada, plantação de 

colza e pantano de capim), observaram que o FBE também variou com a direção do 

vento em cada local. Onde no sítio de floresta decídual temperada o menor e maior 

fechamento foi à direção sul (R2 =0,86) e noroeste (R2 =0,92), respectivamente.  
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Figura 15 – Fechamento do balanço energético entre a energia disponível (Rn - G) e a soma dos 

fluxos turbulentos (H + LE), para a direção Norte (n=2009), Leste (n =1532), Sul (n =2205) e 

Oeste (n =830) na Rebio Jaru para período seco e seco-úmido de 2018. 

 

O melhor fechamento (R2 =0,83) encontrado neste estudo, ficou com coeficiente 

de determinação inferior ao menor fechamento (R2 =0,86) do estudo citado 

anteriormente, possivelmente pela série de dados do presente trabalho ser diferente, e 

principalmente pelas características distintas de cada sítio como relevo, vegetação e 

altura da instalação dos sensores. Ainda em seus resultados, McGloin et al. (2018) 

observou que os melhores FBE ocorreram em condições atmosféricas moderadamente 

instáveis, já em vegetação heterogênea, e topografia com muitos relevos apresentam 

baixo FBE.  

Vários estudos observaram tais ligações entre o fechamento do balanço de 

energia com o tipo de superfície, topografia, velocidade de fricção do ar (u*) e 

estabilidade atmosférica (BARR et al., 2006; FRANSSEN et al., 2010; LEE; 

MASSMAN; LAW, 2006; ONCLEY et al., 2007), sendo variáveis que influenciam nos 

fluxos e logo no balanço de energia e seu fechamento. 

As direções a sul e norte apresentaram fechamentos intermediários, mesmo 

sendo as direções predominantes e com maiores intensidades neste período de análise 
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(período seco e seco-úmido) como pode ser observado na Figura 16. De acordo com 

von Randow et al. (2004), uma característica que influencia a obter o melhor FBE é a 

alta velocidade do vento. 

 

 
Figura 16 –  Distribuição de frequência da velocidade (m/s) e direção do vento (N – norte; E – 

este; S – sul; O – oeste;) na rosa dos ventos sobre a Rebio Jaru com raio de 20km (medida do 

footprint), para o período seco e seco-úmido no ano de 2018. 
 

A direção que apresentou ventos fraco e moderado (0,3% e 0,054%, 

respectivamente) em pequena representatividade, foi a que obteve o melhor fechamento, 

direção E. Possivelmente pela cobertura vegetal de onde os ventos são oriundos serem 

mais homogêneas (FIGURA 16), como já observado nos trabalhos de (McGloin et al. 

(2018; STOY et al., 2013) áreas com vegetação homogêneas tendem a ter um melhor 

FBE.  

Já as outras direções (N, S e O) na superfície terrestre possuem grandes áreas 

degradadas, pastagens, clareiras e o corpos d’água, como é possível observar na Figura 

16, assim influenciando de forma negativa para um baixo fechamento no balanço de 

energia.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O microclima apresentou sazonalidade bem definida, com um índice 

pluviométrico anual de 2475 mm, ficando acima das médias anuais de estudos 

anteriores. A maior parte da precipitação ocorreu nos períodos seco-úmido e úmido. A 

direção do vento que apresentou maior ocorrência de precipitação foi a N, seguida de 

NO e NE, possivelmente devido a circulação atmosférica que traz ar mais úmido do 

oceano atlântico norte, adentrando o continente. 

A temperatura e a umidade relativa do ar no ano de 2018 foram de 25,7±1,5 °C e 

81,4± 11,2% respectivamente, onde, se mantiveram dentro do esperado do 

comportamento sazonal do sítio. O mês com maior T foi o mês de setembro, e o mês 

com menor foi mês de dezembro. Já UR, as ocorrências de maiores valores mensais foi 

no mês de dezembro e menor foi em julho. 

As direções predominantes dos ventos na Rebio Jaru foi SE e N, sucedida NE. A 

direção com menor frequência foi SO. A velocidade do vento predominante anual foi de 

ventos de bafagem, com 42,5% das ocorrências, seguidos de ventos de aragem, 

demonstrando ser um sítio com ventos tranquilos, visto que a velocidade variou entre 1 

a 4 m.s-1. 

Para as análises realizadas nos períodos seco e seco-úmido, o FBE gerou 

coeficientes de determinação de R2 =0,83 e R2 = 0,79, respectivamente. Demonstrando 

que o período seco tende a um melhor fechamento por apresentar menores precipitações 

e umidade, assim o instrumento não sofre influências da água de chuva ou pelo excesso 

de umidade ao realizar as medidas. 

O comportamento da direção e velocidade do vento obteve sazonalidade, 

variando assim com os períodos de estudo, devido as circulações de massas de ar da 

estação de verão e inverno no país.  Quanto à direção que obteve o melhor FBE foi a 

direção E, com coeficiente de correlação de R2=0,83, e o menor fechamento foi a 
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direção à O com R2=0,74. Possivelmente devido à homogeneidade da vegetação dos 

ventos oriundos da direção E, enquanto a O há muitas áreas degradadas.  

Devido à complexidade e importância do tema, é de suma importância que 

sejam realizados estudos mais detalhados para caracterizar o comportamento da direção 

e velocidade do vento com uma serie temporal maior. Para trabalhos futuros que visem 

analisar o fechamento do balanço de energia em diferentes direções, aconselha-se 

adicionar em suas análises variáveis como a velocidade de fricção (u*), estabilidade 

atmosférica e as caracteríticas topograficas da região. 
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