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RESUMO 

 

 

VARIABILIDADE SAZONAL E CONTROLE BIOFÍSICO DA 

EVAPOTRANSPIRAÇÃO NA VEGETAÇÃO DO BIOMA PAMPA 

 

AUTORA: Gisele Cristina Dotto Rubert 

ORIENTADORA: Débora Regina Roberti 

 

 
 A evapotranspiração (ET) é um importante componente, que conecta os ciclos 

da água e energia nos ecossistemas terrestres. Compreender o modo com que a ET se altera 

com os fatores ambientais é fundamental para um melhor entendimento dos processos 

ecológicos e hidrológicos. Da mesma forma, as condutâncias de superfície (Cs) e 

aerodinâmicas (Ca) são consideradas variáveis complexas e determinantes na maioria dos 

modelos de superfície terrestre. Neste estudo, foram utilizados dados de dois sítios no bioma 

Pampa, Santa Maria e Pedras Altas, distantes cerca de 300 km. Os dados analisados são 

medidas atmosféricas das variáveis ambientais e fluxos superficiais, obtidos a partir do 

método de eddy covariance, num período de dois anos, concomitante em ambos os sítios. O 

objetivo deste trabalho foi avaliar o balanço energético, o controle biofísico da 

evapotranspiração por meio da estimativa das condutâncias de superfície e aerodinâmica e a 

variabilidade sazonal da evapotranspiração real do bioma Pampa. Durante o período de 

estudo, aproximadamente 60% da energia disponível foi utilizada para o processo de 

evapotranspiração sobre o bioma Pampa. Durantes as estações do ano, separadas por períodos 

de Outono-Inverno (OI) e Primavera-verão (PV), o fluxo de calor latente foi o principal 

componente do balanço energético em ambos os períodos. O bioma Pampa apresentou forte 

sazonalidade da evapotranspiração, tendo as maiores taxas evapotranspirativas no período PV. 

Por fim, foram observadas curvas de histerese para a ET e a Cs em relação às variáveis 

ambientais, saldo de radiação, déficit de pressão de vapor e temperatura do ar. Dentre as 

variáveis analisadas, no bioma Pampa, a condutância de superfície e a evapotranspiração 

respondem mais fortemente ao déficit de pressão de vapor. E, os ciclos de histerese formados 

pela ET e as condutâncias mostram forte controle biofísico no complexo do processo ET. 

 

 

Palavras chave: Bioma Pampa. Balanço de energia. Evapotranspiração. Condutância de 

superfície. Condutância aerodinâmica.  

 

  



ABSTRACT 

 

 

SEASON VARIABILITY AND BIOPHYSICAL CONTROL OF 

EVAPOTRANSPIRATION IN VEGETATION OF PAMPA BIOME 

 

AUTHOR: Gisele Cristina Dotto Rubert 

ADVISOR: Débora Regina Roberti 

 

 
 Evapotranspiration (ET) is an important component that connects water and energy 

cycles in terrestrial ecosystems. Understanding how ET changes with environmental factors is 

critical to a better understanding of ecological and hydrological processes. Likewise, surface 

conductance (Cs) and aerodynamic conductance (Ca) are considered complex and determinant 

variables in most land surface models. In this study, data from two sites were used in the 

Pampa biome, Santa Maria and Pedras Altas, distant about 300 km. The data analyzed are 

atmospheric measurements of the environmental variables and surface fluxes, obtained from 

the eddy covariance method, over a period of two years, concomitant at both sites. The 

objective of this work was to evaluate the energy balance, the biophysical control of the 

evapotranspiration by the estimation of surface and aerodynamic conductances and the 

seasonal variability of the real evapotranspiration of the Pampa biome. During the study 

period, approximately 60% of the available energy was used for the evapotranspiration 

process on the Pampa biome. During the seasons of the year, separated by autumn-winter (OI) 

and spring-summer (PV) periods, latent heat flux was the main energy balance component in 

both periods. The Pampa biome presents a strong seasonality of evapotranspiration, with the 

highest evapotranspiration rates in the PV period. Finally, hysteresis curves for ET and Cs 

were observed in relation to environmental variables, radiation balance, vapor pressure deficit 

and air temperature. Among the variables analyzed, in the Pampa biome, surface conductance 

and evapotranspiration responded more strongly to the vapor pressure deficit. And, the 

hysteresis cycles formed by ET and the conductances showed strong biophysical control in 

the ET process complex.  

 

 

Keywords: Pampa biome. Energy balance. Evapotranspiration. Surface conductance. 

Aerodynamic conductance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O bioma Pampa brasileiro localiza-se no Estado do Rio Grande do Sul (RS), ocupando 

63% da área deste Estado (IBGE, 2004). Em 2004 o bioma Pampa foi desmembrado do 

bioma Mata Atlântica. Desta forma, ele abrange a metade meridional do RS, se delimitando 

apenas com o bioma Mata Atlântica na metade norte do Estado (CARVALHO et al., 2006). 

Este bioma apresenta fauna e flora próprias e grande biodiversidade. Segundo o Ministério do 

Meio Ambiente, (2007), há cerca de 3000 espécies vegetais, 100 de mamíferos e quase 500 

espécies de aves. 

Com extensa reserva de recursos naturais, o Pampa, como campo natural representa 

um importante papel para a pecuária no Estado do Rio Grande do Sul (BOLDRINI, 1997), 

sendo responsável por mais de 90% da alimentação de rebanhos de bovino e ovino 

(NABINGER et al., 2006). O pastejo é considerado o principal meio para manter as 

propriedades ecológicas e as características fisionômicas dos campos (PILLAR e QUADROS, 

1997). Segundo (NABINGER, 2008), as áreas de campos vêm sendo utilizada de forma 

inapropriada, através de excessiva carga de animais, o que têm causando perda de cobertura 

vegetal, invasão de espécies indesejáveis, erosão do solo e impacto ambiental. Além disso, a 

expansão de áreas agrícolas apontam para uma alta taxa de perda de campo nativo sobre o 

Estado do Rio Grande do Sul. Dados de imagens de satélites mostram que o bioma Pampa 

teve até 2009 aproximadamente 54% da sua área convertida em outros tipos de usos 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2010). 

Alterações no uso do solo podem modificar diferentes processos ligados à 

representação física do bioma. O efeito destas alterações pode impactar nas diversas áreas do 

conhecimento. Em termos de tempo e clima, pequenas alterações em um bioma podem ter 

impactos nas diferentes escalas temporal e espacial (PIELKE et al., 1998). Diferentes estudos 

realizados sobre a vegetação do bioma Pampa mostram que a distribuição espacial e temporal 

da cobertura vegetal de uma região é influenciada por fatores ambientais como o clima 

(JACÓBSEN et al., 2004). Em relação às interações que ocorrem entre clima e vegetação, o 

aprimoramento deste conhecimento fornece condições de aplicação em diversas áreas, tais 

como, aumento da produtividade agrícola e de pecuária, caracterização de sistemas vegetais, 

modelagem de tempo e clima (GURGEL, 2003). Além disso, áreas de pastejo, como no 

Pampa, influenciam propriedades biogeoquímicas e físicas dos solos, induzindo mudanças na 
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distribuição radicular e na biomassa que alteram a dinâmica da água e do carbono 

(MILCHUNAS et al., 1989; MILCHUNAS e LAUENROTH, 1992).  

O bioma Pampa ainda não é bem caracterizado em relação à interação entre a 

superfície-atmosfera. A compreensão das condições médias e dinâmicas anuais em todo o 

bioma é essencial para melhorar o conhecimento frente às mudanças de vegetação devido às 

causas antropogênicas e / ou climáticas. Neste sentido, conhecer a variação espacial e sazonal 

das interações biosfera-atmosfera, tais como as trocas de energia e água, se tornam de grande 

importância. 

As trocas de energia e água entre a superfície terrestre e a atmosfera conduzem o clima 

da Terra em escalas local e global. O balanço de energia em superfície é controlado por 

fatores como o clima, as características da cobertura terrestre, os processos hidrológicos e 

bioquímicos na superfície terrestre, o tipo funcional da planta e sua fenologia, e o 

desenvolvimento da camada limite atmosférica (WILSON et al., 2002a; AMIRO et al., 2006). 

Conhecer a partição entre a energia utilizada para aquecer a atmosfera (fluxo de calor 

sensível, H), o subsolo (fluxo de calor no solo, G) e para o processo de mudança de estado 

físico da água (o fluxo de calor latente, Le, ou evapotranspiração) é de fundamental 

importância para estudos climáticos e prognósticos de tempo, além de fornecer informações 

úteis para melhor gerenciar os recursos de água. 

Os fluxos de calor sensível e latente são variáveis determinantes nas trocas de energia 

e vapor d‟água entre a superfície terrestre e a atmosfera. E desta forma, impulsionam a 

dinâmica dos principais ciclos de água, energia e biogeoquímica da Terra (GENTINE et al., 

2012; XU et al., 2014), além de governarem simultaneamente a evolução e as características 

da camada limite planetária, como a profundidade, o comportamento termodinâmico, a 

temperatura do ar e a umidade do solo (BERINGER et al., 2002). O particionamento da 

energia disponível, que é a diferença entre a radiação líquida e o fluxo de calor do solo, tem 

um efeito importante nos climas regionais, no ciclo da água e no desenvolvimento das nuvens 

(EUGSTER et al., 2000; PEICHL et al., 2013). As principais questões relativas à partição de 

energia são as diferenças de particionamento em diferentes climas e ecossistemas e os 

mecanismos por trás dessas diferenças. Muitos trabalhos mostrando a partição da energia têm 

sido realizados sobre os demais biomas brasileiros. Na Amazônia podemos destacar Malhi et 

al. (2002) e da Rocha et al. (2004). No Pantanal (SANCHES et al., 2011), na Caatinga 

(SOUZA et al., 2015) e no Cerrado (GIAMBELLUCA et al., 2009 e CABRAL et al., 2015). 

Fora do Brasil alguns estudos sobre o particionamento de energia em pastagens também têm 

sido realizados (KHATUN et al., 2015; JIA et al., 2015). 
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Como os fluxos turbulentos, H e Le, são divididos em um ecossistema desempenha um 

papel crítico na determinação do ciclo hidrológico. Um fator determinante no orçamento de 

água e balanço de energia de um ecossistema é a evapotranspiração (ET). A 

evapotranspiração é um processo importante que é controlado pela interação de vários fatores 

ambientais e biológicos (JARVIS E MCNAUGHTON, 1986; BLANKEN et al., 1997; 

WILSON E BALDOCCHI, 2000). Os parâmetros e processos do ecossistema, como o teor de 

umidade do solo, a produtividade da vegetação, os orçamentos dos ecossistemas e dos 

recursos hídricos são todos influenciados pela evapotranspiração. A ET retorna até 60% da 

precipitação total da terra de volta à atmosfera (por exemplo, OKI E KANAE, 2006), e assim, 

compreende o maior componente do ciclo hidrológico terrestre. 

O processo de evapotranspiração está entre os principais componentes do ciclo 

hidrológico, representando a taxa evaporativa da superfície e a transpiração das plantas. Além 

disso, é a variável responsável pela conexão entre os balanços de energia e água, 

desempenhando assim um papel importante nas interações da biosfera-atmosfera-hidrosfera 

(SENEVIRATNE et al., 2010). Sendo assim, apresenta complexidade em sua mensuração 

devido à grande variabilidade na escala de tempo e espaço, dependendo da cobertura vegetal, 

clima, topografia, propriedades do solo, entre outros fatores (ALLEN et al., 1998; MU et al., 

2007).  

O termo evapotranspiração inclui a evaporação da água do solo e das águas 

superficiais, a transpiração das plantas, a evaporação da água do armazenamento de 

intercepção, a sublimação da neve. A troca, entre a superfície terrestre e a atmosfera, de 

energia e vapor d‟água é essencial na dinâmica climática global e nos processos de 

produtividade primária de ecossistemas terrestres. Estimativas precisas da perda de água por 

ET entre a superfície e a atmosfera são determinantes para avaliar a disponibilidade de água 

(PARASURAMAN et al., 2007) e planejar adequadamente a utilização de recursos hídricos 

(DREXLER et al., 2008; PEREZ et al., 2008). Desta forma, para um melhor desempenho dos 

modelos de circulação geral da atmosfera, da previsão de tempo e clima, dos modelos 

agrometeorológicos de produtividade vegetal e dos modelos hidrológicos, a evapotranspiração 

é de fundamental importância.  

A evapotranspiração é controlada pela demanda evaporativa atmosférica e pela 

superfície vegetada que fisiológica e aerodinamicamente regula a evapotranspiração através 

de mecanismos como a atividade dos estômatos e rugosidade do dossel (MATSUMOTO et 

al., 2008). Desta forma, as variáveis de entrada nas equações de evapotranspiração, 

principalmente as de controle biofísico de ET, requerem um alto grau de precisão. Alguns 
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autores, em especial os que utilizam a equação de Penman-Monteith (MONTEITH, 1965), 

têm discutido a dificuldade na estimativa ou parametrização das resistências aerodinâmica e 

de superfície (MU et al., 2007; FISHER et al., 2008). A determinação das condutâncias em 

diferentes superfícies é necessária para a aplicação práticas de modelos empíricos da 

evapotranspiração.  

A informação sobre as variações sazonais e a longo prazo da evapotranspiração tem 

sido particularmente importante, uma vez que está intimamente ligada à produtividade do 

ecossistema, à dinâmica da água e ao clima regional através de interações superfície-

atmosfera (NEMANI et al., 2002). A importância de precisão nas estimativas da 

evapotranspiração depende de medidas eficazes dos parâmetros de condutância. Desta forma, 

as condutâncias de superfície (Cs) e aerodinâmica (Ca) da vegetação de um ecossistema 

revelaram-se importantes tópicos de pesquisa. A importância das parametrizações mais 

realistas das condutâncias aerodinâmicas e de superfície tem sido ressaltada do ponto de vista 

observacional e de modelagem (WRIGHT et al., 1995; SELLERS et al., 1996; 

VILLALOBOS et al., 2013). Desta forma, para entender o processo de transferência de água 

de um determinado bioma faz-se necessário um estudo mais específico destes parâmetros 

(POLHAMUS et al., 2013).  

A condutância da superfície é um fator chave na assimilação de CO2 (Dióxido de 

carbono) do dossel e determina diretamente o fluxo de calor latente (Le), sendo assim, 

importante para um melhor entendimento das trocas de energia e massa entre ecossistemas e 

atmosfera. No balanço energético, Cs é o único mediador biológico, enquanto os outros 

fatores, como climáticos e processos turbulentos, são impostos à superfície. O efeito de Cs em 

ET varia muito entre os tipos de vegetação e as condições ambientais (BALDOCCHI, 1994). 

Jarvis e McNaughton (1986) mostraram que o impacto de Cs sobre ET depende da relação 

entre a condutância de superfície e da condutância aerodinâmica, como resultado do feedback 

de microclima do dossel sobre ET. 

Como indicador geral da regulação estomática no nível do dossel, a condutância de 

superfície, é uma variável chave do contínuo de água solo-vegetação-atmosfera e complexa na 

maioria dos modelos de superfície terrestre (MEDLYN et al., 2012). No entanto, ainda falta 

uma compreensão unificada dos padrões diários e sazonais de Cs em uma ampla gama de 

biomas e condições climáticas (BAI et al., 2015), uma vez que elas servem de entradas para 

modelos de mudanças climáticas. Desta forma, é essencial investigar os processos de vapor 

d‟água e troca de energia em diferentes ecossistemas para elucidar os mecanismos que 

controlam os ciclos de água e carbono e outros processos ecossistêmicos. Em escalas de 
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tempo mais curtas, as condutâncias de superfície e aerodinâmica respondem ao ambiente 

local. A regulação estomática da transpiração pode melhorar a eficiência de uso da água da 

vegetação e influencia a produtividade dos ecossistemas terrestres, como o caso das pastagens 

do Pampa. A sensibilidade dos estômatos aos déficits de água atmosférica varia 

significativamente entre as espécies (MCCULLOH E WOODRUFF, 2012). Desta forma, 

muitos estudos tanto atmosféricos quanto de fisiologia vegetal tem mantido o interesse nos 

estômatos, devido ao seu papel fundamental nas trocas de energia em superfícies vegetativas 

através do controle direto da absorção de CO2 e da perda de água (ALFIERI et al., 2008; 

DAMOUR et al., 2010; ONO et al., 2013). 

Takagi et al. (1998) descobriram que a relação de Cs com variáveis ambientais, como 

por exemplo, déficit de pressão de vapor, formou curvas de histerese. Recentemente, outros 

autores também descreveram fenômenos de histerese na relação entre Cs e variáveis 

ambientais em vários ecossistemas (PINGINTHA et al.,2010; LIU et al., 2015; BAI et al., 

2015; BAI et al., 2017). Entretanto, os modelos utilizados atualmente de Cs que estão 

incorporados nos modelos de superfície terrestre não simulam as respostas histeréticas diárias 

da condutância de superfície a suas variáveis ambientais limitantes (DAMOUR et al., 2010). 

Assim, os loops de histerese resultantes podem ser considerados indicadores importantes da 

existência de fatores limitantes, e as variáveis responsáveis pela histerese devem ser levadas 

em consideração para fins de modelagem (NIU et al., 2011). Esta deficiência, juntamente com 

os padrões diurnos e sazonais de Cs, é indicativa de que na maioria dos modelos está faltando 

respostas hidrodinâmicas, o que pode acumular erros em uma escala menor do que diária para 

afetar dinâmicas particulares em grande escala em modelos de superfície terrestre. Uma 

análise mais detalhada desses processos certamente é necessária para avançar a nossa 

compreensão da resposta do ecossistema às mudanças climáticas e à variabilidade hidrológica 

(BAI et al., 2015). 

 

1.1 OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o balanço energético, o controle biofísico da 

evapotranspiração por meio da estimativa das condutâncias de superfície e aerodinâmica e a 

variabilidade sazonal da evapotranspiração real do bioma Pampa no Sul do Brasil. Assim, as 

questões científicas abordadas neste trabalho são: (i) qual a partição da energia disponível nos 
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processos de troca de energia e água na vegetação do bioma Pampa? (ii) qual a variabilidade 

sazonal das componentes do balanço de energia? (iii) qual a diferença entre o particionamento 

da energia entre duas regiões diferentes dentro do bioma Pampa? (iv) quais as variáveis 

meteorológicas que controlam os fluxos turbulentos H e Le? (v) qual processo físico 

determina a fração evaporativa em duas regiões do bioma Pampa? (vi) qual a variabilidade 

sazonal e regional da ET neste bioma? (vii) em comparação com a evapotranspiração de 

referência, qual o comportamento da ET real do bioma? (viii) é observada histerese na 

resposta de ET a fatores ambientais em uma escala de tempo diária? e, para quais variáveis 

meteorológicas a ET responde mais fortemente? (ix) qual a variabilidade sazonal das 

condutâncias de superfície e aerodinâmica no Pampa? (x) quais variáveis meteorológicas são 

determinantes para a representação das condutâncias aerodinâmica e de superfície na região 

do Pampa? (xi) como se dá o controle biofísico da evapotranspiração do bioma Pampa? 

 

Para responder estas questões serão utilizados dados de dois sítios no bioma Pampa, 

Santa Maria e Pedras Altas, distantes cerca de 300 km. Os dados analisados correspondem a 

medidas atmosféricas dos fluxos superficiais obtidos a partir do método de eddy covariance e 

das variáveis ambientais, num período de dois anos, concomitante em ambos os sítios. 

  

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos: O capítulo 1 está aqui representado. 

O capítulo 2 apresenta uma breve revisão teórica dos temas discutidos na presente tese. No 

capítulo 3 são apresentados os materiais e métodos utilizados para o desenvolvimento deste 

trabalho. No capítulo 4 são listados os resultados obtidos e a discussão acerca destes 

resultados. Por fim, no capítulo 5 encontram-se as conclusões, bem como a listagem das 

referências bibliográficas. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 O BIOMA PAMPA 

 

O bioma Pampa é um dos menores biomas do Brasil, cobrindo uma área de 176.496 

km
2
, que representa 2,07% do território nacional (Figura 2.1). Este bioma contém parte dos 

Campos sul-brasileiros e inclui as regiões fitoecológicas do Planalto da Campanha, Depressão 

Central, Planalto Sul-Rio-Grandense e Planície Costeira (IBGE, 2004). Os campos de 

pastagem natural do bioma Pampa são ecossistemas que se destacam pela sua 

multifuncionalidade, diversidade de espécies animais e vegetais. Além de ser fonte forrageira 

para o desenvolvimento da pecuária, a qual é a aptidão natural desses ecossistemas, 

garantindo a conservação, quando bem manejada. 

 

Figura 2.1 - Representação da área do bioma Pampa na América do Sul e no estado do Rio 

Grande do Sul (RS). 

 

Fonte: Scottá et al. (2015). 

 

 

Entretanto, nas últimas décadas, a conversão de extensas áreas campestres em 

monoculturas de Pinus, Acácia e Eucalipto, bem como, o incremento da produção de grãos e 

da pecuária têm modificado a vegetação nativa neste bioma. O ecossistema do Pampa 
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contribui para o equilíbrio das relações ecológicas como um todo. A cobertura vegetal e a 

diversidade do bioma são responsáveis por grande parte da produtividade primária terrestre, 

entretanto, apesar da importância, o conhecimento ainda é considerado escasso (GRACE et 

al., 2006).  

Alterações sobre as espécies vegetais delineiam mudanças no clima de um local, a 

natureza do solo, disponibilidade de água e de nutrientes. Desta forma, modificam a 

variabilidade climática dos ciclos anuais. Estudos apontam que muitos sistemas 

agrícolas/ecossistemas já estão sendo afetados em muitas regiões do mundo em função dos 

efeitos associados às mudanças climáticas. O entendimento da dinâmica espaço/temporal dos 

padrões das interações superfície-atmosfera permite acompanhar o padrão de resposta das 

espécies quando da ocorrência de intensas alterações no clima. 

A vegetação dos campos do bioma Pampa é composta de forma predominante por 

gramíneas e algumas espécies de herbáceas. De maneira geral, a fisionomia dos campos é 

determinada pela estrutura da vegetação. Entretanto, são observadas no Pampa, fisionomias 

muito distintas de campo, caracterizadas essencialmente por três diferentes fatores: de solo e 

relevo, climáticos e relacionados ao manejo. Com relação ao clima, ao longo do ano os 

campos do bioma podem sofrer alterações na cobertura vegetal, seja por eventos climáticos 

severos ou mesmo a atuação de fenômenos como o El Niño Oscilação Sul (ENOS). Assim, a 

vegetação no bioma Pampa apresenta comportamento sazonal bem definido, com período de 

crescimento e ganho de massa foliar das espécies nas estações quentes do ano (primavera e 

verão) e decréscimo durante estações frias (outono e inverno) (KUPLICH et al., 2013).  

 

2.2 O BALANÇO DE ENERGIA EM SUPERFÍCIE 

 

A radiação líquida, que representa a energia disponível em um sistema, é definida 

como a soma dos fluxos de ondas curtas e longas. Assim, o balanço de radiação em superfície 

é descrito como: 

 

   (     )  (     ) (1) 

 

sendo    a irradiância solar incidente,    a irradiância solar refletida,    a irradiância de 

onda longa emitida pela atmosfera para a superfície,    a irradiância de onda longa emitida 

pela superfície e Rn é o saldo de radiação. 

 O saldo de radiação em superfície é particionado para aquecer a atmosfera e o solo, e 

evaporar ou condensar água da superfície. Desta forma, Rn não é apenas o resultado do 
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balanço de radiação, mas também a entrada básica para o balanço de energia da superfície 

(OKE, 1987). A forma como o saldo de radiação é particionado, é governada pela condição da 

superfície, do solo e da atmosfera, sendo determinante no microclima local. O balanço de 

energia em superfície pode ser expresso como: 

 

 

                (2) 

 

sendo Rn (W m
-2

) o saldo de radiação, G (W m
-2

) o fluxo de energia no solo, H (W m
-2

) o 

fluxo de energia na forma de calor sensível, Le (W m
-2

) o fluxo de energia na forma de calor 

latente, S (W m
-2

) o armazenamento de calor no dossel, A (W m
-2

) o termo de advecção de 

energia e ε qualquer fluxo residual associado a erros. Esta equação negligencia a energia para 

a fotossíntese, que representa uma pequena percentagem do saldo de radiação. Neste trabalho 

os temos de armazenamento e advecção foram desprezados. Assim, na seção 3.7 é 

apresentada a equação simplificada para o balanço de energia.  

Estudos com objetivo de quantificar as componentes do balanço de energia e sua 

variabilidade temporal vêm sendo realizados em diferentes locais do Planeta. Os resultados 

destes estudos relatam a importância de compreender o processo de troca de energia nos 

ecossistemas terrestres. Estes processos envolvem interações entre ciclos biogeoquímicos, 

fisiologia vegetal, condições da camada limite atmosférica e clima (WILSON et al., 2002). 

Desta forma, têm-se uma melhor avaliação da evapotranspiração e fotossíntese, as quais 

afetam diretamente a acumulação de biomassa e a produtividade dos ecossistemas campestres 

(GRACE et al., 2006).  

Chen et al. (2009) relatam mudanças sazonais nas componentes do balanço de energia 

(Rn, Le, H e G) em savanas semi-áridas e pastagens. Nos sítios analisados pelos autores, as 

componentes demonstraram grande semelhança, com valores menores durante o período de 

cobertura de neve seguido de um aumento gradual na estação de crescimento da vegetação. 

Os padrões sazonais dos fluxos turbulentos resultaram em mudanças sazonais significativas 

na razão de Bowen. Assim, alterando o padrão sazonal de partição de energia entre Le e H em 

um ano úmido, enquanto o pasto não apresentou efeitos significativos na divisão de energia 

em um ano seco. O estudo conclui ainda a importância de dados de observação de longo prazo 

para melhor entender as influências da mudança de uso da terra no balanço energético e sua 

partição de ecossistemas de pastagens.  
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Ainda há a necessidade de entendimento no particionamento da energia frente a 

diferentes condições de superfície e fatores meteorológicos. Rajan et al. (2015), em uma área 

de pastagem, mostram a variabilidade do particionamento do balanço de energia quando estes 

são afetados diretamente pela disponibilidade de água. Neste estudo, Le consumiu a maior 

parte da energia disponível, resultando em uma maior fração evaporativa (FE = Le/Rn). 

Entretanto, quando a umidade do solo permaneceu baixa, H predominou na partição, o que 

resultou em menor crescimento da planta. Com o objetivo de avaliar o particionamento dos 

fluxos turbulentos sobre duas vegetações diferentes (pastagem e plantação de árvores nativas), 

Yunusa et al. (2015) relatam a predominância de H (94%) na partição da energia disponível 

durante a estação fria na Austrália. No entanto, durante a estação de crescimento da 

vegetação, Le dominou a partição de energia disponível em 34%. O mesmo é relatado por 

Trepekli et al. (2016), sendo 67% a fração evaporativa durante a estação de crescimento da 

vegetação e de 80,42% a predominância na partição para H no período de senescência da 

vegetação de pastagem na costa do Mediterrâneo. 

A influência da cobertura da superfície no balanço de energia e as variáveis que 

controlam a partição da energia foram estudados por Bagley et al. (2017). Neste estudo, 

realizado sobre pastagens nos Estados Unidos, é observado que a fração evaporativa responde 

menos fortemente às variáveis do solo, como por exemplo, temperatura do solo e umidade no 

solo. Entretanto, a área foliar verde mostrou forte influência à fração evaporativa e nesta 

análise, Rn não foi considerada uma variável relevante. Diferentemente, Majozi et al. (2017), 

mostram que o aumento de Rn resulta em um aumento em H e Le, e estas variações são 

controladas pela disponibilidade de água no solo. Este estudo, realizado sobre a savana no Sul 

da África, mostra que a partição da energia disponível é dominada pelo fluxo de energia na 

forma de calor sensível, exceto no período de precipitação. Mostrando assim, que a 

disponibilidade de água e a dinâmica da vegetação desempenham um papel crítico na divisão 

da energia disponível no ecossistema.   

Nos biomas do Brasil, as trocas de energia e água entre a superfície terrestre e a 

atmosfera também vêm sendo estudadas. Na Floresta Amazônica, da Rocha et al. (2004) 

relatam que a fração evaporativa anual é de 0,86, mostrando maior partição da energia 

disponível aos processos de evapotranspiração. Isso é corroborado pela razão de Bowen, que 

em média foi de 0,17. Sanches et al. (2011) relatam que a fração evaporativa sobre o Pantanal 

é cerca de 80%  durante a estação úmida e que neste bioma, o Bowen anual é de 0,32 ± 0,12. 

Estudos similares no Cerrado brasileiro também relatam uma variação da razão de Bowen de 
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0 e 7 (GIAMBELLUCA et al., 2009). Ainda sobre o Cerrado, Cabral et al. (2015) relatam que 

a fração evaporativa foi de 68%.  

 

2.3 VAPOR D‟ÁGUA NA INTERAÇÃO SUPERFÍCIE-PLANTA-ATMOSFERA 

 
O termo evapotranspiração é utilizado para denotar a combinação de dois processos 

físicos que ocorrem simultaneamente, a evaporação da água de superfícies úmidas (solo e 

vegetação) e a transpiração (evaporação da água no interior de plantas). A evaporação é o 

processo natural em que a água, na fase líquida ou sólida, de uma superfície é transformada 

em vapor d‟água e assim, removida da superfície para atmosfera pelo processo de difusão. A 

transpiração é o movimento da água no sistema solo-planta-atmosfera, desde a absorção de 

água do solo pelas raízes, seu deslocamento para o caule até as folhas, onde através 

principalmente dos estômatos a evaporação ocorre. Os estômatos são pequenas estruturas na 

epiderme foliar, circundada por um par de células-guarda e, em algumas espécies, inclui 

também as células subsidiárias (Figura 2.2). São os estômatos que controlam, através de sua 

abertura, os fluxos de dióxido de carbono e vapor d‟água no processo de fotossíntese. 

 

Figura 2.2 – Corte transversal da superfície de uma folha mostrando estômatos e a resistência 

da camada estomática utilizada para representar as restrições sobre os fluxos de 

energia na forma de calor latente e sensível.  

 
Fonte: Adaptado de Shuttleworth, 2012. 

 

 

Expressar a troca de massa e energia na forma de calor entre ecossistemas e o 

ambiente em termos de diferença de concentração multiplicada por uma condutância ou 

dividida por uma resistência é um dos princípios mais utilizados. O uso da resistência para o 
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cálculo do calor e da troca de massa é conveniente porque uma série de resistências são 

frequentemente encontradas entre a superfície e o meio ambiente (CAMPBELL e NORMAN, 

1998). É comum utilizar a analogia com a Lei de Ohm, onde o fluxo é diretamente 

proporcional à diferença de concentração da propriedade e inversamente proporcional à 

resistência imposta ao fluxo. A resistência associada à difusão molecular do vapor d‟água 

dentro da folha é dependente das condições ambientais externas. Assim, o vapor d‟água 

dentro da cavidade estomática move-se para o ambiente externo devido à diferença na 

concentração de vapor d‟água entre os espaços intercelulares e a atmosfera externa. Durante 

sua trajetória, o vapor d‟água, encontra diversas resistências à sua difusão, dentre elas a 

resistência superficial (rs, s m
-1

) e a resistência aerodinâmica (ra, s m
-1

). Ainda a resistência 

superficial pode ser dividida em resistência estomática (re, s m
-1

) e resistência devido à 

camada de ar sem turbulência na superfície da folha, a conhecida camada de ar limítrofe (rb, s 

m
-1

). Na Figura 2.3 apresentamos as principais resistências do sistema solo-planta-atmosfera. 

Segundo Reichardt e Timm, (2004), Rs representa a resistência do solo, rco é a resistência do 

córtex radicular e rx a resistência do xilema. Após o xilema, na folha, o fluxo de água pode 

seguir por duas rotas paralelas até a atmosfera. Um deles através da cutícula (rcu, uma 

resistência constante) ou através dos estômatos (re, uma resistência variável de acordo com a 

abertura dos estômatos). Já na folha, o fluxo de água, na fase de vapor, encontra a resistência 

da atmosfera (ra, variável de acordo com a turbulência, radiação e condições climáticas 

locais). 

 

Figura 2.3 – Esquema das resistências ao fluxo de água no sistema solo-planta-atmosfera. 

 
Fonte: Adaptado de Reichardt e Timm, (2004). 
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Muitos estudos têm sido realizados para quantificar a evapotranspiração dos diferentes 

ecossistemas, bem como a modelagem e a magnitude dos parâmetros envolvidos no controle 

biofísico das trocas gasosas. As relações entre os processos de troca que ocorrem entre a 

superfície e a atmosfera sobre pastagens de clima temperado são relatadas por Meyers, 

(2001), mostrando a variabilidade interanual nos fluxos de energia e CO2 do verão. Durante o 

verão (nos anos em que não houve seca), a evapotranspiração total para os anos variou de 224 

a 273 mm. Em um ano com seca severa, a evapotranspiração total para o período de verão foi 

de 145 mm. Em ecossistemas agrícolas, Burba e Verma, (2005) relatam a variabilidade 

sazonal e interanual da evapotranspiração nos ecossistemas de trigo na região norte de 

Oklahoma. A ET anual variou 640-810 mm para a pradaria e 710-750 mm para o trigo. As 

diferenças na ET entre os dois ecossistemas e a correspondente variabilidade interanual foram 

relacionadas principalmente aos efeitos do estresse hídrico do solo e variações na área de 

folhagem verde, enquanto os parâmetros climáticos tiveram menor impacto.  

Em pastagens, a evapotranspiração também tem sido estudada. No Arizona, Krishnan 

et al. (2012) obtiveram valores diários variando de 2,8 a 3,6 mm d
-1

, com alto Rn e baixo 

déficit de pressão de vapor. O acumulado médio anual para a ET, neste estudo, foi de 266 mm 

para os dois sítios analisados, tendo a precipitação explicado mais de 80% da variância anual 

de ET. Hu et al.(2014) mostraram variações anuais de ET de até 8 mm d
-1

, em pastagem na 

Mongólia. Trepekli et al. (2016) relatam ET máxima de 8,2 mm d
-1

 no período de temperatura 

do ar mais elevada (verão). Entretanto, no inverno, valores de ET são negligenciáveis.  

Na Floresta Amazônica, a ET possui uma variação diária de 2,5 a 4 mm d
-1

 durante a 

estação úmida (MALHI et al., 2002; da ROCHA et al., 2004; da ROCHA et al., 2009). No 

bioma Pantanal, Sanches et al. (2011), relatam que as taxas de ET variaram entre 0,5 e 4 mm 

d
-1

 durante a estação seca. A média anual representou cerca de 85% da precipitação (1208 mm 

ano
-1

). No Cerrado brasileiro a evapotranspiração possui valores acumulados anuais de ET em 

torno de 823 mm ano
-1

 e 689 mm ano
-1

 (GIAMBELLUCA et al., 2009). Entretanto, para o 

mesmo bioma, Cabral et al. (2015), obteve um valor acumulado anual de 1228 mm ano
-1

. As 

diferenças apresentadas entre os dois estudos podem estar associadas a diferentes condições 

ambientais. Rajan et al. (2015) relatam que a ET é fortemente afetada pela disponibilidade 

hídrica no local.  

Estudos dos parâmetros de controle biofísico da ET, condutância de superfície e 

condutância aerodinâmica, também têm sido estudados em diferentes ecossistemas. Todos 
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estes trabalhos utilizaram a inversão da equação de Penman-Monteith para obter a 

condutância de superfície. Em ecossistema de floresta, valores médios anuais de 12,7 mm s
-1

 e 

28,7 mm s
-1

 para as condutâncias de superfície e aerodinâmica, respectivamente, foram 

relatados por da Rocha et al. (2004). Neste mesmo estudo, valores máximos diários foram de 

25 mm s
-1

 para Cs e de 80 mm s
-1

 para Ca. Zha et al. (2013), em floresta de Pinus na Finlândia, 

obtiveram um valor máximo diário para a condutância de superfície cinco vezes menor que o 

estudo em floresta amazônica de da Rocha et al. (2004). Igarashi et al. (2015), em floresta na 

Tailândia, obtiveram um valor máximo diário para a condutância de superfície de 30 mm s
-1

. 

Ainda, os autores relatam a relação de linearidade de Cs com a umidade do solo. Mostrando 

assim, que as alterações na condutância de superfície podem estar associadas aos efeitos da 

disponibilidade hídrica. 

Atualmente, em um estudo de 12 anos, Hirano et al. (2017) relatam as mudanças nas 

condutâncias de superfície e aerodinâmicas após um evento de “windthrow” em uma floresta 

no norte do Japão. Antes do distúrbio, os valores médios para Cs e Ca eram de 19,15 mm s
-1

 e 

58,10 mm s
-1

, respectivamente. Após o distúrbio, onde diversas árvores formam arrancadas, 

os valores médios de Cs e Ca diminuíram cerca de 44% e 37%, respectivamente. Observa-se 

também a forte influência da cobertura vegetal na magnitude destes dois importantes 

parâmetros de controle biofísico da evapotranspiração.  

Em pastagens, Krishnan et al. (2012) relatam valores médios para o período de 

Monção na região sudeste do Arizona de 2,26 mm s
-1

 para Cs e de 9,02 mm s
-1

para Ca. 

Valores máximos diários para a condutância de superfície de 14 mm s
-1

 também são relatados 

por este estudo. Em um ecossistema muito similar ao Pampa, Wang et al. (2014), relatam 

valores máximos diários de 15 mm s
-1

 para Cs na Austrália. Por fim, Zhao et al. (2016), em 

ecossistema de oásis-deserto na China, obtiveram variações máximas diárias de 35 mm s
-1

 

para a condutância de superfície. Neste ecossistema único, a água subterrânea foi a principal 

fonte para a transpiração da planta e a evaporação do solo.  

As condutâncias de superfície e aerodinâmica nos biomas brasileiros também foram 

estudadas nos últimos anos. Dentre eles, podemos citar a Amazônia e o Cerrado. Entretanto, o 

bioma Pampa ainda não foi caracterizado em relação às trocas de água na interface superfície-

atmosfera. Estudos no Cerrado brasileiro relatam valores médios diários de 20 mm s
-1

 e 2 mm 

s
-1

 durante as estações úmida e seca, respectivamente (CABRAL et al., 2015), e máximos 

diários de Cs de 12,6 mm s
-1

, obtidos por Rodrigues et al. (2016).  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
3.1 DESCRIÇÃO E LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE ESTUDO 

 

3.1.1 Sítio de Santa Maria 

 

O sítio experimental de Santa Maria (SM), latitude: 29°43‟27,502‟‟ S e longitude: 

53°45‟36,097‟‟ W, 88m de altitude, localiza-se no Município de Santa Maria – RS em uma 

área de 24 ha de vegetação natural no bioma Pampa (Figura 3.1) e faz parte da rede PELD-

CNPq (Programa de Pesquisa Ecológica de Longa Duração). O solo da área é classificado 

como Planossolo Háplico Eutrófico, segundo o mapa exploratório de solos do estado do RS 

(IBGE, 2002). Foi realizada uma análise das propriedades físicas do solo na área experimental 

do sítio, onde se obteve as seguintes características: 36,94% de silte, 33,95% de areia e 

29,09% de argila, classificação de textura Franco-argilosa. O clima pertence à zona do franco 

Cfa, temperado úmido com verão quente, de acordo com a classificação de Köppen (NIMER, 

1989). A vegetação encontrada na área de estudo, utilizada como pasto para o gado de corte, é 

de pastagem natural com predominância de Andropogon lateralis, Axonopus affinis, 

Paspalum notatum, e Aristida laevis (DOS SANTOS et al., 2014). Esta composição é 

distribuída uniformemente na área do estudo (QUADROS e PILAR, 2001). Alguns trabalhos 

já foram realizados neste sítio experimental com objetivos voltados no estudo da morfogênese 

das espécies nativas (OLIVEIRA et. al, 2015; CONFORTIN et. al, 2016). 

 

3.1.2 Sítio de Pedras Altas 

 

O Sítio de Pedras Altas (PA), latitude: 31º43,556' S e Longitude: 53º32,036' W, 395 m 

de altitude, Figura 3.1, situa-se em uma propriedade particular no município de Pedras Altas-

RS. Assim como no sítio de Santa Maria, não há indícios de que a área tenha sido utilizada 

para algum tipo de manejo diferente do atualmente em curso, ou seja, pecuária. O solo é 

classificado como Neossolos e Cambissolos (IBGE, 2002), com afloramento rochoso. Nesta 

área também foi realizada análise das propriedades físicas do solo, e a percentagem da fração 

solo encontrada foi 58,7% areia, 0,9% de argila e 40,4% de silte, tendo a classificação 

estrutural Franco-arenoso. O clima, assim como de do Sítio de Santa Maria, segundo a 

classificação de Köppen (NIMER, 1989), pertence à zona do franco Cfa. A fitofisionomia do 

sítio possui duplo extrato com predomínio de espécies rasteiras, principalmente espécies 
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estoloníferas e rizomatosas, como por exemplo, Axonopus affinis, Paspalum Notatun, 

Aeristida Laevis e iriantus angustifolium.  

 

Figura 3.1 – Localização na América do Sul dos sítios de Santa Maria e Pedras Altas no 

bioma Pampa.  

 

Fonte: Autora 

 

 

3.2 PERÍODO DE ESTUDO 

 

O período de estudo foi de 01 de setembro de 2014 a 01 de setembro de 2016 para 

ambos os sítios. Este intervalo foi dividido em subperíodos que compreenderam Outono-

Inverno (OI) e Primavera-Verão (PV). O período OI refere-se aos meses de Abril-Maio-

Junho-Julho-Agosto-Setembro e PV aos meses de Outubro-Novembro-Dezembro-Janeiro-

Fevereiro-Março. 
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3.3 ÍNDICE DE VEGETAÇÃO REALÇADO   

 

A Figura 3.2 mostra o índice de vegetação realçado (EVI - Enhanced Vegetation 

Index) para os dois sítios, Santa Maria e Pedras Altas. Foi utilizado uma série temporal de 

dados de EVI (ORNL DAAC, 2008) obtidos pelo sensor MODIS (MODIS Collection 5 Land 

Products ) através do produto MOD13Q1, com resolução espacial de 250 m. O período 

selecionado foi de 29 de agosto de 2014 a 15 de outubro de 2016 (a cada 16 dias), data mais 

próximas do período de dados meteorológicos utilizados neste trabalho. A sazonalidade do 

EVI é evidenciada, mostrando assim as influências do dossel e da atmosfera. Valores mínimos 

são observados no período OI, período esse em que há menor produção de biomassa.  

 

Figura 3.2 - Índice de vegetação realçado (EVI) a cada 16 dias para o sítio de Santa Maria e 

Pedras Altas no período de 29 de agosto de 2014 a 07 de outubro de 2016. As 

áreas hachuradas representam o período Outono-Inverno (OI). 

 

Fonte: Autora 

 

3.4 INSTRUMENTAÇÃO METEOROLÓGICA 

 
Em ambos os sítios, os dados experimentais foram obtidos por torre de fluxo, 

mostrada na Figura 3.3. A instrumentação das estações micrometeorológicas para o sítio de 

Santa Maria e Pedras Altas é mostrada na Tabela 3.1. 
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Tabela 3.1 – Variáveis medidas, altura de instalação e modelo dos sensores instalados nas 

torres de fluxo nos dois sítios, Santa Maria e Pedras Altas, no bioma Pampa pela 

Rede Sulflux. 

Variável 

Santa Maria Pedras Altas 

Altura da 

medição 
Modelo do sensor 

Altura da 

medição 
Modelo do sensor 

Componentes da 

intensidade do vento 
3 m 

Wind Master Pro 

/Gill Instruments 

01/09/2014 

até 

17/06/2016 
2,5 m 

CSAT3/ Campbell 

Scientific 
IRGASON (LI-

COR) 

18/06/2016 

até 

01/09/2016 

Concentração de vapor 

d‟ água e CO2 
3 m 

LI-7200 

(LI-COR) 

01/09/2014 

até 

15/12/2014 

2,5 m LI-7550/LI-COR 
LI-7500 

(LI-COR) 

15/12/2014 

até 

17/06/2016 

IRGASON (LI-

COR) 

18/06/2016 

até 

01/09/2016 

Radiação solar 3 m CNR4/ Kipp&Zonen
1
 3 m LI200S

2
/LI-COR 

Saldo de Radiação 3 m CNR4/ Kipp&Zonen 3 m 
CNR2/Campbell 

Scientific 

Radiação 

Fotossinteticamente 

Ativa 

3 m Li-190SL/Kipp&Zonen 3 m 
Li-190SL 

(Kipp&Zonen) 

Fluxo de energia na 

forma de calor no solo 

-0,05 m 
HFP01 

(Hukseflux) 

01/09/2014 

até 

05/01/2015 
-0,1 m HFP01/Hukseflux 

-0,1 m 
HFP01 

(Hukseflux) 

05/01/2015 

até 

01/09/2016 

Temperatura do solo -0,05 m T108/Campbell Scientific -0,05 m 
T108/Campbell 

Scientific 

Conteúdo de água no 

solo 
-0,1 m CS 616/Campbell Scientific -0,1 m 

CS616/Campbell 

Scientific 

Temperatura do ar 3 m 

HMP155/Vaisala 

01/09/2014 

até 

17/06/2016 
3 m 

CS215-L/Campbell 

Scientific 
CS215-L/Campbell 

Scientific 

18/06/2016 

até 

01/09/2016 

Umidade Relativa do ar 3 m 

HMP155/Vaisala 

01/09/2014 

até 

17/06/2016 
3 m 

CS215-L/Campbell 

Scientific 
CS215-L/Campbell 

Scientific 

18/06/2016 

até 

01/09/2016 

Precipitação 6 m TR525USW/Texas Eletronics, Inc. 3 m 
TE525MM/ 

Campbell Scientific 

Fonte: Autora 

Notas: 
1
As 4 componentes da radiação são medidas; 

2
apenas Radiação incidente de onda curta. 
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Figura 3.3 – Torres de fluxo instrumentadas sobre vegetação característica dos sítios de (a) 

Santa Maria e (b) Pedras Altas no bioma Pampa. O destaque na imagem em (a) 

mostra a instrumentação meteorológica utilizada no período de estudo. 

 

Fonte: Autora 

 

3.5 PROCESSAMENTO DOS DADOS 

 

O processamento dos dados de fluxo foi realizado em três diferentes etapas: (i) estimativa dos 

fluxos turbulentos utilizando o software EddyPro
®

; (ii) pós-processamento para o fechamento 

do balanço de energia e (iii) preenchimento das lacunas.  

 

3.5.1 Estimativa dos fluxos turbulentos 

 

O método de covariância dos vórtices turbulentos foi aplicado aos dados obtidos em 

alta frequência (10hz) para a estimativa dos fluxos de energia na forma calor sensível e latente 

utilizados neste estudo (BALDOCCHI et al., 1988; MONCRIEFF et al., 1997). Os fluxos 

turbulentos foram obtidos em médias de 30 minutos utilizando o software EddyPro
®
, versão 

6.1, Li-Cor (Lincoln, Nebraska, EUA). O método de covariância dos vórtices necessita de 

uma série de critérios de estabilidade e homogeneidade (AUBINET; VESALA; PAPALE, 

2012). No software EddyPro
®
 está implementada uma vasta possibilidade de combinações de 

correções e ajustes afim de obter um fluxo confiável. Neste trabalho os fluxos foram obtidos 

com as seguintes configurações: cálculo das flutuações turbulentas em média por bloco e 

rotação dupla e correção para os efeitos da densidade (WEBB et al., 1980). A correção 



31 

 

espectral de alta frequência foi baseada no uso de formulações matemáticas para modelar as 

propriedades de fluxo e espectrais que descrevem atenuações de fluxo devido à configuração 

instrumental (GASH e CULF, 1996). Correções filtro passa alta e baixa seguiram a 

metodologia de Moncrieff et al. (2004) e Moncrieff et al. (1997), respectivamente. Testes de 

qualidade nos fluxos seguiram a metodologia de Mauder and Foken, (2004). Correção de 

ângulo de ataque para componentes de vento segundo metodologia de Nakai e Shimoyama, 

(2012). E por fim, para análise estatística, a remoção de spikes seguiu o método de Vickers e 

Mahrt, (1997). 

 

3.5.2 Filtragem e balanço de energia 

 

Em um pós-processamento é realizada a filtragem dos dados que são inconsistentes 

fisicamente. Neste trabalho, os valores considerados foram -100 W m
-2 

< H < 300 W m
-2 

e -

200 W m
-2 

< Le < 650 W m
-2 

para PA e para o sítio de SM -60 W m
-2 

< H < 300 W m
-2

 e -40 

W m
-2 

< Le < 650 W m
-2

. Foram removidos também os horários em que houve precipitação e 

até 60 minutos após o evento. Após esta filtragem aproximadamente 30% para Le em ambos 

os sítios e 30% para H em Pedras Altas e 19% em Santa Maria foram considerados gaps. 

Nesta etapa também foi realizado o fechamento do balanço de energia seguindo (FOKEN, 

2008). Nesta metodologia, a energia residual disponível (RAE), diferença entre a energia 

disponível (Rn - G) e a energia utilizada para processos turbulentos (H + Le) é particionada 

entre os fluxos de calor latente (Le) e sensível (H), seguindo a razão de Bowen (β) 

experimental para cada sítio (        ). Neste procedimento, a razão de Bowen é calculada 

sobre as médias diárias de H e Le. Não havendo dados de algum das componentes do balanço 

de energia em determinado intervalo de 30 minutos, todas as componentes são excluídas e 

esta “média diária” é calculada apenas com o restante dos dados no dia analisado. A RAE é 

calculada para cada média de 30 minutos e assim, distribuída entre H e Le utilizando as 

seguintes equações: 

 

   
    

   
  (3) 

 

  
 (    )

   
  (4) 
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3.5.3 Fechamento de falhas nos dados 

 

Lacunas ou falhas na série temporal dos dados de fluxo de calor latente e sensível 

geradas pelos filtros e/ou mau funcionamento dos sensores foram preenchidas utilizando a 

técnica de marginal distribution sample segundo o método de proposto por Reichstein et al. 

(2005). Utilizando a ferramenta computacional R-Forge para executar o pacote REddyProc, 

este método preenche os dados faltantes por um valor médio obtido em condições 

meteorológicas semelhantes das variáveis temperatura do ar, umidade relativa do ar, 

temperatura do solo e radiação global em janelas que variam de 7 dias até o limite superior de 

140 dias, com um passo de tempo de 7 dias até que a variável esteja preenchida.  

Para completar os dados faltantes das variáveis meteorológicas utilizadas no 

preenchimento foram utilizados dados de temperatura do ar, umidade relativa do ar, 

precipitação e radiação solar coletados pelas estações automáticas do Instituto Nacional de 

Meteorologia (Inmet).  Para o sítio experimental de Santa Maria, a estação do Inmet mais 

próxima encontra-se a aproximadamente 4 km da torre de fluxo (29,72°W, 53,72°S, 103 m de 

altitude). Já a estação mais próxima do Inmet para o sito de Pedras Altas localiza-se na cidade 

de Bagé, a 67 km de distância (31,34°W, 54,01°S, 226 m de altitude). 

 

3.6 ANÁLISE DE FOOTPRINT E VENTO 

 

A estimativa do footprint dos fluxos turbulentos pelo método de covariância de 

vórtices foi calculado com o software EddyPro
®
 utilizando a metodologia de Kljun et al. 

(2004). A Figura 3.4 mostra a imagem de satélite com a localização das torres de fluxo, a área 

de abrangência do footprint e a para os sítios de SM e PA. Os valores médios obtidos para o 

footprint nos sítios, para o período de estudo, foram de 115 m para Santa Maria e 90 m para 

Pedras Altas, sendo a contribuição relativa a 90% dos fluxos.  Em ambos os sítios verifica-se 

que não há obstáculos dentro da área de abrangência do footprint. Portanto, não houve 

descarte dos dados por este motivo.  

O vento na região de Santa Maria é predominantemente na direção leste (46%) com 

intensidade máxima, em média de 9 m s
-1

, em média (Figure 3.4a). A direção predominante 

do vento na estação de Pedras Altas para o período de estudo foi de sudeste 

(aproximadamente 27%), com intensidade máxima do vento para o período, em média, de 11 

m s
-1

 (Figure 3.4b). 
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Figura 3.4 – Imagem de satélite, área de abrangência do footprint, médias da intensidade do 

vento e direções para o período de estudo nos sítios de (a) Santa Maria (SM) e 

(b) Pedras Altas (PA). Os pontos azuis nas figuras de imagem de satélite 

representam as torres de fluxo. 

(a) (b) 

  

  
Fonte: Autora 

 

3.7 BALANÇO DE ENERGIA 

 

O balanço de energia na superfície, fundamentado no princípio de conservação da 

energia, pode ser representado pela transferência de energia na forma de calor para aquecer a 

atmosfera (sensível), condensação de vapor d‟água ou evaporação de água da superfície e 

transpiração das plantas (latente) e pela transferência de energia por condução para aquecer o 

solo. Assim, o balanço de energia em superfície foi obtido simplificando a Equação (2) – 

seção 2.2 e é expresso como: 
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 eL+H=GRn   (5) 

 

sendo Rn (W m
-2

) o saldo de radiação em superfície, G (W m
-2

) o fluxo de energia na forma de 

calor no solo, H (W m
-2

) o fluxo de energia na forma de calor sensível e Le (W m
-2

) o fluxo de 

energia na forma de calor latente. Como convenção, H, Le e G são positivos quando a 

transferência de energia é no sentido superfície-atmosfera e negativos no sentido inverso. Os 

lados direito e esquerdo em equação (5) são convencionalmente definidos como a energia 

disponível (Rn - G) e fluxos turbulentos (H + Le), respectivamente. 

Os fluxos de calor sensível (H) e latente (Le) ocorrem devido a processos convectivos 

e turbulentos. Essa denominação se justifica, pois a maior temperatura da superfície do solo 

em relação à atmosfera provoca convecção, fazendo com que a energia e a umidade que se 

concentram próximas à superfície sejam transportadas para maiores alturas. Além disso, a 

atmosfera é constantemente perturbada pelo vento gerado por gradientes de pressão e 

movimentos em torno das rugosidades da superfície. Este processo força o ar aquecido e a 

umidade que estão próximos ao solo a se misturar ao ar acima gerando aquecimento e 

aumento de umidade nos níveis superiores da atmosfera.  

A transferência de energia da superfície para as camadas mais profundas do solo se dá 

por condução. Esse processo ocorre com a transferência de energia cinética de uma molécula 

para outra adjacente. Gases, como o ar, tem baixa condutividade térmica e, por isso, a 

atmosfera é um mau condutor de calor. Apesar de a condução poder ser desprezada nos níveis 

mais elevados da atmosfera, ela é o principal mecanismo de transferência de calor da 

superfície quente para as camadas subjacentes do solo. 

 

3.8 ESTIMATIVAS DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO 

 

A partir da fusão dos processos de transpiração e evaporação foram criados diversos 

termos a fim de caracterizar os diferentes tipos evapotranspiração, sendo os mais conhecidos: 

ETo (evapotranspiração de referência) é definida pelo processo em que a água é transferida 

para a atmosfera por uma superfície totalmente coberta com vegetação saudável com porte 

baixo e sem deficiência hídrica (PENMAN, 1948; ALLEN et al., 1998); ETc 

(evapotranspiração da cultura) é definida pela quantidade de água que o cultivo necessita em 

qualquer fase de seu desenvolvimento e sem restrição hídrica (ALLEN et al., 1998); ET 

(evapotranspiração real) é definida pela perda de água da superfície para atmosfera para 

qualquer cobertura vegetal e umidade do solo. 
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3.8.1 Método micrometeorológico 

 

A taxa de evapotranspiração é controlada principalmente pelas condições atmosféricas 

locais, energia disponível, disponibilidade hídrica, e pelos fatores biológicos da planta 

(SUYKER e VERMA, 2008). Baseado no princípio de que o fluxo vertical de uma grandeza 

escalar ou vetorial na camada limite superficial é proporcional à covariância da velocidade 

vertical e da concentração desta grandeza, podemos estimar o fluxo de calor latente (Le ou 

λET). 

 A estimativa do fluxo de calor latente pode ser considerada como a medida da 

evapotranspiração real de um ecossistema. Assim, a Evapotranspiração real do bioma Pampa 

(mm d
-1

) foi estimada a partir da média diária do fluxo de energia na forma de calor latente, 

Le, em W m
-2

, utilizando a relação: 

 

    
  

    
(    )(     ) (6) 

 

sendo Lv o calor latente de vaporização (2,45 x 10
6
 J kg

-1
) e ρw é a densidade da água (998 kg 

m
-3

). 

 

3.8.2 Método Penman-Monteith 

 

Penman (PENMAN, 1948) combinou os métodos de balanço de energia e de 

transferência de massa para desenvolver uma equação para calcular a evaporação de uma 

superfície de água aberta a partir de registros climatológicos de radiação solar, temperatura do 

ar, umidade e intensidade do vento, denominado como método combinado. Nesse método, 

Penman não incluiu a função de resistência à transferência de vapor d‟água. A equação 

combinada posteriormente com o termo aerodinâmico e resistência da superfície de uma 

vegetação foi denominada de equação de Penman-Monteith (MONTEITH, 1965). Desta 

forma, método Penman-Monteith refere-se ao uso de uma equação para calcular a evaporação 

e a transpiração da água a partir de superfícies vegetativas. Este método é baseado na teoria 

do “big leaf” (ou „grande folha‟), em que a cobertura vegetal atua como uma única grande 



36 

 

folha. Desta forma, as resistências (da cobertura e aerodinâmicas) operam em série entre o 

interior do dossel e uma altura de referência acima da vegetação (Figura 3.5). O modelo da 

'grande folha' (MONTEITH e UNSWORTH, 1990; ALLEN et al., 1998) assume que o fluxo 

de calor latente perdido por uma vegetação é controlado pela resistência de superfície. A 

resistência de todo o dossel à difusão de vapor de água das folhas para a atmosfera é resultado 

da regulação dos estômatos, que por sua vez é influenciado por variáveis climáticas e 

agronômicas, tais como a estrutura do dossel. A ET é inicialmente regulada pela diferença 

entre a pressão de vapor saturado no interior dos estômatos e a pressão de vapor externo. 

Desta forma, para obter a resistência de uma superfície vegetada, a resistência estomática é 

combinada de todas as folhas e da superfície do solo. E assim, a resistência de transferência 

de vapor no interior do dossel destas superfícies até a 'grande folha' é chamada de resistência 

de superfície.  

 

Figura 3.5 – Representação simplificada da resistência de superfície (bulk) e resistência 

aerodinâmica para o fluxo de vapor d‟água. 

 

Fonte: Adaptado de ALLEN et al., 1998. 

 

A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (Food and 

Agriculture Organization – FAO) recomenda o uso do método de Penman-Monteith para a 

estimativa de evapotranspiração, conforme boletim FAO 56 (ALLEN et al., 1998).A equação 

de Penman-Monteith associa aspectos aerodinâmicos e termodinâmicos, que incluem a 

resistência ao calor sensível e do vapor d‟água no ar, e resistência da superfície para descrever 

a transferência de vapor d‟água entre a superfície e a atmosfera.  

A evapotranspiração utilizando a equação de Penman-Monteith (ET-PM) é definida 

por: 
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(

 
  (    )      

(     )
  

(   (  
  
  

))
)

 
 

 (7) 

 

sendo Rn (W m
-2

) o saldo de radiação em superfície, G (W m
-2

) o fluxo de energia na forma de 

calor no solo,    (kg m
-3

 ) a densidade média do ar pressão constante,    (J kg
-1 

K
-1

) o calor 

específico do ar,   (kPa) a pressão de vapor de saturação,    (kPa) pressão de vapor, (     ) 

(kPa) o déficit de pressão de saturação de vapor, Δ (kPa ºC
-1

) a inclinação da curva de pressão 

de vapor, γ (kPa) a constante psicrométrica;    (s m
-1

) a resistência de superfície,   (s m
-1

) a 

resistência aerodinâmica.  

A estimativa da equação de Penman-Monteith resulta evapotranspiração em unidades 

de W m
-2

. Assim, para quantificar ET-PM em unidades de mm dia
-1

 é necessária a conversão 

destas unidades, conforme Anexo 1, do boletim FAO 56 (ALLEN et al., 1998): 

1 W m
-2

 = 0,0864 MJ m
-2

 dia
-1 

1 MJ m
-2

 dia
-1

 = 0,408 mm dia
-1 

 

A resistência aerodinâmica ao transporte de calor e vapor d‟água entre o dossel e a 

altura de referência, acima da vegetação, pode ser definida como: 

 

    
  *

   
   

+   *
   
   

+

    
 

(8) 

 

sendo z (m) a altura em que é medido a intensidade do vento, d (m) o plano de deslocamento 

zero parametrizado como 0,67 da altura do dossel, z0m (m) o comprimento de rugosidade do 

momentum parametrizado com 0,123 da altura da cultura, zoh (m) o comprimento de 

rugosidade para o vapor d‟água parametrizado como 0,1 de z0m, k a constante de Von Kárman, 

uz (m s
-1

) a intensidade horizontal do vento na altura do sensor z.  

A resistência do dossel para a estimativa da evapotranspiração segundo a equação de 

Penman-Monteith é definida como: 
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 (9) 

 

sendo    (s m
-1

) a resistência estomática e IAFat o índice de área foliar ativo, obtido por IAFat= 

0,5IAF, onde IAF  é índice de área foliar da vegetação. 

 

3.8.3 Evapotranspiração de referência 

 

O conceito da evapotranspiração de referência foi inserido com o objetivo de estudar a 

demanda evaporativa da atmosfera, independentemente do tipo de cobertura vegetal e o 

desenvolvimento desta vegetação. Possuir um valor de referência para a evapotranspiração em 

uma superfície vegetada específica fornece um parâmetro quantitativo da taxa evaporativa 

para outras superfícies, e assim, podem ser relacionadas. Desta forma, se elimina a 

necessidade de definir um nível separado para cada vegetação e fase de crescimento. A taxa 

de evapotranspiração a partir de uma superfície de referência, sem déficit hídrico, é chamada 

de evapotranspiração de referência (ETo). A superfície de referência é uma cultura de grama 

com características específicas, de solo, água e parâmetros biofísicos. A ETo é afetada 

diretamente e exclusivamente por fatores climáticos. Consequentemente, ETo é um parâmetro 

climático e pode ser calculado a partir de dados meteorológicos.  

A estimativa da evapotranspiração de referência é realizada através desta combinação, 

sendo definida como a quantidade de água que seria utilizada por uma extensa superfície 

vegetada com grama, com a altura entre 8 e 15 cm, com crescimento ativo e o solo 

completamente coberto sem déficit de água. Para o cálculo da ETo, o método FAO Penman-

Monteith é o único método recomendado. Este cálculo incorpora os parâmetros fisiológicos e 

aerodinâmicos da vegetação e foi obtido através da equação: 

 

          (
      (    )   

   
       (     )

(   (        ))
) (10) 
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sendo ETo (mm d
-1

) a evapotranspiração de referência,  

Rn (MJ m
-2 

d
-1

) o saldo de radiação em superfície, G (MJ m
-2 

d
-1

) o fluxo de energia na forma 

de calor no solo, T (°C) a temperatura média diária do ar a 2m de altura, u2 (m s
-1

) a 

intensidade do vento a 2 m de altura,    (kPa) a pressão de vapor de saturação,    (kPa) 

pressão de vapor, Δ (kPa °C
-1

) a inclinação da curva de pressão de vapor e γ (kPa °C
-1

) a 

constante psicrométrica. 

 

3.9 CONTROLE BIOFÍSICO DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO 

 

O processo evapotranspirativo é influenciado pela energia disponível na superfície, 

pela demanda atmosférica de vapor d‟água, por fatores fisiológicos da vegetação e pelas 

resistências impostas à transferência de vapor d‟água entre a vegetação e a atmosfera 

(VILLALOBOS et al., 2013). Assim, para caracterizar este processo de troca entre a 

superfície-vegetação-atmosfera e compreender o processo de transpiração na vegetação é 

preciso conhecer os parâmetros relativos às resistências. Na literatura, é comum encontrar o 

termo condutância, sendo definido como o inverso da resistência.  

 

3.9.1 Condutância aerodinâmica 

 

A condutância aerodinâmica (Ca), que representa a intensidade da turbulência vertical, 

perto da superfície que transporta calor e vapor d‟água entre a superfície do solo e a atmosfera 

sobrejacente, foi estimada segundo Campbell e Norman (1998) com correção para a 

estabilidade atmosférica. 

 

 

 

  
    

 

  
 

 

   
[  (

  

  
)       ] 

 

(11) 

sendo z (m) a altura em que é medida a intensidade do vento, z0 (m) o comprimento de 

rugosidade do momentum parametrizado com 0,1 da altura da cultura, zv (m) o comprimento 

de rugosidade para o vapor d‟água parametrizado como 0,1 de z0, k a constante de Von 

Kárman, u a intensidade horizontal do vento na altura do sensor z e u* a velocidade de fricção 
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+

 

 
, sendo           as partes turbulentas das componentes da 

velocidade do vento). As funções    e    correspondem aos fatores de correção de 

estabilidade para momento e calor sensível, respectivamente.  

Para o estudo das condições de estabilidade atmosférica o método mais utilizado é o 

parâmetro de estabilidade  , conforme descrito em Campbell e Norman (1998), estimado a 

partir da taxa de convecção que produz turbulência mecânica do ar. 

 

    
    

       
 
 (12) 

 

sendo    (m s
-2

) a aceleração da gravidade,   (W m
-2

) o fluxo de energia na forma de calor 

sensível,   (°C) a temperatura do ar e    (m s
-1

) a velocidade de fricção do ar. Atmosfera 

estável corresponde valores positivos de  , instáveis valores negativos de   e neutralidade 

atmosférica valores no intervalo 0 <  <│0.0325│ (LYRA e PEREIRA, 2007). 

As equações para as funções    e    para a correção da estabilidade atmosférica são 

descritas pela metodologia de Campbell e Norman (1998) como segue: 

 

Para instabilidade atmosférica: 

         *
  (     )

 
 

 
+ (13) 

 

           (14) 

 

Para estabilidade atmosférica: 

 

           (   ) (15) 
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3.9.2 Condutância de Superfície 

 

A capacidade da superfície vegetada em transmitir vapor d‟água para a atmosfera é 

definida como condutância (KELLIHER et al., 1995). A nível individual das folhas da 

vegetação, o controle das trocas gasosas é quantificado pela condutância estomática (Ce) 

(TAKAGI et al., 1998). É ela que determina o limite da taxa de entrada e saída de um fluxo de 

gás no poro estomático (LARCHER, 2006). A condutância estomática ao ser expandida a 

nível de dossel pode representar a condutância de superfície (Cs)(POLHAMUS et al., 2013).   

O significado da condutância de superfície de um dossel não é trivial (ORGAZ, 2007). 

Seu significado requer uma definição matemática clara para descrever o método de expandir a 

condutância estomática na folha até o nível superior do dossel. Assim, a condutância de 

superfície é geralmente estimada indiretamente invertendo o modelo de Penman-Monteith 

(Equação 7), quando a evapotranspiração da superfície é conhecida. Quando Cs é obtida desta 

forma, intrinsecamente é dependente da abordagem “grande-folha” de Penman-Monteith, e 

tem pouco sentido fora deste contexto. 

Para o cálculo da condutância de superfície foi utilizado a inversão da equação de 

Penman-Monteith como descrita na equação abaixo: 

 

 

 

  
    

  
 

*
 (    )           

  
 (   )+ 

 

(16) 

sendo Le (W m
-2

) o fluxo de energia na forma latente, Rn (W m
-2

) o saldo de radiação em 

superfície, G (W m
-2

) o fluxo de energia na forma de calor no solo,    (kg m
-3

 ) a densidade 

média do ar pressão constante,    (J kg
-1

K
-1

) o calor específico do ar, DPV (kPa) o déficit de 

pressão de saturação de vapor,    (m s
-1

) a condutância aerodinâmica, Δ (kPa ºC
-1

) a 

inclinação da curva de pressão de vapor,    (s m
-1

) a resistência de superfície,    (s m
-1

) a 

resistência aerodinâmica, γ (kPa) a constante psicrométrica.  

 

3.9.3 Análise dos loops de histereses 

 

O conceito de histerese está relacionado com a capacidade de um sistema em absorver 

e se recuperar de distúrbios. Assim, os loops de histerese resultantes podem ser considerados 



42 

 

indicadores importantes da existência de fatores limitantes, como por exemplo, estresse 

hídrico e altas/baixas temperaturas do ar. A histerese pode, portanto, ser definida como a 

dependência de uma variável de resposta ao valor de uma variável de direção. Entretanto, não 

apenas no valor específico de uma variável de direção, mas também em seu comportamento 

anterior. Ou seja, é conservação das propriedades de um sistema na ausência do estímulo que 

as gerou. 

Neste trabalho foram analisadas relações, que formaram loops de histerese, entre: (i) a 

evapotranspiração real do bioma Pampa e as variáveis meteorológicas (Temperatura do ar 

(Temp) e Déficit de pressão de vapor (DPV)); (ii) condutância de superfície e as variáveis 

meteorológicas (Temp, Rn e DPV); (iii) a evapotranspiração real do bioma Pampa e a 

condutância de superfície. 

(i) e (iii) Nas relações entre ET e as variáveis meteorológicas ou condutância de 

superfície, a evapotranspiração real do bioma Pampa (mm h
-1

) foi estimada a partir do ciclo 

diário médio
1
 do fluxo de energia na forma de calor latente, Le, em W m

-2
, utilizando a 

relação         , sendo a=0,0015 o fator de conversão de W m
-2

 para mm h
-1

.  

(ii) Nas relações entre a condutância de superfície e as variáveis meteorológicas 

(Temp, Rn e DPV) a escala utilizada foi do ciclo diário médio (24 h). Para a análise das 

histereses, as curvas foram subdivididas em duas partes: uma parte crescente, na qual Cs 

aumentou com as variações de Temp - Rn - DPV, e uma parte decrescente, na qual Cs 

diminuiu com variações em Temp - Rn - DPV. Neste trabalho, definimos a parte crescente 

como "P1", compreendendo os horários da manhã entre 06 h 30 min a 11 h 30 min e a parte 

decrescente como "P2", com horários da tarde que variam entre 12 h e 17 h.  

 

  

                                            

1
 Os valores de ET no período noturno foram negativos e, desta forma, os valores das variáveis nestes horários 

foram removidos das curvas de histerese. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 CONDIÇÕES AMBIENTAIS 

 

Diferente de outras regiões do Brasil, a região Sul não exibe um padrão de 

variabilidade sazonal na precipitação (RAO e HADA, 1990; REBOITA et al., 2010). As 

frentes frias que passam regularmente pelo Rio Grande do Sul favorecem uma boa 

distribuição espacial e temporal das chuvas (CERA e FERRAZ, 2015). A variabilidade 

interanual da precipitação é caracterizada por ter influência de fenômenos de baixa frequência 

como o fenômeno ENOS (CERA e FERRAZ, 2015). No período de estudo deste trabalho, o 

ano de 2014 apresentou neutralidade para o fenômeno ENOS. Entretanto no último trimestre 

daquele ano, já se observava um aumento na Temperatura de Superfície do Mar (TSM), 

(Figura não mostrada neste trabalho). Em 2015 e primeiro semestre de 2016 teve-se a 

confirmação do fenômeno El Niño com a permanência do aquecimento das águas oceânicas 

(aumento da TSM), sendo o ciclo mais intenso do fenômeno nas últimas décadas (Climate 

Prediction Center/NOAA).  

A Figura 4.1 mostra a precipitação acumulada diária, mensal e as normais 

climatológicas para os sítios de Santa Maria e Pedras Altas. A distribuição da precipitação 

para os anos de 2014/2015 foi de 1922 mm para Santa Maria e 1753 mm para Pedras Altas e 

para os anos 2015/2016 foi de 2050 mm para Santa Maria e 1788 mm para Pedras Altas. Estes 

totais pluviométricos anuais superam a média climatológica para ambas as cidades, que é de 

1300 mm para Pedras Altas e 1617 mm para Santa Maria. Os elevados valores de precipitação 

no período do estudo, especialmente 2015/2016, foi devido à atuação do fenômeno El Niño, o 

qual tende a aumentar a precipitação pluvial na Região Sul do país. Para os períodos OI e PV, 

os acumulados pluviométricos foram, respectivamente, de 1574 mm e de 2397 mm para Santa 

Maria e de 1538 mm e 2002 mm para Pedras Altas. Embora os maiores acumulados na 

precipitação ocorreram no período PV para ambos os sítios, os acumulados pluviométricos 

diários máximos ocorreram no inverno para Pedras Altas, de 122 mm e na primavera para 

Santa Maria, de 126 mm.  
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Figura 4.1- Precipitação diária acumulada (mm d
-1

) e Mensal acumulada (mm mês
-1

) no 

período de 01 de setembro de 2014 a 01 de setembro de 2016 dos sítios de Santa 

Maria e Pedras Altas. Os pontos assinalados representam a média pelas Normais 

Climatológicas. Os valores negativos nos meses de Maio, Junho e Julho de 

2015/2016, para o sítio de Pedras Altas, é devido há falta de dados registrados. As 

áreas hachuradas representam o período outono-inverno (OI). 

 

 

Fonte: Autora 

 

As variáveis ambientais para o período de estudo em ambos os sítios são apresentadas 

na Figura 4.2. A radiação de onda curta incidente, Rg (Figura 4.2(a)), apresenta forte 

sazonalidade, bem como a temperatura do ar. Em média, Rg no período PV é 56% e 51% 

maior que no período OI nos sítios de PA e SM, respectivamente. Para o período de estudo, a 

média de Rg para o sítio de PA foi de 182,1 W m
-2

, enquanto que no sítio de SM foi de 173,8 

W m
-2

. A temperatura média do ar no período de estudo para os sítios de Santa Maria e Pedras 

Altas são 19,3°C e 17,1°C, respectivamente (Figura 4.2(b)). A temperatura média do ar nos 

dois anos analisados apresentou valores bem próximos aos das Normais Climatológicas, 

sendo de 18,8 °C para Santa Maria e de 17,9 °C para Pedras Altas. Quando comparada nos 

período de OI e PV, a temperatura do ar apresenta uma variação sazonal bem definida, com 

mínimos diários próximos de 4°C no OI e máximos diários de 30 °C no período PV para 

ambos os sítios. A umidade relativa do ar (UR) (Figura 4.2(c)) apresentou grande 

variabilidade ao longo do ano, sem caracterizar um padrão sazonal, com valores médios 

diários entre 43% a 100% em Santa Maria e de 48% a 98% para Pedras Altas. A média da 

umidade relativa para todo o período foi de 82% para ambos os sítios. O déficit de pressão de 

vapor (DPV), Figura 4.2(d), variou de 0 a 2,58 kPa, e sua dinâmica mostrou um padrão 
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semelhante ao de temperatura do ar. Em média para o período, o DPV para o sítio de Santa 

Maria é maior quando comparado com Pedras Altas. A velocidade de fricção (u*) possui 

valores médios diários para o período de 0,34 m s
-1

 para o sítio de PA e de 0,26 m s
-1

 para SM 

(Figura 4.2(e)). 

 

Figura 4.2 - Variáveis meteorológicas no período de 01 de setembro de 2014 a 01 de setembro 

de 2016 no sítio de Santa Maria e Pedras Altas. (a) Radiação Global incidente - 

Rg (W m
-2

); (b) Temperatura média diária - Temp (°C); (c) Umidade Relativa do 

ar – UR (%); (d) Déficit de Pressão de Vapor – DPV (kPa) e (e) Velocidade de 

Fricção – u* (m s
-1

). As áreas hachuradas representam o período Outono-Inverno 

(OI). 

 

 

Fonte: Autora 

 

A Figura 4.3 apresenta os dados das variáveis de solo umidade volumétrica (θ) e 

temperatura do solo (Temp. Solo). A média para a umidade volumétrica a 10 cm de 

profundidade é cerca de 59% maior no sítio de SM quando comparada com o sítio de PA. Em 

dias em que foram observados precipitação, os valores médios da umidade volumétrica 

chegam a 35% para ambos os sítios. O sítio de PA mostra maior variabilidade na umidade 

volumétrica ao longo do ano, diferentemente do sítio de SM. A temperatura média diária do 

solo, para o período de estudo, foi de 19 °C para ambos os sítios. Embora com diferença 
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significativos na estrutura do solo, ambos os sítios possuem cobertura vegetal similar. A 

temperatura do solo também apresenta forte sazonalidade, com valores máximos em torno de 

27 °C no período PV e mínimos de 8 °C no período de OI.   

 

Figura 4.3 - (a) Umidade volumétrica a 10 cm de profundidade- θ (%) e Precipitação diária – 

Prec (mm d
-1

) para o sítio de Santa Maria; (b) Umidade volumétrica a 10 cm de 

profundidade- θ (%) e Precipitação diária – Prec (mm d
-1

) para o sítio de Pedras 

Altas; (c) Temperatura no solo a 5 cm de profundidade – Temp. Solo (°C) no 

período de 01 de setembro de 2014 a 01 de setembro de 2016. As áreas 

hachuradas representam o período Outono-Inverno (OI). 

 

 

Fonte: Autora 

 

4.2  FECHAMENTO DO BALANÇO DE ENERGIA 

 

A relação entre a energia disponível (Rn - G) e a soma dos fluxos turbulentos (H + Le) 

é frequentemente utilizada como um indicador da precisão dos fluxos de energia, H e Le, 

estimados pelo método de covariância dos vórtices (WILSON et al., 2001; CULF et al., 2004; 

LEUNING et al., 2005; FOKEN, 2008). A Figura 4.4 mostra a relação entre os fluxos 

turbulentos e a energia disponível para os sítios de Santa Maria e Pedras Altas. Esta relação 

foi obtida com os dados experimentais dos fluxos sem utilizar nenhuma técnica de 

preenchimento e apresentou um coeficiente angular da regressão linear de 0,75 para Santa 

Maria e de 0,72 para Pedras Altas, que representa uma subestimativa de aproximadamente 

25% da energia disponível pelos fluxos turbulentos. A maioria dos trabalhos na literatura 

(AUBINET et al., 2000; WILSON et al., 2002; KANDA et al., 2004; SÁNCHEZ et al., 2010; 

BARR et al., 2012) mostraram um não fechamento do balanço de energia em torno de 10-

30%, tipicamente relacionado à subestimação dos fluxos de energia superficiais medidos pelo 

método de covariância dos vórtices. Aubinet et al. (2000) relatam que o não fechamento total 
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do balanço de energia é esperado, pois na contabilização dos resultados nem todas as trocas e 

processos envolvidos são considerados no sistema solo-planta-atmosfera. Segundo Foken et 

al. (2012), o fenômeno do não fechamento do balanço de energia na superfície não é um 

problema técnico do método de covariância dos vórtices. Segundo estes autores, este 

problema está relacionado com a heterogeneidade do terreno e a sua influência sobre as trocas 

turbulentas. Eles ainda sugerem que os fluxos de calor sensível e latente podem ser corrigidos 

pelo uso da razão de Bowen, com a suposição de que a similaridade escalar é cumprida. Esta 

técnica foi seguida neste trabalho e os fluxos turbulentos de H e Le foram corrigidos, 

particionando o resíduo do não fechamento do balanço de energia pela razão de Bowen. 

 

Figura 4.4 - Diagrama de dispersão da energia disponível (Rn - G) versus fluxos turbulentos 

(H + Le), em médias de 30 minutos, no período de 01 de setembro de 2014 a 01 

de setembro de 2016 para (a) sítio de Santa Maria e (b) sítio de Pedras Altas. A 

linha sólida azul representa o ajuste linear. Linha tracejada representa a linha 1:1. 

(a) (b) 

  
Fonte: Autora 

 

4.3 VARIABILIDADE TEMPORAL DAS COMPONENTES DO BALANÇO DE 

ENERGIA 

 

As variabilidades interanuais e intersazonais das componentes do balanço de energia 

são apresentadas na Figura 4.5. Nota-se um padrão sazonal bem caracterizado, para as 

componentes H e Le, semelhante às tendências o saldo de radiação.  No período OI observa-se 

redução tanto dos fluxos turbulentos (H e Le) quanto do saldo de radiação (Rn). O saldo de 
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radiação médio para todo o período apresentou valores próximos para ambos os sítios. 

Comparando os períodos OI e PV, os valores para Rn no período OI foram 49% e 44% dos 

valores de Rn para o período PV para o sítio de Santa Maria e Pedras Altas, respectivamente. 

Assim, o período PV tem quase 50% mais energia disponível que no período OI para os 

processos de troca no sistema solo-superfície – atmosfera neste bioma. A variação dos fluxos 

turbulentos é em torno de 50% maior no período PV para Le e H no sítio de Santa Maria. Em 

Pedras Altas, a diferença dos fluxos entre os períodos OI e PV diferem entre H e Le. Para Le 

esta diferença é de 38%, enquanto que para H é de 48%. A variabilidade diária de Rn, Le e H 

foi menor no período OI e mais variável no período PV, mostrando a forte dependência com a 

energia disponível. Para ambos os sítios percebe-se que H apresentou baixa amplitude de 

variação sazonal, enquanto Le apresenta forte sazonalidade. No período OI, Le decresce 

acompanhando Rn associado ao fato de, neste período, ter menor demanda evaporativa do ar 

(Figura 4.2(d)).  

 

Figura 4.5 – Média diária das componentes do balanço de energia: Saldo de Radiação – Rn (W 

m
-2

); Fluxos turbulentos de calor sensível - H (W m
-2

) e latente - Le (W m
-2

) e 

Fluxo de calor no solo – G (W m
-2

) no período de 01 de setembro de 2014 a 01 de 

setembro de 2016 para o bioma Pampa, nos sítios de: (a) Santa Maria e (b) Pedras 

Altas. Os pontos representam a média a cada seis dias. As áreas hachuradas 

representam os períodos Outono-Inverno (OI). 

 

 
Fonte: Autora 

 

As médias das componentes do balanço de energia para o período total de estudo, para 

os períodos OI e PV e para cada ano analisado são apresentadas na Tabela 4.1. No período OI, 

a diferença entre H e Le é menor (39% para SM e 56% PA), uma vez que a combinação de 
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umidade do ar elevada e menor temperatura do ar, aliado à diminuição da vegetação local 

(mostrado pela diminuição do EVI na Figura 3.2) faz diminuir a evapotranspiração. O fluxo 

de calor sensível foi em torno de 60% menor que o fluxo de calor latente nos períodos de OI e 

PV para Santa Maria. Para o sítio de Pedras Altas, H representa 44% de Le no período OI, 

enquanto que no período PV é cerca de 35%. Fluxo de calor no solo para ambos os sítios foi 

negativo, em média, no período OI. Entretanto, mesmo no período PV o fluxo de calor no 

solo é muito pequeno, tendo pouca variação ao longo do período. No sítio de Pedras Altas há 

significativa diferença entre os períodos de OI e PV, variando de aproximadamente 6,2 W m
-2

 

entre eles. No sítio experimental de Santa Maria, o período PV tem valores próximos de zero. 

 

Tabela 4.1 – Médias das componentes do balanço de energia, Rn(W m
-2 

); H (W m
-2

); Le (W 

m
-2

); G (W m
-2

),  para o bioma Pampa, sítios de Santa Maria (SM) e Pedras Altas 

(PA) no período de 01 de setembro de 2014 a 01 de setembro de 2016. 

 Sítio Rn (W m
-2

) Le (W m
-2

) H (W m
-2

) G (W m
-2

) 

Todo período 
SM 105,7 67,0 39,1 -1,9 

PA 107,2 72,1 26,8 -1,1 

OI 
SM 70,8 44,9 27,0 -3,9 

PA 67,2 40,2 17,6 -4,1 

PV 
SM 143,6 89,2 51,4 0,1 

PA 151,0 104,2 36,0 2,1 

Anual 

2014/2015 
SM 106,1 72,6 36,2 -1,4 

PA 106,1 73,7 28,7 -0,2 

2015/2016 
SM 105,2 61,3 42,0 -2,4 

PA 108,4 70,5 24,8 -2,1 

Fonte: Autora 

 

4.3.1 Ciclos diários médios 

 

 O ciclo diário médio das componentes do balanço de energia (Rn, H, Le e G) para os 

sítios de Santa Maria e Pedras Altas é mostrado nas Figuras 4.6. Em geral, as componentes do 

balanço de energia apresentaram valores, nos ciclos diários médios, que aumentam a partir 

das primeiras horas do dia, seguido por um decréscimo até o final da tarde. O saldo de 

radiação possui máximo diário às 12 h 30 min, de 425,0 W m
-2

 e de 429,1 W m
-2

 para Santa 
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Maria e Pedras Altas, respectivamente. Ao entardecer, por volta das 18 h 30 min e ao 

amanhecer, 06 h 30 min, seus valores são negativos. Rn foi maior no período PV, atingindo 

máximo de 547 W m
-2

, e no período OI com máximos de 320 W m
-2

.  

Para todo o período de estudo, o fluxo de calor latente atingiu um máximo de 226,3 W 

m
-2

 para Santa Maria, e para Pedras Altas 260,2 W m
-2

. Estes valores máximos ocorreram 

pouco depois de meio-dia, hora local, com uma hora de diferença entre os sítios de SM e PA. 

À noite, valores negativos de Le foram obtidos para ambos os sítios, com valores mais 

pronunciados para Pedras Altas, indicando a ocorrência de condensação ou formação de 

orvalho durante a noite, na maior parte do período (WILSON et al., 2002).  

Os padrões para um dia médio de fluxo de calor latente estão intimamente 

relacionados à intensidade da luz solar. No período OI, com menor energia, observa-se 

menores valores máximos para Le, chegando a representar 48% e 61% de Le no período PV, 

nos sítios de PA e SM, respectivamente. O fluxo de calor latente inverte seu sinal pouco 

depois de Rn. A quantidade de vapor d‟água no ar, no início da manhã, é baixa. No entanto, a 

umidade relativa geralmente é maior durante a noite, quando o ar é frio e diminui durante o 

dia, quando a temperatura do ar é mais alta. Ao longo do dia, com aumento da demanda 

atmosférica e início dos processos convectivos, Le aumenta sendo dominado pelo saldo de 

radiação. Atinge seu máximo com temperaturas mais elevadas e, no período mais quente do 

dia, diminui devido às condições biofísicas da vegetação, ou seja, fechamento dos estômatos 

para evitar estresse hídrico às plantas.  

O fluxo de calor sensível apresenta pouca diferença entre os sítios nos seus valores 

máximos e mínimos no ciclo diário médio. Seu máximo foi de 147,6 W m
-2 

ao meio-dia, hora 

local, para Pedras Altas e de 182,9 W m
-2

 para Santa Maria. Valores mínimos para H são -

21,56 W m
-2

 e -12,41 W m
-2

 para Santa Maria e Pedras Altas, respectivamente. A diferença 

entre os sítios mostra pouca influência da energia disponível na amplitude de variação de H. 

Portanto, em PA, podemos inferir que a turbulência deve ser produzida principalmente por 

ação mecânica devido ao atrito do vento na superfície, maior velocidade de fricção (Figura 

4.2(e)), e com menor intensidade por convecção térmica. Comparando os períodos OI e PV, a 

diferença nos valores máximos de amplitude de H é da ordem de 20 W m
-2

 e de 56 W m
-2

 

para os sítios de PA e SM, respectivamente. 

O fluxo de energia na forma de calor no solo (G), no sítio de Santa Maria, possui 

valores negativos na maior parte do dia, sendo que valores positivos somente são encontrados 

no período das 11 h às 19 h (hora local), sendo seu máximo de 6,7 W m
-2

. Já para o sítio de 

Pedras Altas, G possui uma variação diferente no horário de inversão de G do sítio de Santa 
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Maria, sendo positivo no período das 11 h até as 20 h 30 min. Seu máximo é 18,49 W m
-2

. 

Estes valores mais elevados de G quando comparado com o sítio de Santa Maria é explicado 

pela diferença no tipo de solo de cada sítio, visto que o sítio de Pedras Altas possui maior 

amplitude de temperatura do solo. 

  

Figura 4.6 - Ciclo diário médio das componentes do balanço de energia, Rn (W m
-2 

); H (W m
-

2
); Le (W m

-2
); G (W m

-2
), para os sítios de Santa Maria, na coluna esquerda e 

Pedras Altas na direita sobre vegetação do bioma Pampa. (a, b) ciclo médio para o 

período de 01 de setembro de 2014 a 01 de setembro de 2016; (c, d) períodos de 

OI; (e, f) períodos de PV.  

  

    

Fonte: Autora 
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4.4  RAZÃO DE BOWEN 

 

A razão de Bowen, Figura 4.7, mostra o particionamento da energia utilizada nos 

processos de aquecimento da atmosfera (H) e na evapotranspiração (Le) nos sítios de Santa 

Maria e Pedras Altas. Em média, pode-se observar que, ao longo do período, o fluxo de calor 

latente foi maior que o H, pois β<1. Observa-se sazonalidade para ambos os sítios, com maior 

variabilidade de β no período OI quando comparado ao PV. Valores mais baixos de β são 

percebidos no período PV, enquanto os valores mais elevados são encontrados no período OI. 

Valores elevados de β ocorrerem em alguns dias, tanto no sitio de Pedras Altas como de Santa 

Maria, representando um Le pronunciadamente maior que H. 

No sítio de Pedras Altas, β apresenta menor variabilidade que para o sítio de SM. Os 

valores médios diários de β ao longo do período estudado são de 0,41 para o sítio de PA e de 

0,61 para SM. Santa Maria apresenta maior variabilidade nos valores de β, sendo 62% maior 

que β em Pedras Altas. Desta forma, a razão de Bowen indica que em ambos os sítios a maior 

parte da energia solar recebida foi utilizada para o processo de evapotranspiração. Rajan et al. 

(2015) mostraram, em pastagens no hemisfério Norte, que os processos evapotranspirativos 

foram dominantes na partição da energia. Diferentemente da pastagem natural do Pampa, 

Yunusa et al.(2015) e Trepekli et al. (2016), mostraram que em pastagens manejadas a 

partição da energia disponível é destinada em sua maior parte à Le nas estações de 

crescimento da planta. O que representa uma partição diferente para os períodos de baixa 

atividade da planta (OI) e alta produção de biomassa (PV).  

Com chuvas bem distribuídas ao longo do período, o bioma Pampa apresenta boa 

disponibilidade de água. As variações sazonais dos fluxos de energia, H e Le, são afetadas 

pelas mudanças sazonais na radiação solar, temperatura do ar, precipitação e umidade do solo 

(Arain et al., 2003). Essas variáveis ambientais influenciam a dinâmica da vegetação, e assim, 

a partição da energia disponível. No período OI, em PA, β apresenta valores muito pequenos 

(0,007) quando comparados ao sítio de SM (0,69), enquanto que no período de PV, os valores 

obtidos para o sítio de PA (0,26) chegam à metade do valor para SM (0,55). Estes resultados 

sugerem que o aumento de Rn, resultam em um aumento de H e assim, maior variabilidade de 

β. 
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Figura 4.7 - Razão de Bowen (H/Le) para o bioma pampa no período de 01 de setembro de 

2014 a 01 de setembro de 2016. As linhas horizontais pontilhada e cheia 

representam a média anual para os sítios de Pedras Altas e Santa Maria, 

respectivamente. As áreas hachuradas representam os períodos Outono-Inverno 

(OI).  

 

Fonte: Autora 

 

O valor médio da razão de Bowen nos anos 2014/2015 e 2015/2016 foram diferentes 

para SM, sendo de 0,48 e 0,71, respectivamente. PA não demostra variação anual, 

apresentando pouca influência da climatologia, como já visto na análise dos fluxos, com 

valores para o ano de 2014/2015 de 0,41 e 0,40 para o ano de 2015/2016. Estes resultados são 

menores quando comparados com estudos sobre vegetação similar à do bioma Pampa, como 

Shao et al. (2017), que encontraram valores de Bowen superiores a 1 entre os anos de 2010 e 

2012 em áreas pastoreadas e não-pastoreadas nas estepes da Mongólia. Entretanto, é 

importante ressaltar que a vegetação do Pampa brasileiro é natural e não passa por processos 

de irrigação, como naquele estudo. Desta forma, a estrutura da vegetação campestre do bioma 

Pampa é bastante variável, e responde à diversidade de fatores como o clima e solo. Outros 

estudos sobre diferentes vegetações e culturas agrícolas possuem valores bem próximos ao 

bioma Pampa. Cabral et al. (2015) para o bioma Cerrado, no Brasil, apresenta variação de β 

similar ao Pampa. Para floresta, da Rocha et al. (2004), obtiveram um valor médio anual para 

Bowen de 0,17, que quando comparado com bioma Pampa é cerca de três vezes menor. 
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Utilizando modelagem numérica, Lu et al. (2012) mostraram que, para pastagens em dois 

locais com climas muito diferentes, um sítio localizado no norte dos Estados Unidos e outro 

na Califórnia, o modelo WRF3-CLM 3.5 (WRF: Weather Research and Forecasting) não 

capturou o pico de intensidade da razão de Bowen, enquanto o modelo WRF padrão 

superestimou o pico. Isto sugere que ainda há desafios para simulações precisas sobre a razão 

de Bowen em áreas de pastagem e que estudos precisos na partição dos fluxos turbulentos 

precisam ser realizados. 

 

4.5 PARTIÇÃO DA ENERGIA DISPONÍVEL 

 

A partição do saldo de radiação, Rn, entre H (FH), Le (FE) é mostrada na Figura 4.8. A 

fração evaporativa (FE = Le/Rn) apresenta variação sazonal para ambos os sítios, tendo maior 

diferença na partição no início do período de estudo no sítio de Pedras Altas. Há significativa 

diferença na partição de energia para o fluxo de calor sensível para os sítios. Pedras Altas 

apresenta maior diferença na partição entre H e Le para todo o período. No período PV esta 

diferença torna-se evidente, resultante dos maiores volumes de precipitação registrados para 

este sítio nesta época. FE diminuiu durante o período OI, com mínimos em maio e agosto e 

valores mais elevados entre setembro e outubro, período de maior produção de biomassa no 

Pampa (KUPLICH et al., 2013). No período OI, a vegetação do bioma Pampa, com menor 

produção de biomassa, diminui a evapotranspiração. Assim, em SM, as frações FH diminui e 

FE aumenta, diferentemente de PA, que FH e FE diminuem. Já no início do período PV, 

período de mais alta atividade da vegetação, espécies estivais, Le volta a crescer. Desta forma, 

têm-se os efeitos da vegetação do bioma Pampa sobre o balanço de energia. A média para o 

período total de estudo para a fração evaporativa foi de 62% e 67% para os sítios de Santa 

Maria e Pedras Altas, respectivamente. Aproximadamente 60% da energia disponível é 

utilizada para o processo de evapotranspiração sobre o bioma Pampa. Este fato torna-se 

evidente observando a fração do saldo de radiação utilizado para aquecer a atmosfera, FH, 

com médias de 36% e 18% para SM e PA, respectivamente.  

A fração evaporativa no ano de 2014/2015 é 69% para o sítio de Pedras Altas e de 

66% para o sítio de Santa Maria. No ano de 2015/2016, estes valores diminuem 8% e 11% 

nos sítios de PA e SM, respectivamente. Para FH, no sítio de PA, os valores são próximos 

para os anos de 2014/2015 e 2015/2016, sendo de 27% e 25%, respectivamente. No sítio de 

SM, a FH é de 32% em 2014/2015 e de 40% em 2015/2016. Em outros biomas brasileiros, 
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como o Cerrado, Cabral et al. (2015) encontraram em média anual 68% na partição da energia 

disponível sendo disponibilizada para Le. Neste mesmo bioma, Giambelluca et al. (2009) 

obtiveram 48% para Cerrado Denso e 40% para o Campo de Cerrado. Da Rocha et al. (2004), 

na floresta Amazônica obteve um valor médio anual para a fração evaporativa cerca de 25% 

maior quando comparada ao Pampa. No Pantanal, durante a estação úmida, FE foi de 80% 

(SANCHES et al., 2011). E por fim, em vegetação de pastagem, Trepekli et al. (2016), 

obtiveram que 67% da energia disponível foi contabilizada para Le durante a estação de 

crescimento e no período de senescência da vegetação, H dominou a partição da energia em 

80%. 

 

Figura 4.8 - Partição do saldo de radiação (Rn) nos fluxos de energia na forma de calor latente 

(FE = Le/Rn) e calor sensível (FH = H/Rn) para o bioma Pampa, sítios de (a) Santa 

Maria e (b) Pedras Altas. Os pontos representam média a cada 6 dias. As áreas 

hachuradas representam os períodos Outono-Inverno (OI).  

 

Fonte: Autora 
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ambos os sítios. Embora os valores das correlações de Pearson (r) entre o saldo de radiação e 

o fluxo de calor sensível (H) para o sítio de Pedras Altas apresentou o menor valor da análise, 

de 0,67. Comparando com Santa Maria, a diferença nos valores de r para esta relação é de 

22%. Os valores para o coeficiente de correlação entre Le e Rn para os sítios de SM e PA 

possuem valores muito similares, de 0,90 e 0,91, respectivamente. 

 O fluxo de calor latente possui forte correlação com maior disponibilidade de energia 

(Rn) e água (DPV e UR). O mesmo resultado foi obtido por Trepekli et al. (2016), que 

relataram que a energia disponível é o principal fator responsável por Le. Naquele estudo, os 

autores ainda relataram que o DPV foi o segundo fator de controle dominante de Le. Ryu et 

al. (2008) e Li et al. (2005) relataram que, para vegetação do tipo pastagem, a relação entre Rn 

e Le é modulado pela disponibilidade de energia e água. Conforme diversos estudos, mesmo 

que a água não seja limitante, a radiação tende a limitar a Le (BIUDES et al., 2009; DA 

ROCHA et al., 2009; RODRIGUES et al., 2014). 

A correlação entre os fluxos turbulentos e a temperatura do ar mostraram diferentes 

valores para cada fluxo analisado neste estudo. Para Le, o sítio de PA apresentou melhor 

correlação com a temperatura do ar quando comparado com o sítio de Santa Maria. 

Diferentemente para o fluxo de energia na forma de calor sensível (H), que apresenta valores 

muito próximos para ambos os sítios, r = 0,21 para PA e de r = 0,24 para SM. Trepekli et al. 

(2016) relataram que a relação entre Le e a temperatura do ar foi significativa, mas não 

caracterizada por alta linearidade. E acrescenta que estes resultados apoiam a visão de que a 

temperatura do ar é um controlador indireto da evapotranspiração, por meio do efeito sobre o 

déficit de pressão de vapor e seu efeito na fenologia da vegetação (SENEVIRATNE et al., 

2012). 

No Pampa, os resultados deste estudo também mostram que a disponibilidade de água 

e o microclima local desempenham um importante papel na divisão de energia. O aumento de 

Rn resulta em um aumento em ambos os fluxos turbulentos, H e Le. No entanto, qualquer 

aumento é controlado pela disponibilidade de água. Os valores dos coeficientes de correlação 

de Pearson mostram que com elevada demanda evaporativa (DPV alto e UR baixa), os fluxos 

turbulentos H e Le tendem a aumentar, da mesma forma, que com o aumento da temperatura 

do ar temos aumento dos fluxos H e Le. Diferentemente do Pampa, Majozi et al. (2017) 

relataram, em vegetação de Savana, que o aumento no DPV resulta em um aumento de H e 

diminuição de Le. 
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Figura 4.9 – Relação das médias diárias entre os fluxos turbulentos, H (W m
-2

) e Le (W m
-2

), e 

as variáveis meteorológicas (a,b): saldo de radiação (Rn (W m
-2 

)), (c,d): déficit 

de pressão de vapor (DPV(kPa)), (e,f): Temperatura do ar (Temp(°C)) e (g,h): 

Umidade relativa do ar (UR(%)) para o sítio de Santa Maria (SM) no período de 

01 de setembro de 2014 a 01 de setembro de 2016.  

  

  

  

  

Fonte: Autora 
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Figura 4.10 – Relação das médias diárias entre os fluxos turbulentos, H (W m
-2

) e Le (W m
-2

), 

e as variáveis meteorológicas (a,b): saldo de radiação (Rn (W m
-2

 )), (c,d): 

déficit de pressão de vapor (DPV(kPa)), (e,f): Temperatura do ar (Temp(°C)) e 

(g,h): Umidade relativa do ar (UR(%)) para o sítio de Pedras Altas (PA) no 

período de 01 de setembro de 2014 a 01 de setembro de 2016.  

  

  

  

  

Fonte: Autora 
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4.7 DISPONIBILIDADE DE ENERGIA E ÁGUA NO BIOMA PAMPA 

 

Da hidrologia clássica podemos utilizar a definição de regimes de evapotranspiração 

(ET) como função da umidade do solo para verificar o fator limitante da evapotranspiração 

(SENEVIRATNE et al., (2006a) e TEULING et al., (2009)). Dois regimes principais de 

evapotranspiração, caracterizados pela fração evaporativa (FE), podem ser definidos: onde a 

umidade do solo é o principal fator limitante e um regime de evapotranspiração onde a 

energia disponível é o fator limitante. A redução do conteúdo de água no solo influencia a 

fração evaporativa conforme descrito originalmente por Denmead e Shaw (1962). A figura 

abaixo (Figura 4.11) mostra a estrutura conceitual da definição de regimes de 

evapotranspiração como função da umidade do solo fornecida pela hidrologia clássica. 

Figura 4.11 – Definição de regimes de evapotranspiração como função da umidade do solo. 

FE denota a fração evaporativa, e FEmax seu valor máximo. 

 

Fonte: Adaptado de Seneviratne et al., 2010. 

 

A Figura 4.12 mostra a relação entre o conteúdo de água do solo a 10 cm de 

profundidade (θ) e a fração evaporativa (FE = Le/Rn) para os dados observados no período de 

estudo. Os valores medidos experimentalmente nos sítios de SM e PA para capacidade de 

campo (θCC) são, respectivamente, 0,35 m
3
 m

-3 
e 0,26 m

3
 m

-3
. O ponto de murcha permanente 

(θPMP) é de 0,17 m
3
 m

-3
 em SM e de 0,04 m

3
 m

-3
 em PA. Segundo Shuttleworth, (1993) 

podemos encontrar o valor do conteúdo de água no solo que determina o limite destes dois 

regimes de evapotranspiração, θCRIT. Este situa-se entre o θPMP e a θCC, e é tipicamente igual a 

50-80% de θCC. Os valores de θCRIT encontrados para os sítios de SM e PA são 

respectivamente, 0,23 m
3
 m

-3
 e 0,17 m

3
 m

-3
. 
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A fração evaporativa no ano de 2014/2015 atingiu um máximo no sítio de Santa Maria 

de 0,93 para θ = 0,33 m
3
 m

-3
 e em 2015/2016 de 0,88 para θ = 0,29 m

3
 m

-3
. Já no sítio de 

Pedras Altas, a fração evaporativa no ano de 2014/2015 atingiu um máximo de 0,88 para θ = 

0,24 m
3
 m

-3
 e em 2015/2016 de 0,83 para θ = 0,31 m

3
 m

-3
. Estes valores de θ ficam entre o 

θCRIT e o θCC no sítio de SM. Para PA, o ano de 2014/2015 também se enquadra dentro desta 

faixa, entretanto, no ano de 2015/2016 este valor de θ para a FEmax supera os valores da 

capacidade campo para o sítio. Podemos observar que no sítio de SM, para os dois anos de 

estudo, os regimes de ET são de energia limitada, correspondente a valores de umidade do 

solo acima do valor crítico, θCRIT. Ou seja, a fração evaporativa é independente do teor de 

umidade do solo e quem a governa é a energia disponível. No sítio de PA, onde a umidade no 

solo é menor que em SM, os regimes de evapotranspiração não são bem definidos. Ao longo 

dos dois anos de análise percebe-se maior dependência da umidade no solo, mas ao atingir 

valores de θ superiores ao θCRIT atinge-se a FEmax. Esses resultados demonstram que a 

resposta do particionamento de energia frente à precipitação é relativamente importante no 

sítio de PA, uma vez que tem baixa capacidade de armazenamento de água no solo.   

A análise dos fatores limitantes, bem como a partição da energia disponível nos fluxos 

turbulentos é de essencial importância para a modelagem destes processos em superfície. 

Bagley et al. (2017) destaca que as variáveis que influenciam a partição do fluxo superficial 

podem mudar sazonalmente, dependendo do estado da vegetação local. Assim como no bioma 

Pampa, percebe-se a grande influência das condições de solo e clima na sazonalidade e na 

partição dos fluxos turbulentos. Desta forma, o particionamento da energia disponível em 

fluxo de calor latente sensível na superfície da vegetação também afeta aspectos de tempo e 

clima. Gokmen et al. (2012) destaca que a superestimativa de ET geralmente ocorre no 

regime hidrológico em que a disponibilidade de água é a limitante. Embora a relação entre a 

umidade do solo e a evapotranspiração dependa do tipo de solo, do tipo de vegetação e da 

adaptação da vegetação à seca (TEULING et al., 2006), o papel da umidade do solo próximo 

da superfície é significativo. 
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Figura 4.12 – Relação entre a partição do saldo de radiação (Rn) no fluxo de energia na forma 

de calor latente (Fração evaporativa Le/Rn) e o conteúdo de água no solo – θ (m
3
 

m
-3

) para o bioma Pampa, sítios de (a) Santa Maria e (b) Pedras Altas. 

 

  

Fonte: Autora 

 

4.8 VARIABILIDADE DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO NO BIOMA PAMPA 

 

4.8.1 Evapotranspiração real do bioma Pampa 

  

A evapotranspiração real do bioma Pampa (ET), estimada através do método de 

covariância de vórtices, para o período de estudo é mostrada na Figura 4.13. As médias para 

todo o período nos sítios de Santa Maria e Pedras Altas foram muito similares, sendo de 2,36 

± 1,4 mm d
-1

 e 2,56 ± 1,7 mm d
-1

, respectivamente. No período de estudo, 2 anos, a 

evapotranspiração real do Pampa acumulada foi de 1730 mm e 1863 mm para os sítios de SM 

e PA, respectivamente. Isto representa 44% da precipitação observada (3972 mm) para SM e 

53% (precipitação observada de 3541 mm) para PA. Anualmente, a evapotranspiração para o 

sítio de PA representa 50% da precipitação anual observada. Em Santa Maria, para 

2014/2015, a ET representa 48% da precipitação. Já no ano de 2015/2016, este percentual é 

reduzido para 38% da precipitação acumulada anual. Krishinan et al. (2012) relatam em 

estudo em pastagem semi-árida na América do Norte, que a precipitação  explicou mais de 

80% da variância na evapotranspiração anual. 

A evapotranspiração do Pampa variou entre 0 a 7,1 mm d
-1

 nos dois sítios e apresenta 

os menores valores no período de OI e os maiores no PV, coincidindo com mudanças no 
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saldo de radiação (Figura 4.5). Em média, o valor da evapotranspiração no período OI foi de 

1,58 mm d
-1

, representando cerca de 50% de ET no período PV para o sítio SM e de 3,15 mm 

d
-1

 em PA, representando 36%. Como esperado, as observações de ET nos sítios de pastagem 

natural do bioma Pampa foram menores e apresentaram variação sazonal mais pronunciada do 

que as medidas em florestas na região amazônica, como encontrado por da Rocha et al. 

(2004), onde ET varia de 3,18 a 3,96 mm d
-1

. Giambelluca et al. (2009) relatam variabilidade 

sazonal para a vegetação de Cerrado em que a ET mensal média variou entre 1,7 a 2,5 mm d
-1

 

durante a estação seca e entre 2,2 a 3,2 mm d
-1

 durante a estação chuvosa. Os campos do 

Pampa, onde se predomina espécies C4 (estivais), há maior produção de biomassa no período 

PV e diminuição no período OI (OVERBECK et al., 2009). Associado ao menor saldo de 

radiação, e como mostrado nas Figuras 4.9 e 4.10, maior correlação com Le (e, portanto, ET), 

ocasiona menores valores de ET no período de OI.  

Trepekli et al. (2016) relatam, para pastagem na costa do Mediterrâneo, valores 

máximos para a ET de 8,2 mm d
-1

 no verão e no período do inverno os valores são 

negligenciáveis. Comparando os valores relatos por este estudo com os obtidos para o Pampa, 

na estação de PV, a diferença na ET foi de 17%. Os autores relatam ainda que o valor obtido 

para ET de mais de 8 mm d
-1

 é uma das maiores taxas de ET relatadas anteriormente em áreas 

de estudo comparáveis, sendo justificadas pelos fluxos de advecção oriundas do mar.  

 

Figura 4.13 - Média diária da Evapotranspiração real do bioma Pampa – ET (mm d
-1

) no 

período de 01 de setembro de 2014 a 01 de setembro de 2016 nos sítios de Santa 

Maria e Pedras Altas. 

 

Fonte: Autora 
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Na média anual (apresentada na Tabela 4.2, juntamente com as médias para a ETo), 

observa-se pequena diferença entre os valores de ET para os sítios, aproximadamente 1,5% e 

13% nos anos de 2014/2015 e 2015/2016, respectivamente. Estas diferenças podem estar 

associadas a precipitação e também pela diferença nas características do solo em cada região. 

Pela Figura 4.3 pode-se observar maior umidade no solo para o sítio de SM, uma vez que este 

sítio possui solo mais argiloso quando comparado ao de PA, como já relatado por 

TEICHRIEB et al. (2016).   

Entre os meses de julho e setembro de 2015 observa-se maiores valores para ET no 

sítio de Santa Maria. Analisando separadamente as variáveis ambientais para este dia, nota-se 

elevado DPV, juntamente com baixa umidade relativa do ar. Também podemos observar 

intensidade do vento chegando a 4,7 m s
-1

 e temperatura do ar de 29 °C. Assim, neste dia 

atípico de valores de ET, verifica-se a atuação dos principais fatores que controlam a ET, 

como descrito na seção 4.6. Assumindo a média sobre os dois sítios avaliados neste estudo, o 

bioma Pampa brasileiro possui ET média anual de 2,45 mm d
-1

. Como esperado, superior ao 

valor médio anual obtido em vegetação do Cerrado brasileiro, de 2,08 mm d
-1

 

(GIAMBELLUCA et al., 2009). Comparando ao bioma Amazônia, aos valores diários obtidos 

para a ET saõ inferiores. Da Rocha et al. (2004) relatam valores diários de 3,96 mm d
-1

, no 

período de seca e de 3,18 mm d
-1

 na estação úmida. 

Dentre os relatos de ET para outros biomas brasileiros, o bioma Pampa apresenta os 

menores valores no acumulado anual. Para o ano de 2014/2015 os valores acumulados para 

ET nos sítios de SM e PA são, respectivamente, 938,35 mm a
-1

 e 952,37 mm a
-1

. Enquanto 

que no ano de 2015/2016 foram de 791,7 mm a
-1

 para SM e de 911 mm a
-1

 para PA. Estes 

valores para 2015/2016, ano de atuação do fenômeno El Niño, mostram a grande 

variabilidade entre os dois sítios frente à disponibilidade de água (Figura 4.13). Comparando 

os valores acumulados anuais do Pampa com os demais biomas brasileiros, o bioma Cerrado 

apresenta ET média anual de 1228 mm a
-1

 (CABRAL et al., 2015).  Goulart et al. (2015), para 

o Pantanal, obtiveram um acumulado para ET de 1337,5 mm a
-1

. Para a Amazônia, 

Shuttleworth (1988), obteve ET média anual de 1393 mm. E por fim, o bioma Mata Atlântica, 

segundo Almeida (2003) apresentou um acumulado anual de 1350 mm. Mesmo quando 

comparado com o pampa Argentino, o Pampa brasileiro apresenta valores de ET inferiores. 

Paoloni et al. (2003)  encontraram sobre o Pampa Argentino acumulado anual de 1220 mm a
-

1
.  
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Tabela 4.2– Médias diárias da Evapotranspiração real do bioma Pampa - ET(mm d
-1

) e da 

Evapotranspiração de referência - ETo (mm d
-1

)  para o bioma Pampa, sítios de 

Santa Maria (SM) e Pedras Altas (PA) no período de 01 de setembro de 2014 a 01 

de setembro de 2016. 

 Sítio ET(mm d
-1

) ETo(mm d
-1

) 

Todo período 
SM 2,36 2,84 

PA 2,56 2,76 

OI 
SM 1,58 1,93 

PA 1,42 1,73 

PV 
SM 3,15 3,83 

PA 3,68 3,74 

Anual 

2014/2015 
SM 2,56 2,89 

PA 2,60 2,72 

2015/2016 
SM 2,16 2,79 

PA 2,49 2,82 

Fonte: Autora 

 

4.8.2 Comparação da ET e ETo 

 

 A estimativa da evapotranspiração de referência (ETo) foi comparada com a 

evapotranspiração real do bioma Pampa (ET). As médias diárias e a dispersão entre ET e ETo 

para os sítios de SM e PA são mostradas na Figura 4.14(a,b). A ET representou, em média, 

83% da evapotranspiração de referência para o sítio de SM e cerca de 92% para PA.  Como os 

valores de ET real para o bioma Pampa aproximam-se do valor modelado de ETo, indica que 

o Pampa teve uma boa disponibilidade hídrica. Gwate et al. (2016) analisaram a 

evapotranspiração no ecossistema do bioma Albany Thicket (localizado no Cabo Oriental, 

África do Sul), entre os anos de 2015 e 2016. Os autores relatam que a ET de referência foi 

maior que o ET real do bioma durante a maior parte do tempo de medição, indicando que o 

ambiente era limitado à água. Estes autores encontraram valores máximos para as 

evapotranspirações, ETo e ET, de 7 mm d
-1

. Albany Thicket é um bioma, que assim como o 

Pampa, possui características de clima e vegetação próprias e diversas.  
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Figura 4.14 – Médias diárias e diagrama de dispersão da Evapotranspiração real do bioma 

Pampa – ET (mm d
-1

) e da Evapotranspiração de referência – ETo (mm d
-1

) no 

período de 01 de setembro de 2014 a 01 de setembro de 2016 nos sítios de 

Santa Maria e Pedras Altas. A linha sólida preta representa o ajuste linear dos 

pontos. A linha tracejada preta representa a curva 1:1. 
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No Pampa, observou-se que ET e ETo exibiram um padrão sazonal similar. Valores 

máximos diários de ETo para o sítio de SM foram de 8 mm d
-1

 e PA de 7,2 mm d
-1

. As 

maiores diferenças ocorreram no início de 2016 (março) no sítio de SM e no mesmo período, 

porém no ano de 2015 em PA. Ou seja, ocorrem em períodos de transição entre as estações do 

ano, provavelmente devido à maior amplitude térmica e no saldo de radiação durante esses 

períodos. No entanto, no final no período OI, devido à baixa demanda atmosférica, ocorreram 

valores mínimos de ETo e ET.  

ET foi significativamente correlacionado com ETo em ambos os sítios analisados. Os 

coeficiente de correlação de Pearson (r) entre as variáveis ET e ETo, nos sítios de SM e PA, 

são de 0,92 e 0,95. Os resultados sugerem que ET é um bom indicador de ETo no bioma 

Pampa. A disponibilidade de água no solo não restringiu ET, desta forma o que determinou 

sua variação sazonal foram as forçantes atmosféricas Rn e DPV, indicado por seus valores 

ocorrerem próximos a evapotranspiração de referência. 

Observa-se que no período OI encontram-se os menores valores de ET e ETo, já no 

período de PV observa-se o oposto, associado com a maior variabilidade entre ET e ETo. A 

maior correlação entre ET e ETo observada no sítio de PA, associada a análise de 

disponibilidade de energia e água mostrada na seção 4.7, mostram a estreita relação das 

variáveis meteorológicas na partição do saldo de radiação, desde que não haja restrição 

hídrica local.  

 

4.8.3 Relações de histerese na evapotranspiração e variáveis meteorológicas 

 

Foram observados loops de histerese no sentido horário nas relações entre ET e as 

variáveis meteorológicas, déficit de pressão de vapor (DPV) e temperatura do ar (Temp), nos 

ciclos diários médios dos anos de 2014/2015 e 2015/2016 (Figuras 4.15 e 4.16, 

respectivamente). Nas relações de ET com o saldo de radiação não houve loops de histerese 

para ambos os sítios, mostrando melhor correlação de ET com esta variável. Zheng et al., 

(2014) relataram loops de histerese nas relações de temperatura do ar e déficit de pressão de 

vapor com ET. Da mesma forma, ele não obteve resposta de histerese de ET ao saldo de 

radiação. 
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Figura 4.15 - Curvas de resposta da evapotranspiração (ET, mm h
-1

) em relação à variável 

meteorológica déficit de pressão de vapor (DPV, kPa) em um ciclo diário médio. 

Os pontos representam valores médios de 60 minutos para um ano. A flecha 

sólida indica a direção da resposta na parte da manhã e flecha tracejada à tarde. 

Retângulos cinza indicam os horários de máxima evapotranspiração e os brancos 

indicam os horários de inversão no sinal de ET. As siglas SM 2014/2015, SM 

2015/2016, PA 2014/2015 e PA 2014/2015 designam o sítio e o ano analisado, 

sendo SM o sítio de Santa Maria e PA o sítio de Pedras Altas. 

 

Fonte: Autora 

 

Os valores de ET durante a noite foram em torno de zero e removidos das curvas de 

histerese. Frequentemente os valores de fluxo de energia na forma de calor latente são 

negativos no período noturno nestes sítios, indicando formação de orvalho (WILSON et al., 

2002). Durante a noite, os valores de ET apresentaram pequenas variações, em seguida 

aumentaram rapidamente e atingiram um pico máximo aproximadamente as 12 h 30 min - 13 

h 30 min (hora local). 

Em relação à DPV, para ambos os sítios, à medida que esta aumenta no período da 

manhã, a ET aumenta (Figura 4.15). Em seguida, ET decresce com a redução de DPV no 

período da tarde. O mesmo comportamento foi obtido por Zheng et al. (2014) e Ahrends et al. 

(2014). O aumento de ET no período da manhã e subsequente diminuição na parte da tarde 

podem estar diretamente relacionados à energia disponível e teor de água no solo disponível 

para a planta. A abertura e/ou fechamento dos estômatos pode contribuir para o surgimento da 

histerese. Estudos anteriores descobriram que os estômatos responderam de forma diferente às 

mudanças nos fatores ambientais durante os processos de controle estomático, com maior 
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condutância estomática pela manhã (TAKAGI et al., 1998; BAI et al., 2015), indicando maior 

condutância de superfície e, portanto, maior taxa evapotranspirativa em comparação com a 

tarde. Desta forma, o controle estomático afeta a transpiração do dossel e evita a perda 

excessiva de água nos dias em que o déficit de pressão de vapor é maior. 

Os loops de histerese entre ET e temperatura do ar para os sítios de Santa Maria e 

Pedras Altas são similares aos encontrados para a relação DPV e ET. O máximo de ET para o 

ano de 2014/2015 ocorreu com a temperatura do ar 1°C maior que no ano de 2015/2016, para 

ambos os sítios. As condições climáticas dos sítios definem a taxa evaporativa, sendo que no 

sítio de Pedras Altas a condição de ventos mais fortes favorece a evapotranspiração. Observa-

se também que em 2015/2016 a ET pela manhã foi maior quando comparada ao ano de 

2014/2015 para uma mesma temperatura do ar, sendo que neste ano a temperatura do ar 

média foi maior. 

 

Figura 4.16 - Curvas de resposta da evapotranspiração (ET, mm h
-1

) em relação à variável 

meteorológica temperatura do ar (Temp, °C) em um ciclo diário médio. Os 

pontos representam valores médios de 60 minutos para um ano. A flecha sólida 

indica a direção da resposta na parte da manhã e flecha tracejada à tarde. 

Retângulos cinza indicam os horários de máxima evapotranspiração e os 

brancos indicam os horários de inversão no sinal de ET. As siglas SM 

2014/2015, SM 2015/2016, PA 2014/2015 e PA 2014/2015 designam o sítio e o 

ano analisado, sendo SM o sítio de Santa Maria e PA o sítio de Pedras Altas. 

 
Fonte: Autora 
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relação ET-DPV. A intensidade das histereses pode ser mensurada através da área formada 

pelos loops de histereses. Assim, as maiores áreas obtidas foram nas relações de ET-DPV 

para o sítio de Pedras Altas, em média 7% de diferença entre os sítios. Os valores obtidos para 

as áreas são apresentados na Tabela 4.3. Para as relações ET-Temp as áreas possuem valores 

bem próximos para ambos os sítios. A maior diferença, aproximadamente 8,3%, ocorre nos 

loops de histerese na relação ET-DPV para o sítio de Santa Maria entre os anos de 2014/2015 

e 2015/2016. Desta forma, podemos concluir que para o bioma Pampa, a ET responde mais 

fortemente ao DPV com uma área média 74% maior que a relação de ET-Temp. 

 

Tabela 4.3 – Áreas das curvas de histereses e valores médios das relações ET-DPV e ET-

Temp para os sítios de Santa Maria (SM) e Pedras Altas (PA) nos anos de 

2014/2015 e 2015/2016. 

Relação dos loops de 

histerese 
Sítio 2014/2015 2015/2016 

ET-DPV 

SM 0,0764 0,0833 

PA 0,0876 0,0842 

Média 0,0829 ± 0,0047 

ET-Temp 

SM 0,0220 0,0229 

PA 0,0228 0,0197 

Média 0,0218 ± 0,0015
 

Fonte: Autora 

 

4.9 CONDUTÂNCIAS DE SUPERFÍCIE E AERODINÂMICAS  

 

4.9.1 Ciclos diários médios 

 

As figuras 4.17 (a) e (b) apresentam o ciclo diário médio das condutâncias de 

superfície e aerodinâmica, respectivamente, para todo o período de estudo no bioma Pampa. 

Em ambos os sítios, o padrão da curva de condutância de superfície possui máximo antes do 

meio-dia, de 11,9 mm s
-1 

e 17,5 mm s
-1

, em SM (9 h) e PA (10 h 30 min), respectivamente. 

Alves e Pereira, (2000) relatam que o aumento acentuado, nas primeiras horas da manhã, da 

Cs está em conformidade com a abertura estomática provocada pela incidência de radiação 

solar. À tarde, a diminuição de Cs se deve presumivelmente como resultado do fechamento 

estomático, associado a outras variáveis do microclima que influenciam diretamente Cs, 

maiores temperaturas do ar e DPV. Em um estudo na Amazônia, Goulden et al. (2004) 
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relataram queda de Cs no período da tarde, que foi atribuída ao fechamento estomático 

causado por um efeito de alta temperatura do ar, na bioquímica fotossintética, ou um ritmo 

circadiano intrínseco, ou uma combinação dos três efeitos. O maior valor de condutância de 

superfície para o sítio de Pedras Altas, no ciclo diário médio, é 32% maior que Cs no sítio de 

SM. Krishnan et al. (2012) encontraram valores máximos diários para condutância de 

superfície, em área de pastagem na América do Norte, de 14 mm s
-1

. Liu e Feng, (2012) 

relatam valores máximos diários para a condutância de superfície de 28,3 mm s
-1

, em áreas 

degradadas de pastagem na China. Valores de condutância de superfície muito similares 

também foram obtidos por Wang et al. (2014) na Austrália, de 15 mm s
-1

. Nos biomas 

brasileiros a condutância foi também estudada.  Rodrigues et al. (2016), no Cerrado, 

obtiveram valor máximo de condutância de superfície de 12,6 mm s
-1

. Em floresta, da Rocha 

et al. (2004) obtiveram valores máximos diários de 25 mm s
-1

.  

 

Figura 4.17 - Ciclos diários médios das: (a) condutâncias de superfície (Cs, mm s
-1

) e (b) 

condutância aerodinâmica (Ca, mm s
-1

) para o bioma Pampa, sítios de Santa 

Maria (SM) e Pedras Altas (PA) no período de 01 de setembro de 2014 a 01 de 

setembro de 2016. 

 

Fonte: Autora 
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amplamente assumida é de que Cs é zero para um dossel úmido. Desta forma, a água evapora 

livremente à sua taxa mínima, ou seja, sem resistência ao vapor d‟água. Nos horários em que 

o dossel encontra-se seco, Cs é positiva. Os valores negativos para a condutância de superfície 

encontrados no período noturno no bioma Pampa evidenciam que a vegetação à noite 

encontra-se úmida. Este fato é corroborado pelos valores também negativos de Le no período 

noturno (Figura 4.6 (a,b)). Os horários em que Cs inverte o sinal de negativo para positivo, de 

manhã e à tardinha, coincide com os horários de inversão de sinal de Rn para o sítio de SM 

(Figura 4.6(a)). Entretanto, para PA, o horário é coincidente com H (Figura 4.6(b)), 

mostrando a maior correlação com a turbulência local. Apenas quando começa haver mistura 

da camada superficial no início da manhã é que os processos de transferência de vapor d‟água 

tornam-se mais efetivos. As condutâncias, quando calculadas utilizando dados de fluxo 

provenientes do método de covariância de vórtices, apresentam flutuações maiores durante o 

dia, especialmente quando a estabilidade local da estratificação atmosférica muda no início da 

manhã e no final da tarde (MOFFAT et al. 2007; FOKEN, 2008). 

A condutância aerodinâmica atinge valor máximo, em média para todo período de 

estudo, às 11 h no sítio experimental de SM e às 15 h no sítio de PA. Observa-se que há 

bastante diferença nos horários de pico máximo de Ca. Este fato está diretamente associado à 

velocidade de fricção que atinge seus maiores valores as 12 h no sítio de SM e às 15 h em PA. 

Os máximos valores obtidos para SM e PA são, respectivamente, 37,7 mm s
-1

 e 53,5 mm s
-1

. 

Esta diferença representa 30% entre os sítios de SM e PA. As diferenças entre Ca, entre os 

sítios, podem ser atribuídas a diferentes intensidades do vento encontradas (Figura 4.19(c)), 

uma vez que esta variável é a principal componente no cálculo da condutância aerodinâmica.  

 

4.9.2 Sazonalidade das condutâncias 

 

A análise da condutância de superfície nos períodos OI e PV (Figura 4.18 (a, b)) 

mostram valores máximos no sítio de SM de 13,5 mm s
-1 

e de 11,6 mm s
-1

, respectivamente. 

Em PA, os valores são mais elevados, sendo 15,5 mm s
-1 

no OI e 19,7 mm s
-1 

no PV. Desta 

forma, a diferença de Cs entre os sítios de SM e PA é de 13% no período OI e de 42% no 

período PV. Já a condutância aerodinâmica apresenta diferença entre os sítios de SM e PA de 

35% e 24% nos períodos OI e PV, respectivamente.  Os valores máximos obtidos para Ca no 

sítio de SM são de 36,6 mm s
-1 

e 39,2 mm s
-1

 nos períodos OI e PV, respectivamente. Em PA 



72 

 

os valores máximos obtidos são de 56,1 mm s
-1 

no OI e 52,0 mm s
-1 

no PV. Estes valores 

mostram claramente uma tendência sazonal relacionada a condições de tempo e clima dos 

locais de estudo, uma vez que ambos os sítios possuem ecossistema de campo nativo do 

bioma Pampa. 

Padrões de variabilidade sazonal nas condutâncias foram observados em outros 

estudos, como por exemplo, na Amazônia (DA ROCHA et al., 2004) e no Pantanal (FRAGA 

et al., 2015). No Cerrado, Cabral et al. (2015) relatam que a condutância de superfície 

apresentou forte variação sazonal, de aproximadamente 20 a 2 mm s
-1

 em estações chuvosas e 

secas, respectivamente. Entretanto, a condutância aerodinâmica apresentou variação sazonal 

relativamente pequena e a média entre as estações seca e chuvosa foi de 129 mm s
-1

. Krishnan 

et al. (2012) relatam para pastagens na América do Norte significativa variação sazonal e 

interanual na condutância de superfície semelhantes às mudanças ocorridas na ET. 

 

Figura 4.18 - Ciclos diários médios das: (a) condutância aerodinâmica (Ca, mm s
-1

) e (b) 

condutância de superfície (Cs, mm s
-1

) para o bioma Pampa, sítios de Santa Maria 

(SM) e Pedras Altas (PA) nos períodos de Outono-Inverno (OI) e Primavera-

Verão (PV).  

 

Fonte: Autora 
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Não foram observadas correlações entre as condutâncias de superfície e aerodinâmicas 

com as variáveis meteorológicas Rn, DPV e Temp na média diária. A Figura 4.19 apresenta os 

ciclos diários médios das variáveis ambientais para todo período de estudo e para os períodos 

OI e PV. Para os diferentes períodos OI e PV, Cs e Ca foram diretamente relacionadas com a 

intensidade do vento, como pode ser notado comparando-se visualmente as Figuras 4.18 com 

as diferentes variáveis atmosféricas apresentadas no ciclo diurno médio na Figura 4.19. A 

condutância de superfície, que pode ser considerada, em uma grande escala, análoga a 

condutância estomática fornece uma medida útil do efeito das trocas de energia sobre a 

fisiologia da vegetação. A condutância de superfície no sítio de Santa Maria foi maior no 

período OI (Figura 4.18), o que sugere que as mudanças sazonais da condutância de superfície 

estão fortemente associadas em parte por mudanças no índice de área foliar (IAF), verificado 

pela variabilidade do EVI (Figura 3.2) ou da fisiologia da folha. Como no período de outono-

inverno tende não haver restrições hídricas no sítio e as condições ambientais para a troca de 

gases nos estômatos estão favoráveis, o fluxo de água entre a folha e atmosfera é alto.  

No sítio de Pedras Altas, a condutância de superfície teve seu maior valor no período 

PV, exatamente em concordância com a intensidade mais elevada na velocidade de fricção 

nos períodos OI e PV (Figura 4.19 (e)). A transferência de vapor no interior do dossel é 

dependente da intensidade do vento, ou indiretamente da Ca, que segundo Grelle et al. (1999) 

é função de parâmetros de turbulência. Assim como, maiores valores na intensidade do vento 

são favoráveis ao aumento da evapotranspiração, pois o processo de transferência de vapor 

d‟água é facilitado em função do aumento da Ca (Souza Filho, 2002). A intensidade do vento 

alta diminui a espessura da camada limítrofe fazendo com que a resistência estomática 

controle a perda de água. Se a água no solo for menos abundante, como é em Pedras Altas o 

ano todo, os estômatos abrirão menos ou até mesmo ficarão fechados em uma manhã 

ensolarada. Por fim, a teoria utilizada para a estimativa das condutâncias, teoria da “grande-

folha”, aliada ao método de estimativa dos fluxos turbulentos, covariância de vórtices, faz 

com que a superfície vegetal esteja acoplada com a atmosfera. Sendo assim, a superfície 

próxima a cobertura vegetal percebe os efeitos diretos da turbulência durante o dia. Desta 

forma, há a necessidade de desenvolver modelos empíricos que contemplem não só a 

fisiologia da planta (através dos estômatos), mas também um modelo que responde ao 

máximo os fatores que controlam a condutância estomática. 
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Figura 4.19 - Ciclos diários médios das variáveis meteorológicas: (a) Temperatura do ar 

(Temp, °C); (b) déficit de pressão de vapor (DPV, kPa); (c) Intensidade do vento 

(u, m s
-1

) e (d) velocidade de fricção (u*, m s
-1

), na coluna da esquerda para todo 

período de estudo e na direita, nos períodos OI e PV. 

  

  

  

  
Fonte: Autora 
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4.9.3 Loops de histerese na Condutância de superfície 

 

As respostas da condutância de superfície às principais variáveis meteorológicas 

(saldo de radiação, déficit de pressão de vapor e temperatura do ar), são apresentadas na 

Figura 4.20, para o ciclo diário médio, durante todo o período de estudo. Estas relações 

formam loops de histerese. Os loops tiveram as direções seguidas no sentido horário para as 

três variáveis meteorológicas e para ambos os sítios. Nos sítios de SM e PA pela manhã, os 

valores de Cs aumentaram linearmente com o aumento de Rn, DPV e temperatura do ar. A 

Tabela 4.4 apresenta os horários das variáveis meteorológicas, em que os loops de histereses 

ocorreram, no pico máximo da condutância de superfície. Ao atingir o pico máximo de Cs, a 

energia disponível ainda não atingiu seu máximo valor (Tabela 4.4). Ou seja, no período do 

meio-dia, Cs diminuiu com o aumento de Rn. À tarde, Cs decresce linearmente com a 

diminuição de Rn até seu menor valor, chegando a valores negativos no período noturno. No 

máximo valor de Cs, observamos significativas diferenças das variáveis meteorológicas nos 

sítios, também mostradas na Figura 4.19.  

 

Tabela 4.4– Descrição dos máximos valores e horários em que ocorrem da Condutância de 

superfície, Cs (mm s
-1

) e das variáveis meteorológicas, Saldo de radiação (Rn, W 

m
-2

), Temperatura do ar (Temp, °C) e Déficit de pressão de vapor (DPV, kPa) 

para o bioma Pampa, sítios de Santa Maria (SM) e Pedras Altas (PA) nos ciclos 

diários médios para o período de 01 de setembro de 2014 a 01 de setembro de 

2016. 

Variáveis Sítio Valor máximo 

(pico) 

Horários do pico 

máximo 

Valores no 

máximo de Cs 

C
s
 

SM 11,9 mm s
-1 

10 h 30 min - 

PA 17,5 mm s
-1 

9 h - 

Rn 
SM 424,9 W m

-2
 12 h 30 min 0,40 kPa 

PA 429,1 W m
-2 

12 h 30 min 0,52 kPa 

DPV 
SM 1,182 kPa 15 h 30 min 181,0 W m

-2
 

PA 0,96 kPa 15 h 30 min 328,4 W m
-2

 

Temp 
SM 23,94 °C 15 h 30 min 16,5 °C 

PA 20,92 °C 15 h 18,1 °C 

Fonte: Autora 
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Figura 4.20 - Loops de histereses entre a condutância de superfície (Cs, mm s
-1

) e as variáveis 

meteorológicas, saldo de radiação (Rn, W m
-2

); déficit de pressão de vapor 

(DPV, kPa) e Temperatura do ar (Temp, °C) para os sítios de (a) Santa Maria e 

(b) Pedras Altas, no período de 01 de setembro de 20147 a 01 de setembro de 

2016. Os pontos representam a média de 30 minutos.  

  

  

  

Fonte: Autora 
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de vapor (Cs-DPV) foram de 0,0507 para SM e de 0,0539 para PA. As relações entre Cs e o 

saldo de radiação (Cs-Rn) apresentaram diferença de 56% e 37% em comparação com a 

relação Cs-DPV nos sítios de PA e SM, respectivamente. Por fim, as relações Cs e temperatura 

do ar (Cs-Temp) foram as que apresentaram menor intensidade nos loops de histerese. Os 

valores das áreas obtidas para estas relações foram de 0,0142 para SM e de 0,0123 para PA. 

Assim, podemos concluir para o bioma Pampa, a condutância de superfície responde mais 

fortemente ao DPV com uma área média 77% maior que a menor relação obtida, de Cs-Temp. 

As regressões entre Cs e as variáveis meteorológicas Rn, DPV e Temp foram feitas 

para identificar os principais fatores de influência na condutância de superfície em uma escala 

diária durante toda o período de estudo. Os valores dos coeficientes de Pearson são mostrados 

na Tabela 4.5. Desta forma, Rn foi o principal fator influente controlando Cs no período da 

manhã (P1 - Tabela 4.5). Entretanto, devemos observar as influências significativas da 

temperatura do ar na condutância de superfície no período P1. A condutância de superfície à 

tarde é diretamente influenciada pelo DPV e temperatura do ar da manhã. Desta forma, a 

histerese pode, portanto, ser pensada como a dependência de uma variável de resposta (Cs) 

não apenas no valor de uma variável de direção (DPV), mas também em função de seu sua 

variação passada ou anterior. Normalmente, isso ocorre quando existe um intervalo de tempo 

(defasagem na resposta) entre as duas variáveis analisadas (PROWSE, 1984). Assim, 

podemos inferir que o comportamento de abertura ou fechamento dos estômatos também pode 

contribuir para o surgimento da histerese. 

Bai et al. (2017) mostraram que foram observadas respostas histeréticas diurnas para a 

condutância de superfície em relação aos seus fatores ambientais. Este estudo combinou 

métodos de fluxo de seiva (SF) com medidas de covariância de vórtices (EC), no ano de 2014, 

para investigar as variações diurnas e sazonais na Cs durante a estação de crescimento em uma 

floresta de oásis na China. Os autores relatam que o saldo de radiação foi o principal fator que 

controla as variações na Cs nos períodos da manhã e da tarde. No período da tarde, as 

variáveis ambientais saldo de radiação, déficit de pressão de vapor e temperatura do ar 

apresentaram influências significativas na Cs do meio-dia. Por fim, naquele estudo, os autores 

destacam a importância de dividir o dia em diferentes períodos de tempo para alcançar uma 

melhor compreensão do comportamento dos estômatos em resposta à mudança das condições 

ambientais. 
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Tabela 4.5 – Coeficientes de Pearson (r) entre Condutância de superfície, Cs (mm s
-1

) e as 

variáveis meteorológicas, Saldo de radiação (Rn, W m
-2

), Temperatura do ar 

(Temp, °C) e Déficit de pressão de vapor (DPV, kPa) para o bioma Pampa, sítios 

de Santa Maria (SM) e Pedras Altas (PA) nos períodos P1 (06 h 30 min – 11 h 30 

min) e P2 (12 h – 17 h). 

 

P1 [manhã] P2 [tarde] 

Cs Cs 

SM PA SM PA 

P1 

[manhã] 

Rn 0,71 0,90 -0,98 -0,98 

DPV 0,65 0,82 -0,99 -1 

Temp 0,70 0,87 -0,98 -0,99 

P2 

[tarde] 

Rn -0,49 -0,73 0,98 0,98 

DPV 0,96 0,92 -0,63 -0,56 

Temp 0,97 0,85 -0,61 -0,42 
Fonte: Autora 

 

Os loops de histerese resultantes podem ser considerados importantes indicadores da 

existência de fatores limitantes, e as variáveis responsáveis pela histerese devem ser levadas 

em consideração para fins de modelagem (NIU et al., 2011). Alguns estudos sobre as 

condições da vegetação e variáveis ambientais têm sido relatados, por exemplo, em termos de 

condutância de superfície e captação de água radicular (SIQUEIRA et al., 2008), 

evapotranspiração e as relações com a temperatura do ar e o déficit de pressão de vapor 

(ZHENG et al., 2014), crescimento da vegetação e chuvas (ZHANG et al., 2011), condutância 

de superfície e estomatal e DPV (TAKAGI et al., 1998). E por fim, Bai et al. (2015) em um 

trabalho similar a este, mostram as relações entre condutância de superfície e as variáveis 

meteorológicas em diferentes períodos. No entanto, os fenômenos histeréticos da condutância 

de superfície em relação aos seus fatores limitantes não têm sido investigados de forma 

abrangente em diferentes biomas e condições climáticas (BAI et al., 2015).  

As defasagens entre as variáveis meteorológicas e a condutância de superfície do 

bioma Pampa foram mais proeminentes no sítio de PA. A condutância no período da tarde 

(P2) mostrou-se mais correlacionada linearmente com DPV e temperatura do ar, r = -1 e r = -

0,99, respectivamente. O que fornece outra relação importante para a verificação das causas 

limitantes de Cs. À medida que DPV ou temperatura do ar aumenta Cs tende a reduzir, uma 

vez que os estômatos devem regular sua abertura para evitar a desidratação à medida que o 

DPV aumenta. Este fato já é conhecido, entretanto os fatores e intensidades dessas respostas 

ainda requerem conhecimentos. Se existe resposta estomática ao DPV, o mecanismo que 

causa esta resposta ainda é controverso (STRECK, 2003). Segundo Streck, (2003), duas 
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hipóteses propostas para este mecanismo são discutidas no meio científico. A primeira de 

“feedforward” é de que a condutância estomática (Ce) diminui diretamente com o aumento do 

DPV, com o ácido abscísico sendo o sinal para a resposta. Já a segunda hipótese, de 

“feedback” ou retroalimentação, Ce diminui com o aumento do DPV devido ao aumento na 

transpiração foliar, o que diminui o potencial de água na folha. Kelliher, (1995) relata em que 

vegetação com IAF > 3 m
2 

m
-2

, a evaporação do solo é tão pequena que podemos considerar 

que a determinação micrometeorológica de Cs como uma boa aproximação do parâmetro 

fisiológico Ce. Assim, neste trabalho, foi possível verificar o efeito de DPV nos ciclos diários 

da condutância de superfície e por sua vez a resposta estomática a demanda atmosférica.  

Com o DPV elevado, a planta pode passar por estresse hídrico, desta forma os 

estômatos fecham em resposta a DPV, como um mecanismo auto-protetor a fim de evitar altas 

taxas de transpiração (CHEN et al., 2011). Podemos observar na vegetação do Pampa, que ao 

longo do período houve boa disponibilidade hídrica (Figura 4.15) e, que a diminuição de Cs 

ao longo do dia foi logo depois das 9 h da manhã, período onde a radiação, a temperatura do 

ar e o DPV ainda não atingiram seus máximos valores. Ou seja, o período em que a abertura 

estomática tornou-se menor (Cs diminuindo) foi anterior ao declínio das variáveis 

meteorológicas. Isto também foi obtido por outros estudos (LU et al., 2003; UNSWORTH et 

al., 2004; BAI et al., 2015), mostrando assim o que causou diretamente os loops de histerese 

entre Cs e as variáveis meteorológicas durante o dia. Ainda assim, explicar as causas desse 

fenômeno parece repleto de interações complexas entre fatores exógenos e endógenos para o 

sistema da planta (TUZET et al., 2003; ZHANG et al., 2014). 

 

4.9.4 Controle biofísico da evapotranspiração 

 

As relações entre as condutâncias de superfície e aerodinâmica e a evapotranspiração 

formaram loops de histerese no ciclo diário médio e são mostradas na Figura 4.21. A relação 

entre a condutância aerodinâmica e a evapotranspiração, para o sítio de PA, apresentou 

comportamento diferente das demais relações. Neste ciclo, no início da manhã, a resposta de 

ET ao aumento de Ca é alta. O mesmo é visível depois das 17 h, quando a relação de queda de 

ET pela diminuição de Ca mostra uma resposta rápida. Ou seja, nestes períodos, o ciclo de 

histerese pode ser negligenciável. Entre as 9 h e 17 h, a formação de loops de histerese entre 

ET e Ca é no sentido anti-horário, e mostra a resposta de ET a Ca quando a condutância 

aerodinâmica já está reduzindo seus valores. Às 9 h e às 17 h a ET atinge valores próximos 



80 

 

encerrando assim o ciclo de histerese. No sítio de Santa Maria, a relação entre ET e a 

condutância aerodinâmica formam loops de histerese no sentido horário, mostrando que a 

resposta de ET à Ca é alta no início do dia. Às 13 h (hora local), máximo valor de ET, inicia a 

queda de Ca, e com isso a diminuição de ET. Entretanto, neste período, a resposta de ET à Ca 

é menor quando comparada ao período da manhã. Portanto, no intervalo de tempo 13 h – 15 

h, a ET demonstra menor dependência de Ca, mostrando assim, menor controle biofísico na 

taxa evapotranspirativa. Mallick et al. (2016), na Bacia Amazônica, relatam loops de 

histereses entre as condutâncias de superfície e aerodinâmica e as componentes transpiração e 

evaporação do solo. Os autores relatam a ocorrência de significativa histerese entre a 

componente transpiração e Cs durante a estação seca para os sítios com vegetação de 

pastagem. A componente evaporação foi significativamente influenciada por Ca para todos os 

sítios. 

As relações entre a ET e a condutância de superfície, para ambos os sítios, formaram 

loops de histerese no sentido anti-horário. Assim, mostram que a resposta de ET é baixa no 

período da manhã. Neste período, ET aumenta à medida que Cs aumenta, até Cs atingir seu 

máximo valor às 9h no sítio de SM e às 11 h em PA. Depois deste horário a Cs inicia seu 

decréscimo ainda com o aumento da ET. Assim, neste intervalo de tempo a ET responde à Cs, 

uma vez que mesmo após os estômatos terem fechado, a evapotranspiração não reduz 

instantaneamente. Isto porque, neste período, ao analisarmos os loops de histerese de ET e as 

variáveis ambientais nas Figuras 4.15 e 4.16, pode-se observar a queda de ET como resposta 

do aumento da temperatura do ar e do déficit de pressão de vapor. Desta forma, temos ET 

como resposta frente às variáveis ambientais, mas também da vegetação do Pampa. Em 

resumo, a diminuição de ET é causada principalmente pela resposta da redução de Cs como 

resultado do aumento de DPV e temperatura do ar. 

No intuito de verificar a intensidade de resposta de ET às condutâncias de superfície e 

aerodinâmicas foram verificadas as áreas das curvas de histerese. As histereses foram mais 

fracas nas relações ET-Ca quando comparadas a ET-Cs. A maior área obtida foi para a relação 

ET-Cs no sítio de SM, de 0,0657, maior 33% que para o sítio de PA. A relação ET-Ca foi mais 

fraca no sítio de PA, representando apenas 7% do valor da área para a mesma relação no sítio 

de SM. Em média, podemos concluir que a ET responde mais fortemente à condutância de 

superfície, cerca de 86% quando comparada com a relação ET-Ca no bioma Pampa. 
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Figura 4.21 - Loops de histereses entre a condutância de superfície (Cs, mm s
-1

), a 

condutância aerodinâmica (Ca, mm s
-1

) e a evapotranspiração (ET, mm h
-1

) para 

os sítios de (a) Santa Maria e (b) Pedras Altas, no período de 01 de setembro de 

20147 a 01 de setembro de 2016. Os pontos representam média de 60 minutos. 

  

  

Fonte: Autora 
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5 CONCLUSÕES 

 

Neste trabalho, o objetivo foi avaliar o balanço energético, o controle biofísico da 

evapotranspiração por meio da estimativa das condutâncias de superfície e aerodinâmica e a 

variabilidade sazonal da evapotranspiração real do bioma Pampa no Sul do Brasil utilizando 

dados experimentais de dois sítios. Assim, algumas questões científicas puderam ser 

respondidas:  

(i) Como é a partição da energia disponível nos processos de troca de energia e água 

na vegetação do bioma Pampa? E qual a variabilidade sazonal das componentes do balanço de 

energia?  

Durante o período de estudo, aproximadamente 60% da energia disponível foi 

utilizada para o processo de evapotranspiração (Le) sobre o bioma Pampa. Embora haja 

diferenças significativas na condição de umidade nos solo entre os sítios analisados, não há 

distinção na partição da energia. Desta forma, podemos concluir que mesmo em períodos em 

que há menor produção de biomassa da vegetação no Pampa (OI), a evapotranspiração é 

contínua.   

O fluxo de calor latente foi o principal componente do balanço energético nos 

períodos OI e PV. Assim, enquanto que o fluxo de calor latente apresenta forte sazonalidade, 

o fluxo de calor sensível apresenta baixa amplitude de variação sazonal. De uma forma geral, 

as componentes do balanço de energia foram maiores no período PV quando comparadas ao 

período OI. 

 

 (ii) Dentre as variáveis meteorológicas quais controlam os fluxos turbulentos H e Le?  

As variáveis meteorológicas, saldo de radiação, temperatura do ar, umidade relativa do 

ar e déficit de pressão de vapor, foram correlacionadas com os fluxos turbulentos H e Le. Para 

o bioma Pampa, o saldo de radiação foi o principal controlador da variação diária nos fluxos 

de calor latente e sensível.  

 

(iii) Dos processos físicos que limitam a evapotranspiração, quais são determinantes 

para a ET em duas regiões distintas do bioma Pampa?  
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Nos sítios analisados do bioma Pampa, a umidade do solo e a energia disponível não 

são fatores limitantes da evapotranspiração. Embora a vegetação de ambos seja composta 

pelas mesmas espécies, a diferenciação entre as condições de solo em cada sítio mostra que 

para condições de boa disponibilidade hídrica, o sítio de PA não apresenta diferente partição 

de energia quando comparado a SM.  

 

(iv) Qual a variabilidade sazonal, anual e regional da ET do bioma Pampa? Em 

comparação com a evapotranspiração de referência, qual o comportamento da ET real do 

bioma?  

A quantificação da evapotranspiração nos diferentes ecossistemas é essencial para a 

gestão dos recursos hídricos e sua medida continua a ser um dos termos mais incertos nos 

balanços de água e energia. O bioma Pampa apresenta menores valores nos acumulados 

anuais quando comparado aos demais biomas Brasileiro e mesmo ao Pampa Argentino. A 

evapotranspiração é um processo biofísico complexo modulado por diferentes fatores. Os 

principais fatores ambientais investigados neste trabalho incluem temperatura do ar, saldo de 

radiação solar, déficit de pressão de vapor e umidade relativa do ar. Nossos resultados 

indicaram que o saldo de radiação foi o fator mais influente em ambos os sítios analisados.  

O bioma Pampa apresenta forte sazonalidade da evapotranspiração, tendo as maiores 

taxas evapotranspirativas no período PV, onde a vegetação está na fase de crescimento e, 

portanto, com maior produção de biomassa. Anualmente, em média, a ET não apresentou 

diferença nos valores diários. Entretanto, no ano de 2015/2016, com a atuação do fenômeno 

El Niño, houve redução nos valores acumulados anuais no sítio de SM. 

A ET não apresentou variabilidade regional, tendo valores diários muito similares 

entre os sítios. A disponibilidade hídrica no bioma Pampa não foi um fator limitante a ET, já 

que grande parte do Rn foi consumida por Le e também por não haver significativa diferença 

entre a ET de referência e ET real. 

Analisando as relações da ET e as variáveis meteorológicas, foram observados loops 

de histerese no sentido horário nos sítios distintos analisados dentro do ecossistema do bioma 

Pampa. Dentre as variáveis meteorológicas analisadas, temperatura do ar, déficit de pressão 

de vapor e saldo de radiação, não foi obtida resposta de histerese de ET ao saldo de radiação. 

ET apresenta histerese com DPV e temperatura do ar com valores similares para ambos os 

sítios, respondendo mais fortemente ao déficit de pressão de vapor (DPV). 
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(v) Como é a variabilidade sazonal das condutâncias de superfície e aerodinâmica no 

Pampa? E, quais as variáveis meteorológicas são determinantes para a representação das 

condutâncias aerodinâmica e de superfície na região do Pampa? As condutâncias de superfície 

e aerodinâmica são variáveis determinantes no processo de evapotranspiração? 

 

As condutâncias de superfície e aerodinâmica, para ambos os sítios, apresentaram 

forte sazonalidade, sendo diferentes em cada sítio. As condutâncias de superfície e 

aerodinâmica foram altamente influenciadas pelas condições de vento e turbulência em cada 

região durante as estações do ano. Este estudo descobriu que as diferentes respostas de Cs às 

principais variáveis meteorológicas durante o dia formaram loops de histerese. Dentre as 

variáveis analisadas, no bioma Pampa, a condutância de superfície responde mais fortemente 

ao déficit de pressão de vapor. Entretanto, as relações entre as variáveis meteorológicas e as 

condutâncias de superfície e aerodinâmicas não apresentaram valores significativos de 

correlação, o que é evidenciado pelas curvas de histerese. Assim, podemos verificar a resposta 

da vegetação frente à mudança do microclima local.  

Os ciclos de histerese formados pela ET e as condutâncias mostrou forte controle 

biofísico no complexo do processo ET. As tendências em ET sugerem que a condutância de 

superfície é um dos principais controles bióticos de ET no bioma Pampa.  

 

Por fim, concluímos que o bioma Pampa é um ecossistema complexo onde os 

processos de interação superfície-atmosfera são dependentes do tempo e clima, solo e 

vegetação. Desta forma, a preservação deste bioma é essencial para a manutenção do clima, 

das espécies animais e vegetais, bem como da cultura local.  

 

5.1 TRABALHOS FUTUROS 

 

As condutâncias de superfície e aerodinâmicas são consideradas variáveis complexas e 

de fundamental importância na maioria dos modelos de superfície terrestre (Medlyn et al., 

2012). As relações entre as condutâncias e as variáveis meteorológicas, mostradas neste 

trabalho, devem ser levadas em consideração para fins de modelagem. Desta forma, os 

resultados apresentados neste estudo devem nortear futuras simulações de modelagem 
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numérica dos processos de interação superfície-atmosfera para áreas do ecossistema bioma 

Pampa. Além de estas relações serem utilizadas como parâmetros para calibração e validação 

de medidas remotas. 

 

Processos de advecção e armazenamento no dossel podem representar importantes 

componentes para o fechamento do balanço de energia. Embora a topografia local 

aparentemente não intensifique estes processos, um estudo mais detalhados na quantificação 

destas componentes devem ser realizado.  

 

Esse estudo foi o primeiro a quantificar e analisar os processos de interação superfície-

atmosfera no bioma Pampa. O foco deste estudo foi as relações de trocas de água e energia na 

interface superfície-vegetação-atmosfera e as variáveis ambientais. No entanto, as trocas 

gasosas de CO2, ocasionadas durante o processo de transpiração das plantas, não foram 

analisadas neste trabalho. Portanto, as relações entre as condutâncias e as trocas de CO2 

planta-atmosfera podem ser analisadas. 
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