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RESUMO 

Dissertação de mestrado 

Curso de Pós Graduação em Meteorologia 

Universidade Federal de Santa Maria 

 

ANÁLISE DE DIFERENTES MÉTODOS DE PREENCHIMENTO DE 

FALHAS NOS FLUXOS DE CO2: ESTIMATIVAS SOBRE O ARROZ 

IRRIGADO 

AUTOR: Marcelo Bortoluzzi Diaz 

ORIENTADORA: Débora Regina Roberti 

Data e Local da Defesa: Santa Maria, 13 de fevereiro de 2014. 
 
 

As trocas líquidas de CO2 entre a atmosfera e o ecossistema (NEE) representam o balanço 

entre a respiração do ecossistema (Reco) e a produção primaria bruta (GPP), que estão 

diretamente relacionados à temperatura e a radiação fotossinteticamente ativa (PAR), 

respectivamente. Estudos relacionados às trocas de CO2 entre ecossistemas e a atmosfera têm 

sido realizados em diferentes sítios experimentais com o objetivo de conhecer quanto cada 

ecossistema contribui para o CO2 atmosférico. Para tanto, é importante ter uma série de dados 

contínuos. Conquanto, estas séries podem apresentar falhas, gerando lacunas nas séries 

temporais dos dados, que devem ser preenchidas. Neste trabalho, foram estudas técnicas de 

preenchimento de dados (Regressões lineares múltiplas, Regressões não lineares, Look-up 

Tables, Mean diurnal variation), Redes neurais para estimativa do NEE anual sobre culturas 

de arroz irrigado no estado do Rio Grande do Sul. Foram utilizados  três anos de dados de 

NEE coletados em  dois anos para o sítio de Cachoeira do Sul e um ano para Paraíso do Sul. 

As diferentes técnicas foram avaliadas através da incerteza e do calculo do erro na estimativa 

do NEE para lacunas artificiais de cada técnica. A técnica de regressões não lineares mostrou-

se mais adequada, sendo indicada para o preenchimento das falhas quando disponíveis as 

variáveis meteorológicas de temperatura e radiação. Quando não disponíveis, o uso da Mean 

diurnal variation é aconselhada. Como resultado do preenchimento de dados por meio da 

técnica de Regressão não linear, foram estimados os seguintes valores acumulados de 

carbono: -92 ± 80gC / m²  (2010/2011) e 429 ± 188gC / m² (2011/2012), para Cachoeira do 

Sul e  -43 ± 72gC / m² (2003/2004), para  Paraíso do Sul.  

 

Palavras-chave: Fluxo de CO2. Produção Primária Bruta (GPP). Respiração do 

ecossistema(Reco). Técnicas de preenchimentos de dados. 
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The net exchange of CO2 between the atmosphere and the ecosystem (NEE), represent 

the balance of the ecosystem respiration (Reco) and gross primary production (GPP), which are 

directly related to temperature and photosynthetic active radiation (PAR) respectively. Studies 

related to the exchange of CO2 between ecosystems and atmosphere has been conducted in 

different ecosystems, with the objective of finding the contribution of different ecosystems to 

the atmospheric CO2. For this it is important to have a continuous data series. However, these 

series may fail causing gaps in time series data. Here, were studied gapfilling techniques( 

multiple linear regression , nonlinear regressions , Look-up Tables, Mean diurnal variation 

and Neural networks) and the technique of non-linear regressions excel the other, it is 

indicated to fill the gaps when available variables weather temperature and radiation, not 

available when these forcings , advise the use of Mean Diurnal variation . Three years of CO2  

fluxes over irrigated rice were used to compare the techniques: two years at the Cachoeira do  

Sul site and one year at Paraiso do Sul site, both located at Rio Grande do Sul. As a result of 

gapfilling by nonlinear regression, NEE was estimated to be -92 ± 80gC / m²  (2010/2011) 

and 429 ± 188gC / m² (2011/2012), for  Cachoeira do Sul and  -43 ± 72gC / m² (2003/2004), 

for  Paraíso do Sul.  

 

 

Keywords: CO2flux. gross primary production(GPP). ecosystem respiration (Reco), gapfilling 

techniques. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Nos últimos anos, pesquisas relacionadas às trocas de CO2 entre ecossistemas e a 

atmosfera ganhou destaque no meio científico, devido ao aumento das emissões 

antropogênicas de CO2. Essas emissões são causadas por mudanças, tais como, o uso do solo, 

queima de combustíveis fósseis, práticas agrícolas, entre outros (IPCC, 2011). O aumento da 

concentração de CO2 na atmosfera ocorre, pois o aumento nas emissões de CO2 não é 

balanceado pelos sumidores naturais de CO2 (BALDOCCHI et al., 2001). 

 O método de covariância dos vórtices (do inglês, eddy covariance) é comumente 

usado para obter a medida do fluxo de CO2 entre o ecossistema e a atmosfera. Esse método 

utiliza a covariância entre as medidas de alta frequência da concentração de CO2 e das 

flutuações da velocidade vertical do vento (AUBINET et. al., 2012). Todavia, quando se 

trabalha com dados experimentais, em ambientes não controlados, sujeitos a intempéries, tais 

como, quedas de energia, podem ocorrer falhas na coleta de dados, gerando lacunas nas séries 

temporais de fluxo de CO2. Além disso, em algumas situações, devido à própria natureza 

aleatória da turbulência, os fluxos podem resultar em valores fora dos limites físicos 

esperados, sendo necessário descartá-los. 

Os sensores necessários para o uso do método eddy covariance, anemômetro sônico e 

analisador de gases, podem ser de caminho aberto para a passagem do ar, estando assim 

suscetíveis as intempéries que podem afetar a correta medida dos fluxos. Desta forma, além 

das perdas de dados devido à falta de energia e manutenção, a precipitação e a interferências 

da fauna sobre os instrumentos acabam gerando mais falhas na série temporal do fluxo de 

CO2 (BURBA e ANDERSON, 2005).  

Para o método de covariância dos vórtices representar um medida de fluxo de CO2 

adequada, são necessárias condições de homogeneidade e estacionariedade. Sob algumas 

condições meteorológicas, o método pode apresentar grandes oscilações sendo necessárias 

algumas correções (AUBIMET, VESALA e PAPALE, 2012) tais como, rotação de 

coordenadas (KAIMAL & FINNIGAN, 1994) e correções devido às variações de densidade 

(WEBB, PEARMAN & LEUNING, 1980), principalmente à noite sobre condições estáveis e 

de pouco vento, sendo a turbulência incapaz de realizar o transporte do CO2 verticalmente 

(AUBINET, 2008). Mesmo com estas correções, os dados apresentam picos (spikes) sendo 

necessária a aplicação de critérios de qualidade, que acabam rejeitando alguns dados da série 
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temporal de fluxo de CO2. Tais critérios de aceitação podem comprometer até 60% dos dados 

do fluxo de CO2 (PAPALE et al.,2006). 

Para análise dos acumulados das trocas de CO2 sobre um ecossistema num período, é 

necessária uma série temporal completa. Existem vários métodos utilizados para preencher 

lacunas em dados experimentais de fluxo de CO2, tais como rede neurais (PAPALE 

&VALENTINI, 2003), regressões não lineares (FALGE et al., 2001; LASSLOP et al., 2010), 

Look up tables (FALGE et al 2001; REICHSTEIN et al., 2005), Mean diurnal variation 

(FALGE et al., 2001), regressões lineares (DRAGOMIR et al. 2012), interpolações lineares e 

cúbicas (LEE et al., 2004, ZERI & SÁ, 2010), entre outras (MOFFAT et al., 2007). 

O princípio de funcionamento da maioria das técnicas de preenchimento de falhas de 

fluxo de CO2 está diretamente relacionado ao modo como o ecossistema se comporta em 

relação às variáveis do meio ambiente, principalmente, a temperatura do ar ou do solo, 

radiação solar e umidade relativa. (ZEIGER et. al., 2009).  Estas relações são obtidas na base 

de dados existentes, desconsiderando as falhas. Assim, após ajustado o modelo é possível usa-

lo para prever os fluxos de CO2 faltantes, baseado nas forçantes ambientais.  

Para tanto, é necessário uma série de forçantes atmosféricos completa. Entretanto, 

estas variáveis meteorológicas podem não estar disponíveis. Nestes casos, é geralmente 

utilizada uma técnica que não dependa das forçantes atmosféricas, como o caso da Mean 

dirnal variation, que preenche a falha com a média dos dias adjacentes para o mesmo horário. 

Devido à grande variedade de métodos existentes, bem como as diversas maneiras de 

ajustá-los e implementá-los vários estudos foram realizados na tentativa de determinar qual é 

o melhor método a ser aplicado. No estudo de Falge et al. (2001), foram comparados três 

diferentes métodos: Mean diurnal variation, Look Up Table e regressões não lineares.  E 

foram encontradas diferenças da ordem de até 200 g C m
-2 

para integrações no período de um 

ano. Moffat et al.( 2007) comparou 15 métodos para preenchimento de falhas nos dados de 

fluxo de CO2, e mostrou que os melhores métodos são as Redes Neurais, regressões não 

lineares e look up tables, sendo que o método de rede neurais mostrou-se ligeiramente 

superior e o método de Mean diurnal variation inferior aos demais métodos. Além disto, 

ambos os estudos mostraram diferenças entre os comportamentos das técnicas para os 

períodos diurnos e noturnos. Quanto maior o tamanho da falha, maior a dificuldade da técnica 

em representar corretamente o fluxo de CO2 (LASSLOP et al., 2010). Estes resultados 

ressaltam a necessidade de uma avaliação dos métodos a serem aplicados para cada sítio, 

dando preferência aos métodos que dependam das forçantes meteorológicas. 
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O fluxo de CO2 entre a atmosfera e o ecossistema pode ser descrito pelo balanço entre 

a Produção Primária Bruta (GPP) e a respiração do ecossistema (Reco). Nesse caso, temos um 

saldo do fluxo de CO2, chamado de NEE (do inglês, net ecosystem exchange). Muitos estudos 

foram dedicados a encontrar a melhor forma de particionar o NEE entre a GPP e Reco 

(FALGE et al., 2002; GILMANOV et al., 2003 REICHSTEIN et al., 2005 e STOY et al., 

2006). Para o período noturno, o processo é simples devido a não incidência de radiação solar, 

para a ocorrência da fotossíntese o NEE é igual à respiração do ecossistema. Reichstein et al. 

(2005) propõe parametrizar as equações com base no período noturno a fim de encontrar uma 

relação entre a Reco e a temperatura ambiente e extrapolá-la para o período diurno, obtendo 

assim a partição entre Reco e GPP. Porém, como o período noturno tende a ser mais complexo 

em termos de turbulência, às vezes é difícil obter a resposta da Reco em função da temperatura. 

Outros autores optam por usar o período diurno, Gilmanov et al. (2003) e Lasslop et al. 

(2010) utilizam  equações que descrevem o GPP por meio da sua resposta a radiação, e a 

respiração diurna como sendo o valor para radiação igual a zero. Dada a diversidade de 

métodos para obter a correta discriminação das componentes do NEE ao longo do ano, é de 

suma  importância analisar qual o melhor método de preenchimento de dados a ser aplicado.  

O Brasil é um dos principais produtores agrícolas do mundo, portanto, as diferentes 

práticas agrícolas são de importância nas estimativas das emissões de CO2. No sul do Brasil, o 

projeto SulFLUX (http://www.sulflux.ufsm.br/) é uma iniciativa para estabelecer uma rede de 

monitoramento para o estudos de agroecossistemas no sentido de quantificar as trocas de 

carbono entre a superfície e a atmosfera. Dentre os diversos ecossistemas monitorados pela 

rede, destaca-se o cultivo de arroz irrigado. O Rio Grande do Sul possui uma grande tradição 

em cultivo de arroz irrigado, uma vez que é responsável por 60% da produção nacional 

(CONAB, 2013). Logo, a estimativa se o ecossistema de arroz cultivado por alagamento na 

região subtropical, como é o caso do sul do Brasil, é uma fonte ou sumidor de CO2 da 

atmosfera é a informação importante para avaliações dessa técnica de cultivo.  

Neste trabalho, foram utilizados dados atmosféricos e de NEE obtidos no município de 

Paraíso do Sul-RS e no município de Cachoeira do Sul-RS, ambos sobre uma cultura de arroz 

irrigado. O objetivo desta dissertação foi encontrar qual o método de preenchimento de falhas 

que obtém o resultado mais satisfatório no preenchimento das lacunas da série temporal do 

NEE sobre culturas de arroz irrigado. Como tais falhas são recorrentes em outros sítios, é de 

interesse que este estudo concretize uma rotina de filtragem e preenchimento de dados 

faltantes a fim de padronizar esse procedimento no contexto de processamento  de dados da 

rede SulFLUX e parceiros. 
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Com a utilização de técnicas de tratamento e preenchimento de dados, foram obtidos 

os balanços anuais de carbono destes três anos discriminados entre Reco e GPP, além de uma 

discussão sobre as diferentes técnicas de preenchimento de dados. Este trabalho está divido 

em 4 capítulos. No segundo capítulo, será apresentada a metodologia utilizada no estudo. No 

terceiro capitulo, serão mostrados os diferentes resultados e discussões sobre os dados e as 

técnicas utilizadas para preenchimento de falhas. No quarto capítulo, é apresentada a 

conclusão do trabalho. 
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1 METODOLOGIA 

 

 

1.1 Covariância dos vórtices 

 

 

Através das medidas de alta frequência da velocidade vertical do vento e da 

concentração de CO2 na atmosfera, pode-se estimar o fluxo de CO2 entre uma superfície e a 

atmosfera. Fluxo é definido como a transferência de uma quantidade por unidade de área por 

unidade de tempo. O fluxo de um escalar qualquer, neste caso o carbono, pode ser definido 

como sendo a média do produto entre a densidade do ar (  ), componente vertical do vento 

(w) e a razão de mistura de carbono (       ), em que    é a densidade do carbono, 

 

        . (1.1) 

 

No entanto, para descrever os movimentos turbulentos na atmosfera, deve-se utilizar a 

decomposição de Reynolds (Figura 1.1), que consiste em decompor cada variável da equação 

1.1, em uma parte média e a flutuação (parte turbulenta). Deste modo, uma variável qualquer 

assume a seguinte forma: 

 

    ̅    . (1.2) 

 

 

 

Figura 2.1 - Exemplificação da 

decomposição de Reynolds 

(FOKEN, 2008) 
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Deste modo, a Eq. 1.1 fica: 

 

    (      )(    )(    ). (1.3) 

 

Realizando as operações do lado direito da equação e considerando a média de uma flutuação 

como nula (            ), de acordo com a aproximação de Reynolds, a Eq. (1.3) fica: 

 

                                     . (1.4) 

 

Assumindo que a variação da densidade é desprezível (  
   ), tem-se:  

 

               . (1.5) 

 

Para um terreno idealizado onde a superfície seja plana e homogênea, a velocidade vertical 

média do vento é zero ( = 0), então: 

 

           (1.6) 

 

A equação (1.6) é definida como sendo o fluxo turbulento de CO2, conhecida como 

técnica de covariância dos vórtices turbulentos. Entretanto, como as médias feitas in situ são a 

de densidade molar do carbono ao invés da razão de mistura, uma alteração é necessária para 

expressar a Equação (1.6) em termos da densidade molar, logo: 

 

       =     +    (1.7) 

   

 O termo     é acrescido à equação (1.7), pois devido às alterações na temperatura, 

umidade e pressão, podem alterar a densidade da parcela de controle gerando flutuações na 

velocidade vertical média, logo a velocidade vertical média pode ser diferente de zero. 

Aplica-se a rotação de coordenadas 3D para que a direção do vento médio coincida com a 

direção da componente u do vento (KAIMAL& FINNIGAN, 1994). Como os anemômetros 

sônicos não são capazes de medir com grande exatidão os valores médios da velocidade 

vertical do vento, pois esses possuem magnitudes muito pequenas (<1 mms
-1

), é necessária 
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uma correção aos fluxos (BALDOCCHI, 2003). Dessa forma, visa corrigir os valores médios 

da velocidade vertical e da flutuação da densidade do constituinte sofridos devido aos fluxos 

de calor latente e sensível. Essa correção proposta por Webb et al. (1980) é necessária, pois os 

fluxos de calor latente e sensível geram perturbações na densidade do constituinte gerando 

movimentos verticais não resolvidos pelos sensores, logo o fluxo fica: 

 

   =     +
  

  

  

  
       (  

  

  

  

  
     ) 

  

 
     (1.8) 

   

 

Com base na Equação. (1.8) é obtido o fluxo de CO2, que    e    são os pesos 

molares do ar seco e do vapor da água respectivamente. 

 

 

1.2 Trocas líquidas de CO2 entre a atmosfera e o ecossistema 

 

 

A troca líquida de CO2 do ecossistema com a atmosfera, o NEE pode ser representado 

pela equação:  

 

       
    ∫

   

  
   

 

 

(∫  
 

 

   

  
   ∫  

 

 

   

  
  )  ∫

 (  
   )

  
  

 

 

 (1.9) 

 

O primeiro termo representa o fluxo vertical turbulento de CO2 que é calculado por meio da 

técnica de covariância dos vórtices descrita na seção 1.1. O segundo termo é o 

armazenamento de CO2 entre a superfície e o sensor que pode ocorrer em condições de pouca 

turbulência, pode ser estimado através da equação 1.10, utilizando apenas uma altura de 

medida de concentração de CO2 (AUBINET et al. 2001): 
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Em que mz  é a altura em que é medida a concentração de carbono, aP  é a pressão 

atmosférica na altura mz , aT temperatura do ar em , R constante molar dos gases, e C é a 

concentração de CO2 em . O terceiro termo representa a advecção horizontal e vertical de 

CO2 por intermédio do vento médio, e o quarto termo representa a divergência horizontal do 

fluxo de CO2. Como os campos deste experimento são planos, não sendo assim favorável ao 

escoamento do CO2 e tomando a cultura como bem distribuída e homogênea pelo terreno, 

pode-se assumir assim, que não há gradiente de CO2 horizontal, logo estes termos podem ser 

negligenciados. Já em relação a advecção vertical, para culturas baixas, como no caso deste 

experimento (LEE, 1998), assume como negligenciável o transporte vertical. Para este estudo, 

o termo de armazenamento foi desprezado, assim sendo, o termo de fluxo turbulento de CO2 

foi o único responsável pelo NEE. 

O NEE pode ser definido como o balanço entre duas componentes, a Produção 

Primária Bruta (GPP, do inglês Gross Primary Production) que funciona como absorvedor de 

CO2 e a respiração do ecossistema (Reco) como emissor de CO2 (LASSLOP et. al., 2010) 

discriminando, assim, as principais trocas de carbono entre o ecossistema e atmosfera: 

 

 GPPRNEE eco   (1.11) 

 

Por convenção os valores de GPP, por ser um sumidor de CO2, recebe o sinal negativo 

e o Reco tem sinal positivo por se tratar de um emissor de CO2. 

 

 

1.2.1 Produção Primária Bruta 

 

 

 O GPP é determinado pela fotossíntese realizada pelo ecossistema. A fotossíntese  é 

um processo biológico complexo que aproveita a energia proveniente do sol para sintetizar 

compostos carbonados e liberação de oxigênio na atmosfera, a partir do dióxido de carbono e 

da água: 

 

6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2 

 

mz

mz
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 A taxa fotossintética está diretamente relacionada à radiação fotossinteticamente ativa 

(PAR) (grande absorção na região do azul (430nm) e do vermelho (660nm)). Para cada 

aumento, nesta disponibilidade de radiação, ocorre um aumento na taxa de fotossíntese, 

entretanto, quando todas as células estiverem já excitadas, o aumento na disponibilidade de 

radiação não refletirá em um aumento na fotossíntese, isto é, chamado de ponto de saturação 

da luz. Outros fatores ambientais influenciam nesta taxa, como concentração de CO2 e 

temperatura, além de outros forçantes indiretos, tais como, a umidade do ar e do solo que 

determinam o controle estomático (ZEIGER et. al., 2009). 

 Sobre concentrações normais de CO2, um aumento de temperatura pode representar 

aumento na taxa de fotossíntese, entretanto, quando se atinge a temperatura de 40°C essa taxa 

tende a diminuir variando para diferentes espécies, logo temos uma temperatura a qual essa 

taxa é máxima, que é chamada de resposta a temperatura ótima, variando para cada tipo de 

vegetal. Uma vez que, a concentração de CO2 é um substrato empregado na reação 

fotossintética, quanto maior sua concentração, maior a taxa de fotossíntese, mas quando todo 

o processo enzimático envolvido nesta captação de CO2 estiver saturado, uma maior 

concentração não resultará em uma maior fotossíntese. 

 

1.2.2 Respiração do ecossistema 

 

 

A respiração do ecossistema pode ser dividida entre respiração da planta e do solo, que 

representa a emissão de CO2 pela respiração de raízes, atividades microbiológicas e oxidação 

do carbono decorrente da decomposição de matéria orgânica. 

A respiração vegetal ocorre em três processos (ZEIGER et. al., 2009), quais sejam: 

glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. Dessa forma, consiste em oxidar o carbono 

celular reduzido, gerando durante a fotossíntese, em CO2 e água. Essa oxidação é acoplada a 

síntese de ATP (trifosfato de adenosina) da planta, disponibilizando energia para a 

manutenção das plantas. A taxa em que esses processos são executados sofre influências, 

conforme a idade e a natureza da planta, bem como fatores ambientais, tais como, 

temperatura, concentração de CO2 e concentração de O2. 

A temperatura é o principal agente regulador da taxa de respiração que aumenta 

substancialmente com temperaturas entre 0 a 30°C atingindo um máximo entre 40 e 50°C, 

diminuindo para maiores temperaturas.  
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1.3 Footprint 

 

 

Para estimativas de fluxos atmosféricos experimentais, utilizando torres 

micrometeorológicas, conhecer a região de influência nas medidas de fluxo, ou footprint, é de 

fundamental importância para uma correta descrição dos fenômenos relacionados ao 

ecossistema que se pretende estudar (BURBA et. al., 2001). Esta estimativa pode ser obtida 

através da equação sugerida por Schuepp et. al. (1990): 

 

    (  )   ∫
 (   )

     
 

 (   )

      
  

 
  

 (   )

    , (1.12) 

 

          (  ) é a contribuição cumulativa normalizada para a mensuração do fluxo em 

função da distância da torre, ou seja, quanto de fluxo medido foi acumulado até a distância  

“x” e é dado em (%), U é a velocidade média do vento (m/s), z é a altura do equipamento até o 

solo (m), d é o comprimento de rugosidade (m) sendo        , que    é a altura da cultura 

(m),    é a velocidade de fricção (m/s), k é a constante de Von Karman (0,4) e x é a distância 

da estação (m). 

 

1.4 Partição do NEE 

 

 

A partição do NEE entre Reco e GPP pode ser obtida por meio de diversas técnicas 

comparadas em (REICHSTEIN et al., 2005,STOY et al., 2006 e LASSLOP et al., 2010). 

Desses estudos, os métodos se diferenciam pela relação com as variáveis meteorológicas; o 

modo como é parametrizado o método e a escolha do tamanho das janelas temporais; 

ressaltando principalmente a escolha do período para calibrar os modelos, entre o período 

diurno e noturno.  

Os métodos baseados no período noturno partem que a noite o NEE é regido pela Reco, 

pois na ausência de radiação, não ocorre o processo de fotossíntese, sendo GPP igual a zero. 

Assim, pode-se estimar a relação entre a Reco e as variáveis ambientais, tais como temperatura 

ambiente ou a do solo. Em geral, equações empíricas descrevem a relação do Reco com a 

temperatura do ar. O modelo mais simples utiliza a seguinte equação: 
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           , (1.13) 

 

Sendo que a é a respiração na temperatura de 0°C e b é o termo de sensibilidade à temperatura 

do ar (T). O termo b indica quanto à respiração varia para cada variação na temperatura. 

Usualmente na literatura é utilizado como temperatura de referencia 10°C, assim a equação 

(1.13) fica: 

 

            

    

   (1.14) 

 

           é a respiração na temperatura de referência (10°C) e     descreve qual a resposta 

da respiração a cada variação de 10°C na temperatura ambiente. 

Outro modelo empírico utiliza a equação de Arrhenius proposta por Lloyd e Taylor 

(1994) é dado por:  
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eco  (1.15) 

 

Sendo que rb é a respiração na temperatura de referência ( refT ), 0E  é a energia de 

ativação, T0 = -46.02°C obtidos de Lloyd e Taylor (1994) e Tref  é a temperatura de referência 

(10°C). 

 Quando calibrados os valores dos parâmetros das equações descritas acima, é possível 

extrapolar esses parâmetros para usá-los durante o período diurno, estimando, assim, a 

respiração para toda a série temporal (REICHSTEIN et al., 2005). Dispondo da série temporal 

de Reco completa, o GPP pode ser encontrado, subtraindo do NEE experimental a Reco 

modelada para o período diurno (quando Rg>10Wm
-2

). 

 

 ecoRNEEGPP   (1.16) 

  

Deste modo, obtém-se a partição do NEE entre GPP e Reco. 

 Outro autores como Lee et al. (1999), Falge et al. (2001) e Gilmanov et al.(2003), para 

evitar a dependência de problemas durante o período noturno (erros sistemáticos que tendem a 
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subestimar o NEE em períodos de baixas turbulência, recorrentes à noite), que apesar de Reco 

apresentar uma boa relação com a temperatura, o caráter turbulento dificulta a obtenção desta 

relação. Optam por encontrar o efeito da radiação fotossinteticamente ativa (PAR) sobre o 

NEE no período diurno. A função na forma de uma hipérbole retangular (equação de 

Michaelis–Menten) é uma das formulações, mais simples que expressa essa relação e é 

descrita como: 

 

 








PAR

PAR
NEE  (1.17) 

  

Em que   é a eficiência com que a luz é utilizada pelo dossel e representa a inclinação inicial 

da curva de resposta a luz e é a taxa máxima de CO2 absorvida pelo dossel na saturação da 

luz e γ é o ponto de interceptação para PAR igual a zero e representa a respiração do 

ecossistema que pode ser substituída por uma função que expresse Reco em função da 

temperatura (LASSLOP et al., 2010). 

 A relação entre PAR e NEE também podem ser aplicadas, tais como o modelo de 

Mitscherlich, usado por Aubinet et al. (2001): 

  

      (     (
    

 
))  

.
 (1.18) 

 

Gilmonov et al. (2003) representa a relação entre PAR e NEE por meio de uma hipérbole não 

retangular, que adiciona um parâmetro de grau de curvatura (θ) 

 

 
     

 

  
(       √(      )         )  

.
 (1.19) 

 

 Apesar de a equação representar melhor a resposta do GPP à radiação solar, a 

convergência dos parâmetros pelo método dos mínimos quadrados não lineares, por serem em 

maior número, não ocorre com facilidade. 

 Lasslop et al.(2010) incrementou o processo de resposta do controle estomático em 

decorrência do déficit de vapor de pressão (VPD). O valor de β é limitado exponencialmente 

por VPD0 e por um parâmetro “k”, para valores de VPD superiores a um limite mínimo.  

Sendo esse valor limite, VPD0 definido como 1kPa. 
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 (1.20) 

 

 

1.5 Métodos de preenchimento de falhas 

 

 

 A quantidade de falhas nos dados experimentais de fluxo de CO2, seja por perda de 

dados ou pela aplicação de filtros, pode ser bem expressiva. A necessidade do uso de técnicas 

de preenchimentos de dados está diretamente relacionada ao objetivo do estudo a ser 

realizado. Em problemas de estimavas anuais da troca de CO2 entre a atmosfera e o 

ecossistema, são necessárias  séries temporais completas. Todavia, se a distribuição das falhas 

fosse aleatória, não seguindo um padrão, uma simples aplicação de uma média aos dados, 

daria resultados aceitáveis (AUBINET, VESALA e PAPALE, 2012). Entretanto, em geral, os 

falhas não seguem uma distribuição randômica e acumulam-se nos períodos noturnos, devido 

principalmente ao filtro u*(seção 1.4), além de grandes falhas ocorrerem por faltas de energia 

ou problema nos sensores.  

No estudo de trocas de carbono entre a superfície e a atmosfera em uma cultura 

agrícola, deve-se observar a janela utilizada para a estimativa dos parâmetros de cada técnica. 

Uma cultura agrícola tem um desenvolvimento rápido, o que leva a uma rápida variação na 

resposta do ecossistema aos forçantes meteorológicas, além de passar por vários manejos 

durante o período anual, que também gera variações bruscas no fluxo de CO2 (HAMMERLE 

et al., 2008; AUBINET, VESALA e PAPALE, 2012). Desta forma, grandes janelas podem 

não ser a melhor escolha.  

Dentre a grande variedade de modelos existentes para preenchimentos de dados, das 

várias combinações e escolhas de como parametrizá-las, algumas técnicas se destacam, como 

é o caso de Mean diurnal variation (MDV), Look-Up Table (LUT), Rede Neurais, Regressões 

lineares, Regressões não Lineares, entre outras. A seguir, descrevem-se as técnicas usadas 

neste estudo. 
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1.5.1 IL - Interpolação Linear Simples 

 

 

A técnica de interpolação linear simples (LI) consiste em interpolar  os pontos 

faltantes com os valores de dados adjacentes a falha. Esse método é indicado para aplicações 

em falhas pequenas, não superiores há 4 horas (LEE et al., 2004), tendo como vantagem a não 

dependência de forçantes atmosféricos ou fisiológicos do ecossistema, podendo ser usado na 

ausência  deles.  

 

 

1.5.2 MDV – Mean Diurnal Variation 

 

 

A técnica da Variação Média Diurna (do inglês Mean Dirnal Variation - MDV) 

baseia-se na ideia da autocorrelação dos fluxos ao longo do dia (FALGE et al., 2001), ou seja, 

para mesmos horários em dias próximos os fluxos tendem a ser bem relacionados (condições 

similares de temperatura, VPD e Rg). Assim, a falha é preenchida com a média para o mesmo 

horário dos dias adjacentes. A definição da janela de dias a ser utilizada para a confecção das 

médias podem variar entre 1 a 2 semanas (FALGE et al., 2001). Além disso, pode ser feito 

separadamente entre o período noturno e diurno com janelas distintas para cada período. A 

escolha do tamanho da janela é fundamental, tendo em vista que as janelas pequenas podem 

obter uma média pouco representativa e as janelas longas podem acrescentar muita incerteza 

devido ao desenvolvimento da cultura agrícola, por exemplo. 

A grande vantagem do método de MDV é a não dependência das forçantes 

atmosféricas, logo é uma das poucas técnicas que pode ser implementadas para preencher 

falhas de NEE onde não se tem as variáveis meteorológicas disponíveis. Entretanto, este 

método tem um baixo desempenho para dias nublados, ou com baixa radiação solar, 

passagens de frente entre outros fenômenos meteorológicos que causam mudanças bruscas 

nas condições ambientais. 

Há duas maneira possíveis de implementar a técnica (FALGE et al., 2001):  a primeira 

maneira é utilizar uma janela fixa, que as falhas dentro dessa janela são preenchidas com as 

médias dos dias dentro dela.. A segunda maneira é utilizar uma janela móvel em que a falha 

está centrada na janela e é preenchida com a média dos dias adjacentes. Para este estudo, a 

implementação escolhida foi o segundo caso, ou seja,  a janela móvel. 
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O tamanho da janela foi obtido como um processo gradual: em um primeiro momento, 

tenta-se preencher as falhas com uma janela de 7 dias, caso a utilização de 7 dias não tenha 

uma amostra suficiente para confecção da média, passa-se para uma janela maior, de 14 dias. 

Se, portanto, ainda não for capaz de preencher os dados, utiliza-se uma janela ainda maior, de 

30 dias, e caso essa janela não for o suficiente para ter uma amostra relevante de valores de 

fluxo é utilizada uma janela de 50 dias. 

A maneira como é feita a média, segue um critério de aceitação, a fim de melhorar a 

eficiência do método. Visto que ao se aplicar a média aos valores sem passar por uma análise, 

a média acaba por carregar os sinais dos ruídos remanescentes da técnica da covariância dos 

vórtices. Então, para a janela de 7 dias tem que haver ao menos 50% do períodos com dados 

de NEE. Para estes valores serem aceitos para o cálculo da média, eles não podem ser 

superiores ou inferiores a média mais ou menos 1.5 vezes o desvio padrão. O mesmo ocorre 

para janelas de 14 e 30 dias; já 50 dias pela amplitude da variação dos valores serem 

naturalmente maiores, a relação para o desvio padrão é aumentada para dois.  

 

 

1.5.3 RLM - Regressões Lineares Múltiplas 

 

 

Baseado nas forçantes meteorológicas capazes de influenciar na dinâmica do NEE, é 

possível obter a relação entre elas e o NEE por meio de regressões lineares simples, conforme 

(DRAGOMIR et al. 2012): 

 

                        (1.21) 

  

Na Eq. 1.21,    são as constantes da equação,    são as variáveis independentes e y é a 

variável dependente. Para a aplicação neste estudo, as variáveis independentes, ou seja, as 

forçantes meteorológicas do NEE (variável dependente) são a temperatura e o Rg. Logo, a 

equação. 1.21 fica: 

 

    ( )  {

        ( )                                      (    )

        ( )      ( )                  (    )

 (1.22) 
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Os parâmetros β foram obtidos por meio do método dos mínimos quadrados aplicados 

em janelas de 7 dias centradas na falha a ser preenchida,  feito separadamente entre o período 

noturno e diurno. Depois de encontrados os parâmetros que descrevem as relações entre as 

forçantes e o NEE, os valores dos parâmetros passam por uma análise de qualidade. Essa 

análise consiste em remover parâmetros obtidos que não sejam consistentes, neste caso, os 

parâmetros noturnos restritos a:         e     , os parâmetros diurnos,       

    ,     e      que atendam essas faixas são rejeitados. Para os períodos em que não é 

possível obter os parâmetros β, seja por falta de dados ou por serem rejeitados, pode-se 

utilizar a interpolação linear com os períodos que se tem a disponibilidade dos parâmetros, 

pois os parâmetros não seguem uma distribuição aleatória e devem ser coerentes entre si. 

 

 

1.5.4 LUT - Look-Up Table 

 

 

Esta técnica consiste preencher as falhas utilizando médias de valores de NEE para os  

períodos que tenham condições atmosféricas similares. Falge et al. (2001) subdividiu o ano 

em quatro partes, referente às estações do ano, para cada estação foi definido uma margem de 

temperatura de 2°C e para radiação uma faixa de 60Wm
-2

, tendo assim 35 faixas de 

temperatura e 23 faixas de radiação, totalizando 805 faixas para as condições meteorológicas, 

sendo que para cada faixa foi feita uma média dos valores de NEE que se encaixem nestas 

condições. Quando se tem um dado faltante de NEE, procuram-se, nessas faixas, as condições 

de radiação e temperatura do período faltante e utiliza-se o valor de NEE referente a essa 

faixa. Pode se agregar mais forçantes, nestas tabelas, como a umidade relativa do ar. 

Entretanto, aumenta a dificuldade em encontrar valores de NEE que tenham todas estas 

condições similar, podem assim, aumentar a incerteza da técnica (AUBINET, VESALA e 

PAPALE, 2012).  

Uma variação da técnica, proposta por Reichstein et al. (2005), indica o uso de uma 

janela móvel e menor, porém que tenha um valor amostral significativo de NEE, podendo 

essa janela ser incrementada, até obter a amostra desejada. 

Nesta dissertação, foi aplicada uma variação de Reichstein et al.(2005) , que utiliza 

faixas de temperatura e radiação, de 2,5°C e 50 Wm
-
², respectivamente. O tamanho da janela 

inicial é de 5 dias. Quando não é possível identificar um valor de NEE dentro da faixa de 

temperatura e radiação nos dias adjacentes para preencher o dado faltante, aumenta-se a janela 



29 
 

 

para 15 dias, caso o problema persistir a janela é incrementada para 30 dias e se mesmo assim 

não for possível obter valores de NEE, usa-se uma janela de 60 dias.  

Estas janelas são aplicadas separadamente para os períodos noturnos e diurnos, pois 

durante à noite (Rg<= 10 Wm
-
²)  a radiação não é uma forçante. Este método tem como ponto 

negativo a necessidade de ter uma série temporal das forçantes meteorológicas bem 

consistente, do contrário sua implementação não seria possível. 

 

 

1.5.5 RNL - Regressões não lineares 

 

 

 A técnica de regressões não lineares consiste em equações não lineares que expressam 

uma relação semiempírica entre o fluxo e as variáveis do ambiente. As equações devem ser 

parametrizadas, a fim de encontrar a relação de NEE com a temperatura e a radiação solar 

podendo ainda implementar uma relação com o VPD (LASSLOP et al., 2010). 

 Existem vários tipos distintos de equações que relacionam o NEE e as variáveis 

ambientais (seção 1.2.1), assim como maneiras diversas de implementá-las, mas o consenso é 

a utilização de duas equações distintas, uma para definir a relação entre o fluxo e a 

temperatura ambiente e outra para encontrar a relação com a radiação solar durante o período 

diurno (MOFFAT et al. 2007). 

 Seguindo a mesma ideia da seção 1.4, foram parametrizadas as equações que 

descrevem a Reco para o período noturno e posteriormente extrapolados para o período diurno, 

a fim de encontrar a GPP (MOFFAT et al., 2007,LASSLOP et al.,  2010).  Depois de obtido a 

GPP, existem inúmeras equações que tentam representar a relação entre GPP e PAR. Na 

ausência da PAR , a Rg pode ser usada para substituí-la (AUBINET, VESALA & PAPALE, 

2012). 

 Neste estudo, foi utilizada Equação 1.15 para determinar a Reco. Os parâmetros foram 

obtidos por uma implementação não linear do método da soma dos quadrados dos resíduos, 

verificados entre os valores reais e previstos pelo modelo. A soma dos quadrados dos 

resíduos, é minimizada utilizando o método de otimização de Levenberg-Marquardt, durante 

o período noturno (Rg<=10 Wm
-
²). Depois de determinados os valores dos parâmetros “rb” e 

0E , utilizando uma janela móvel de 7 dias com passo de 1 dia,esses foram extrapolados para 

o período diurno que foram obtidos o GPP (Equação 1.16). 
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 A Equação 1.17 foi usada para relacionar GPP com a radiação solar. Os valores dos 

parâmetros de uma hipérbole retangular (MICHAELIS & MENTEN, 1913) foram obtidos 

utilizando a mesma janela de 7 dias e método da soma dos quadrados dos resíduos aplicados a 

Equação 1.15.  

Tendo-se os parâmetros das duas equações (1.15 e 1.17) e (rb, 0E , α e β), esses então 

foram submetidos a um critério de aceitação (LASSLOP et al., 2010; AUBINET, VESALA & 

PAPALE, 2012), conforme tabela 1.1: 

 

Tabela 1.1- Limites para os parâmetros rb, Eo, α e β das equações (1.13 e 1.20). 

Parâmetros Rb 
0E  α β 

Limite inferior 0 0 -0.22 -200 

Limite superior      Máximo 500 0   

 

Na ausência dos parâmetros para uso no preenchimento de falhas, eles foram 

interpolados linearmente com os dias adjacentes, conforme indicado por Lasslop et al. (2010). 

Este método tem a capacidade de particionar o NEE em GPP e Reco, ao contrário dos demais 

métodos, entretanto, sua implementação requer a existência das forçantes atmosféricas. 

 

 

1.5.6 RNA – Rede Neurais Artificiais 

 

 

As redes neurais artificiais (RNAs) são utilizadas para representar uma relação entre 

um conjunto de variáveis de entrada e saída, a partir de um conjunto de dados de treinamento. 

Consiste, portanto, em uma técnica de computação capaz de modelar ou reconhecer padrões, a 

partir deste conjunto de dados apresentados. Para a rede poder representar esses dados, é 

necessário treinar a rede neural levando em conta alguns pontos, quanto à arquitetura da rede. 

A rede neural é formada por neurônios artificiais (nós) dispostos por camadas que se 

comunicam. Estes nós são treinados por um algoritmo de aprendizagem, que tem por 

finalidade alterar os pesos sinápticos da rede de forma ordenada, sendo que as sinapses são a 

capacidade da rede em reconhecer os padrões entre os dados de entrada, a fim de encontrar o 

menor erro entre o alvo e os seus forçantes(HAYKIN, 2001)..  
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A classe de rede neural adotada neste trabalho foi uma Perceptrons de Múltiplas 

Camadas (MLP), que se caracteriza como uma camada de entrada que distribui os dados para 

os neurônios das camadas intermediárias, uma ou mais camadas de nodos intermediários e 

uma camada de saída que possui a capacidade de representar os padrões a partir dos dados de 

entrada (HAYKIN, 2001). A utilização das camadas ocultas ou intermediárias é de suma 

importância, permitindo a obtenção de relações estatísticas de ordens mais elevadas capazes 

de representar cenários complexos. Tipicamente, os neurônios da primeira camada 

intermediária fornecem a entrada da segunda camada que fornecerá para terceira camada e 

assim sucessivamente, sendo que os neurônios de uma mesma camada não se comunicam 

entre si, apenas podem comunicar se com os neurônios da próxima camada. Este tipo de 

comunicação tem o nome de feedforward (ou acíclica) (figura 1.2), utilizada com frequência 

para resolver relações não lineares entre os alvos e seus forçantes (HAGAN e MENHAI, 

1994). 

 

Figura 1.2- Representação gráfica de uma RNA-MLP com duas camadas intermediárias. 

 

Redes neurais de MLP foram utilizadas por Papale e Valentini, (2003) para preencher 

lacunas na série temporal de NEE. Utilizando um treinamento supervisionado, a técnica de 

retro propagação de erro (Back-propagation). Este algoritmo se baseia na regra de 

aprendizagem de correção pelo erro (HAYKIN et al, 2001), determinando iterativamente a 

mínima diferença entre os alvos e as saídas obtidas pela rede neural pelo algoritmo de 

Levenberg-Marquardt. Baseado neste erro ocorre o ajuste dos pesos sinápticos e as ativações 

dos neurônios no processo de retro propagação.  

Neste estudo, foi utilizado uma rede MLP formada por vinte camadas ocultas em que 

os dados de entrada foram formados pela Rg, Tar e a data, tais valores tinham como alvo o 

NEE. Desses dados de entrada a rede neural utiliza uma amostra aleatória para formar com 
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70% dos dados os valores de treinamento que serviram para calibrar a rede. Os 30% restantes 

são utilizados para validação e teste da RNA. 

Devido a RNA formar sempre um grupo de dados distintos para calibrar suas sinapses, 

acaba sempre resultando em uma reprodução distinta do NEE para cada rodada. Deste modo, 

a rede foi reproduzida 100 vezes para obter a convergência de um valor médio de fluxo de 

CO2 e utilizado para preencher as lacunas. 

 

 

1.6 Métodos de análises das técnicas de preenchimentos de dados 

 

 

 A maneira escolhida para avaliar o desempenho dos métodos descritos na seção 1.5 foi 

comparando os dados observados (  ) com os dados obtidos a partir das técnicas (  ). 

 Para comparação dos métodos, criaram-se lacunas artificiais nos dados de NEE para 

então poder comparar com os valores previstos pelas técnicas. Em vista disso, foram criadas 

falhas proporcionais a aproximadamente 10% a quantidade falhas existentes nos dados 

(MOFFAT et al. 2007), a fim de qualificar como os métodos preenchem diferentes tipos de 

tamanho de falhas, como definidos na tabela 1.2. 

 Deste modo, foram criadas falhas de meia hora, 4 horas, 36 horas (1.5 dias) e 12 dias 

para testar os limites da técnica de preenchimento. Esta distribuição de falhas foi feita 

separadamente para cada tamanho de lacuna e sítio, sendo distribuídas de forma aleatória na 

série temporal e comparadas. Este processo foi realizado 100 vezes, de forma distinta o 

período noturno do diurno (MOFFAT et al. 2007). Com a intenção de manter as proporções 

entre as o número de falhas de meias horas artificiais, a sua distribuição seguiu conforme 

tabela 1.2. 

 

Tabela 1.2 - Relação das distribuições das falhas em relação ao seu tamanho. 

Tamanho das falhas 30 minutos 4horas 1.5 dias 12 dias 

Número de Ocorrências 1152 144 18 2 

 

  

 As falhas de 30 minutos e 4 horas foram dispostas a não coincidir com falhas já 

existentes. Diante da dificuldade de encontrar períodos com 1,5 e 12 dias com uma série 

temporal completa de NEE, só foi incrementada a necessidade de o ponto final e o inicial 
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haver os dados de NEE observados, além da necessidade de existir 50% de dados de NEE 

observados no período a ser retirado. 

 Para o fim de comparação foram utilizados índices estatísticos, iniciando pelo 

coeficiente de determinação (r²) que determina a variância da variável dependente (NEE 

observado) em torno da sua média, que é explicada pelas variáveis independentes (NEE 

modelado). Deste modo, o coeficiente varia entre 0 e 1, em que quanto mais representativo for 

o modelo de regressão mais próximo a 1 chegará o valor, assim, pode-se assumir que quanto 

maior o valor de r² melhor é a explicação do observado pelo previsto.  

 

    
{∑(    )(    )}

 

∑(    ) (    )  
 (1.23) 

 

 Para determinar o erro entre o observado e o previsto foi utilizada a raiz do erro médio 

quadrático (do inglês Root Mean Square error- RMSE). 
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Para indicar os erros no fechamento do acumulado anual do NEE foi utilizada a 

geração de um cenário misto de falhas artificiais, (tabela 1.3), distribuídas proporcionalmente 

em relação a porcentagens de falhas noturnas e diurnas existentes para cada sítio. 

 

Tabela 1.3- Relação da distribuição das falhas em relação ao seu tamanho para cálculo de estatísticas dos 

modelos no que diz respeito ao acumulado anual de NEE. 

Tamanho das falhas 30 minutos 4horas 1,5 dias 6 dias 

Número de Ocorrências 320 38 6 1 

 

Para cálculos dos erros no valor do acumulado anual do NEE (O) tomado como 

parâmetro de comparação, neste caso, foi o NEE observado, mais os dados de NEE 

modelados pela própria técnica a ser analisada. Para estimar os erros associado, foi aplicado 

as falhas artificiais apenas nos dados observados de NEE seguindo a mesma cautela citada 

anteriormente em relação à posição das falhas artificiais, em seguida a série foi novamente 

preenchida, obtendo o valor acumulado de NEE(M). Os erros foram obtidos em porcentagem 
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as lacunas criadas e posteriormente calculados em relação ao total de falhas existentes na série 

temporal. 

 Com o objetivo de comparar os resultado com os encontrados na literatura (FALGE et 

al., 2001, MOFFAT et al., 2007) os índices estáticos adotadas para cálculo do erro no 

somatório anual de NEE foram o erro absoluto (EA) e o  erro relativo (viés). A incerteza em 

relação às técnicas de preenchimento foi calculada pelo desvio padrão dos valores de NEE 

usados para confeccionar a media que será usada para preencher as falhas na técnica de MDV, 

para a LUT foi utilizado o desvio padrão dos valores de NEE utilizados para cada tabela 

formada. Para as técnicas de RNL, RLM e RNA, foi utilizado uma técnica de reamostragem 

(bootstrap), na qual consiste em criar “n” séries temporais, a partir de valores aleatórios da 

série original, para tanto, o processo foi repetido 1000 vezes, sendo a incerteza o desvio 

padrão destas series. 

 

    
 

 
∑|   | (1.25) 
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1.7 Sítios experimentais 

 

 

Nesta dissertação, foram utilizados dois sítios experimentais, pertencentes a rede 

SulFLUX: Cachoeira do Sul e Paraíso do Sul. Esses sítios foram escolhidos, devido sua 

proximidade geográfica e mesma cultura agrícola, o arroz irrigado. Em ambos os sítios, os 

sistemas de plantio e manejo são muito similares. 
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1.7.1 Cachoeira do Sul 

 

 

Os dados meteorológicos e de fluxos foram obtidos por uma torre micrometeorológica 

do Laboratório de Micrometeorologia da Universidade Federal de Santa Maria (Lµmet-

UFSM) em uma propriedade de cultivo de arroz irrigado de aproximadamente 1000 hectares, 

subdividida em parcelas de 100m por 100m, no município de Cachoeira do Sul, estado do Rio 

Grande do Sul. A torre micrometeorológica está localizada na latitude de -30,27°, Longitude 

de -53,14°, elevação de 40,5 m, descritos na figura 1.3, com os limites morfológicos definidos 

conforme tabela 1.4 e figura A.2. 

A instrumentação na torre micrometeorológica de relevância para o estudo é composta 

por (altura do sensor na torre, fabricante, modelo): componentes do vento e temperatura do ar 

(3m; CSAT 3, Campbell Scientific Inc., Logan, UT); H2O/CO2 analisador de gás e pressão (3 

m; LiCor, LI7500); radiação de onda curta (6 m; Kipp&Zonen, CMB6); saldo de radiação 

(3,4 m; Kipp&Zonen, NR LITE); radiação fotossinteticamente ativa (PAR) (0.5 m; 

Kipp&Zonen, PAR LITE); precipitação (6 m; Texas Instruments, CSI Model TB4 Raingage). 

A técnica da covariância dos vórtices foi aplicada em uma janela de meia hora para cálculo os 

fluxos de CO2. 

 

 

Tabela 1.4- Descrição das barreiras naturais que limitam a área do sítio de Cachoeira do Sul. 

Direção Distância (m) Barreira natural 

Norte 2000 Mata ciliar do Arroio Pedro Paulo 

Leste 400 Pecuária e mata nativa 

Oeste 1000 Mata ciliar do Arroio Pedro Paulo 

Sul 3000 Mata ciliar do Arroio Pedro Paulo 
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Figura 1.3- Localização da torre micrometeorológica de Cachoeira do Sul. (a) Localização no Rio Grande do 

Sul, (b) Localização no município de Cachoeira do Sul. (c) Vista da torre micrometeorológica. 

 

 

1.7.1.1 Da cultura de arroz 

 

 

 O período de dois anos de dados disponíveis para Cachoeira do Sul entre 22/07/2010 e 

21/07/2012 foi dividido em dois anos. Para a safra de 2010-2011 o cultivar de arroz foi do 

tipo Puitá e para a safra 2011-2012, foi utilizado o cultivar Epagri. Os períodos de cultivo de 

arroz para cada safra foram de 20 de outubro de 2010 até 16 de março de 2011 e 06 de 

outubro de 2011 até 17 de março de 2012, totalizando 148 dias (2010-2011) e 164 dias (2011-

(a) 

(b) 

(c) 
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2012). Durante o período de cultivo de arroz, foram realizadas medida de índice de área foliar 

(ilustrado no apêndice A) por meio do sensor (LI-3000A, LI-COR). 

 Para ambos os períodos, o solo foi alagado 30 dias após a semeadura do arroz, a 

lâmina de água permaneceu durante todo o período de crescimento da cultura com 

profundidade média em torno de 10 cm. Entre os períodos de safra, a lavoura permaneceu sem 

culturas, exceto pela vegetação que cresceu espontaneamente. 

 

 

1.7.1.2 Variáveis meteorológicas 

 

 

Os dados meteorológicos de temperatura e radiação global (  ) que regem os modelos 

de preenchimento de dados, bem como a precipitação, foram obtidos no sítio com frequência 

de 1 minuto, posteriormente integrados para as médias de 30 minutos. Esses dados, assim 

como os dados de fluxo de CO2, apresentam falhas devido à falta de energia, falhas elétricas e 

de armazenamento, etc. Para preenchimento dos dados faltantes, pode-se utilizar o banco de 

dados da rede de estações automáticas do INMET, que possuam os dados de temperatura e 

radiação global. Neste trabalho, foram utilizados os dados da estação automática de Caçapava 

do Sul, por apresentar consistência na série temporal, localizada na latitude -30.54°, longitude 

-53.46°, a altitude de 450 m, distante aproximadamente 80 km da estação micrometeorológica 

de Cachoeira do Sul.  

 

 

1.7.2 Paraíso do Sul 

 

 

Este sítio foi mantido pelo Lµmet-UFSM, como parte do projeto CT-HIDRO, entre 

2003 e 2004, sobre uma cultura de arroz irrigado, delimitados por resquícios da floresta 

estacionária subtropical (KILCA et al. 2011) (figura 1.4). Em uma área de 1,25ha, localizada 

no município de Paraíso do Sul, na região central do Rio Grande do Sul, foi instalada uma 

torre micrometeorológica latitude -29.73°, longitude -53.13, altitude 70 m, a qual realizava as 

seguintes medidas de interesse para este trabalho (altura do sensor na torre, fabricante, 

modelo): componentes do vento e temperatura do ar (10m; CSAT 3, Campbell Scientific Inc., 
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Logan, UT); H2O/CO2 analisador de gás e pressão (10 m; LiCor, LI7500); radiação de onda 

curta (8 m; Kipp&Zonen, CMB6); radiação de onda longa (8 m; Kipp&Zonen, CG1); 

radiação fotossinteticamente ativa (PAR) (8 m; Kipp&Zonen, PAR LITE); precipitação (10 

m; Texas Instruments, CSI Model TB4 Raingage).Foram utilizados neste trabalho um ano de 

dados entre 22/07/2003 a 21/07/2004. 

 

 

1.7.2.1 Da cultura de arroz 

 

 

O cultivar de arroz utilizado para a safra 2003/2004 foi o IRGA 417, o qual foi 

cultivado no período de 25 de novembro de 2003 até 4  abril  de 2004, totalizando 131 dias. O 

campo foi alagado 30 dias após a semeadura e permaneceu com uma lâmina de água de 5-10 

cm de espessura durante todo o período de cultivo. No restante do período, a área não foi 

cultivada com nenhuma espécie.  O índice de área foliar foi obtido por meio de imagens de 

satélite (MODIS Collection 5 Leaf Area Index (LAI) (MOD15A2) global products), disposto 

no apêndice A. 

 

 

1.7.2.2 Das variáveis meteorológicas 

 

 

 As forçantes meteorológicas de temperatura e radiação global foram medidas em 

frequência de 5 minutos e num pós-processamento foram disponibilizadas em frequência de 

meia hora. Os dados não apresentaram falhas na frequência de 30 min. 
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Figura 1.4- Localização da torre micrometeorológica de Paraíso do Sul. (a) Localização no Rio Grande do Sul, 

(b) Localização no município de Paraiso do Sul. (c) Vista da torre micrometeorológica. 
 

 

 

 

  

(a) 

(b) (c) 
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2 RESULTADOS 

 

 

2.1 Condições ambientais 

 

 

2.1.1 Cachoeira do Sul 

 

 

Os dados de temperatura e radiação solar para o sítio de Cachoeira do Sul 

apresentaram falhas, assim como os dados de NEE devido a quedas de energia, perdas de 

armazenamento e mau funcionamento dos sensores. As falhas nos dados de Tar e Rg desse 

sítio foram corrigidas utilizando os dados da estação de Caçapava do Sul. A comparação entre 

os dados existentes de Cachoeira e Caçapava está ilustrado na figura 2.1. Para a Tar, foi 

aplicado o ajuste de um viés de 2,2°C a temperatura do INMET, além de uma correção de 

10%, devido à diferença entre as altitudes dos locais, sendo a torre de Caçapava do Sul, 400 

metros mais alta que o sítio de Cachoeira do Sul. Já a    foi aplicada a correção de 10% aos 

valores da radiação mais um viés de 8,1 Wm
-2 

(figura 2.1).  

 

  

Figura 2.1- Relação entre as variáveis de temperatura (a) e radiação global incidente (b) do INMET de Caçapava 

do Sul (eixo x) com as da estação micrometeorológica de Cachoeira do Sul (eixo y) em frequência de 30 minutos 

entre 22/07/2010 e 21/07/2012. Obs: Os dados do INMET foram disponibilizados em frequência de 1 horas, 

posteriormente reprocessados para 30 minutos. 

 

 A série temporal das forçantes meteorológicas foi preenchida para o sítio de Cachoeira 

do Sul. A média diária da temperatura e radiação está apresentada na figura 2.2. Para a safra 

(b) (a) 
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2010-2011, a temperatura média foi de 20°C, a radiação solar média foi de 218.2Wm
-2

 e a 

precipitação total de 981.6mm. No período do cultivo do arroz, na safra 2010-2011, a 

temperatura média foi de 24.5°C, radiação média de 302.5 Wm
-2 

e precipitação acumulada de 

457 mm. Para a safra de 2011-2012, a temperatura média foi de 20.2°C, a radiação média foi 

de 231.5Wm
-
² e precipitação acumulada de 1032.4mm e para o período de cultivo de arroz 

foram 24.1°C, 306.4 Wm
-2

 e 618 mm, respectivamente. Sendo os valores de temperatura 

acima das normais climatológicas da temperatura ,19,1°C e a precipitação anual acumulada 

abaixo da normal climatológica de 1477mm. 

 

 

Figura 2.2-Forçantes meteorológicas para o sítio de Cachoeira do Sul em médias diária para 2 anos, entre 

22/07/2010 e 21/07/2012. a) temperatura da atmosfera, b) radiação global incidente e  c) precipitação. 

 

 A direção predominante dos ventos mais intensos, superiores a 3m/s, foram de 

nordeste. Os ventos de menor intensidade, inferiores a 3m/s, têm direção predominante de 

sudoeste (figura 2.3). 
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Figura 2.3- Distribuição da direção e intensidade do vento (m/s) de 22/07/2010 até 21/07/2012 para o sítio de 

Cachoeira do Sul. 

 

 

2.1.2 Paraíso do Sul 

 

 

Analisando a média diária da Tare Rg, conforme figura 2.4, tendo a temperatura média 

ao longo do ano de 19.2°C, sendo a média diária da temperatura de 5.7°C a mais baixa do ano 

em 12 julho de 2004 e o mais quente em 24 de novembro de 2003 com temperatura média de 

28.4°C, para o período de cultura a temperatura média foi de 23.3°C. Já a radiação média ao 

longo do ano foi de 200.7 Wm
-2

, e para o período de cultivo de arroz foi de 271.7 Wm
-2

. A 

precipitação acumulada ao longo do período foi de 1630 mm, sendo 21 e 22 de setembro de 

2003, os dias com as maiores precipitações, próximas a 120 mm, para o período de cultivo de 

arroz a precipitação acumulada foi de 486 mm. Sendo os valores de temperatura e 

precipitação similares aos valores das normais climatológicas 18.8 °C e 1616.8 mm, 

respectivamente. O vento (figura 2.5) tinha sua direção predominante de sudeste com 

velocidades entre 3 e 5 m/s. 
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Figura 2.4- Forçantes meteorológicas para o sítio de Paraíso do Sul em médias diária, entre 22/07/2003 e 

21/07/2004. (a) temperatura da atmosfera, (b) radiação global incidente e  (c) precipitação. 
 

  

 

Figura 2.5- Distribuição da direção e intensidade do vento (m/s) de 22/07/2003 até 21/07/2004 para o sítio de 

Paraíso do Sul referente os 5 primeiros meses de dados, os quais foram disponíveis. 

 

 

 

 



44 
 

 

2.2 Análise FootPrint 

 

 

Utilizam-se os valores de footprint, obtidos a partir da equação (1.12), para averiguar 

se os fluxos mensurados correspondem às áreas de observação para seus respectivos sítios, 

uma vez que cada sítio tem áreas que apresentam limites e contornos fisicos distintos, sendo 

assim, será necessária uma análise separada para cada sítio.  

Para Cachoeira do Sul, o valor da distância a ser calculada a contribuição acumulada 

do fluxo (CNF) foi definido para cada distância das barreiras naturais (tabela 1.4), de acordo 

com a direção do vento. Além disso, foi incrementada, a aproximação de um crescimento 

linear para a altura da cultura (de 0.01 até 0.8m), nos períodos de plantio.  

Com base nestes dados, é possível estimar que os valores de fluxos realmente 

representam a área experimental, mesmo para os fluxos medidos, que tenham a componente 

do vento de leste (possui a menor distância da barreira natural, 400m). Como está ilustrada na 

figura 2.6, que indica a distância que provém na contribuição de 80% no valor do fluxo, sendo 

a distância predominante para esta análise, inferior a 400metros. Outro ponto perceptível é 

que no decorrer do desenvolvimento da cultura maior é a porcentagem de dados de fluxos 

provenientes de dentro da área do experimento (maior é a quantidade de pontos dentro da 

contribuição de 80%), como ilustra na figura 2.7, na época em que é cultivado o arroz, isso se 

deve ao fato de o incremento da altura da cultura. 

 Para o sítio de Paraíso do Sul, por se tratar de uma grande área agrícola e de não ter os 

limites morfológicos bem definidos, não é possível estimar o valor absoluto da contribuição 

acumulado do fluxo, entretanto é possível estimar de que distância é atingido o valor da CNF 

de 80%, como ilustra a figura 2.6. A distância em que é alcançada a maior parte da 

contribuição de 80% do fluxo é entre 1000 e 1500 metros para a direção sudeste, que está 

compreendida dentro da área experimental. A diferenciação entre os valores encontrados nas 

distâncias é que vem a maior parte da contribuição de 80% entre os sítios. Na figura 2.6, se dá 

ao fato que a torre de Paraíso do Sul  tem 10 metros de altura, aumentando, assim, a área que 

o sensor consegue captar, diferentemente dos 3 metros da torre de Cachoeira do Sul em que a 

distância mais significativa é 400 metros. 
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Cachoeira do Sul  

 
Paraíso do Sul 

 
Figura 2.6- A direção e a distâncias em que foi obtido o CNF de 80% para todo os períodos do sítio de Cachoeira 

do Sul para o gráfico superior e para Paraíso do Sul no inferior, os valores em porcentagem são em relação à 

quantidade total de dados. 
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Figura 2.7- CNF obtido para cada distância dos limites da área experimental, conforme as condições de vento e 

u*, referente ao sítio de Cachoeira do Sul ao longo dos 2 anos, para o período de cultivo de arroz demarcado 

entre as linhas tracejadas. 

 

 

2.3 Fluxo do CO2 

 

 

2.3.1 Cachoeira do Sul 

 

 

Os dados de NEE (em µmol m
-2

s
-1

) obtidos pela técnica covariância dos vórtices de 

meia em meia hora são apresentados na figura 2.8, sem filtragem no pós-processamento do 

fluxo. O NEE apresenta várias lacunas em sua série temporal, devido, principalmente, à 

instabilidade no sistema de energia e armazenamento que acarreta em perda de longos 

períodos de dados, além de períodos destinados a manutenção da torre que por ventura geram 

as falhas. Deste modo, para a safra 2010/2011, tem-se 5950 pontos ausentes de um total de 

17520 (figura 2.8(a)), em porcentagem, tem-se 33.96% de dados faltantes. Para a safra 

2011/2012, ocorreu 4786 gaps de 17568 pontos, totalizando 27.24% (figura 2.8(b)). 
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Figura 2.8- (a) NEE para o período de 22/07/2010 até 21/07/2011 com o período de cultivo de arroz 

(20/10/20010 a 16/03/2011) amostrado entre as linhas pontilhas. (b) NEE entre 22/07/2011 a 21/07/2012, 

período de cultivo de arroz identificado entre as linhas tracejadas, entre 06/10/2011 até 17/03/2012. Obs.: para a 

safra 2010/2011, soma-se 1 dia após 29/02/2010 para ajuste ao ano bissexto. 

 

 

2.3.2 Paraíso do Sul 

 

 

 Assim como no sítio de Cachoeira do Sul, os resultados também apresentavam falhas 

decorrentes de quedas de energia e manutenções, apresentando 10.24% de falhas, conforme 

ilustra figura 2.9, com 1800 pontos com falhas, de um total de 17568 pontos. 

 

Figura 2.9- NEE referente ao período de22/07/2003 até 21/07/2004 para o sítio de Paraíso do Sul, com o período 

de cultivo de arroz entre 25/09/2003 a 04/04/2004 destacado entre as linhas tracejadas. 
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1.4 Tratamentos dos dados 

 

 

Apesar das retiradas dos dados com mau funcionamento, os dados ainda possuem 

valores espúrios que não representam o fluxo real. Para uma melhor análise e definição do 

ciclo anual do NEE, é necessária a retirada dos valores irreais. Para isso, são aplicados alguns 

filtros que visam à retirada desses valores: 

-O filtro fenológico consiste na retirada de valores de fluxos que não correspondem a real 

capacidade fenológica da cultura de arroz em relação às condições climáticas presentes nos 

sítios. Então, valores de NEE superiores a 15µmol m
-2

s
-1

e inferiores a -50 µmol m
-2

s
-1

 foram 

retirados, tanto para sítio de Paraíso do Sul como para o de Cachoeira do Sul. Assim, o ciclo 

de NEE, para o sítio de Cachoeira, na safra 2010-2011, teve 6862 meia horas falhas, 

representando 39.16% de falhas em sua série temporal, já a safra 2011-2012 apresentou 6133 

pontos com lacunas que totalizou 34.91% de falhas. Já o sítio de Paraíso do Sul, apresentou 

3191 pontos sem dados, que representa 18.16% de falhas em sua série temporal. A figura 2.10 

ilustra o NEE para os 3 períodos, após a aplicação do filtro. 
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(a) CS 2010-2011 

 
(b) CS 2011-2012 

 
(c) PS 

 
 

Figura 2.10-Série temporal do NEE para o sítio de Cachoeira do Sul entre 22/07/2010 a 21/07/2011, com a 

identificação do período de cultivo de arroz irrigado no período de 20/10/20010 a 16/03/2011 em (a) e 

22/07/2011 a 21/07/2012 e o período de cultivo de arroz irrigado compreendido entre 06/10/2011 até 17/03/2012 

em (b). NEE para o sítio de Paraíso do Sul entre 22/07/2003 a 21/07/2004 com o período de arroz irrigado de 

25/11/2003 a 04/04/2004.  
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-O próximo filtro a ser aplicado ocorre devido o analisador de gás LI-COR LI7500 executa as 

medidas através de um caminho aberto, bem como o anemômetro sônico, os quais permitem 

que intempéries afetem suas medidas, no caso do LI-COR LI7500 que utiliza o espectro do 

infravermelho para averiguar a concentração de CO2, na presença de H2O que tem grande 

absorção no espectro, acaba interferindo na medida, resultando em valores irreais. Sendo 

assim, é necessário que no período de ocorrência de precipitação, acrescido de meia hora para 

secagem do instrumento, os valores de fluxo sejam descartados (RUPPERT et al., 2006). 

-A retirada dos fluxos nos casos de precipitação, ainda não é capaz de remover as oscilações 

causadas pela influência da umidade, fauna entre outras forçantes externas que acabem por 

gerar ruídos (spikes) nas medidas dos sensores de caminho aberto (BURBA & ANDERSON, 

2005).  Para isso, se faz necessário o uso de um filtro que compare os fluxos de cada meia 

hora (  ) com a média (   ) e o desvio padrão (    ) de uma janela móvel de 200 pontos em 

torno da meia hora (  ) seguindo as equações adaptadas de Pierre Béziat et al. (2009) : 

 

  <   -(2.5 *    ) 

ou 

  >   + (2.5 *    ) 

 

 Uma vez aplicada esta equação, separando os dados em períodos diurnos e noturnos 

(Rg<=10Wm
-2

), os valores de    que satisfazem o sistema são descartados.  

-Valores de fluxo em que o u* ou σw é pequeno são removidos por indicar valores de baixa 

turbulência que violam o regime de eddy covariance. Sobre condições calmas, a turbulência 

não é capaz de misturar devidamente o ar abaixo do sensor de tal modo que ocorra a 

drenagem lateral do fluxo pela advecção, ou o armazenamento (AUBINET, 2008, 

ACEVEDO, et al., 2009). Por isso, valores de fluxo com u* menores que 0.11 ms
-1

 são 

descartados para o sítio de Cachoeira de Sul e 0.22 m s
-1

 conforme ilustra figura 2.11, pois 

para os valores inferiores de velocidade de fricção definidos para o corte, temos um 

decréscimo evidente em ambos os sítios no NEE. 
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(a) Cachoeira do Sul

 

(b) Paraíso do Sul 

 

Figura 2.11- Relação entre os valores médios de NEE encontrados para cada velocidade de fricção para ambos 

os sítios durante todo o período do experimento.  Destacado em linhas tracejadas o ponto utilizado para o corte 

do filtro u*, 0.11m/s para Cachoeira do Sul (a) e 0.22m/s para Paraíso do Sul (b). 

 

 Após o processamento pelos filtros, 53.53% dos dados são falhos para a safra 

2010/2011, 55.06% de lacunas na safra 2011/2012 e Paraíso do Sul com 57.44% de falhas 

(figura 2.12). De acordo com Papale et al. (2006) em torno de 20 a 60% dos dados podem ser 

rejeitados pelas técnicas de filtragem, sendo assim esses dados estão dentro do limite superior 

da normalidade e podem ser utilizados no estudo. Entretanto, uma análise mais detalha sobre 

as falhas é necessária. 
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(a) CS 2010-2011 

 
(b) CS 2011-2012 

 
(c) PS 

 
Figura 2.12- Série temporal do fluxo do CO2 após o processamento dos filtros para o sítio de Cachoeira do Sul 

entre 22/07/2010 a 21/07/2011, com a identificação do período de cultivo de arroz irrigado no período de 

20/10/20010 a 16/03/2011 em (a); e 22/07/2011 a 21/07/2012 e o período de cultivo de arroz irrigado 

compreendido entre 06/10/2011 até 17/03/2012 em (b); e o NEE para sítio de Paraíso do Sul entre 22/07/2003 e 

22/07/2004, e o período de cultivo de arroz(25/11/2003 a 04/04/2004) destacado entre as linhas tracejadas. 
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2.5 Análises das falhas 

 

 

O NEE observado na figura 2.8 para o sítio de Cachoeira do Sul e na figura 2.9 para 

Paraíso do Sul apresentou uma quantidade considerável de spikes de grande amplitude, os 

ruídos acabavam por esconder o real sinal do ciclo diário do NEE. Quando comparado com a 

figura 2.10, na qual se observa o NEE após aplicação do filtro fenológico, é possível inferir o 

comportamento anual do NEE. Porém, o ciclo diário do NEE continua poluído com spikes, 

com menor amplitude do que os existentes antes da aplicação do filtro fenológico. Então, após 

o processamento dos demais filtros, descritos na seção 1.4, foi possível averiguar o 

comportamento do ciclo diário do NEE, porém com a perda de muitos dados.  

Ao somarmos as perdas de dados por falha no fornecimento de energia, manutenção 

da torre e a aplicação dos filtros, a visualização do déficit de dados não passa despercebida, 

como ilustra a figura 2.12. Logo, se faz necessário uma análise mais robusta no que se diz 

respeito aos gaps, a fim de definir qual a melhor maneira de analisar as técnicas de 

preenchimento de dados.  

Antes da retirada de qualquer dado, os fluxos já apresentavam falhas devido aos 

problemas eletromecânicos em sítio, que correspondiam a 33.96% dos dados de Cachoeira do 

Sul, safra 2010/2011, 27.24% dos dados para Cachoeira do Sul, na safra 2011/2012 e 10. 24% 

dos dados de Paraíso do Sul, ressaltando que as lacunas são formadas por longos períodos, da 

ordem de dias a semanas, sem dados. Em Cachoeira do Sul, na safra 2010/2011, figura 

2.10(a), os grandes gaps se concentram nos períodos de pousio, já em contrapartida a safra 

2010/2012, figura 2.10(b), apresenta os grandes gaps, no período de cultivo de arroz e em 

Paraíso do Sul, figura 2.10(c), a incidência desse tipo de falha já é menos recorrente. 

Subsequente à aplicação do filtro fenológico, os dados para a safra 2010/2011 

apresentavam 39.16% de falhas, a safra 2011/2012 e tinham 34.91% de lacunas e Paraíso do 

Sul tinham 18.16% de dados ausentes. Desta forma, o filtro fenológico impactou na retirada 

de 5.20% (safra 2010/2011), 7.67% (safra 2011/2012) e 7.92% (Paraíso do Sul). Quando 

aplicado os demais filtros, os dados da safra 2010/2011 e 2011/2012 de Cachoeira do Sul e os 

dados de Paraíso do Sul apresentaram 53.53%, 55.06% e 57.44% respectivamente, conforme 

tabela 2.1. O incremento de 14.37% (safra 2010/2011), 20.15% (safra 2011/2012) e 39.28% 

(Paraíso do Sul) nas lacunas dos sítios, devido à aplicação dos filtros, estes da ordem de 

algumas horas a dias, principalmente no período noturno devido ao filtro da velocidade de 

fricção, bem evidente conforme a tabela 2.1. 
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Tabela 2.1 - Relação da Porcentagem dos furos (número de meia horas faltantes), discriminados entre os 

períodos noturnos (Rg<=10Wm
-2

) e os períodos diurnos. 

 

 Dia Noite Total 

CS 2010/2011 19.36% (3392) 34.17% (5986) 53.53% (9378/17520) 
CS 2011/2012 17.23% (3026) 37.84% (6648) 55.06% (9674/17568) 

PS 21.40% (3760) 36.04% (6332) 57.44% (10092/17568) 

  

Quantificar   as  falhas em relação ao tamanho e frequência em que elas ocorrem, para 

poder calcular a incerteza associada ao preenchimento de dados, é de grande importância. 

Disposta na figura 2.13, a relação entre o número de ocorrências de cada tamanho de falhas. O 

critério para acomodação dos tamanhos de falhas foram escolhidos conforme Moffat et al. 

(2007), que indica como pequenas falhas, cada meia hora ausente, falhas médias com até 4h 

de dados inexistentes, gaps longos de até 1.5 dias (64 pontos) e falhas muito longas, acima de 

1.5 dias. 

O número de ocorrências das lacunas decresce, conforme o tamanho da falha, observa-

se este evento na figura 2.13(gráficos esquerdos), ou seja, para todos os sítios, quanto menor o 

tamanho da falha maior será a frequência com que ela ocorre. 

Na figura2.13 (a), para o sítio de Cachoeira do Sul, safra 2010/2011, observa-se no 

lado direito a ocorrência dos dados de NEE ausentes com: 311 meia horas, 520 de uma hora 

até 4horas, 148 entre 4h até 1.5dias e 11 gaps superiores a 1.5 dias. Para a safra 2011/2012, 

figura 2.13(b), teve 470 meia horas, 582 de uma hora até 4horas, 159 entre 4h e 1.5 dias e 24 

lacunas superios a 1.5 dias, seguindo a mesma ordem para Paraíso do Sul, figura 2.13(c), 354, 

500, 476 e 25 dados ausentes respectivamente. 

  Em geral, os dados dos dois sítios seguem uma distribuição semelhante em relação 

aos tamanhos dos gaps e as frequências com que eles ocorrem. Entretanto, quando comparado 

o período de Paraíso do Sul com os períodos de Cachoerira do Sul ocorre uma diferença 

brusca na quantidade de falhas que tenham entre 4 horas e 36 horas, sendo que Paraíso do Sul 

supera em torno de 322 ocorrências o sítio de Cachoeira do Sul. Tal resutado deve-se ao fato 

de que o sítio de Paraíso do Sul apresentou grandes períodos ou até mesmo noites inteiras 

com baixos valores de velocidade de fricção (seção 1.4), além de ter uma maior quantidade de 

dias com a ocorrência de precipitações. 
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 (a) CS 2010-2011 

 
 (b) CS 2011-2012 

 
 (c) PS 

 
Figura 2.13-Relação entre o tamanho de gaps em escala logarítmica e o número de ocorrência dos mesmos para 

os gráficos da esquerda. Os gráficos da direita relacionam o número de ocorrência com o intervalo dos tamanhos 

das falhas. (a) sítio de Cachoeira do Sul safra 2010/2011; (b) sítio de Cachoeira do Sul safra 2011/2012; (c) sítio 

de Paraíso do Sul. 
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2.6 Análises de casos 

 

 

   Na busca de entender o comportamento individual de cada modelo de preenchimento 

de falhas para uma análise geral, foi escolhido um período de oito dias que apresentasse uma 

boa caracterização do NEE, sem apresentar muitas falhas. 

 O período entre 23/12/2010 e 30/12/2010 (figura 2.14), referente à safra 2010/2011 do 

sítio de Cachoeira do Sul, foi o escolhido para uma análise superficial. Observando o gráfico 

da temperatura foi possível identificar o ciclo diurno de temperatura, bem caracterizado por 

temperaturas mais elevadas no período diurno, chegando a 35°C no dia 25/12 e temperaturas 

mais baixas ao longo da noite, chegando a 19°C no dia 26/12. Em relação à radiação solar, o 

valor máximo observado para o período foi de 1200Wm
-2

, sendo os dias 23, 24, 29 e 30 

sofreram variações ao longo do dia devido a nebulosidade, sendo que para o dia 24 ocorreu 

precipitação de 8mm, no final da tarde.  

 Para analisar os métodos neste caso, foram utilizados todos os dados de NEE do 

período escolhido, sem acrescentar gaps artificiais, para verificar algumas características dos 

comportamentos dos modelos em reproduzir o ciclo diário do NEE.  

Começamos a análise entre os dados de NEE observados e obtidos pela técnica de 

RNL (figura 2.14c). O primeiro fator a ser analisado é a incapacidade do modelo em 

representar as flutuações do NEE observado, entretanto, consegue-se uma representatividade 

satisfatória do perfil médio, pois o modelo acompanha a variação diária do NEE. Em relação 

ao período diurno, o modelo consegue representar o efeito sobre o NEE da variação da 

radiação solar sofrida pela nebulosidade. No período noturno, foi possível analisar a resposta 

do modelo em relação ao Reco, espera-se que conforme a temperatura diminua a Reco também 

diminua, isto foi observado tanto no dado experimental como no modelado. Outro ponto 

interessante de ser observado é em relação à variação da amplitude do NEE, no meio do dia, 

ao longo dos 8 dias, devido ao desenvolvimento da cultura, que o NEE inicialmente é             

-15µmolm
-2

s
-1

 no início do período e no fim da série fica entorno de -25µmolm
-2

s
-1

 . Isto 

demonstra a importância na escolha de janelas pequenas ao parametrizar as equações, para 

que o modelo consiga representar a brusca evolução temporal do NEE. 

 Devido ao fato de o método MDV(figura 2.14d) utilizar as médias dos pontos no 

mesmo horário no período determinado, o sinal da flutuação do NEE é aparente 

principalmente no período noturno que tem esta característica. A utilização de janela móvel, 

ou seja, períodos variáveis permite que o MDV acompanhe do mesmo modo que o RNL as 
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variações da amplitude do NEE ao longo do período. Importante ressaltar um detalhe, na 

madrugada, do dia 29/12, a presença de um pico acima da média, que é rejeitado pelo filtro 

aplicado a técnica de MDV, logo esta anomalia não é transmitida aos demais dias. 

A técnica de RLM (figura 2.14e), por utilizar uma resposta linear as forçantes, acaba 

por desacoplar a resposta do NEE a radiação solar, sendo que para os períodos do início da 

manhã e final da tarde o método acaba por superestimar o NEE observado e subestima 

próximo ao meio dia local. No período noturno, devido a Reco ter uma resposta um pouco mais 

linear. Do mesmo modo que os demais métodos, a escolha de janelas pequenas para 

calibração dos parâmetros, leva a correta representação do desenvolvimento da cultura. Assim 

como a técnica de RNL por se tratar de uma regressão, o modelo acaba por não conseguir 

reproduzir a oscilação de maior frequência do NEE.   

A RNA (figura 2.14f) obteve uma boa representação do perfil médio do NEE no 

período noturno, já no período diurno, o modelo apresentou uma tendência de subestimar o 

fluxo observado, respondendo corretamente as oscilações na radiação solar. 

 A LUT (figura 2.14g), assim como a técnica de MDV consegue representar de certa 

forma o caráter oscilatório de maior frequência do NEE, não necessariamente em fase, pois 

tem no peso de suas médias os valores de NEE obtidos nos dias adjacentes. Entretanto, 

diferente da técnica de MDV, ela utiliza as forçantes meteorológicas de radiação e 

temperatura para determinar os valores a serem usados no preenchimento, este fato leva a uma 

boa representação das variações no NEE por parte das oscilações na radiação solar.  

Para avaliação mais robusta dos métodos de preenchimento de falhas, é necessária à 

criação de lacunas artificiais na série temporal. Deste modo, foram escolhidos o dias  24 e 28 

de dezembro de 2010, sendo dois dias distintos no que diz respeito ao comportamento da 

temperatura e radiação solar. Isto se deve ao fato que no dia 24/12 houve precipitação, logo a 

presença de nebulosidade alterou significativamente o comportamento da radiação solar, ao 

contrário do dia 28/10 que se apresentou como um dia de “céu claro”. Para os dias escolhidos, 

foram retirados da série temporal os valores observados de NEE para o processamento das 

técnicas e só utilizados após este processamento para o fim de comparação. 
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Figura 2.14 - Comportamento das diferentes técnicas ao tentar reproduzir o NEE no período de 23/12/2010 

do sítio de Cachoeira do Sul, em azul ao NEE observado e em vermelho o NEE modelado pelas técnicas. 
 

(b) 

(a) 

(c) 

(e) 

(f) 

(g) 

(h) 
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 A figura 2.15 apresenta o comportamento entre o NEE observado e o NEE obtido pela 

técnica utilizada para o preenchimento, assim como o erro entre o observado e o modelado, 

para os dois dias 28/12/2012 e 24/12/2012.  

Para o dia 28/12, a técnica de RNL representa bem o ciclo do NEE tanto para o 

período da noite quanto o período diurno, sendo o erro apresentado apenas devido ao 

comportamento flutuante do NEE observado. Para o dia 24/12, observasse a tendência de o 

modelo superestimar o NEE para o período diurno, enquanto que no período noturno 

consegue-se a representação do ciclo médio (não conseguindo a representação das oscilações 

causadas pelo perfil turbulento). 

 A MDV, no dia 28/12, apresentou uma boa relação com o período noturno. No 

período diurno, ocorreu um leve deslocamento entre o NEE modelado e o NEE observado, 

tendo um viés negativo no início do período e no término um viés positivo.  

 O método RLM sobrestima o NEE no início e no fim do período diurno e próximo ao 

meio dia tem-se uma subestimativa do NEE, com uma representação satisfatória do período 

noturno no dia 28/12. No dia 24/12, o RLM superestimou o NEE durante quase todo o 

período diurno.  

 A técnica de RNA, para o dia 28/12, apresentou uma tendência a superestimar o valor 

do NEE ao longo da tarde. Para o dia 24/12, permanece a mesma tendência de superestimar o 

NEE no período diurno. 

 O LUT apresentou uma boa relação com o NEE observado no dia 28/12, com uma 

leve tendência a subestimar o observado. No dia 24/12, a técnica apresenta um viés bem 

positivo ao longo do dia. 

Tabela 2.1- Valores médios diários do Viés e do EA para o dia 24/12/2010 e 28/12/2010 para o sítio de 

Cachoeira do Sul 

24/dez 
Viés  

(µmol m
-2

s
-1

) 

Erro absoluto 

(µmol m
-2

s
-1

) 

RNL 1.99 2.27 

MDV 1.05 2.24 

RLM 2.76 3.00 

RNA 0.11 1.27 

LUT 2.07 2.73 

28/dez 
  

RNL -0.01 1.36 

MDV 0.93 2.24 

RLM 0.10 2.07 

RNA 0.48 1.52 

LUT -0.12 1.60 
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 Nesta análise, a técnica com melhores resultados para o dia 28/12 foi a RNL com EA 

de -1.36µmol m
-2

s
-1

 contra 2.24µmol m
-2

s
-1

 da MDV, sendo a técnica menos representativa.  

Para o dia 24/12, a técnica de RNA foi a mais representativa com EA 1.27µmol m
-2

s
-1

 e com 

EA de 3.00 µmol m
-2

s
-1

 a técnica de RLM obteve o resultado menos satisfatório (tabela 2.2). 

 
Figura 2.15- Comparação entre os diferentes métodos ao preencher os dias 24.12.2010 e 28.12.2010 de 

Cachoeira do Sul, em azul os dados observado de NEE, em vermelho os valores de NEE modelados pela técnica, 

em preto a diferença entre o modelado e o observado. 
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2.7 Comportamentos das técnicas perante diferentes tamanhos de falhas 

 

 

 Analisar apenas um período em questão, como observado na seção anterior, não é o 

suficiente para termos a representação do comportamento individual de cada método, 

necessitando de uma análise mais robusta. Para isso, foi usado o método de avaliação descrito 

na seção 1.6 visando analisar os diferentes comportamentos dos métodos em relação aos 

diversos tamanhos de falhas artificialmente inseridas. 

 Devido à grande diferença entre o comportamento diurno e noturno do NEE, a análise 

foi dada de forma distinta entre estes períodos. Na tabela 2.3, referente ao período diurno e a 

tabela 2.4 para o noturno, que foram dispostos os valores de r² e RMSE para os diferentes 

tamanhos de lacunas geradas artificialmente.  

 Para uma classificação dos resultados de r², foi utilizada a metodologia proposta por 

Moffat et al. (2007) que qualifica os valores como: “Muito Bom”(r² > 0.85), “Bom” (0.75< r² 

≤ 0.85), “Médio” (0.5 < r² ≤ 0.75) e “ruim” (0.5 ≤ r²). 

 Para o período diurno, na safra CS 2010/2011, quase todos os modelos obtiveram a 

qualificação de “muito bom”  para preenchimentos de falhas de meia hora até 4 horas, salve o 

método de LUT para falhas de 30 minutos, assim como IL e LUT para falhas de 4 horas que, 

obtiveram a classificação de “Bom”. Já para a ordem de dias em relação aos tamanhos das 

lacunas o IL não se aplica devido a sua incapacidade de representar as variações diárias do 

NEE, sendo que as técnicas de RNL e RNA obtiveram a classificação de “Muito Bom” e os 

demais métodos como “Bom”.  Para as falhas de 12 dias, novamente as técnicas de RNL e 

RNA obtiveram melhor resultado sobre as demais obtendo a classificação de “Bom”, 

enquanto que a LUT, RLM e MDV a classificação “Média”. 

 Na safra 2011/2012, de Cachoeira do Sul (tabela 2.3), em comparação para as falhas 

de meia hora no período diurno as técnicas de RNL e LUT obtiveram resultados inferiores as 

demais obtendo a qualificação de “Médio” enquanto que as demais obtiveram a designação de 

“Bom”. Com exceção da técnica de LUT, que obteve qualificação de “Médio” para falhas de 

4 horas, todas as técnicas obtiveram a qualificação de “Bom” para preenchimentos de gaps de 

4 horas. Nos tamanhos de lacunas da ordem de 1.5 dias até 12 dias quase todas as técnicas 

avaliadas alcançaram a qualificação de “Médio”, salve a técnica de RNA que obteve a 

qualificação de “Bom” para falhas de 1.5 dias. 

 Para o sítio de Paraíso do Sul (tabela 2.3), a maioria das técnicas apresentaram valores 

de r² classificados como “Médios” para todos os tamanhos de lacunas. Entretanto, a técnica 
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RNL obteve a classificação de “Bom” para falhas de meia hora e a técnica de LUT alcançou a 

classificação de “ruim” para falhas da ordem de dias. 

A técnica de RNL obteve resultados superiores sobre as demais, nos sítios de 

Cachoeira do Sul, safra 2010/2011 e Paraíso do Sul, entretanto, na safra 2011/2012 a IL 

obteve resultado mais expressivos no preenchimento de falhas de meia hora, posteriormente a 

RLM e RNA se destacaram obtendo resultados superiores nos preenchimentos de falhas 

superiores a meia hora. 

 De uma forma geral, todas as técnicas usadas em todos os sítios, apresentaram uma 

menor capacidade dos modelos em representar os dados observados, conforme aumento do 

tamanho da lacuna. Apenas para os períodos de Cachoeira do Sul, na safra 2011/2012, nas 

técnicas de RLM e RNA, tiveram uma sutil melhora na representatividade do NEE em falhas 

de 4horas do que em falhas de meia hora. De maneira similar, foi o comportamento do 

RMSE, quanto maior falha, maior o RMSE associado. Outro fator é em relação à incerteza 

dos valores de r² e RMSE, que variam conforme a distribuição das falhas artificiais, sendo que 

quanto maior a falha, maior a incerteza associada. 

Tabela 2.3- Comparação do r² e RMSE entre as diferentes técnicas para falhas artificiais de meia hora, 4 horas, 

1.5dias e 12 dias nos sítios de Cachoeira do Sul, safra 2010/2011 (CS 2010/2011), safra 2011/2012 (CS 

2011/2012) e Paraíso do Sul (PS) durante o período diurno. 

Diurno 

 

r² RMSE (µmol m
-2

s
-1

) 

 

 

30min 4 horas 1.5 dias 12 dias 30min 4 horas 1.5dias 12 dias 

C
S

 2
0

1
0

/2
0
1

1
 

 

IL 0.90±0.03 0.84±0.09 n/a n/a 2.79±0.21 3.35±0.28 n/a n/a 

RNL 0.90±0.01 0.90±0.02 0.88±0.03 0.77±0.11 2.76±0.16 3.02±0.26 3.20±0.40 3.79±0.93 

MDV 0.88±0.01 0.88±0.02 0.84±0.03 0.67±0.18 3.03±0.13 3.32±0.32 3.68±0.56 4.13±1.24 

RLM 0.87±0.01 0.86±0.02 0.84±0.03 0.70±0.06 3.22±0.17 3.61±0.38 3.78±0.49 4.38±0.51 

RNA 0.88±0.01 0.88±0.02 0.86±0.03 0.76±0.09 3.04±0.17 3.28±0.31 3.55±0.56 4.29±0.83 

LUT 0.85±0.02 0.84±0.02 0.80±0.04 0.62±0.16 3.40±0.22 3.83±0.41 4.05±0.53 4.74±0.99 

          

C
S

 2
0

1
0

/2
0
1

2
 

 

IL 0.82±0.03 0.75±0.12 n/a n/a 3.16±0.28 3.61±0.84 n/a n/a 

RNL 0.75±0.02 0.76±0.04 0.71±0.07 0.65±0.11 3.86±0.13 3.98±0.26 4.3±0.33 5.13±0.68 

MDV 0.77±0.02 0.76±0.03 0.67±0.07 0.56±0.18 3.59±0.18 3.93±0.32 4.46±0.51 4.82±0.96 

RLM 0.77±0.02 0.80±0.03 0.70±0.07 0.60±0.15 3.60±0.20 3.69±0.35 4.25±0.43 4.76±0.71 

RNA 0.77±0.02 0.79±0.03 0.77±0.06 0.64±0.14 3.60±0.11 3.54±0.24 3.95±0.35 4.28±0.48 

LUT 0.75±0.03 0.74±0.05 0.64±0.09 0.52±0.18 3.70±0.17 3.86±0.21 4.56±0.38 5.18±1.07 

          

P
S

 

IL 0.75±0.03 0.64±0.13 n/a n/a 3.03±0.23 3.17±0.98 n/a n/a 

RNL 0.78±0.02 0.74±0.04 0.68±0.07 0.60±0.08 2.92±0.17 3.20±0.29 3.22±0.52 4.75±1.22 

MDV 0.71±0.02 0.64±0.04 0.60±0.07 0.50±0.13 3.32±0.17 3.74±0.28 3.61±0.46 5.10±1.42 

RLM 0.75±0.02 0.70±0.04 0.63±0.07 0.53±0.11 3.09±0.16 3.36±0.25 3.50±0.44 4.99±1.26 

RNA 0.72±0.02 0.70±0.04 0.64±0.07 0.58±0.12 3.31±0.14 3.41±0.24 3.55±0.45 4.92±1.48 

LUT 0.64±0.04 0.54±0.06 0.48±0.08 0.40±0.14 3.84±0.22 4.23±0.31 4.23±0.48 5.97±1.40 
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 Analisando o período noturno (tabela 2.4), na maioria dos casos, as técnicas obtêm a 

qualificação de “ruim” em consenso com os resultados obtidos por Moffat et al. (2007). No 

entanto, para o sítio de Cachoeira no Sul, safra 2010/2011, a técnica de LUT atinge a 

qualificação de “Médio” para falhas de meia hora. A baixa capacidade representativa dos 

modelos ao tentar reproduzir o período noturno se deve ao fato de o comportamento oscilante 

do NEE incapaz de ser resolvidos por estes métodos que procuram representar o perfil médio 

das oscilações. Ressaltam-se os métodos que obtiveram os resultados mais expressivos são o 

LUT e RNL.  Sendo que a LUT para falhas menores e RNL para falhas maiores, a técnica de 

MDV obteve os piores resultados.  

 Também devido à flutuação do NEE, no período noturno, os valores do desvio padrão 

associados ao r² são maiores do que os obtidos no período diurno. Os valores obtidos de 

RMSE no período noturno são inferiores do que no período diurno, isto se deve ao fato de a 

menor amplitude dos valores de NEE noturnos que possuem sua variação entorno de      

10µmol m
-2

s
-1

,
 

enquanto, no período noturno, apresenta variações da ordem de                       

40 µmol m
-2

s
-1

. 

 

Tabela 2.4- Comparação do r² e RMSE entre as diferentes técnicas para falhas artificiais de meia hora, 4horas, 

1.5dias e 12 dias nos sítios de Cachoeira do Sul, safra 2010/2011 (CS 2010/2011), safra 2011/2012 (CS 

2011/2012) e Paraíso do Sul (PS) durante o período noturno. 

Noturno  r² RMSE (µmol m
-2

s
-1

) 

  30min 4 horas 1.5 dias 12 dias 30min 4 horas 1.5dias 12 dias 

C
S

 2
0

1
0

/2
0
1

1
 

 

IL 0.31±0.09 0.45±0.21 n/a n/a 1.78±0.14 1.36±0.61 n/a n/a 

RNL 0.45±0.02 0.46±0.12 0.35±0.09 0.26±0.12 1.59±0.08 1.79±0.12 1.99±0.21 2.06±0.33 

MDV 0.28±0.04 0.30±0.06 0.19±0.10 0.18±0.19 1.90±0.09 1.90±0.11 2.10±0.19 2.12±0.35 

RLM 0.42±0.03 0.44±0.05 0.33±0.10 0.18±0.13 1.60±0.09 1.81±0.13 1.96±0.25 2.05±0.34 

RNA 0.42±0.04 0.40±0.07 0.33±0.08 0.23±0.10 1.67±0.14 1.72±0.19 1.90±0.21 2.00±0.27 

LUT 0.51±0.06 0.45±0.06 0.22±0.11 0.19±0.13 1.57±0.08 1.67±0.10 2.03±0.20 2.17±0.29 

                    

C
S

 2
0

1
0

/2
0
1

2
  

 

IL 0.22±0.09 0.26±0.17 n/a n/a 2.79±0.16 3.15±0.62 n/a n/a 

RNL 0.34±0.02 0.33±0.06 0.27±0.09 0.19±0.07 2.52±0.06 2.47±0.11 2.76±0.26 3.19±0.41 

MDV 0.17±0.03 0.12±0.05 0.07±0.05 0.06±0.05 2.92±0.08 2.85±0.11 3.21±0.23 3.56±0.50 

RLM 0.30±0.03 0.28±0.04 0.14±0.09 0.14±0.12 2.59±0.08 2.51±0.09 2.99±0.30 3.54±0.53 

RNA 0.28±0.06 0.31±0.09 0.27±0.10 0.20±0.13 2.70±0.15 2.56±0.16 3.00±0.32 3.29±0.44 

LUT 0.40±0.02 0.23±0.08 0.16±0.07 0.15±0.13 2.50±0.07 2.74±0.14 3.06±0.29 3.58±0.42 

  

 

                

P
S

 

IL 0.18±0.04 0.30±0.14 n/a n/a 1.69±0.08 1.44±0.28 n/a n/a 

RNL 0.30±0.04 0.33±0.04 0.27±0.07 0.18±0.10 1.52±0.06 1.44±0.09 1.62±0.17 1.88±0.24 

MDV 0.22±0.04 0.15±0.05 0.13±0.07 0.12±0.08 1.64±0.06 1.68±0.08 1.81±0.15 2.18±0.29 

RLM 0.33±0.03 0.34±0.03 0.27±0.08 0.14±0.11 1.47±0.06 1.42±0.09 1.60±0.15 1.89±0.27 

RNA 0.28±0.04 0.30±0.06 0.25±0.07 0.14±0.09 1.56±0.06 1.54±0.09 1.69±0.19 2.07±0.33 

LUT 0.27±0.04 0.12±0.05 0.13±0.08 0.11±0.08 1.57±0.06 1.71±0.10 1.84±0.18 2.17±0.31 
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 Na comparação dos desempenhos dos métodos tanto para o período noturno quanto 

diurno, a técnica de RNL se sobrepõe as demais, em relação ao r
2
 e RMSE para a maioria dos 

casos. Em relação à técnica de MDV que obtém relativamente bons resultados no período 

diurno, ressalta-se que possui uma grande dificuldade em obter resultados aceitáveis no 

período noturno, com os piores resultados de r² e RMSE.  

Para a técnica de RLM, por se tratar de uma técnica bem estável, consegue uma 

aproximação satisfatória dos dados reais de NEE, em alguns casos superando a técnica de 

RNL tanto no período noturno quanto diurno. A técnica de RNA comporta-se de forma 

satisfatória semelhante à técnica de RNL no período diurno, entretanto, no período noturno, a 

RNL apresenta melhores resultados. A LUT apresentou alguma dificuldade no preenchimento 

dos dados diurnos, algumas vezes como no caso de Paraíso do Sul constataram-se baixos 

índices de determinação, entretanto, consegue uma representação aceitável no período 

noturno, algumas vezes superando a técnica de RNL. A técnica de IL mostrou-se muito 

satisfatória para preenchimento de falhas pequenas para o período diurno, porém no período 

noturno, não foi capaz de manter a mesma proporção de representatividade que as técnicas 

mais efetivas (RNL, RLM, RNA e LUT). 

 Para tanto, esta análise pretende obter a melhor representação do comportamento do 

ciclo diário do NEE, a fim de melhor descrever os processos ligados as respostas do NEE, as 

forçantes meteorológicas. Para estudos da estimativa anual do NEE, uma análise diferenciada 

deve ser levada em conta. 

 Para o somatório anual do NEE, é de interesse conhecer o erro que a técnica de 

preenchimento de dados pode estar adicionando ao fechamento. Deste modo, conhecer a 

incerteza do modelo é de grande importância. Neste sentido, mostra-se na tabela 2.5 uma 

comparação das diferenças do somatório anual do NEE para os diferentes sítios, bem como 

suas incertezas e seus erros associados. 
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Tabela 2.5- Acumulado anual de NEE, viés, erro absoluto e incerteza devido ao preenchimento de falhas das 

diferentes técnicas RNL, MDV, MI e LUT para os sítios de Cachoeira do Sul, safra 2010/2011 (CS 2010/2011), 

safra 2011/2012 (CS 2011/2012) e Paraíso do Sul (PS). 

  

NEE (gC/m²) 
Viés 

(gC/m²) 

Erro 
absoluto 
(gC/m²) 

Incerteza 
(gC/m²) 

C
S 

2
0

1
0

/2
0

1
1

 RNL -92.91 -4.15 19.24 80.85 

MDV 50.15 35.86 38.87 538.32 

RLM -27.66 35.03 37.31 67.95 

RNA -50.49 0.37 21.08 100.01 

LUT -27.56 15.18 30.64 385.60  

     

C
S 

2
0

1
1

/2
0

1
2

 RNL 429.00 -48.89 56.49 188.46 

MDV 276.97 -15.65 57.09 1054.20 

RLM 533.39 -59.46 75.43 124.38 

RNA 393.17 3.36 23.62 169.86 

LUT 542.63 47.11 53.91 637.61 

      

P
S 

RNL -43.20 -8.88 27.05 72.57 

MDV -123.39 -0.50 29.31 298.84 

RLM -46.59 -6.44 28.65 55.79 

RNA -103.13 5.25 18.55 72.03 

LUT -33.92 11.92 28.47 321.17 

  

A diferença entre os somatórios anuais de NEE obtidos para cada técnica foi evidente, 

principalmente entre as safras de Cachoeira do Sul 2011/2012, chegando essa diferença até 

265 gC/m² entre a técnica de LUT e MDV. Utilizando diferentes métodos, Falge et al. (2001) 

encontrou diferenças da ordem de 200 gC/m². Entretanto, esta variação não pode ser levada 

em conta para a escolha do método de fechamento de falhas, mas sim o método que 

apresentar a resposta mais estável, apresentando os menores erros de incertezas. 

 Moffat et al.(2007) usa como critérios de classificação um dos métodos, o viés entre o 

somatório anuais de NEE, qualificando como aceitáveis valores entre ± 25gC/m². Desde 

modo, para o sítio de Cachoeira do Sul, safra 2010/2011, os métodos de RNL, RNA e LUT 

são aceitos.  Para Cachoeira do Sul, safra 2011/2012, apenas as técnicas de MDV e RNA são 

aceitas. Em contrapartida, todos os métodos são aceitos no sítio de Paraíso do Sul. 

 Entretanto, o uso do víeis deve ser acompanhado da análise do erro absoluto (EA) 

(Falge et al., 2001), devido ao fato de o víeis poder compensar grandes erros com sinais 

inversos, dando assim a falsa ideia de exatidão. Observando o sítio de Cachoeira do Sul, safra 

2010/2011, a RNL e a RNA superaram as demais técnicas, obtendo um EA de 19.24 gC/m² e 

21.08 gC/m², enquanto, a MDV, a RLM e a LUT obtêm valores superiores a 30 gC/m². Para a 

safra de 2011/2012, o método com menor EA é a RNA com valor de 23.62gC/m², enquanto 
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que o RLM obtém o maior  EA da análise, 75.43gC/m². Em Paraíso do Sul, a técnica com o 

menor erro 18.55gC/m² foi a RNA. Os valores de EA obtidos estão em consenso com a EA 

obtidos por Falge et al. (2001), que apontam valores de EA entre 20 e 40gC/m² para sítios 

com porcentagens de falhas similares a deste estudo. 

 Outro critério pode ser relativo à estabilidade do modelo em questão, isto pode ser 

estimado por meio da incerteza associada ao preenchimento das falhas. Richardson e 

Hollinger (2007) avaliaram que falhas longas da ordem de 2 semanas, podem contribuir com 

incertezas da ordem de ~30gC/m²,  logo é de se esperar que tenhamos incertezas elevadas, 

visto que falhas da ordem de semanas são recorrentes nos dados. Na safra 2010/2011, de 

Cachoeira do Sul, a RLM apresentou a menor incerteza, 67.95gC/m² e a pior a foi a MDV 

com 538.32 gC/m². Para a safra 2011/2012, novamente a técnica com menor incerteza, 124.38 

gC/m² foi a RLM, seguido da RNL e RNA,188.46 gC/m² e 169.86 gC/m², respectivamente. E 

a técnica de MDV apresentou a maior incerteza com 1054.20 gC/m². Em Paraíso do Sul, o 

RLM obteve o menor valor de incerteza 55.79gC/m² e a LUT obteve a maior com 321.17 

gC/m². 

 Foi possível observar uma grande diferença entre as técnicas de MDV e LUT em 

relação às incertezas apresentadas. Os valores elevados encontrados em ambas as técnicas são 

motivados por dois fatores: pelo fato de elas buscarem valores de NEE próximos as falhas que 

satisfazem as condições das técnicas (seções 1.8.2 e 1.8.4), dada a grande porcentagem de 

falhas é inevitável a procura de valores de NEE em janelas maiores pois,  devido à grande 

evolução temporal do NEE na época da cultura é esperado um grande desvio padrão dos 

valores de NEE aceitos pela técnica. Como o caso de Cachoeira do Sul, safra 2011/2012, que 

possui a maioria das grandes falhas na época da cultura, obtendo assim os maiores valores de 

incerteza. Outro fator que influência nessa incerteza é o caráter oscilatório do NEE para 

mesmas condições de Rg e temperaturas utilizados para formar as tabelas o que acaba por 

causar naturalmente desvio padrão elevado. 

 Analisando a distribuição de falhas maiores de 12 dias, que na safra 2010/2011 e 

2011/2012 de Cachoeira do Sul apresentaram 5 períodos com falhas maiores de 12 dias, sendo 

que a safra 2011/2012 apresentou a maioria das falhas sobre o período de cultivo de arroz que 

acarretou numa maior incerteza para todas as técnicas. Em contrapartida, Paraíso do Sul 

apresentou apenas 3 períodos de falhas com mais de 12 dias, e mesmo tendo a maior 

porcentagem de dados falhos obteve a menor incerteza entre os períodos estudados. 

Denotando a grande incerteza que as técnicas possuem ao preencher grandes falhas. 



67 
 

 

2.8 A escolha do método 

 

 

 Comparando os métodos em relação aos resultados obtidos na seção 2.7, pode-se 

decidir qual será a melhor opção para estimativas do balanço anual de NEE nos sítios aqui 

estudados. Quando analisados em relação à eficiência em preencher falhas desde horários até 

as lacunas diárias, o uso da técnica de RNL é mais bem classificado do que as outras técnicas, 

tanto no período noturno quanto no diurno, sendo que a técnica de RNA apresentou resultados 

igualmente satisfatórios. 

As técnicas IL e MDV não levam em conta as forçantes meteorológicas, portanto 

tendem a não representar bem dados em dias com variações bruscas nas forçantes 

atmosféricas, assim apresentaram um resultado satisfatório no período diurno. Devido aos 

filtros aplicados, a série de NEE deste estudo retira os períodos onde estas técnicas 

apresentariam um resultado inferior (períodos de precipitação), sendo impossível a 

comparação. Uma maneira de obter resultados mais confiáveis seria a utilização de um 

sistema de eddycovarince de caminho fechado, possibilitando obter resultado mais confiáveis 

em períodos de ocorrência de precipitação (AUBIMET, VESALA &PAPALE 2012). Para o 

período noturno, as técnicas de RLM, LUT e RNA aproximam-se da RNL, superando-a em 

alguns casos (CS 2011/2012). Entretanto, na maioria dos casos, a RNL se manteve superior as 

demais no período noturno. Já as técnicas de IL e MDV mostraram-se inferiores as demais, 

não sendo assim recomendada a aplicação em períodos noturnos, salvo na ausência de 

forçantes meteorológicos dando preferência em períodos com falhas pequenas ao uso da 

interpolação linear. 

 Para o fechamento anual do NEE, como a técnica de LI não é aplicável para preencher 

todos os tamanhos das falhas, ela acabou sendo desprezada da comparação (tabela 2.5), 

sobrando assim cinco técnicas (LUT, MDV,RNL, RNA e RLM). Três técnicas destacam-se 

das demais quanto aos erros entre o observado e o preenchido: RNL, RNA e LUT. Entretanto, 

a RNA apresentou-se mais robusta, obtendo os menores erros, seguida da técnica de RNL. 

Quanto à incerteza, a técnica que se mostrou mais estável foi a RLM, além da RNL e RNA. 

 A técnica de LUT por dificuldade em conseguir uma amostra aceitável de valores de 

NEE em janelas pequenas, para preencher as falhas, tendo que ampliar essas janelas. Devido 

ao fato de a grande porcentagem de lacunas na série temporal de NEE. Levando a menor 

representatividade do período diurno, entretanto, no período noturno, obteve um resultado 
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satisfatório. Devido à maior facilidade de obter dados de NEE sobre condições 

meteorológicas similares. 

A técnica de RNA mostrou-se muito satisfatória, obtendo bons resultados tanto no 

período diurno quanto o noturno, entretanto, devido à necessidade de criar uma rede neural 

robusta com muitas camadas para a correta representação do NEE pelos seus forçantes, a rede 

neural acabava tento algumas instabilidades devido à complexibilidade do NEE à noite, 

principalmente, no período do pousio. 

Como se trata de uma regressão linear, a RLM apresenta uma ótima estabilidade capaz 

de obter um resultado satisfatório, mesmo que com poucos dados disponíveis, o que resulta 

em uma baixa incerteza do modelo. Em contrapartida, sabe-se que a relação entre as forçantes 

e o NEE não é linear o que leva a uma representação simplória do ciclo diário do NEE. 

A MDV mostrou-se satisfatória ao preencher as lacunas no período diurno, em parte 

pelo uso dos filtros utilizados neste estudo, todavia, no período noturno, a técnica de MDV 

apresentou os piores resultados, assim como as maiores incertezas associadas as suas 

medidas. 

 A RNL mostrou-se como a técnica mais robusta, sendo superior em relação as demais 

técnicas, tanto no período diurno quanto o noturno, apresentando uma boa estabilidade, além 

de proporcionar a partição do NEE em Reco e GPP. 

Assim como neste estudo, Moffat et al. (2007) atribuiu as técnicas de RNL, RNA e 

LUT como as mais indicadas para serem utilizadas no preenchimento de falhas em dados de 

NEE, sendo a técnica de MDV inferiores a elas, sendo indicado o uso apenas em condições 

que não haja disponibilidade de forçantes meteorológicas. Desta forma, o modelo escolhido 

para ser utilizado no preenchimento das lacunas, neste trabalho, foi o RNL. 

Todavia, (AUBIMET, VESALA &PAPALE, 2012) indicam uma preferência pelo uso 

das técnicas de LUT e RNA quando estes dados preenchidos servirem de comparação para 

modelos superficiais, que não é o caso deste estudo, visto que essas técnicas evitem uma 

possível problemática encontrada no modelo de RNL, que pode, por ventura, utilizar equações 

similares aos dos modelos superficiais, o que deve ser evitado. 
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2.9 Análise do RNL 

 

 

 Nesta seção, foi feita uma análise do método RNL, escolhido para o preenchimento do 

NEE, a fim de acompanhar como ela reproduz o NEE descrevendo seus parâmetros e como 

estes a influenciam na descriminação do NEE. 

 Como mencionado na seção 1.5.5, a técnica de RNL utiliza as forçantes 

meteorológicas de temperatura e radiação para encontrar a relação com o NEE. Com isso, 

essa técnica é capaz de decompor o NEE entre a Reco e a GPP, como ilustra a figura 2.16, 

onde é possível observar o comportamento da Reco e GPP em relação as suas forçantes para os 

períodos em que foram cultivados arroz. 

 No período de 27/07/2010 até 02/08/2010 (figura 2.17(a)), período de pousio que 

precedeu o cultivo de arroz, o solo estava praticamente nu com apenas alguns crescimentos 

espontâneos de vegetação. Assim, a respiração do ecossistema é baixa, assim como a GPP que 

é quase nula. Os valores dos parâmetros foram rb=0.63 µmol m
-2

s
-1

, 0E =50.65K
-1

, 

α=0.0156µmol J
-1

 e β= 0.81µmol m
-2

s
-1

. Os pequenos valores associado à GPP pode ser 

devido à influência do footprint ou crescimento espontâneo de algumas gramíneas.  

Entre 28/12/2010 e 03/01/2011 (figura 2.17(b)), durante o período de desenvolvimento 

do arroz, é possível observar uma respiração bem acentuada, assim como o GPP sendo os 

parâmetros: rb= 2.95 µmol m
-2

s
-1

, 0E = 101.17K-1
, α= 0.0781µmol J

-1
 e β= 42.68µmol m

-2
s

-1
. 

No período de 07/05/2011 até 13/05/2011, após a colheita do arroz (figura 2.17(c)), é possível 

observar o grande valor na Reco proveniente da respiração microbiana do solo e a presença de 

gramíneas, portanto, como arroz que cresce espontaneamente após a colheita que contribui 

também para um pequeno valor de GPP, em que os parâmetros foram: rb= 4.05 µmol m
-2

s
-1

, 

0E = 43.49K
-1

, α= 0.1009µmol J
-1

e β= 5.26µmol m
-2

s
-1

. 
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Figura 2.12-Relação entre a radiação e o GPP (NEE observado - Reco modelado) e entre a temperatura e o Reco 

noturno observados em pontos para os três períodos de cultivo de arroz, a linha é a representação destas 

dispersões pelas equação 1.15 e 1.17. 

 

Figura 2.17- Comportamento do modelo de RNL (linha contínua) em relação aos pontos observados de Reco 

(esquerda) e GPP (direita) em função das suas forçantes, temperatura e radiação respectivamente, para diferentes 

etapas da safra 2010/2011 de Cachoeira do Sul, pousio de 2010 (gráfico superior), cultivo de arroz (gráfico 

central), pousio no ano de 2011 (gráfico inferior). 
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 Para melhor entender o comportamento do NEE por meio dos parâmetros das 

equações (1.13 e 1.20), a tabela 2.6 mostra os valores dos parâmetros em cada período do ano. 

Para Cachoeira do Sul, durante os dois anos, a respiração de referência (rb) aumenta ao longo 

do período, entretanto, a energia de ativação E0 é menor no períodos de pousio e maior no 

períodos onde foi cultivado o arroz. Um detalhe importante é o fato de o aumento do valor de 

E0 após o plantio na época de pousio do ano 2012 para Cachoeira do Sul. Essa grande 

variação no valor de E0 é esperada devido à escolha de uma janela pequena para obtenção do 

parâmetro, conforme Reichstein et al. (2005). 

 Para os valores de α encontrados são, geralmente, menores no período que antecede a 

cultura. Entretanto, após o cultivo o valor tente a se manter constante. Para β, os valores 

maiores são obtidos nas épocas em que é cultivado o arroz, diminuindo após o seu plantio 

bem como o período que o precede. 

 

Tabela 2.6- Valores médios dos parâmetros rb, E0, α e β das Equações (1.13 e 1.20)  juntamente com seus 

desvios padrões ao longo de cada período: Cachoeira do Sul, no pousio, do ano 2010 (CS_P 2010), no cultivo de 

arroz entre 2010/2011 (CS_A 2010/2011),  pousio de 2011 (CS_P 2011), cultivo de arroz entre 2011/2012  

(CS_A 2011/2012), pousio de 2012 (CS_P 2012), em relação a Paraíso do Sul no período de pousio no ano de 

2003 (PS_P 2003), cultura de arroz entre 2003/2004 (PS_A 2003/2004) e pousio do ano 2004 (PS_P 2004). 

 

 

2.10 O preenchimento das falhas 

 

 

 Desde a coleta dos dados em alta frequência em sítio e todo o processamento pela 

técnica de covariância dos vórtices para obter o NEE, posteriormente esses dados de NEE 

passaram por um controle de qualidade, a fim de obter os dados mais próximos da realidade 

possível. Entretanto, esse controle acabou gerando muitas lacunas que somadas às falhas já 

existentes exigiu uma técnica de preenchimento de dados para possibilitar a análise. Então, 

 rb (µmol m
-2

s
-1) E0(K

-1) α(µmol J
-1) β(µmol m

-2
s

-1) 

CS_P 2010 1.223±0.533 157.0±117.3 0.0225±0.0116 1.354±0.557 
CS_A 2010/2011 2.009±1.140 210.3±147.2 0.0605±0.0360 26.03±25.28 

CS_P 2011 2.399±0.950 152.4±91.25 0.0540±0.0343 3.248±2.197 
CS_A 2011/2012 2.772±1.006 185.8±114.8 0.0725±0.0376 42.78±40.05 

CS_P 2012 3.137±1.537 208.8±123.7 0.0778±0.0296 4.425±1.397 
PS_P 2003 1.579±0.488 182.2±141.1 0.0403±0.0263 6.003±2.886 

PS_A 2003/2004 2.310±0.773 195.0±115.9 0.0587±0.0227 39.42±34.44 
PS_P 2004 1.583±0.581 203.7±114.8 0.0589±0.0405 6.337±3.398 



72 
 

 

após um extenso estudo para encontrar a melhor técnica para preencher estes dados, seção  

2.7, sendo a técnica de RNL apresentando resultados mais satisfatórios.  

Dessa forma, quando aplicada a técnica de RNL para preencher as falhas, foi possível 

obter a série temporal completa do NEE, sendo o acumulado para o sítio de Cachoeira do Sul, 

na safra 2010/2011, de -92±80gC/m², safra 2011/2012, de 429 ± 188gC/m² e Paraíso do Sul 

de -43 ± 72 gC/m², conforme figura 2.18 do gráfico superior. Outros estudos feitos sobre 

culturas de arroz em outros locais do globo indicam valores similares, como Hatala et al. 

(2012) em que observou o acumulado em 2 anos seguidos 2009 e 2010, -22gC/m² e -

119gC/m², respectivamente. 

Particionado o NEE entre Reco e GPP para os diferentes sítios, analisando seus 

acumulados durante o ano (figura 2.18). O sítio de Cachoeira do Sul, safra 2010/2011 e 

Paraíso do Sul apresentaram valores próximos de Reco acumulados durante o ano,  1155gC/m² 

e 1132gC/m²,  respectivamente.  Por outro lado, possivelmente devido ao manejo e cultivares 

distintos. a safra de 2011/2012 apresentou um Reco de 1786gC/m². O GPP ao longo do ano 

não possui uma discrepância significativa entre as três séries temporais, sendo para Cachoeira 

do Sul, safra 2010/1011, safra 2011/2012 e Paraíso do Sul, os valores de GPP acumulados de 

-1247gC/m², -1387gC/m2 e -1175gC/m², respectivamente. 

Analisando o período em que foi cultivado o arroz na figura 2.18 (gráfico inferior), o 

acumulado de NEE foi de -312gC/m²  para a safra 2010/2011, -288gC/m² safra 2011/2012 e -

207gC/m²  para Paraíso do Sul. As componentes do NEE, o Reco e GPP durante o período de 

cultivo de arroz foram respectivamente,  646gC/m² e -959gC/m² para a safra 2010/2011, 

864gC/m² e -1153gC/m² para a safra 2011/2012, 581gC/m² e – 788gC/m²  para Paraíso do 

Sul. Comparando com outros estudos realizados sobre culturas de arroz durante o período de 

cultivo, denotando que neste período específico o ecossistema funciona como um absorvedor 

de carbono. Saito et al. (2005) encontraram valores de NEE de -397gC/m²  enquanto que 

Hatala et al. (2012), no ano de 2009, encontrou -84 gC/m², tendo uma diferença de 

aproximadamente 200 gC/m², os valores de NEE para a cultura de arroz obtidos, neste estudo, 

encontram-se dentro dessa faixa, como possível observar na tabela 2.7. O mesmo ocorre para 

o Reco e GPP.  

 

 

 

 

 



73 
 

 

 

Tabela 2.7 – Comparativo do NEE (gC/m²), GPP (gC/m²) e Reco (gC/m²) encontrados na literatura para o período 

de cultivo de arroz, em negrito destaca-se os valores para este estudo. 

 

Referência NEE GPP Reco Ano 

Bhattacharyya et al. (2013) -448 -811 363 2010 

Hatala et al. (2012) -84 -1258 1176 2009 

Hatala et al. (2012) -283 -1577 1350 2010 

Alberto et al. (2009) -258 -778 521 2008 

Nishimura et al (2008) -437 _ _ 2002  

Nishimura et al (2008) -394 _ _ 2003 

Saito et al. (2005) -397 -1143 746 2002 

Cachoeira do Sul -312 -959 646 2010/2011 

Cachoeira do Sul -288 -1153 864 2011/2012 

Paraíso do Sul -207 -788 581 2003/2004 

 

Para o período de pousio em relação ao Reco, temos para safra 2010/2011, safra 

2011/2012 e Paraíso do Sul, 509 gC/m²,  940 gC/m² e 551gC/m², respectivamente, . O GPP, 

no pousio, foi de -288 gC/m² para  safra 2010/2011, -234 gC/m² safra 2011/2012 e -387 

gC/m² em Paraíso do Sul. O NEE, no pousio, ficou 221 gC/m² safra 2010/2011, 717 gC/m² 

safra 2011/2012 e Paraíso do Sul com 164 gC/m². 
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Figura 2.18- comparação do acumulado anual de NEE, Reco e GPP ao longo de todo o período (gráfico superior) 

e para o período de cultivo de arroz, entre os sítios de Cachoeira do Sul safra 2010/2011 (CS 1), safra 2011/2012 

(CS 2) e Paraíso do Sul (PS). 
 

 Para melhor exemplificar o comportamento do NEE ao longo do ano, observa-se a 

figura 2.19 que consta os valores diários de NEE, Reco e GPP. Procurando uma justificativa do 

valor de NEE acumulado ao longo do ano na safra 2011/2012 ser superior as demais. Logo, 

observando o GPP anual não é possível encontrar uma resposta, visto que o acumulado anual 

entre os sítios serem similares, entretanto observando Reco acumulado durante o ano é possível 

averiguar esta diferença. Então, buscando onde se dá essa diferença na amplitude da Reco, 

deve-se analisar o período do pousio e ou da cultura de arroz. 

 Apesar de a Reco ser maior durante o período da cultura, ela é balanceada pelo GPP na 

safra 2011/2012, o mesmo ocorre com os demais períodos proporcionalmente. Logo, a 

justificativa da diferença no Reco vem do período de pousio, bem destacado na figura. 2.19 

(gráfico central) que mostra um Reco superior às demais no período posterior ao cultivo de 

arroz bem como no período que a antecede na safra 2011/2012. 
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Figura 2.19 - Valores em médias diárias de NEE (a), Reco (b) e GPP (c) ao longo de todo o período para os sítos 

de Cachoeira do Sul safra 2010/2011 (CS 2010/2011), safra 2011/2012 (CS 2011/2012) e Paraíso do Sul (PS 

2003/2004).  

 

 O comportamento da Reco se destaca ao plotar o gráfico do acumulado do NEE durante 

a série temporal como ilustra a figura 2.20 (gráfico superior). Nota-se que a safra 2011/2012 

possui um aumento significativo de NEE em relação às demais no período que antecede e 

sucede o cultivo de arroz. No período em que é cultivado o arroz, os sítios são muito similares 

(figura 2.20, gráfico inferior), sendo a diferença mais discrepante o tempo em que o arroz 

demora em compensar a Reco pela GPP no sítio de Cachoeira do Sul, safra 2010/2011, 

justificável pelo tempo de resposta da cultura em relação ao desenvolvimento da IAF 

(Apêndice A). 

 

(a) 

(b) 

(c) 
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Figura 2.20- Valores acumulados do NEE durante todo o período (gráfico superior) e valores acumulados 

durante o período de cultivo de arroz (gráfico inferior) para os sítios de Cachoeira do Sul safra 2010/2011 em 

azul, safra 2011/2012 em vermelho e Paraíso do Sul em preto. 
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3 CONCLUSÕES 

 

 

 Neste trabalho, foram estudas técnicas de preenchimento de dados para estimativa do 

NEE anual sobre culturas de arroz irrigado no estado do Rio Grande do Sul. Foram utilizados  

três anos de dados de NEE coletados em  dois anos para o sítio de Cachoeira do Sul e um ano 

para Paraíso do Sul.  

 Os dados observados de  NEE apresentaram mais de cinquenta por cento de falhas 

após tratamento de dados padrão para retirada de dados espúrios. Estas lacunas ocorreram 

principalmente à noite devido a utilização de filtro da velocidade de fricção, ou seja, baixa 

turbulência.  

 As técnicas testadas para o preenchimento das falhas nas séries temporais de NEE 

foram:, interpolação linear, regressões lineares múltiplas, regressões não lineares, Look-up 

Tables e Mean diurnal variation e rede neurais 

 A acurácia das técnicas esta diretamente relacionada à rotina de tratamento aplicada 

aos dados, entretanto quanto maior a qualidade do dado obtido pós tratamento, menor é a 

amostra, podendo levar a falta de uma amostragem suficiente para a correta discriminação do 

NEE pelas técnicas. 

 Outro ponto fundamental é quanto à rotina escolhida para parametrizar as técnicas, 

que podem variar conforme a disponibilidade de dados e tipo de ecossistema em que será 

aplicada a técnica. Para vegetações mais dinâmicas, como o caso da cultura de arroz, 

aconselha-se o uso de janelas menores desde que tenham uma amostra significativa, para 

ecossistemas mais estacionários, pode-se utilizar períodos maiores para parametrizar as 

técnicas, ou até mesmo cenários mistos com janelas variáveis ao longo do ano.   

 Para todas as técnicas testadas, quanto maior o tamanho da falha menor é a capacidade 

da técnica em conseguir representar o correto valor do NEE. Sendo os problemas 

eletromecânicos a principal causa de longas falhas continuas nos dados experimentais, 

recomenda-se empenho em disponibilizar uma alimentação de energia estável e confiável, 

bem como atenção ao correto funcionamento do sistema de eddy covariance, a fim de 

minimizar falhas superiores há duas semanas.  

 Sobre a cultura de arroz irrigado apresentados neste estudo, destacou-se a técnica de 

regressões não lineares que se mostrou muito satisfatória ao preencher estas lacunas, tanto no 

período noturno quanto no diurno, sendo o método mais indicado para tal ação, além de 
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disponibilizar a partição do NEE. Em contrapartida, caso não haja forçantes meteorológicos 

para uso das técnicas que necessitam das mesmas, aconselha-se com base nos dados deste 

experimento, o uso da técnica de interpolação linear para falhas de uma única meia hora e 

para os demais tamanhos de falhas o uso da técnica de Mean diurnal variation. 

 Os valores dos somatórios anuais após os fechamentos das falhas, pela técnica de 

RNL, foram para Cachoeira do Sul, na safra 2010/2011de -92±80gC/m², safra 2011/2012 de 

429 ± 188gC/m² e Paraíso do Sul de -43 ± 72 gC/m² em consenso com os demais estudos 

sobre arroz. A principal causa da diferença entre as incertezas dos modelos se deve a 

quantidade e distribuição das falhas, além da qualidade dos dados de NEE e forçantes 

atmosféricos disponíveis para a calibração das técnicas. 

Visto que cada sítio possui suas características próprias sendo observada uma grande 

variação no mesmo sítio como o caso de Cachoeira do Sul entre anos subsequentes, seja por 

mudanças no tratamento de solo, variações nas condições climáticas, espécies distintas de 

cultivares de arroz, quantidade de falhas ou variações na qualidade do fluxo de CO2. É 

aconselhável, sempre que for utilizar técnicas de preenchimentos de dados ou particionar o 

NEE, aplicar um estudo detalhado, a fim de averiguar qual a melhor técnica a ser aplicada, 

bem como dispor das incertezas e erros associado às técnicas. 

 A implementação de uma rotina que automatize o processo de preenchimento de 

dados de NEE e apresente informações quanto às incertezas e os erros associado às técnicas 

de  preenchimento é uma necessidade do projeto SulFLUX, visto que esta implementação 

nem sempre é trivial. Assim, as rotinas utilizadas neste trabalho serão disponibilizadas para 

facilitar os estudos envolvendo os dados de NEE do projeto SulFLUX e parceiros. 
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APÊNDICE A 

 

 

 
 Os índices de área foliar foram obtidos por meio de duas técnicas distintas entre os 

sítios de Cachoeira do Sul e Paraíso do Sul. Em Cachoeira do Sul, era colhida uma amostra 

aleatória de 5 plantas,  utilizado a média do índice de área foliar obtido pelo sensor LI-3000A 

da LI-COR (figura A.1, gráfico superior e central). Em Paraíso do Sul, foram utilizadas 

imagens de satélite com resolução de 1 km dos sensores do MODIS Collection5LeafArea 

Index (LAI) (MOD15A2), ilustrados na figura A.1(inferior) (TIMM, 2011). 

 

 
Figura A.1- Índice de área foliar (IAF) no período de cultivo de arroz irrigado para Cachoeira do Sul 

2010/2011(a), Cachoeira do Sul 2011/2012 (b) e Paraíso do Sul (c) 

(a) 

(b) 

(c) 
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(a) Cachoeira do Sul 

 
(b) Paraíso do Sul 

 
Figura A.2- Mapa dos sítios experimentais para Cachoeira do Sul (a) e Paraíso do Sul (b), em preto está 

delimitada a área de cultivo de arroz irrigado e em vermelho os limites da propriedade em que se encontra a torre 

micrometeorológica. 


