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ESTIMATIVA DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO PELO MÉTODO DE 

PRIESTLEY-TAYLOR EM ÁREAS DE FLORESTA E PASTAGEM NA 

AMAZÔNIA. 

x 

Autor: SYLVIA ELAINE MARQUES DE FARIAS 

Orientador: Prof. Dr. ANTONIO ROBERTO PEREIRA 

RESUMO 

Foi estimado o calor latente pelo método de Priestley e 

Taylor (1972), segundo a proposição de Pereira e Villa Nova (1992), para 

o parâmetro a e comparado com o calor latente medido (método das 

correlações dos turbilhões), para cada sítio (floresta e pastagem) e época 

do experimento, no âmbito do projeto ABRACOS (1990-1994), nas 

escalas horárias e diárias. A localização dos sítios diferiram segundo a 

estação seca, extensão espacial das áreas de pastagem e a proximidade 

do oceano. Os sítios experimentais estão localizados na parte central 

(Manaus, AM), oriental (Marabá, PA) e sudoeste (Ji-Paraná, RO) da 

Amazônia, compreendendo cinco sítios do Projeto ABRACOS. Os sítios 

estão assim localizados: a) Área desmatada próxima a Manaus, Fazenda 

Dimona (2° 19'5, 60° 19W; 80m); b) Imediações de Marabá, Fazenda Boa 

Sorte (5° 10'S, 48°45W; 170m), e Reserva Vale do Rio Doce (5°45'S, 

49°10W; 150m); c) Ji-Paraná, RO, próximo o limite Sudoeste da floresta, 

Fazenda Nossa Senhora Aparecida (100 45'S, 62°22W; 220m), e Reserva 

Jaru (10 0 5'S, 61° 55W; 120m). Os resultados obtidos apresentaram 

boas correlações entre o calor latente estimado (Priestley-Taylor) e o 



xi 

medido (Hydra). As melhores correlações foram obtidas para os sítios 

florestas, situação também observada para a correlação entre o 

parâmetro de Priestley-Taylor estimado (Pereira e Villa Nova) e o medido 

(Hydra). Na escala horária, na maioria dos casos, o calor latente 

estimado superestimou o calor latente medido. Na escala diária, se 

constatou que as melhores estimativas encontradas, tanto para o calor 

latente quanto para o parâmetro de Priestley-Taylor, foi observada para 

os dias em que foram encontrados os maiores fluxos de energia 

(radiação líquida e calor sensível). Foi verificado que o parâmetro de 

Priestley-Taylor é uma função do calor sensível. 



ESTIMATE OF EVAPOTRANSPIRATION FOR THE METHOD OF 

PRIESTLEY-TAYLOR IN AREAS OF FOREST AND PASTURE IN 

AMAZONIA. 

xii 

Author: SYLVIA ELAINE MARQUES DE FARIAS 

Adviser: Prof. Dr. ANTONIO ROBERTO PEREIRA 

SUMMARY 

lt was dear the latent heat for the method of Priestley and 

Taylor (1972), according to proposition Pereira and Villa Nova (1992), for 

the parameter the and compared with the measured latent heat (method 

of the correlations of the whirls), to each ranch (forest and pastagem) 

and time of the experiment, in the ambit of the project ABRACOS (1990-

1994), in the hourly and daily scales. The location of the ranches 

differed according to the station it evaporates, space extension of the 

pasture are as and the proximity of the oceano The experimental ranches 

are located in the central part (Manaus, AM), oriental (Marabá, PA) and 

Southwest (Ji-Paraná, RO) of Amazonia, understanding five ranches of 

the Projeto ABRAÇOS. The ranches are like this located: the) dose 

deforested Area Manaus, Fazenda Dimona (2019'S, 60019W; BOm); b) 

Environs of Marabá, Fazenda Boa Sorte (5°10'S, 48°45W; 170m), and 

Reservation is Vale do Rio Doce (5°45'8, 49°10W; 150m); c) Ji-Paraná, 

RO, dose the Southwest limit of the forest, Fazenda Nossa Senhora 

Aparecida (10045'S, 62°22W; 220m), and Reserves Jaru (1005'S, 61° 

55W; 120m). The obtained results presented good correlations among 
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the dear latent heat (Priestley-Taylor) and the measured (Hydra). The 

best correlations were obtained to the ranches forests, situation also 

observed for the correlation among the parameter of dear Priestley

Taylor (Pereira and Villa Nova) and the measured (Hydra). In the hourly 

scale, in most of the cases, the dear latent heat overestimated the 

measured latent heat. In the daily scale, it was verified that the best 

found estimates, so much for the latent heat as for the parameter of 

Priestley-Taylor, it was observed for the days in that were found the 

largest flows of energy (liquid radiation and sensitive heat). it was 

verified that the parameter of Priestley-Taylor is a function of the 

sensible heat flux. 



1 - INTRODUÇÃO 

Em uma breve revisão histórica sobre o tema da 

evapotranspiração, foi observado que o assunto já merecia certa 

importância desde tempos remotos. O interesse formal na área de 

evaporação teve início nos anos 600 a 500 a.C. Aristóteles revelou o 

conceito com uma vaga noção do que seja calor latente, embora ele não 

acreditasse na relação causa-efeito entre vento e evaporação. Descartes, 

antagonicamente ao pensamento aristotélico, defendia que a evaporação 

seria causada pelo calor do Sol e seria equivalente à agitação das 

partículas, iniciando-se assim, a experimentação como parte essencial 

das investigações científicas (Sediyama, 1996). 

De forma geral, o termo evapotranspiração é usado para 

descrever o processo conjunto de evaporação da água do solo e da 

transpiração das plantas. As perdas de água das superfícies terrestres 

para a atmosfera, possui um interesse comum para os estudiosos sobre 

este assunto, levando-se em consideração que a evapotranspiração 

possui grande importância no ciclo hidrológico. 

As mudanças de fase, líquido-vapor e vice-versa, provê um 

mecanismo para a redistribuição da energia dentro de um ecossistema 

através da atmosfera. A energia absorvida e liberada durante as 

mudanças de estado da água tem importante papel, não só nas 

condições atmosféricas locais, como também na circulação geral. 

Partindo-se do ponto de vista da importância do ecossistema 

amazônico, nas ultimas décadas, a floresta Amazônica tem despertado a 
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atenção da comunidade científica tanto pelo desmatamento em grande 

escala, como pela influência deste, no clima regional e local. Sua 

importância para outras regiões, deve-se ao fato dela ser uma fonte de 

energia, a qual é carregada pela circulação geral da atmosfera para 

outras regiões. A região Amazõnica corresponde a 8% do cinturâo 

latitudinal (looN - 100 S), que representa 34% da superfície terrestre (ou 

88xl06 km2), dos quais 23% são áreas continentais, sendo metade 

destas cobertas por florestas naturais (Molion, 1988 e Molion, 1990). 

Quanto as trocas de energia entre a superfície e a 

atmosfera, já foram realizados diversos experimentos científicos com o 

objetivo de se compreender melhor as interações entre as variáveis que 

envolvem dois tipos de ambientes, a floresta natural e as áreas de 

pastagens (área desmatada). Dentre os diversos experimentos, ressalta

se o Projeto ABRACOS (Estudo Anglo-Brasileiro de Observação do Clima 

da Amazõnia) cujo objetivo foi melhorar os modelos de previsão do 

tempo, em decorrência dos possíveis impactos climáticos, causados pela 

substituição da vegetação natural por cultivos agrícolas ou pastos (Gash 

et aI., 1996). Durante a realização desse experimento foram feitas 

medidas micrometeorológicas para três setores distintos na Amazõnia 

(sudoeste, centro e leste). As medidas envolveram equipamentos 

sofisticados e pessoal especializado, adotando-se de metodologia 

internacionalmente definida como padrão micrometeorológico de 

estimativa de fluxos atmosféricos. 

A água é um excelente moderador térmico devido ao seu alto 

calor específico, sendo o fluxo de calor latente fundamental na partição 

de energia disponível à superfície. A substituição de floresta nativa por 

pastagens causa alterações na partição do saldo de radiação, sendo tal 

fato relatado por diversos autores, entre eles Gash e Shuttleworth 

(1991), Lyra et alo (1994) e Souza (1997). Para a estimativa da 
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evapotranspiração, no ãmbito do ABRACOS, foi utilizado o equipamento 

Hydra, um dispositivo bastante sensível, desenvolvido pelo Instituto de 

Hidrologia, Wallingford (IHjUK) (Shuttleworth et al., 1988; Wright et al., 

1992), que utiliza a técnica de correlação dos vórtices turbulentos. Uma 

desvantagem deste método é que os instrumentos não são ainda 

robustos para medidas por longo período e não funcionam 

adequadamente se deixados sem uma manutenção diária. 

Para se evitar essa situação, existem métodos que utilizam 

medidas produzidas por sensores mais robustos, porém, menos 

precisos, mas que podem gerar informações, até por algumas semanas, 

sem necessidade de manutenção diária. Para o caso do fluxo de calor 

latente, destaca-se aquele proposto por Priestley e Taylor (1972), que 

necessita apenas de medidas do saldo de radiação, do fluxo de calor 

sensível no solo (no caso de vegetação de porte pequeno), e da 

temperatura do ar imediatamente aCIma da superfície 

evapotranspirante. 

O presente estudo objetivou estimar.a evapotranspiração de 

áreas com florestas e com pastagem, para três sítios experimentais 

distintos (sudeste, central e leste da Amazônia) todos no ãmbito do 

Projeto ABRACOS (1990-1994). O fluxo de calor latente estimado por 

correlação dos vórtices turbulentos, aqui adotado como padrão, será 

comparado com aquele estimado pelo método de Priestley e Taylor 

(1972), tanto na escala horária, quanto na diária. Foi também verificado 

se a parametrização proposta por Pereira e Villa Nova (1992), para o 

parãmetro de Priestley-Taylor, resulta em uma boa estimativa do fluxo 

de calor latente na região Amazônica. 



2 - REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 - Conceitos e Definições 

Evapotranspiração é o termo utilizado para a ocorrência 

simultãnea de dois processos (físico e biofísico) comuns na natureza: 

evaporação e transpiração. A evaporação é o processo físico pelo qual 

uma substância (no caso a água) passa do estado líquido para o gasoso. 

E transpiração é a evaporação da água utilizada nos processo 

metabólicos das plantas, através dos estômatos. A evapotranspiração 

representa o transporte de água da superfície continental de volta para a 

atmosfera, sendo o contrário da precipitação (Thornthwaite, 1948). 

Penman (1948) demostrou que na ausência de qualquer controle na 

superfície terrestre, a evaporação depende unicamente das condiçôes 

meteorológicas. 

Dentro do termo evapotranspiraçâo foram definidos 

conceitos segundo a disponibilidade de água (umidade) no solo e do 

poder (capacidade) evaporante do ar. Evapotranspiraçâo Potencial é 

aquela onde as perdas ocorrem livremente no limite superior, ou seja, 

quando em nenhum instante, a demanda atmosferica é restringida por 

falta de suprimento de água no conjunto solo- planta (Costa et al.,1998). 

No entanto, quando não há umidade disponível em quantidade 

suficiente a evapotranspiração freqüentemente é menor do que a que se 

verifica caso houvesse água plenamente disponível no solo, sendo essa 

denominada de evapotranspiração real (Ayoade, 1996). 
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Define-se evapotranspiração de equilíbrio como a menor 

evapotranspiração possível de uma superfície sem restrição hídrica e 

pode ser calculada simplesmente em função da disponibilidade radiativa 

e da temperatura (Slater e McIlroy, 1961). 

2.2 - Fatores que afetam a Evapotranspiração 

Na atmosfera, é a troposfera a camada que detém a maior 

quantidade de água com cerca de 75% da massa gasosa total da 

atmosfera, e conseqüentemente a totalidade do vapor d'água e de 

aerossóis (Ayoade, 1996), e nessa camada, acontecem as principais 

trocas de energia. Dividindo a troposfera em camadas, segundo os 

mecanismos dominantes para as trocas de energia, encontramos a 

camada laminar ou superfícial, que marca a interface entre o solo e a 

atmosfera. A transferência de energia nesta camada acontece por 

condução e difusão molecular; sendo as trocas de calor e umidade 

bastante lentas (camada limite laminar). Imediatamente aCIma, 

encontra-se a camada de atrito, cuja espessura depende do 

aquecimento/resfriamento da superfície (camada limite planetária). A 

transferência vertical de calor nesta camada ocorre predominantemente 

por meio de turbulência, isto é, por meio de movimentos de 

redemoinhos. A seguir, encontra-se a atmosfera livre, camada isenta dos 

efeitos do atrito, onde os ventos são mais fortes e determinados por 

sistemas meteorológicos de meso e escala sinótica. A transferência 

vertical de energia nesta camada, ocorre principalmente pela formação 

de nuvens. A água evaporada da superfície é transportada para o alto 

como vapor, e quando se condensa para formar as nuvens ocorre a 

liberação do calor latente (Ayoade, 1996). 
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o suprimento de água para a atmosfera é proveniente da 

superfície terrestre através do solo nú, das superfícies aquáticas e da 

transpiração das plantas. Dada a importância da água para plantas e 

animais, existe a preocupação com a evapotranspiração no ciclo 

hidrológico. 

Evapotranspiração é um processo complexo influenciado por 

fatores como radiação líquida, estrutura do dossel, umidade, velocidade 

do vento, e estatus físiológicos da água na vegetação (Baldocchi et al., 

1985). 

Evapotranspiração é um assunto relativamente simples do 

ponto de vista teórico, porém, no lado prático das medições, torna-se 

bastante complexo e difícil, principalmente em áreas remotas (Ometto, 

1981). 

A evapotranspiração é controlada pela disponibilidade de 

energia, pela demanda atmosférica, e pelo suprimento de água do solo 

às plantas. Penman (1956) alertava para o aspecto fundamental do 

balanço de radiação da superfície evaporante. A rugosidade da 

superfície é outro aspecto a ser considerado quando se compara 

resultados obtidos em vegetação com portes diferentes, pois ela impõe 

turbilhonamento mais intenso e trocas mais rápidas em áreas mais 

rugosas (Pereira et al., 1997). 

A evapotranspiração pode ser estimada usando-se fórmulas 

ou modelos. Muitas delas são empíricas e não permitem estimativas 

razoáveis em locais diferentes daqueles para os quais elas foram 

deduzidas. As fórmulas que são teóricas, por natureza, são aplicáveis 

em qualquer lugar, embora tenham suas limitações. As fórmulas 

teóricas de evaporação se baseiam, em duas abordagens fundamentais -

a aerodinãmica e a do balanço energético. Na abordagem aerodinâmica, 

o fluxo de vapor, que advém de uma superfície onde ocorre evaporação, 
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está relacionado ao processo de difusão turbulenta. A evaporação é 

expressa como uma função da velocidade do vento e do gradiente de 

pressão de vapor sobre a superfície evaporante. Isso exige a árdua e 

difícil tarefa de medir a velocidade do vento e a pressão do vapor na 

superfície onde ocorre evaporação ou perto dela, e num outro nível, 

acima dela (Ayoade, 1996). A evapotranspiração de um sistema é difícil 

de ser medida e, muitas vezes, é praticamente impossível sua 

determinação direta. Geralmente, calcula-se a evapotranspiração a 

partir de métodos empíricos em função de dados meteorológicos, e de 

coeficientes ajustados (Ribeiro et aI., 1979). 

Em função dos fatores (solo, planta e atmosfera) que afetam 

a evapotranspiração de suas complexas relações e das dificuldades 

técnicas à sua determinação, desenvolveram-se diversos métodos na 

tentativa de quantificá-la, dentre os quais pode-se citar o método de 

Priestley e Taylor (1972). 

2.3 - Evapotranspiração de Florestas 

Com o desenvolvimento de métodos e técnicas para se 

conhecer a evapotranspiração em culturas agrícolas, consideráveis 

esforços foram dedicados para se entender, medir e calcular a 

evapotranspiração de florestas. Em princípio, vários autores consideram 

complexas estas medidas (Shuttleworth e Calder, 1979; Baldocchi et aI., 

1985; Fritschen e Simpson, 1985). 

Com relação a evapotranspiração, as culturas agrícolas 

diferem das florestas principalmente pelo porte. Shuttleworth e Calder 

(1979), caracterizando as florestas com relação às culturas agrícolas, 

apontam o tamanho como fator principal. Em decorrência do tamanho, 

as florestas são aerodinamicamente mais rugosas. Devido a isso, 
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quantidades significativas de calor sensível são trocadas entre o ar e as 

folhas de forma que, mesmo em climas úmidos, a advecção do calor 

sensível pode ser uma importante fonte de energia para a transpiração 

em florestas. 

Com relação a outros fatores referentes às medidas da 

evapotranspiração em florestas, Fritschen e Simpson (1985) enumeram 

diversos fatores que influenciam as medidas e a modelagem dos 

processos calor sensível e latente nas florestas. Segundo eles, a 

complexidade se origina da presença dos fatores solo-planta; pode 

existir múltiplas camadas de plantas; mudanças nos dosseis com a 

idade e a estação; aumento da profundidade das raízes com o 

desenvolvimento da copa; controle da taxas da transpiração ou 

evaporação pelos estômatos das plantas; reflexão de radiação da planta 

e mudanças na estrutura com a rugosidade; e por fim, o mecanismo de 

"feedback" que possui a planta o qual altera seu desenvolvimento e 

partição da fotossíntese em relação ao stress continuado. 

Pesquisas foram feitas nas ultimas décadas para calcular e 

medir a evapotranspiração em florestas. Estas, foram ao longo dos anos, 

desenvolvendo-se apartir de metodologias e técnicas. Shuttleworth e 

Calder (1979) avaliaram a equação de Priestley-Taylor para estimar a 

evapotranspiração de floresta. Eles concluíram que devido à advecção e 

à altura da vegetação, o método de Priestley-Taylor é de uso limitado e 

advertem contra seu uso indiscriminado, e sugerem que o modelo seja 

ajustado empiricamente incluindo o termo de interceptação de água das 

chuvas. 

Vários métodos foram utilizados para a estimativa da 

evapotranspiração em florestas, desde a instalação de lisímetros a 

técnicas mais aprimoradas como a da correlação dos vórtices 

turbulentos. 
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Apesar dos gradientes de temperatura e de umidade do ar 

sobre o dossel serem pequenos devido à turbulência gerada pela 

rugosidade, a técnica da razão de Bowen foi usada com sucesso 

considerável (McNaugnton e Black, 1973; Black, 1979). O método de 

correlação dos vórtices turbulentos foi igualmente usados com sucesso 

razoável para determinar fluxos de energia em florestas. A correlação de 

vórtices foi usada para obter o fluxo de calor sensível (H). O fluxo de 

calor latente, foi calculado então combinando H com outras condições 

medidas. Quando a velocidade do vento era moderada, o método obteve 

boas estimativas. Com baixas velocidades o método falhou devido a 

problemas associados com o protelar dos anemõmetros mecânicos. 

Fritschen e Simpson (1985) avaliaram a aplicaçâo de 

diversos métodos para a determinação direta da evapotranspiração de 

florestas. Eles concluíram que os métodos da correlação dos vórtices 

turbulentos e do balanço de energia são apropriados para florestas. No 

entanto, apesar de no passado o método da correlação dos vórtices ser 

considerado complicado operacionalmente, devido a sua dificuldade 

instrumental, atualmente, esse método é bem mais plausível. 

Métodos meteorológicos - desses métodos, o método da 

correlação do vórtices turbulentos não requer qualquer suposiçâo 

(princípios) sobre os valores da difusividade dos vórtices Fritschen e 

Simpson (1985). 

2.4 - O Método de Priestley-Taylor 

Analisando observações lisimétricas de evapotranspiração, 

em condições aparentemente não advectivas, Priestley e Taylor (1972) 

propuseram uma simplificação da equação de Penman (1948), 

mantendo apenas o termo que contém o balanço de radiação corrigido 
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por um coeficiente de ajuste (a). Em suma, a contém a radiação líquida 

particionada entre fluxo de calor e evaporação (Viswanadham et al., 

1991). Esse método simplifica a estimativa da evapotranspiração, 

podendo ser acoplado a modelos numéricos de previsão do tempo, visto 

que a radiação líquida pode ser obtida em larga escala, por satélites 

meteorológicos. Em escala local, a radiação líquida pode ser estimada 

com observações obtidas rotineiramente em postos meteorológicos 

(Ometto, 1981, Pereira et al., 1998). 

Bruin e Holtslac (1982) entendem que o método de Priestley

Taylor se aplica a superfícies saturadas, especialmente as superfícies de 

água livre e de solos cultivados sob condições de alta umidade. O 

modelo também foi testado para solo sob condições de restrição hídrica 

(Priestley e Taylor, 1972; Williams et al., 1978; Davies e Allen, 1973; 

Barton, 1979; Mukammal e Neumann, 1977; Sentelhas, 1998). 

A vantagem da substituição do termo aerodinãmico da 

equação de Penman (1948) por uma constante a, foi a de eliminar a 

necessidade de se especificar o mecanismo turbulento de transferência 

de calor, estes muito mais complexos de serem determinados. A 

determinação inicial de a foi feita por Priestley e Taylor (1972), que 

analisaram 11 conjuntos de informações, sendo três deles coletados em 

superfícies vegetadas; um sobre solo nú recém arado, e outros sete, 

sobre superfícies de água. Esse parâmetro, variou entre 1,08 e 1,34, 

sendo 1,26 o seu valor médio. O parãmetro a, variou conforme a 

cobertura da superfície, a = 1,267 (evaporação de superfícies de água); a 

= 1,08 (evaporação de solo nú) e a = 1,323 (evaporação de superfícies 

vegetadas) . 

O método de Priestley-Taylor foi testado sob diferentes 

condições de umidade, cobertura do solo, culturas e também sob 

variadas escala de tempo, (Tabela 1). 
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Os valores do parâmetro de Priestley-Taylor variam 

significativamente dependendo da temperatura do ar e tendem a 1,26 

para temperaturas entre 15 e 30°C (Davies e Allen, 1973; Stewart e 

Rouse, 1977). Thompson (1975) verificou valores de a = 1,26 para 

superfícies úmidas. O valor de a depende da natureza da superfície e 

para floresta é próximo da unidade (Barton, 1979). Barton (1979) 

também sugere, aSSIm como Davies e Allen (1973), que se a for uma 

funçâo da umidade do solo na superfície, e que pode ser mais geral se a 

é modificado levando-se em conta as trocas que influem na umidade do 

solo sob condições não potenciais. Williams et aI. (1978), não encontrou 

relação consistente entre a e a umidade do solo. Marsh et aI. (1981) 

sugeriu uma equação relacionando a para a umidade do solo em um 

local no alto Ártico, concluindo que a relação foi específica para o local. 

O valor de a decresce com o aumento da razão LEjRn (Thompson, 1975; 

Pereira et al., 1997). Tanner e Jury (1976) afirmam que, quando os 

valores de Rn em 24 horas foram usados, a foi 1,35 ± 0,10, dependendo 

da cultura e do clima local; no entanto, para valores diurnos de Rn com 

a foi menor. Jury e Tanner (1975) mostraram que a aumentou com 

advecção e sugeriram um procedimento para adaptação para condições 

advectivas. Kanemasu et aI. (1980) constataram que mesmo com a 

correção de Jury e Tanner (1975), a evapotranspiração foi 

grosseiramente subestimada em condições de advecção. O valor de a 

varia linearmente com o fluxo de calor sensível seguindo tendência 

positiva, nas escalas horárias e diária (Pereira e Villa Nova, 1992). 
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Tabela 1 - Valores de alfa para diferentes superficies evapotranspirantes, sob 
di al d 'd d versas esc as e tempo e um1 a e. 

Autores a. a. médio 
1* 1,08-1,34 1.26 
2* 1,01-1,34 1.27 
3* 1,05 
4* 1,28 ano Úmido 
4* 1,57 Ano Seco 
5* 1,28 
5* 1,45 
6* 1,46-1,66 
7* 1,22-1,30 
8* 1,30 
9* 1,16 + 0,56 
10* 1,37 + 0,08 
11* 1,18 - 2,85 
12* 1,35-1,40 
13 1,20 verão 
13 1,50 inverno 
14 1,27 ± 0,1 
15 0,73 ± 0,07 
16 0,81 horário 

17** 0,91'±0,17 (O-I) C 
17** 1,02±0,11 (P-V)C 
17** 1,07±0,16 (O-I)RP 
17** 1, 15±0, 10 (P-V)RP 
17** 1,19±0,11 (O-I)P 
17** 1,17±0,12 (P-V)P 
18 1,34 mensal 
18 1,30 decendial 
19 1,14±0,46 (cresc. vegetal) 
19 1,13±0,50 (mat. Fisiolôg) 
19 1,068±0,227 (diária) 
20 

1- Priestley e Taylor (1972) 

4- Jury e Tanner (1975) 

7-Baileye Davis (1981) 

10- Jackson et al. (1976) 

13- Bruin e Keijman (1979) 

16 - Adms et al. (1991) 

19-André et al.(1996) 

0,97±0,1 úmido 
1,32±0,15 seco 

2 - DaVls e Allen (1973) 

5 - Kanemasu et al. (1976) 

8- Leite et al. (1980) 

11- Pereira e Villa Nova (1992) 

14 - Novak e B1ack (1982) 

17 - Pereira et al. (1997) 

20-Sentelhas et al (1998) 

Cobertura 
Diversas 
Gramado 
Floresta 
Batata 
Batata 
Sorgo 
Soja 

Caupi 
Soia 

Feijão 
Flor. Amazônica 

Solo Úmido 
Arroz irrigado 
Alfafa Irrigada 

Lago 
LagO 

Solo nu 
Abeto (coníferas) 
Abeto (coníferas) 

Grama batatais 

Cana -de-açúcar 

Milho 

Grama batatais 

3- McNaughton e Black (1973) 

6- Shouse et al. (1980) 

9- Viswanadham et al. (1991) 

12- Cunha e Bergamaschi (1994) 

15 - Giles et al. (1985) 

18 - Peres et al. (1997) 

• *Fonte: Pereira et al, 1997a e 1997b; (O-I) Outono Inverno; (P-V) Primavera Verão; C -
Campinas; RP - Ribeirão Preto; P - Pindamonhagaba. 
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Quanto às escalas de tempo, o parâmetro de Priestley-Taylor 

varia tanto na escala horária, como na diária, e na sazonal. Na escala 

horária, a varia continuamente para condições de saturação do solo 

(Priestleye Taylor, 1972; Bruin e Keijman, 1979; Tsann-Wang, 1977; 

Bailey e Davis, 1981; Choudhury e Idso, 1985; Viswanadram et aI., 

1991; Pereira e Villa Nova, 1992) e também sob condições de deficiência 

hídrica (Tsann-Wang, 1977). Aplicando-se o método ao longo do dia, 

para condições potenciais de evapotranspiração, a variação de a tendeu 

a 1,26 (Priestley e Taylor, 1972; Davis e Allen, 1973; Jury e Tanner, 

1975; Kanemasu et aI., 1976; Stewart e Rouse, 1976 e 1977; 8ruin e 

Keijman, 1979; Pereira e Villa Nova, 1992). No entanto, para uma 

cultura de arroz irrigado o valor de a = 1,26 não representa condições de 

advecção (Pereira e Villa Nova, 1992). 

Na escala mensal, Cunha e Bergamaschi (1994), 

encontraram a = 1,40 ± 0,06, para cultura da alfafa. Para cana-de-

açúcar, sob as condições climáticas de Araras, SP, Peres et aI. (1997), 

encontraram a = 1,34, na escala mensal, e 1,30 na escala decendial, 

obtendo a médio de 1,32. 

Na escala sazonal, Bruin e Keijman (1979) observaram que 

mesmo para um lago, a apresentou uma variação entre verão e inverno, 

ou seja, a = 1,20 (verão) e 1,50 (inverno). Bailey e Davis (1981) 

mostraram que a decresce com o aumento no déficit de água no solo. A 

variação de a apresentou tendência de seguir a distribuição das chuvas 

durante o ano, sendo maior em períodos úmidos. Em períodos secos, 

ficou evidenciado o efeito advectivo resultando em valores elevados de a 

(Pereira, et aI., 1997). Pereira e Villa Nova (1997), encontraram na escala 

sazonal diferentes valores de a, para grama batatais (Paspalum notatum 

Flugge) em três cidades do Estado de São Paulo, utilizando 

evapotranspirômetros de drenagem. Em Campinas o valor a obtido foi 
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de 0,91±0,17 - (outono-inverno) e 1,02 ±0,11 (primavera-verão), em 

Ribeirão Preto a = 1,07 ±0,16 (outono-inverno) e 1,15±0,10 (primavera

verão), e em Pindamonhagaba a = 1,19± 0,11 (outono-inverno) e 

1,17 ± 0, 12 (primavera-verão). 

Considerando-se as variáveis de larga escala, a é 

primariamente determinado pela resistência da superfície e cresce 

assintoticamente com essa resistência. Simulações numéricas para o 

modelo na camada limite atmosférica mostram que (a) não tem valor 

fixo, nem universal (Bruin, 1983; Lhomme, 1997). 

Na escala horária, o parâmetro de Priestley-Taylor varia ao 

longo do dia, mostrando diferentes relações, por exemplo: em forma de 

U, com mínimo por volta do meio dia (Tsann -Wang, 1977; Bailey e 

Davies, 1981: Choudnury e Idso, 1985; Viswanadham, et aI., 1991); em 

outros casos, o valor mínimo ocorre logo cedo, aumentando durante o 

dia (Bruin e Keijman, 1979) atingindo valores extremamente altos 

(Choudnury e Idso, 1985). À medida que a disponibilidade de água 

diminuiu a também decresceu linearmente (Priestley e Taylor, 1972; 

Williams et al., 1978), parabolicamente (Davies e Allen, 1973; Barton, 

1979) e em forma sigmóide (Mukammal e Neumann, 1977). Tais 

variações de a parecem estar associadas ao tipo de vegetação, ou seja, 

ao seu sistema radicular. A capacidade das raizes em explorar o solo e 

por sua vez, ficam mais suscetíveis às condições de disponibilidade 

hídrica (Pereira, 1990). 

Usando duas séries de dados obtidos em duas florestas, 

Shuttleworth e Calder (1979) concluíram que o método de Priestley

Taylor é de uso limitado para vegetação alta onde existem grandes 

trocas turbulentas. No entanto, Viswanadham et aI. (1991), usando a 

técnica de correlação de vórtices sobre a floresta Amazônica, 

encontraram que o método de Priestley-Taylor poderia ser aplicado com 
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bons resultados. Ao avaliarem o parâmetro de Priestley-Taylor para a 

Amazônia, eles verificaram que a, além de ser uma funçâo da velocidade 

do vento, e das resisténcias aerodinâmicas e superficial, também sofre 

influência da advecção. Além disso, o método deve ser usado para 

intervalos de tempo de um dia ou menos, devido à sensibilidade das 

variaçôes de a. 

Ribeiro (1994) constatou, para a parte leste da Amazônia 

(Marabá, PA), variaçâo sazonal do parâmetro a, com valores maiores na 

estaçâo seca, sendo os valores médio de 1,26 para a pastagem e de 1,31 

para a floresta. 

2.5 - O Método da Correlação dos Vórtices Turbulentos 

Esse método está baseado nos redemoinhos que acontecem 

na atmosfera, onde turbilhões mais aquecidos e mais úmidos gerados 

próximos à superfície sâo deslocados verticalmente, sendo substituídos 

por turbilhões menos aquecidos e mais ou menos úmidos, resultando 

em transporte vertical dessas propriedades atmosféricas. 

O método da correlação dos turbilhôes foi proposto por 

Swinbank, em 1951, e requer um pequeno valor para a constante de 

tempo (centésimo de segundo), anemômetros verticais e sensores de 

pressão de vapor. Esses instrumentos, são utilizados em conjunto com 

microprocessadores e sistemas automáticos de aquisição de dados, que 

facilitam a utilização do método para medições de rotina de campo 

(Sediyama, 1996). 

As interações entre atmosfera e superfície originam 

turbilhões que ao longo do tempo, irão se misturar aleatoriamente a 

outros turbilhôes mudando de posição e de nível. Num escoamento 

turbulento, ocorrem variaçôes nas propriedades atmosféricas a cada 
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momento. Este método só é aplicado com instrumentação sofisticada, 

sendo justificado apenas em projetos de pesquisa de pequena duração, 

pois necessita de medidas das flutuações instantãneas das propriedades 

atmosféricas (Pereira et al., 1997). 



3 - MATERIAL E MÉTODOS 

Os dados micrometeorológicos aquI utilizados são 

provenientes do Projeto ABRACOS (Anglo-Brazilian Amazonian Climate 

Observation Study) cujo objetivo foi coletar informações em ambiente de 

floresta nativa e pastagem, para analisar possíveis mudanças climáticas 

associadas ao desmatamento. 

O período de dados disponíveis foi de 1990 a 1994, para três 

locais na Amazõnia, compreendendo sítios de floresta e de pastagem: Ji

Paraná - RO (sudoeste); Manaus - AM (central) e Marabá - PA (Leste). 

Os dados micrometeorológicos são provenientes de estações 

meteorológicas automáticas (EMA) e as medidas de fluxos foram 

realizadas pelo equipamento HYDRA, descrito na seção 3.2. 

Os dados estão disponíveis na home page do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais/Centro de Previsão do Tempo e 

Estudos Climáticos, INPEjCPTEC (http:j jwww.cptec.inpe.brjabracos). 

3.1 - Localização dos Sítios 

A área estudada se limita a cinco sítios experimentais, 

compreendendo floresta e pastagem. Os sítios florestais são áreas 

nativas, enquanto que as pastagens correspondem a antigas florestas 

onde a vegetação primitiva foi substituída por vegetação rasteira. 

Embora os sítios experimentais sejam todos amazõnicos, as 

localidades diferem com relação a duração da estação seca, à extensão 
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espacial das áreas de pastagem, e à proximidade ao Oceano Atlântico. 

As áreas do projeto ABRAC08, compreendem os Estados do Amazonas, 

Pará e Rondônia (Figura 1). 

Figura 1 - Áreas experimentais do Projeto ABRACOS. 
FONTE: Instituto de Hydrologia (HI); 1994 

A localizaçâo dos sítios experimentais é a seguinte: 

a) Área desmatada próxima a Manaus, AM central: Fazenda Dimona 

(2°19'8 60019W' SOm)' , " 
b) Imediaçôes de Marabá, PA, proxlma à margem oriental da floresta: 

Fazenda Boa 80rte (5°10'8, 4S045W; 170m), e Reserva Vale do Rio Doce 

(5°45'8, 49°10W; 150m); 

c) Ji-Paraná, RO, próximo ao limite Sudoeste da floresta: Fazenda Nossa 

8enhora Aparecida (10°45'8, 62°22W; 220m), e Reserva Jaru (1005'8, 

61 ° 55W; 120m). 

Como complementação deste item, nas Tabelas 2 e 3 são 

apresentados os anos em que ocorreram o experimento, aSSIm como as 

datas (início e fim) para cada um dos sítios. 
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Tabela 2 - Período do Experimento para os sítios Pastagem, Projeto ABRACOS 

Sítios (PASTAGEM) Ano EXPERIMENTO 
Início Fim 

Faz. Dimona - Manaus (AM) 1990 18 Setembro 2 Novembro 
1991 29 Junho 11 Setembro 
1992 06 Agosto 7 Outubro 

Faz. Nossa Senhora Aparecida - 1993 31 de Março 28 de Julho 
Ji-Paraná (RO) 1994 11 de Agosto 24 de Agosto 
Faz. Boa Sorte - Marabá (PA) 1993 05 de Agosto 26 de Outubro 

Tabela 3 - Período do Experimento para os sítios Floresta, Projeto ABRACOS 

Sítios (FLORESTA) Ano EXPERIMENTO 
Início Fim 

Reserva Jaru - Ji-Paraná (RO) 1992 08 Agosto 7 Outubro 
1993 4 de Abril 26 de Julho 
1994 13 de Agosto 25 de Agosto 

Reserva Vale - Marabá (PA) 1993 18 de Agosto 27 de Outubro 

3.2 - Instrumentação 

Os fluxos de calor latente e calor sensível foram medidos 

com o Hydra (descrito detalhadamente por Lloyd et al., 1984; 

Shuttleworth et aI., 1988; e Wright et aI., 1992), que é um dispositivo 

eletrônico de correlação de vórtices desenvolvido pelo Instituto de 

Hidrologia, de Wallingford (IH / UK). As medidas de radiação líquida, 

fluxo de calor no solo, velocidade do vento, umidade específica e 

temperatura do ar foram obtidas usando-se estação meteorológica 

automática (EMA). 

3.2.1 - Hydra 

O Hydra (modelo MK2) é um sistema eletrônico de medida, 

de coleta, e de processamento de dados, controlado por 

microprocessador. As medidas obtidas dos diversos sensores são 
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tomadas com uma freqüência de 10Hz (10 vezes por segundo) e calcula

se os fluxos de calor, de vapor e de momentum, em tempo real. Essa 

técnica é bastante atraente porque proporciona medidas diretas desses 

fluxos a partir de algumas suposições teóricas. O equipamento é 

mostrado na Figura 2A e B. 

(A) 

Sén~or de velooidadc 
hori;<..olltal do VC11U) 

Scnsor ultras6nico de 
vekli;:idad.e ",crtical do vento 

Termômetro 
termopar 

Higrômetro 

infnwermelho 

(B) 

Figura 2 - (A) Esquema do instrumento Hydra e (B) equipamento Hydra 
montado na Fazenda Nossa Senhora Aparecida - Ji-Paranâ (RO). 
FONTE: (A) Dallarosa, 1996; Instituto de Hidrologia (HI) 1994. 

Cada medida é armazenada em memória, sendo utilizada 

para posterior cálculo do valor médio da variável, na freqüência de 10 

ciclos por segundo, e também dos desvios, em relação à média, de cada 

valor medido. A correlação entre os desvios instantâneos de duas 

variáveis fornecem uma estimativa do fluxo no intervalo de tempo. Como 

o elemento transportado é um turbilhão que se desloca verticalmente, 

há necessidade de se medir a velocidade de deslocamento vertical e seu 

sentido (para cima ou para baixo). Os desvios dessa velocidade vertical 
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serão correlacionados com os desvios de outras variáveis resultando nos 

respectivos fluxos turbulentos. 

Portanto, o sistema é constituído de um anemômetro sônico 

para a medida da velocidade vertical (Shuttleworth et aI., 1992); um 

higrômetro de absorção de feixe único, de 26J-tm (Moore, 1983), para 

medida da concentração de vapor d'água na atmosfera naquela posição; 

um termopar, com espessura de 50J.l.m, para medida da temperatura do 

ar entre os sensores sônicos; e um anemômetro propulsor (de concha), 

de resposta rápida, para medida da velocidade horizontal. Os sensores 

estão interligados ao microprocessador (RCA 1920, CMOS), acoplado ao 

Hydra, permitindo os cálculos dos fluxos diretamente, das variãncias e 

dos valores médios, sendo os dados armazenados num módulo de 

estado sólido (G .K. Instruments) sub stituível , de onde são retirados por 

meio de uma interface para posterior análise em microcomputador. A 

energia para operação do sistema era fornecida por baterias 

automotivas, que eram recarregadas por painéis solares. 

Segundo Dallarosa (1996), o Hydra não fornece medidas 

confiáveis em condiçôes de alta umidade, pois os sensores levam 

geralmente uma hora para secar após uma chuva. Portanto, os dados 

produzidos com até 03 horas da precipitação não foram utilizados nas 

análises. 

3.2.2 - Estações Meteorológicas Automáticas (EMA) 

A Estação Meteorológica Automática (Didcot Instruments Co 

Ltd, Abingdon-UK), utilizada nos experimentos, forneceu medidas 

horárias obtidas por um microprocessador (CRIO data logger, Campbell 

Scientific). A calibração desses instrumentos foi efetuada pela 

comparação com instrumental micrometeorológico, com a finalidade de 
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otimizar os dados pela estação automática (Wright et aI., 1992). A 

estação meteorológica automática (EMA) era constituída de uma 

unidade lógica contendo o software que gerencia sua operação da 

mesma, e armazena os dados que são retirados por meio de um módulo 

de armazenagem (SM192, Campbell Scientific). Os dados são médias 

horárias obtidas de valores integrados das variáveis meteorológicas a 

cada 10min. O sistema de alimentação era constituído de uma bateria 

automotiva recarregada por painéis solares. 

A EMA possuía: 

• Psicrômetro- conjunto composto por um pequeno ventilador e dois 

termômetros de resistência de platina sendo, um seco e outro 

molhado, desenvolvido pelo Instituto de Hidrologia (IHjUK), com 

precisão de ± O,l°C. 

• Solarímetro - tipo CM-5 Kipp & Zonen (Delft, Netherlands) para medir 

radiação solar global (direta + difusa) e radiação refletida pela 

superfície. As medidas da energia solar são feitas entre 0,3 e 3,0J..lm, 

e com precisão de ± 1 %. 

• Radiômetro líquido - tipo Q6 (REBS, Seattle, USA), constituído de 

uma micropilha diferencial com face dupla, sensível a todos os 

comprimentos de onda, e protegido das intempéries por um invólucro 

de polietileno. A calibração indicou um erro inferior a 3%. 

• Pluviômetro de balança - tipo DRG3 (Didcot Instr. Co Ltd, Abingdon, 

UK) constituído de um cilindro de aço inoxidável, com 200mm de 

diãmetro. Especificaçôes técnicas indica uma resolução de leitura de 

0,2mm. 

• Anemômetro Horizontal - tipo DWR 201, de concha metálica de 

desenho simples e robusto, fornecendo medidas de velocidade 

horizontal do vento (em m.s- I ) associado a um catavento do tipo DWD 

103, fornecendo a indicação da direção do vento, em graus (a partir 
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do Norte e no sentido horário), ambos da Didcot Instruments 

(Abingdon, UK). 

• Placas de fluxo de calor no solo - modelo 610 (Thornthwaite, Elmer, 

New Jersey, USA), instalados a profundidade de 5 em, fornecendo 

medidas de fluxo de calor no solo (em Wm-2). 

3.3 - Método da Correlação dos Vórtices Turbulentos 

Um turbilhão ao se deslocar verticalmente induz o 

aparecimento de uma corrente vertical com velocidade (w). Sob estas 

condições, a densidade de fluxo vertical (F) de uma propriedade 

atmosférica qualquer (P), num dado instante, é dada por: 

F= -wP (1) 

A densidade de fluxo média (F), para uma dado intervalo de tempo é 

dada pela média do produto wP. Assim, podemos expressar F como: 

F=-wP (2) 

Como w=O; logo, w·P= 0, significando que o produto wPdeve ser obtido 

a cada instante, antes de se obter o valor médio do produto ou seja: 

- Iw·p wP= I I 

(3) 

N 

sendo, N o número de observações, e i = 1,2, ... , N. 

Num escoamento turbulento, em função da movimentação 

dos turbilhões, as propriedades atmosféricas variam a cada instante. 

Nesse período (ilt) , obtém-se uma velocidade média (w) dada pela 

expressão: 

tf 

W = (M)-l Joot (4) 

li 
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Para um dado instante, a velocidade vertical (w) será dada 

por: 

w=w+w 
(5) 

sendo w' o desvio da média, também chamado de perturbação ou 

flutuação. 

Tendo em vista que o escoamento seja composto por um 

escoamento médio, sobreposto por um escoamento turbulento, 

originando desta forma, a teoria da perturbação (notação de Reynolds), 

três regras básicas são consideradas: 

Admitido-se que a e b sejam quantidades variáveis, e que 

admitem média e desvio, e que c seja uma constante, tem-se: 

1 - a média da soma é igual a soma das médias, isto é: 
-- - -
a+b=a+b (6) 

2 - a média do produto de uma constante por uma variável é igual ao 

produto da constante pela média da variável, ou seja: 

ca=ca (7) 

3 - a média do produto entre a média de uma variável e outra variável é 

igual ao produto das duas variáveis, sendo: 

ab = ab = ab (8) 

Aplicando-se essas três regras à equação da velocidade horizontal 

instantânea (w) tem-se: 

w=w+w' 

w= w+w = w+ w' = w+w' 

(9) 

(10) 

Usando-se a notação de Reynolds, a equação da densidade 

de fluxo resulta em: 

-F = (w+w')(P+P')= wP+ wP' + w'p+ w'P' 
(11 ) 

-F = wP+;P' +w'P+w'p' (12) 
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-F= wP+w'p' (13) 

pois próximo à superfície, w = O e w' = P' = O. Assim, a densidade média 

de fluxo turbulento é dada principalmente pela média do produto das 

flutuações da velocidade vertical (w') e da propriedade atmosférica (P') 

que está sendo transportada. 

No caso da propriedade transportada ser o calor sensível 

então, F = H (J m-2 s) e P- = p Cp T (J m-3), o que resulta em: 

H = -p·Cp· W'T' (14) 

Similarmente para o calor latente, P-= pÀq- (J m-3) e F = ÀE (J m-2 s), ou 

ÂE = -pÂW'q' = -PÂ(E / p)W'e' (15) 

sendo: Cp o calor específico do ar à pressão constante (=1005 J kg-1 K-I); 

À é o calor latente de evaporação (À= 2,45MJ kg-I, para T=20°C); q a 

umidade específica do ar (q = 8 e/p); 8 =0,622 é a razão entre a massa 

molecular do vapor d'água (=18g moI-I) e a massa molecular do ar (=29g 

mol-l) , p é a pressão atmosférica, e e é a pressão atual de vapor 

atmosférico. 

3.4 - O Método de Priestley-Taylor e a Parametrização proposta por 

Pereira e Villa Nova (1992). 

o método de Priestley-Taylor é representado pela equação: 

ÀE = a [si (s+y)](Rn-G). (16) 

em que: ÀE é o fluxo de calor latente; a é o coeficiente de Priestley

Taylor; s é a tangente à curva de tensão de saturação do vapor d'água 
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no ponto dado pela temperatura do ar; y o coeficiente psicrométrico; Rn 

a radiação líquida e G o fluxo de calor no solo. 

Fazendo-se a = 1, a equação aCIma, estima a 

evapotranspiração de equilíbrio definida por Slatyer e McIlroy (1961). O 

fator s/(s+y) conhecido como W, é uma função fraca da temperatura do 

ar e pode ser estimado pelas equações propostas por Wilson e Rouse 

(1972) e Viswanadham et aI. (1991), sendo 

Para O°C :s; T ~ 16°C 

W = 0,407 + 0,0145T 

Para 16, 1°C :s; T :s; 31°C 

W = 0,483 + 0,0101T 

Para 31,1°C ~ T ~ 50°C 

W = 0,634 + 0,0054T 

(17) 

(18) 

(19) 

A razão entre o calor sensível (H) e o calor latente (LE) foi 

proposto por Bowen em 1926, sendo 

H 
j3= LE (20) 

O balanço de energia com a razão de Bowen (P) para uma 

vegetação de pequeno porte, pode ser descrita por: 

Rn-G 
LE = , para p ::j:. 1 

1 + j3 

Igualando-se as Equações 16 e 21, resulta em 

1 a--r---, 
- [w(l+ j3)] 

(21) 

(22) 

Estudando o balanço de energia de uma cultura de arroz 

irrigado para três séries de dados, uma representativa de arroz para 

Campinas, SP, e duas outras para Davis, Califórnia, sob a condição de 

ocorrência de chuva (até 20mm) até três dias antes das observações, 

Pereira e Villa Nova (1992) concluíram que a variação de (a) é governada 
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principalmente pela densidade de fluxo de calor sensível (H). A partir de 

uma relação linear positiva encontrada entre a e H, foram determinadas 

as relações estatísticas: 

/\ 

a = 1,44 + 3,18 10-3 H para Campinas, SP 
(23) 

/\ 

a = 1,33 + 2,78 10-3 H para Davis, CA 
(24) 

/\ 

a = 1,46 + 3,42 10-3 H para Davis, CA 
(25) 

sendo, H (W m-2) o fluxo de calor sensível. 

As equações 23, 24 e 25, tanto para Campinas, SP, quanto 

para Davis, foram calculadas para a cultura de arroz irrigado e grama. 

As relações estatísticas encontradas para Davis, CA foram encontradas 

como os dados de Pruit e Lourence em 1966 (Equação 24) e com os 

dados de Morgan et al., para 1971 (Equação 25). 

Para a estimativa do calor latente, foram considerados os 

dias sem precipitação, no período diurno entre 8 e 17 horas. O calor 

latente e o parâmetro de Priestley-Taylor estimado foi comparado com o 

medido nas escalas horárias e diárias. O calor latente foi estimado 

testando-se as relações estatísticas propostas por Pereira e Villa Nova 

(1992) para a e comparado com o calor latente medido (método da 

correlação dos turbilhões). 

Diante da melhor correlação obtida com a proposto por 

Pereira e Villa Nova, foram feitas outras correlações, considerando-se 

cada dia juliano separadamente. Para este estudo, foi considerado para 

cada sítio (floresta e pastagem) o dia juliano com o maior e o menor 

coeficiente angular. A proposição feita por Pereira e Villa Nova, ou seja, a 

equação que apresentou o melhor resultado foi comparada com o 

parãmetro de Priestley-Taylor medido. Neste estudo representado pela 

Equação 22. 



4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 - Estimativa da Evapotranspiração pelo Método de Priestley

Taylor 

4.1.1 - Escala Horária 

As correlações obtidas entre os fluxos de calor latente 

estimado pelo método de Priestley e Taylor com a proposto por Pereira e 

Villa Nova (1992) e medidos pelo Hydra, para todos os sítios do Projeto 

ABRACOS são apresentadas nas Figuras 3 e 4. Nessas Figuras estão 

incluídos os dados referentes a todo o período em que ocorreu o 

experimento (1990/1994), sendo dispostas em três colunas. Na coluna 

1, são mostrados os resultados referente aos valores do parãmetro de 

Priestley-Taylor estimados pela equação 0.1 = 1,33 + 2,78 10-3 H; 

desenvolvida para Davis, CA. Na coluna 2, as estimativas foram com 0.2 

= 1,44 +3,18 10-3 H, desenvolvida para Campinas, SP; e na coluna 3,0.3 

= 1,46 + 3,42 10-3 H, também desenvolvida para Davis, CA, porém com 

outro conjunto de dados. Nessas Figuras, as linhas de A a C 

representam a Reserva Biológica do Jaru, respectivamente, para 1992, 

1993 e 1994; enquanto que a linha D representa a Reserva Vale, para 

1993. Na Figura 4, as linhas E e F são para pastagem na Fazenda 

Dimona (1990 e 1991). 

Tanto na floresta quanto na pastagem, os coeficientes 

angulares das retas de regressão linear forçados pela origem (Y = b X) 
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que mais se aproximaram da unidade (declividade = 1) foram aqueles da 

primeira coluna, ou seja, onde os valores observados de b, foram 

maIOres, obtendo-se assim, a melhor precisão. Quanto aos valores de 

R2, estes foram considerados apenas como uma idéia de acurácia dos 

dados. Observa-se que os coeficientes angulares são pouco maiores nas 

florestas que nas pastagens, representando melhores estimativas na 

primeira condição. Em todas as situações, houve superestimativa, sendo 

que nas áreas de floresta elas variaram de 11,3% (Figura 3A1) a 22% 

(Figura 3C3). Comparando-se apenas os resultados relativos ao 

parâmetro ai, que produziu as melhores estimativas, observa-se que a 

superestimativa ficou entre 11,3% e 16% (Figura 3C1). 

No caso das pastagens, a superestimativa variou de 14,3% 

(Figura 4B1) a 26,7% (Figura 4A2). Novamente, comparando-se apenas 

as estimativas com al, com os melhores resultados, a variação ficou 

entre 14,3% e 22,6% (Figura 4A1). 

Os resultados apresentados nas Figuras 3 e 4, indicam que 

as melhores estimativas para o fluxo de calor latente foram aquelas em 

que al = 1,33 + 2,78 10-3 H, e doravante os resultados e as análises 

serão feitas apenas para UI. 

Foram correlacionados o calor latente estimado (Priestley

Taylor) com o medido (Hydra) para cada dia juliano, segundo o sítio 

(floresta ou pastagem) e a época do experimento. As Figuras 5, 6 e 7, 

mostram as correlações. Na primeira coluna, estão dispostos os dias 

com as melhores estimativas, enquanto na segunda coluna, estão 

dispostos os dias com as piores estimativas. As linhas, relacionadas as 

letras A, B, C e D, referem-se aos sítios e aos anos em que ocorreram o 

experimento. 

Foi observado que tanto para a floresta quanto para a 

pastagem, a estimativa de Priestley-Taylor superestimou o calor latente 
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medido pelo Hydra, exceto para o dia juliano 188 (Figura 6Bl), 

apresentando uma boa estimativa, sendo a correlação quase perfeita 

(coeficiente angular ~ 1). 
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Figura 3 - Fluxo de calor latente para os sítios na floresta, com a propostos por 
Pereira e Villa Nova (1992), para as colunas 1 (aI); 2 (a2) e 3 (a3). 

Considerando todos os outros dias para os sítios em 

questão, foi verificado que a maior superestimativa (38,37%) ocorreu 

para o dia juliano 226 (Figura 6A2) e a menor (~ 2%) foi verificada para o 

diajuliano 188 (Figura 6Bl) ambos os casos observados na pastagem. 
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Figura 4 - Fluxo de calor latente para os sítios na pastagem, com a propostos 
por Pereira e Villa Nova (1992), para as colunas 1 (ai); 2 (U2) e 3 (U3). 
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Com relação a floresta, a melhor estimativa (3,22%) foi 

observada para o dia juliano 195 (Figura 5B1), enquanto que o dia 

juliano 233 (Figura 5C2), apresentou a maior estimativa, sendo de 

19,65%. 

Comparando-se o ano de 1994 entre floresta (Figura 5C 1 e 

5C2) e pastagem, (Figura 6Cl e 6C2) para Ji-Paraná, observou-se que 

praticamente não houve diferenças entre as superestimativas para os 

dias julianos 288 e 233. Para o dia juliano 288, foi de apenas 1,5% e 

para o dia juliano 233, foi de 7,4%, sempre apresentado as melhores 

estimativas na floresta. 

Para a Fazenda Dimona, a melhor estimativa foi observada 

no dia juliano 282 (Figura 7A1), sendo o desvio médio de apenas +2, 

66%. A pior estimativa, também ocorreu para 1990, com + 34,48%, no 

dia juliano 303 (Figura 7 A2). 

As melhores estimativas na floresta, considerando-se 

apenas (coluna 1 somente foram superadas pelos dias julianos 188 e 

283 observados na pastagem, enquanto que, na coluna 2, as melhores 

estimativas foram observadas na floresta. 

Considerando-se apenas a primeira coluna (aI) das Figuras 

3, 4, 5, 6 e 7, observa-se que os sítios pastagens, apresentaram as 

maiores amplitudes com relação as estimativas que os sítios florestas. 

Esta constatação deve estar relacionada as condições de umidade entre 

os dois ambientes, ou seja, as florestas são mais úmidas que as 

pastagens e podem ser consideradas como superfícies sem restrição 

hídrica. 
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Figura 5 - Fluxo de calor latente, na escala horária, para as Reservas Biológica 
do Jaru (Ji-Paraná, RO) e Vale do Rio Doce (Marabá, PA), para A (1992), B e D 
(1993) e C (1994). Coluna 1: Dias com melhores estimativas; Coluna 2: Dias 
com piores estimativas. 
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Figura 6 - Fluxo de calor latente, na escala horária, para as Fazendas Nossa 
Senhora Aparecida (Ji-Paraná, RO) e para Fazenda Boa Sorte (Marabá, PA) 
para: A (1992), B e D (1993) e C (1994). 
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Figura 7 - Fluxo de calor latente, na escala horária, para a Fazenda Dimona, 
Manaus, AM, para 1990 (coluna A) e 1991 (colunaB). 

Com relação às condições micrometeorológicas, pode-se 

observar que, quanto ao balanço de energia medido, seguindo a 

disposição apresentada anteriormente para os dias julianos (Figuras 5 a 

7), as Figuras 8, 9, e 10, representam o balanço de energia para os sítios 

na pastagem e na floresta. Os fluxos de calor latente (LE) e sensivel (H) 

foram medidos pelo Hydra, enquanto que a Radiação líquida (Rn) e o 

fluxo de calor no solo (G) foram medidos por uma estação meteorológica 

automática. 

Foi observado que tanto para a floresta quanto para a 

pastagem, os melhores dias (colunas à esquerda), foram os que 

apresentaram os mruores valores para os fluxos de energia, 

principalmente para Rn e H, exceto para o caso dos dias 188 (Figura 

9B1). Este dia foi caracterizado por uma boa correlação, apesar dos 

fluxos serem pequenos (Figura 6B1). Na coluna à direita, ficou evidente 

que o total de energia para cada dia representado, foi bem menor, 
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ocorrendo em muitos casos, quedas bruscas ou aumentos significativos 

nas variações de Rn, LE, G e H. Acredita-se que a variação nos balanços 

de energia para estes dias, se deva a nebulosidade na região, durante os 

dias considerados. 

Os valores horários máximos para Rn, LE, H e G, na floresta 

são apresentados pela Tabela 3, 4 e 5. Os dias apresentados nas 

tabelas, estão dispostos segundo os maiores valores de Rn. 

Para a floresta, o maior valor de Rn, dentre os demais neste 

sítio, foi de 715,5 Wm-2 , ocorrido às 12 horas, no dia juliano 271 (Figura 

10A1). O menor valor foi de 491,3 Wm-2 , observado para o dia juliano 

229 (Figura 8D2). Considerando-se somente a Reserva Jaru, o menor 

valor máximo foi de 551,40 Wm-2 para o dia 233 (8C2), ocorrido às 12 

horas. 

Quanto a LE, considerando-se somente os máximo, o maior 

valor foi de -490,15 Wm-2 , observado às 13 horas o dia juliano 228. O 

menor valor observado foi de -328,89 Wm-2 , no dia 195, às 12 horas. 

Os maiores valores máximos de H, observados na floresta 

foram 240 Wm-2 , (dia juliano 195) e de 208 Wm-2 (dia juliano 271), 

encontrados respectivamente às 12 e 13 horas. Estes dias foram os que 

apresentaram as melhores estimativas (Figuras 5B 1 e 5A1). 

Para G, os máximos (apesar de desprezível comparados com 

a pastagem) ocorreram para o dia juliano 195, variando entre 7,6 Wm-2 

no início da manhã, decrescendo a 1,19 Wm-2 no final da tarde (16 

horas). 

Quanto a pastagem, foi observado que entre os valores 

máximo de Rn, o maior valor (628,9 Wm-2) foi verificado para o dia 283 

às 14 horas e o menor valor 194,2 Wm-2 foi observado para o diajuliano 

188, às 12 horas (Tabela 4). 



-N 
I 

A 
OCO ~----'-~-'---"-------~-

---<r Rn ~ DIA 271 
---*-G ~ 

400- ---B- H .,/ A---"~----&-. 
-fr--L /50 

9 12 15 18 

B1 
800 ---------

DIA 195 

400 -

9 12 15 18 

C1 
800 -_._----------

DIA 228 

400- ~~ 
O~~~ 

-JARU94 
-400 

6 9 12 15 18 

D1 

800-------

6 9 12 15 18 

37 

-400 j~---~-.-.-----.. -.----.. -

6 9 12 15 18 

B 800 ___________ _ 

-400~' --.---------~---

6 9 12 15 18 

C2 
800 ,-------------------~---------~--

-400 -'------------------------

6 

800~ 
I 

400 -~ 

+ 01 

9 12 

-400'---- __ ---~------------------- -

6 9 12 

15 18 

D2 

15 18 

HORA LOCAL 

Figura 8 - Balanço de energia medido pelo Hydra para as Reservas Biológica do 
Jaru (Ji-Paraná RO) e Vale do Rio Doce (Marabá PA), para: A (1992), B e D 
(1993) e C (1994). 
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Quanto aos máximos de LE, estes foram observados às 11 

horas para o dia 283 (-405,0 Wm-2) sendo o maior e de apenas - 145,79 

Wm-2 às 12 horas do dia 188. 

Quanto a H, o maior valor máximo foi de - 260 Wm-2 às 11 

horas para o dia juliano 283 e de - 46,77 Wm-2 às 12 horas para o dia 

juliano 188. 

Com relação a G, os valores máximos foram observados 

para o dia juliano 188. 

Considerando-se o dia juliano 228 (Figuras 8C 1 e 9C 1) 

respectivamente, floresta e pastagem, estes apresentaram fluxos de 

energia superiores na Reserva Jaru. As diferenças pró Jaru foram: 33,2 

Wm-2 para Rn e 147,35 Wm-2 para LE. Quanto a H, a diferença pró 

Fazenda Nossa Senhora Aparecida foi de 147 Wm-2 , sendo assim maior 

na Fazenda. Quanto ao fluxo de calor no solo, na Fazenda Nossa 

Senhora Aparecida foi de 20,3 Wm-2 . 

Quanto ao dia juliano 233, (Figuras 8C2 e 9C2), floresta e 

pastagem, respectivamente. As diferenças pró floresta foram de 106,5 

Wm-2 para Rn e de 98,46 Wm-2 para LE. Quanto ao calor sensível foi de 

53 Wm-2 pró pastagem. Quanto ao fluxo de calor no solo, apesar de 

desprezível na floresta, na pastagem foram praticamente iguais, sendo 

de 20,2 Wm-2 para o dia juliano 223, tanto na floresta quanto na 

pastagem. 

Na região de Marabá (Figuras 8Dl e 9D), observa-se que os 

dias, foram característicos pela presença de nebulosidade. Os maiores 

valores de Rn, ocorreu na floresta, exceto para Marabá. 
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Figura 9 - Balanço de energia medido pelo Hydra para as Fazendas Nossa 
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Figura 10 - Balanço de energia medido pelo Hydra para a Fazenda Dimona 
(Manaus, AM) para: A (1990) e B (1991). 

Tabela 3 - Balanço de energia na hora de Rn máximo, para os dias Julianos na 
Reserva Biológica Jaru (Ji-Paraná, RO) e Vale do Rio Doce (Marabá, PA). 

Variáveis 

Verifica-se que, nos sítios florestais, o balanço de energla, 

com os componentes médidos independentimente, resulta em resíduo 

que não pode ser explicado por erros experimentais, indicando que 

houve armazenamento de energia, no período representado pelas 
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medidas. Esta observação foi também constatada anteriormente por 

Moore e Fisch (1986). 

Tabela 4 - Valores máximos medidos de Rn, LE, H e G para os dias Julianos 
nas Fazendas Nossa Senhora Aparecida (Ji-Paraná, ROl e Boa Sorte (Marabá, 
PA. 

Variáveis 

4 , 4, 
-381,74 -223,85 -145,79 -329,24 -342,80 -245,00 -396,00 -296,17 
-195,00 -169,90 -46,76 -146,55 -194,00 -180,00 -214,02 -228,00 

G -19,16 -74,25 -1,65 -27,76 -19,90 -19,90 -18,88 -31,93 

Tabela 5 - Valores máximos medidos de Rn, LE, H e G para os dias Julianos 
na Fazenda Dimona em Manaus AM . 

Variáveis rmMrlfmr9irr--rllTllllriNJr"9"r--

-405,43 -214,99 -254,13 -380,71 
-167,83 -164,14 -71,48 -162,46 
-29,14 -32,47 -24,79 -35,63 

Verificando-se todos os sítios, foi observado que os dias em 

que os fluxos de energia foram maiores, foram aqueles em que a 

superestimativa entre o calor latente padrão (Hydra) mais se aproximou 

do estimado por Priestley-Taylor. Apesar de, em alguns casos, o calor 

sensível ser maior em um dia considerado com pior superestimativa, 

comparando-se com um melhor dia (menor superestimativa), caso dos 

dias 228 (Figura 8e1) e 276 (Figura 9A1) estes, foram compensados pelo 

restante dos componentes do balanço de energIa. Em vista disso, 

comparando-se as Figuras 5 a 9, pode-se aSSOClar que as melhores 

estimativas entre calor latente medido e estimado, estejam relacionados 

aos dias julianos em que o calor sensível foi maior. 
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De acordo com as Figuras de 8 a 10, na qual foram 

apresentados o balanço de energia para cada sítio, segundo cada dia 

distinto, serão mostradas nas Figuras seguintes (11 a 13) a correlação 

entre a Radiação líquida (Rn) e o calor latente (LE) medido pelo Hydra, 

para os sítios na floresta e na pastagem. 

Para a Reserva Jaru foi observado que para o dia 228 

(Figura 11 C 1) foi o dia em que a maior parte da energia (Rn) foi utilizada 

no processo da evapotrnaspiração. Ou seja, aproximadamente, 78%, já o 

dia 195 (Figura 11B1), utilizou apenas 56% da energia para o processo 

de evapotranspiração. 

Considerando a Fazenda Nossa Senhora Aparecida, verifica

se que a maior percentagem de Rn utilizada na evapotranspiração 

ocorreu para no dia juliano 188 (Figura 12B1), sendo de 82% e a menor 

foi de 50%, no diajuliano 226 (Figura 12A2). 

Quanto a Reserva Vale do Rio Doce, foi verificado que a 

percentagem de energia utilizada para a evapotranspiração foi a 

verificada no dia 294 (Figura 11D 1), sendo de aproximadamente 74%. 

Para a pastagem (Fazenda Boa Sorte), quanto a maior porcentagem de 

energIa utilizada na evapotranspiração ocorreu no dia 283 (Figura 

12D2). 

Para a Fazenda Dimona, foi verificado que a maior parte da 

radiação líquida utilizada na evapotranspiração foi a observada no dia 

226 (Figura 13B2), sendo de aproximadamente, 72%. A menor partição 

de energia foi verificada no dia juliano 303, sendo de apenas 55% 

(Figura 13 A2). 
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Figura 11 - Comparação entre o fluxo de calor latente medido e a Radiação 
líquida, na escala horária, para as Reservas Biológica do Jaru (Ji-Paranã RO) 
e Vale do Rio Doce (Marabá, PAI, para: A (1992), B e C (1993) e C (1994). 
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Figura 12 - Comparação entre o fluxo de calor latente medido e a Radiação 
líquida, na escala horária, para as Fazendas Nossa Senhora Aparecida (Ji
Paraná RO) e Boa Sorte (Marabá PA), para: A (1992), B e D (1993) e C (1994). 
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Figura 13 - Comparação entre o fluxo de calor latente medido e a Radiação 
líquida, na escala horária, para a Fazenda Dimona (Manaus AM), para: A 
(1990), B (1991). 

As Figuras 14 a 16, referem-se a diferença entre o calor 

latente estimado por Priestley-Taylor e o medido pelo Hydra. As curvas à 

esquerda, são caracterizadas pelas menores diferenças, estas 

observadas prOXlmas ao melO dia. As curvas à direita, são 

caracterizadas pelas superestimativas do calor latente estimado por 

Priestley-Taylor, ou seja, o LE estimado foi superior do medido. 

Na Figura 14, estão representadas as curvas referentes aos 

sitos floresta. A diferença máxima (100 Wm-2) às 10 horas foi observada 

no dia juliano 228 (Figura 14C1) e a diferença mínima (-1,67 Wm-2) 

observada as 13 horas no dia 195 (Figura 14B1). 
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Para o caso da pastagem, a maior diferença observada foi 

verificada para o dia juliano 303 (60,22 Wm-2) às 16 horas (Figura 

16A2). O dia juliano 188, (Figura 15A1), apresentou as menores 

diferenças, em torno 4 Wm-2 ) desconsiderando o dia 188, observou os 

dias julianos a esquerda (coluna 1), verificamos que existe uma 

tendencia de ocorrer as menores diferenças entre o calor latente 

estimado e o medido entre 11 e 14 horas. As menores diferenças, 

significa que o calor latente estimado (Priestley-Taylor) foi menor que o 

calor latente medido (Hydra). Vale salientar que, estes dias foram 

aqueles que apresentaram os maiores fluxos de energia (Figura 8, 9 e 

10). 

Se observarmos, somente a coluna 2, tanto na floresta 

quanto na pastagem, podemos constatar que exceto para o dia juliano 

280 (Figura 15D2), em todos os outros dias, LE estimado, superior LE 

medido, sendo pouco maior na floresta. 
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Figura 14 - Diferença entre o fluxo de calor latente estimado (Priestley-Taylor) 
e o medido (HYDRA), na escala horária, para as Reservas Biológica do Jaru (Ji
Paraná RO) e Vale do Rio Doce (Marabá, PA), para: A (1992), B e D (1993), C 
(1994). 
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Figura 15 - Diferença entre o fluxo de calor latente estimado (Priestley-Taylor) 
e o medido (HYDRA) , na escala horária, para as Fazendas Nossa Senhora 
Aparecida (Ji-Paraná, RO) e Boa Sorte (Marabá, PA), para: A (1992), B e D 
(1993), C (1994). 
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Figura 16 - Diferença entre o fluxo de calor latente estimado (Priestley-Taylor) 
e o medido (HYDRA), na escala horária, para a Fazenda Dimona (Manaus AM) 
para: A (1990), B (1991). 

Verificando-se os sítios floresta, foi constatado que a melhor 

estimativa ocorreu para a Reserva Jaru em 1994 (Figura 17C1) e pior 

estimativa, foi constatada na reserva Vale em 1993 (Figura 17D1). 

Quanto aos sítios pastagem, a melhor estimativa foi verificada para a 

Fazenda Nossa Senhora Aparecida em 1993 (Figura 17B2). As melhores 

estimativas, foram observadas entre o calor latente medido e o estimado. 

As Figuras 17 e 18, apresentam a correlação entre o calor 

sensível e o parâmetro de Priestley-Taylor medidos. O parâmetro de 

Priestley-Taylor proposto por Pereira e Villa Nova ( a = 1,33 + 2,78. 10-3 

H) superestimado em todos os casos, esta correlação. 
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Figura 17 - Fluxo de calor sensível e parâmetro de Priestley-Taylor medido 
durante todo o perído do experimento, na escala horária, para as Reservas 
Biológica do Jaru e Boa Sorte (coluna 1), e Fazendas Nossa Senhora Aparecida 
e Boa Sorte (coluna 2), para: A (1992), B e D (1993) e C (1994). 
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Figura 18 - Fluxo de calor sensível e parâmetro de Priestley-Taylor medido 
durante todo o período do experimento, na escala horária, para a Fazenda 
Dirnona (Manaus, AM) para: A (1990) e B (1991). 

Considerando-se agora, a mesma correlação (calor sensível 

medido x alfa medido) e analizando-se para os dias julianos 

considerados, foi observado que ainda assim, a equação aI a = 1,33 + 

2,78 10-3 H superestimou as equações das correlações, exceto para dois 

casos, diasjulianos 195 (Figura 19B1) e 188 (Figura 20B1). 
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Figura 19 - Fluxo de calor sensível e a, medidos na escala horária, para as 
Reservas Biológica do Jaru (Ji-Paranã, RO), e Vale do Rio Doce (Marabá, PA), 
para: A (1992); B e D (1993); C (1994). 
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Figura 20 - Fluxo de calor sensível e a, medidos na escala horária, para as 
Fazendas Nossa Senhora Aparecida (Ji-Paraná, RO), e Boa Sorte (Marabá PA), 
para: A (1992); B e D (1993); C (1994). 
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Figura 21 - Fluxo de calor sensível e a, medidos na escala horária, para a 
Fazenda Dimona (Manaus, PA), para: A (1990); B (1991). 

Analisando as Figuras 22 a 24, representativas das 

correlações existentes entre a (estimado) e a (medido) vale salientar que 

o a estimado superestimou o medido em todos os casos. Vale salientar 

que estas correlações foram melhores que as observadas entre o calor 

latente medido e estimado (Figuras 5, 6 e 7). 

No caso da floresta, (Figura 23), as estimativas foram 

ligeiramente melhores, que as observadas para a pastagem. As melhores 

estimativas para o sítio floresta referente a reserva Jaru, Ji-Paraná 

foram observadas para o dia juliano 271(b ~ 1) e a pior estimativa foi 

observada no diajuliano 228, superestimado em 15,6% (Figura 23C1). 
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Figura 22- Parâmetro de Priestley-Tay1or, na escala horária, para as Reservas 
Biológica do Jarú (Ji-Paraná, RO) e Vale do Rio Doce (Marabá, PA), para: A 
(1992); B e D (1993); C (1994). 
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Quanto a Fazenda Nossa Senhora Aparecida, os valores 

superestimados variaram entre 1,520/0 no dia juliano 276 (Figura 34A1) 

e 23,65%, verificado para o diajuliano 233 (Figura 34C2). 
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Figura 23- Parâmetro de Priestley-Taylor, na escala horária, para as Fazendas 
Nossa Senhora Aparecida (Ji-Paraná, RO) e Vale do Rio Doce (Marabá, PA), 
para: A (1992); B e D (1993); C (1994). 
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Para Marabá, a superestimativa na pastagem variou entre 

8% (Figura 23D1) e 13,7% (Figura 23D2), considerando floresta e 

pastagem, caracterizando-se assim, a maior variação que as observadas 

para a floresta. Na floresta às estimativas praticamente foram iguais. 

Para a Fazenda Dimona, a melhor superestimativa ocorreu 

para o dia juliano 282 (Figura 24A1), sendo de apenas 10%. A pior 

superestimativa ocorreu para o dia juliano 303 (Figura 24A2), sendo de 

25,8%. 
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Figura 24- Parâmetro de Priestley-Taylor, na escala horária, para a Fazenda 
Dimona (Manaus, MA), para: A (1990); e B (1991). 

As Figuras 25, 25 e 27, mostraram a variação do Parâmetro 

de Priestley - Taylor (a medido e a estimado) e de razão de Bower ao 

longo do dia. Tanto a medido quanto estimado, variam igualmente ao 

longo do dia, condições observadas para os dias que apresentaram as 

melhores estimativas (Coluna 1). No entanto, se observar-mos as 
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variações de ex medido e estimado na Coluna 2, pode-se constatar que 

apesar da mesma variação, as maiores diferenças entre as curvas, 

ocorreram a partir do período da tarde, sendo maiores na pastagem que 

na floresta. 
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Figura 25 - Variação horária de ex (medido e estimado) e da razão de Bowen, 
para as Reservas Biológica do Jaru (Ji-Paraná, RO) e Vale do Rio Doce 
(Marabá, PA), para: A (1992); B e D (1993); C (1994). 
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Para os sítios florestas, foi observado que para os dias 

julianos 271 e 195 (Figuras 25A1 e B1), foi verificada para os horários 

entre as 10 e 14 horas que o a medido foi maior que o estimado, 

situação diferente para os outros dias, neste mesmo sítio. 

Para os sítios pastagem, observa-se que as variações para a 

ao longo do dia foram mais significativas que para a floresta (Figuras 26 

e 27). 

Quanto a razão de Bowen, tanto para as florestas quanto 

para as pastagens, variou segundo a relação inversa com a. 
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Figura 26 - Variação horária de a (medido e estimado) e da razão de Bowen, 
para as Fazendas Nossa Senhora Aparecida (Ji-Paraná RO) e Boa Sorte 
(Marabá, PA), para: A (1992), B (1993); e C (1994). 
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Figura 27 - Variação horária de a (medido e estimado) e da razão de Bowen, 
para a Fazenda Dimona (Manaus, AM), para: A (1990); B (1993). 

4.1.2 - Escala Diária 

As tabelas 6 e 8, representam os totais diários dos fluxos de 

energia para cada dia juliano. Na floresta, observa-se que os dia juliano 

271 e 195, foram os que apresentaram os maiores totais de Rn (16,40 

MJ m-2 d- I ) e (13,38 MJ m-2 d-1), respectivamente. No entanto, o dia 

juliano 195 apresentou o maior fluxo de calor sensível de -4,36 MJ m-2 

d- I, sendo a diferença entre o calor latente estimado e medido de apenas 

0,3 MJ m-2 doI, contra 8,69 MJ m-2 d- I no dia juliano 271. O dia juliano 

228, também apresentou um Rn de 13,17 MJ m-2 d- l , no entanto um H 

de somente -1,46 MJ m-2 d- I , 
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Tabela 6 - Total diário dos fluxos de energia, parâmetro de Priestley-Taylor 
(estimado e medido) biomassa e variáveis meteorológicas para os dias 
analisados na Floresta. 

DtaJui. Perlodo RD G tE (Hydra) fi LE(p-Taylorl temperatura fi BIOmassa preclpltaÇ&o 

(horas) MJm"'d-' MJm"'d" MJm"'d" MJm"'d" MJm"'d" "C ms·t MJm"'d" nvn 
229 9-17 10,54 -0,02 -7,68 -1,48 -9,54 28,04 1,33 1,36 0,0 
271 8-16 16,40 -0,01 -10,74 -4,02 -11,41 27,18 2,22 1,63 0,0 
195 8-17 13,38 0,13 -7,77 -4,36 -8,07 19,89 3,39 1,38 0,0 
198 9-17 11,84 -0,04 -8,45 -1,80 -10.16 26,90 1,89 1,55 0,0 
228 8-16 13,17 -0,03 -10,25 -1,46 -12.01 27,69 1,97 1,43 0,0 
233 9-16 11,31 -0,04 -7,99 -1,75 -9,94 28,75 1,10 1,53 0,0 
294 11-17 11,09 -0,01 -8,31 -2,12 -9,15 29,65 2,45 0,66 0,0 
299 10-17 10,41 0,00 -7,31 -1,95 -9,09 28,36 1,19 1,15 0,0 

O dia 195, foi caracterizado por temperatura baixa, alta 

velocidade do vento, em relação aos demais dias na floresta. Com 

relação a biomassa, foi inferior a 23 MJ m-2 d- I que o dia 27l. 

Quanto a partição de energia para o fluxo de calor no solo, o 

dia 195, contribuiu com 0,13. As melhores correlações obtidas entre 

calor latente medido e estimado, na escala horária , foram melhores 

nestes dias, sendo caracterizados pelos maiores valores de Rn, H e G. 

Quanto a partição de energia, podemos observar que, o dia 195, obteve 

a maior parte de Rn, para o calor sensivel (0,33), seguido pelo dia 271 

(Tabela 7). 

Tabela 7 - Quociente diário dos fluxos de energia para o dias analisados na 
Floresta 

blAS 
229 
271 
195 
198 
228 
233 
294 
299 

G/Rn 
0,00 
0,00 
0,01 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

LE(HY)/Rn 

-0,73 
-0,65 
-0,58 
-0,71 
-0,78 
-0,71 
-0,75 
-0,70 

H/Rn LE (est.)/Rn 

-o, 14 -0,91 
-0,24 -0,70 
-0,33 -0,60 
-0,15 -0,86 
-0,11 -0,91 
-0,15 -0,88 
-0,19 -0,82 
-0,19 -0,86 
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Quanto as pastagens, podemos observar que o dia 283, foi o 

que apresentou o maior valor para o calor sensível sendo de -4,34 MJ 

m-2 d-1 e também apresentou a segunda melhor estimativa b= 98% 

(Figura 6D 1). O dia 283 foi caracterizado por temperatura normal para a 

região, alta velocidade do vento. A umidade do solo foi de 0,23 m 3 .m-3 

(Tabela 8). 

Tabela 8 - Total diário dos fluxos de energia, parâmetro de Priestley-Taylor 
(estimado e medido) variáveis meteorológicas para os dias analisados na 
pastagem. 

ulaJuI. Penodo Rn G LE (Ayara, H LE(p·TaylOl") temperatura ri umidade solo preclpttaçao 

(horas) MJm"d-1 MJm"d-1 MJm"d-1 MJm"d-1 MJm"d" °C ms·' m3 moJ mm 
226 9·17 9,73 ·1,30 ·5,04 ·3,38 -8,22 29.29 1,86 0,22 0,0 
276 8·17 14,22 ·0,39 -9,56 -4,27 -10,63 30,68 3,07 0,23 0,0 
134 9-17 10,13 ·0,52 -7,32 -2,30 -9,01 29,80 1,58 0,31 0,0 
188 10-17 3,87 0,06 -3,21 -0,72 -3,12 17,04 4,25 0,25 0,0 
228 9-17 11,77 -0,43 -7,04 -4,30 -17,26 30,86 3,34 0,22 0,0 
233 9-17 9,58 -0,45 -5,49 -3,64 -13,60 30,94 2,49 0,21 0,0 
283 8-17 14,07 -0,54 -9,19 -4,34 -10,18 30,68 3,30 0,23 0,0 
280 9-17 10,43 -0,39 -6,17 -3,87 -7,80 30,16 2,02 0,23 0,0 
282 8-17 14,39 -0,61 -10,07 ·3,72 -11,75 31,16 3,06 0,39 0,0 
303 8-17 7,59 -0,61 -4,32 ·2,66 -6,64 30,23 2,98 0,37 0,0 
226 9-17 9,25 -0,65 ·6,66 -1,93 8,86 29,48 2,26 0,36 0,0 
248 8-16 13,28 -0,74 -9,16 ·3,38 -11,07 30,55 3,01 0,37 0,0 

Tabela 9 - Quociente diário dos fluxos de energia para o dias analisados na 
Floresta 

DIAS G/Rn lE(HY)/Rn H/Rn lE (est.)/Rn 

226 -0,13 -0,52 -0,35 -0,84 
276 -0,03 -0,67 -0,30 -0,75 
134 -0,05 -0,72 -0,23 -0,89 
188 0,01 -0,83 -0,19 -0,81 
228 -0,04 -0,60 -0,37 -1,37 
233 -0,05 -0,57 -0,38 -1,29 
283 -0,04 -0,65 -0,31 -0,72 
280 -0,04 -0,59 -0,37 -0,75 
282 -0,04 -0,70 -0,26 -0,82 
303 -0,08 -0,57 -0,35 -0,87 
226 -0,07 -0,72 -0,21 -0,96 
248 -0,06 -0,69 -0,25 -0,83 

O dia 188, foi um dia totalmente atípico. O dia 226 

apresentou o menor valor de calor latente (-1,93 MJ m-2 d-1) e foi 
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também o que apresentou pior estimativa entre calor latente medido e 

estimado (Figura 6A2) e também o que menos contribuiu para o calor 

latente (Figura 12 A2). 

Com relaçao as práticas de energIa (Tabela 9) não foi 

constatado para o dia juliano 283, o maior valor para HfRn. 

Com relação as tabelas 10 e 11, observamos que exceto para 

alguns casos (dias 271 e 195), o a estimado superestima o medido. 

Com relação aos dias julianos 228 e 233, verificou-se uma 

diferença entre a medido de 0,19 e de 0,5 em a estimado para o dia 

juliano 228. Para o dia 233, essa diferença ficou em torno de 0,16 par a 

medido e de 0,48 para a estimado. 

Tabela 10 - Valores médios para a para os sítios na Floresta 

Locai fila jul. aba (Hydra) alfa (estimado) bowen w 

RJaru 229 1, 12 1,20 0,19 0,76 
1992 271 1,00 0,99 0,34 0,75 

R.Jaru 195 1,04 0,99 0,47 0,68 
1993 198 1,13 1,18 0,19 0,75 

RJaru 228 1, 16 1,20 0,14 0,76 
1994 233 1,09 1,16 0,20 0,77 

R Vale 294 1,04 1, 10 0,23 0,78 
1993 299 1,03 1,14 0,28 0,77 
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Tabela 11 - Valores médios para a para os sítios na pastagem. 

Local Dia Ju!. alfa (Hyara) alfa (estimado) bowen W 

(adim.) (adim.) (adim.) 
F. Aparec. 226 0,84 1,04 0,58 0,78 

1992 276 0,91 1,00 0,42 0,79 
F. Aparec. 134 1,00 1, 13 0,28 0,78 

1993 188 1,26 1,26 0,22 0,65 
F. Aparec. 228 0,83 0,96 0,56 0,79 

1994 233 0,78 1,02 0,62 0,79 
F. B.Sorte 283 0,89 0,96 0,44 0,79 

1993 280 0,87 1,03 0,54 0,79 
F. Dlmona 282 0,95 1,04 0,34 0,79 

1990 303 0,84 1,12 0,54 0,79 
F. Dlmona 226 1,01 1,16 0,28 0,78 

1991 248 0,94 1,04 0,35 0,79 



5 - CONCLUSÕES 

Foi estimado o calor latente pelo método de Priestley e 

Taylor (1972), segundo a proposição de Pereira e Villa Nova (1992) para 

o parâmetro a e comparado com o calor latente medido (método das 

correlações dos turbilhões), para cada sítio (floresta e pastagem) e época 

do experimento. 

As melhores estimativas observadas para os sítios floresta e 

pastagem, entre o calor latente estimado e o medido, foram aquelas em 

que foi considerada a equação estatística proposta por Pereira-Villa 

Nova, sendo a = 1,33 + 2,78 10-3 H. Considerando-se esta equação, foi 

observado que as melhores correlações (maiores coeficientes angulares) 

foram obtidas para os sítios floresta do que para os sítios pastagem. O 

calor latente estimado (Priestley-Taylor) superestimou o calor latente 

medido (Hydra). 

Para os sítios floresta, a melhor e a pIOr estimativa foi 

observada para a Reserva Jaru. Sendo o maior coeficiente angular 

observado em 1992, aproximadamente 0,89 e o menor observado para 

1994, sendo de 0,84. Para 1993, o coeficiente angular foi de 

aproximadamente 0,88. Quanto a Marabá, o coeficiente angular foi de 

aproximadamente 0,88. 

Para as pastagens, a melhor estimativa foi observada para a 

Fazenda Nossa Senhora Aparecida (1993), sendo de aproximadamente, 

b ~ 0,86. A pior estimativa foi de b = 0,77, também para a Fazenda 

Nossa Senhora Aparecida (Ji-Paraná, RO) para o ano de 1992. Na 
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Fazenda Boa Sorte (Marabá, PA), o coeficiente angular foi de 

aproximadamente 0,84. Quanto a Fazenda Dimona, a melhor estimativa 

foi observada para o ano de 1991, sendo b = 0,79. 

Tanto nos sítios floresta quanto nos sítios pastagem, as 

melhores estimativas horárias diárias entre o calor latente estimado e o 

medido, foram observadas para os dias em que ocorreram os maiores 

fluxos de energia e mais especificamente os maiores valores para o calor 

sensível. No entanto, para um dia atípico (dia 188) foi observado uma 

correlação quase perfeita quando os fluxos apresentados foram 

pequenos. 

Quanto ao parãmetro de Priestley-Taylor medido e estimado, 

foram observadas boas correlações, sendo pouco maiores que as 

observadas entre o calor latente estimado e o medido. As melhores 

estimativas também foram observadas para os sítios floresta, ficando 

entre b =1 e b = 0,84. Quanto as pastagens, b variou entre 

aproximadamente 1 e 0,74. 

O parâmetro de Priestley-Taylor é função Inversa do calor 

sensível. 
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