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RESUMO – Sabe-se que as mudanças climáticas irão afetar as trocas de água e de energia entre os 
ecossistemas e a atmosfera. Contudo, ainda existe uma falta de informações detalhadas 
caracterizando essas trocas entre a atmosfera e alguns ecossistemas de regiões tropicais, tais como, 
as pastagens. Desse modo, o trabalho teve como objetivo determinar os fluxos de energia (saldo de 
radiação, fluxos de calor latente, sensível e no solo) e a evapotranspiração (ET) de uma área de 
pastagem (Brachiaria decumbens). Para tal, foi instalada no centro da área uma torre 
micrometeorológica contendo sensores para a medição da temperatura e da umidade relativa do ar 
(em dois níveis), da radiação global, do saldo de radiação e da precipitação pluvial. Para a 
determinação dos fluxos de energia utilizou-se o método do balanço de energia – razão de Bowen 
(BERB). Verificou-se que o saldo de radiação foi utilizado, em média, como 36, 63 e 1% nos fluxos 
de calor latente, sensível e no solo. A ET total e média foi de 203,2 mm e 1,7 mm d-1, 
respectivamente. A ET seguiu as variações da precipitação pluvial, com os valores mais elevados 
ocorrendo logo após os maiores eventos pluviométricos. 
 

Abstract – The global climate changes will affect the water and energy exchanges between 
ecosystems and the atmosphere. However, there is still a lack of detailed information characterizing 
these exchanges between the atmosphere and some tropical ecosystems such as grasslands. The 
objective of this study was to assess the energy balance components (net radiation, latent heat flux, 
sensible heat flux and soil heat flux) and evapotranspiration (ET) of grasslands (Brachiaria 
decumbens). To determine the energy balance components and ET was used the Bowen ratio 
method, and for that the area was instrumented with a micrometeorological tower contained sensors 
for measuring air temperature and relative humidity (at two levels). Measurements of net and global 
radiation, and rainfall also were made. It was verified that the net radiation was used, on average, as 
36, 63 and 1% in latent, sensible and soil heat fluxes. The total and average values for actual 
evapotranspiration were 203.2 mm and 1.7 mm day-1, respectively. ET followed the variations of 
rainfall, with higher values occurring shortly after major rainfall events. 
 

Palavras-Chave – balanço de energia, fluxo de calor latente, fluxo de calor sensível. 

                                                        
1 Prof. Adjunto, UAG/UFRPE. Av. Bom Pastor S/N, Boa Vista, Garanhuns-PE, CEP: 55.292-270 (87) 3761-0882 romualdo@uag.ufrpe.br  
2 Prof. Associado, DEN/UFPE, Av. Prof. Luiz Freire, 1000, Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 50.740-540, (81) 2126-7973 acda@ufpe.br  
3 Doutorando, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, CTG/UFPE, Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 
50670-901, edevaldofisica@gmail.com  
4 Mestrando, Programa de Pós-Graduação em Produção Agrícola, UAG/UFRPE, Av. Bom Pastor S/N, Boa Vista, Garanhuns-PE, CEP: 55.292-270 (87) 
3761-0882 britaas@yahoo.com.br patrícia.s.gondim@hotmail.com  
5 Graduando em Agronomia, Bolsista PIBIC/UFRPE, UAG/UFRPE, Av. Bom Pastor S/N, Boa Vista, Garanhuns-PE, CEP: 55.292-270 (87) 3761-0882 
krolpadilha@yahoo.com.br abraaocicero@yahoo.com.br 
6 Engenheira Agrônoma, Bolsista BFT, FACEPE/UFPE, Av. Prof. Luiz Freire, 1000, Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 50.740-540, (81) 2126-7973 
clarissalbuquerque@hotmail.com  



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  2

 

1 - INTRODUÇÃO 

De todos os processos ecológicos relacionados com o sequestro de carbono em ecossistemas 

terrestres, os balanços de água e de energia são os mais cruciais (Dugas et al., 1999; Hao et al., 

2007). Muitos processos importantes que ocorrem nos ecossistemas, tais como, a fotossíntese e a 

produtividade da vegetação, estão associados com as trocas de água e de energia. Os fluxos de calor 

latente (evapotranspiração) e de calor sensível têm um efeito significativo em vários aspectos do 

tempo e do clima (Pielke et al., 1998; Wever et al., 2002). Por sua vez, os fluxos de água e de 

energia são influenciados pelo tipo funcional da planta, pelo tempo e pelas propriedades físicas do 

solo (Baldocchi et al., 2004). Consequentemente, é de suma importância se estudar as trocas de 

água e de energia em diferentes ecossistemas para melhor compreensão dos mecanismos que 

controlam o ciclo de carbono e outros processos que ocorrem nos diversos ecossistemas (Hao et al., 

2007). 

Os fluxos de água e de energia estão sendo investigados em diversos ecossistemas mundiais, 

como parte de grandes redes de estudos internacionais, tais como, EUROFLUX, AMERIFLUX, 

HAPEX-SAHEL, FIFE, etc. No Brasil, mais especificamente, na região Amazônica, foi 

desenvolvido o projeto ABRACOS (Gash et al., 1996; Ashby, 1999), que teve como objetivo mais 

específico a produção de dados para a calibração de modelos que descrevem as trocas de água e de 

energia no sistema solo-planta-atmosfera, os chamados modelos SVATs, para serem usados como 

condição de fronteira inferior nos modelos de mudança climática.  

Sabe-se que as mudanças climáticas irão afetar as trocas de água e de energia entre os 

ecossistemas e a atmosfera. Contudo, ainda existe uma falta de informações detalhadas 

caracterizando essas trocas entre a atmosfera e alguns ecossistemas de regiões tropicais, tais como, 

as pastagens. Esse ecossistema engloba aproximadamente 32% de toda vegetação natural do globo 

terrestre (Parton et al., 1995). No Brasil, segundos dados do Censo Agropecuário de 2006 do 

IBGE, existem aproximadamente 172 milhões de hectares cultivados com pastagens (naturais e 

plantadas). No estado de Pernambuco a área ocupada com pastagens é de 2.506.730 ha, já a área 

ocupada por pastagens na mesorregião do Agreste Pernambucano é de 1.066.776 ha, sendo que 

276.613 ha estão situados na microrregião de Garanhuns (IBGE, 2008).  

As pastagens (naturais e plantadas) oferecem oportunidades especiais para o estudo da 

fisiologia do ecossistema em resposta as mudanças ambientais. As pastagens demonstram resposta 

assimétrica muito grande à variação interanual na precipitação pluvial. Os aumentos de 

produtividade em anos úmidos são muito mais pronunciados do que as reduções durante os anos de 
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seca (Knapp e Smith, 2001). Devido a forte ligação entre a produtividade vegetal e 

evapotranspiração, também se espera uma grande variação interanual em pastagens para a 

evapotranspiração e seu controle biológico e ambiental (Meyers, 2001).  

Para se compreender as trocas de água e de energia entre a atmosfera e as pastagens de clima 

tropical faz-se necessário examinar os padrões de variação sazonal nos fluxos de água e de energia 

desses ecossistemas. Esses estudos podem ser feitos por meio da medição e/ou simulação, a longo 

prazo, dos componentes dos balanços de água e de energia. Numerosos modelos têm sido 

desenvolvidos para simular as trocas de água e de energia no continuum solo-planta-atmosfera, os 

chamados modelos SVATs. A validação destes modelos é escassa para as áreas mais desenvolvidas 

do mundo e, até o momento, nenhuma foi apresentada para as condições do nordeste brasileiro, 

devido, provavelmente, à escassez de dados. 

Apesar do papel importante que as pastagens têm na regulação da mudança climática global e 

no ciclo hidrológico, relativamente poucos estudos medindo e/ou simulando continuamente os fluxos 

de água e de energia estão disponíveis para esses ecossistemas, especialmente em regiões áridas e 

semi-áridas (Li et al., 2007). 

Diante do exposto, este estudo teve como objetivo determinar os fluxos de energia (saldo de 

radiação, fluxos de calor latente, sensível e no solo) e a evapotranspiração de Brachiaria decumbens, 

cultivada em condições de sequeiro, pelo método do balanço do balanço de energia – razão de 

Bowen. 
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2 – MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 Localização, clima e solo da área experimental 

As medidas foram efetuadas em pastagem de Braquiária decumbens Stapf, cultivada sob 

condições de sequeiro, numa área de 23 ha na fazenda Riacho do Papagaio, em São João-PE, na 

mesorregião do Agreste meridional do estado de Pernambuco, com coordenadas geográficas 8º 52’ 

30’’ de latitude sul, 36º 22’ 00’’ de longitude oeste e altitude de 705 m. O clima predominante na 

região é o As’, que equivale a um clima quente e úmido, conforme classificação de Köeppen 

(Fundação de Informações para o Desenvolvimento de Pernambuco, 1982). O período chuvoso 

começa no outono/inverno tendo início em dezembro/janeiro e término em setembro. A precipitação 

média anual é de 1.310 mm. O solo da área é classificado como Neossolo Regolítico (EMBRAPA, 

2006). 

 

2.2 Balanço de energia e evapotranspiração 

Para a realização do balanço de energia foi instalada uma torre no centro da área contendo 

dois sensores de medidas da temperatura e da umidade relativa do ar, em dois níveis (z1 = 50 cm, e 

z2 = 100 cm) acima do dossel da pastagem. Além desses sensores, foi instalado um piranômetro, para 

a medida da radiação global, um saldo radiômetro para as medições do saldo de radiação, um sensor 

para a medição da direção do vento, e um pluviógrafo, para a medida da precipitação pluvial, sendo 

estes sensores instalados na mesma torre, numa altura de 2,0 m da superfície do solo. Para a medida 

do fluxo de calor no solo, foram instalados fluxímetros em dois locais numa profundidade z1 = 5,0 

cm, juntamente com um sensor de umidade do solo na mesma profundidade, além de duas sondas 

térmicas instaladas horizontalmente nas profundidades de z1 = 2,0 cm e z2 = 8,0 cm. Todas as 

medidas citadas acima foram armazenadas como médias a cada 30 minutos, a exceção da 

pluviometria onde foi calculado seu valor total, em um sistema de aquisição de dados CR 1000 da 

Campbell Scientific.  

O período de coleta dos dados se estendeu de 01/01/2011 a 30/04/2011. 

O balanço de energia é descrito pela seguinte equação (Lima et al., 2011): 

 

GHLERn           (1) 

 

sendo Rn o saldo de radiação, LE o fluxo de calor latente, H o fluxo de calor sensível e G o fluxo de 

calor no solo. Todos os termos dessa equação estão em W m-2. 
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O saldo de radiação (Rn) foi obtido por meio das medições realizadas pelo saldo radiômetro. O 

fluxo de calor na superfície do solo (G) foi obtido a partir da medição do fluxo de calor pelo 

fluxímetro na profundidade z = 0,05 m, de acordo com Kustas et al. (2000). 

Os fluxos de calor latente (LE) e calor sensível (H) foram determinados, a cada 30 minutos, 

pelo método do balanço de energia razão de Bowen por meio das equações 2 e 3 (Lima et al., 

2011): 
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sendo  a razão de Bowen.  

A razão de Bowen é obtida por meio das diferenças, a cada 30 minutos, na temperatura (oC) 

do ar (T) e na pressão de vapor (kPa) (e), entre os níveis 1 (z1 = 0,50 m) e 2 (z2 = 1,0 m): 

 

e
T

LE
H




 
         (4) 

 

sendo  a constante psicrométrica (0,066 kPa oC-1).  

Para evitar possíveis erros na estimativa dos fluxos de calor latente, e consequentemente, na 

evapotranspiração, os valores da razão de Bowen menores que -0,75 (Ortega-Farias et al., 1996), 

bem como aqueles nos quais as medições dos gradientes de temperatura e de pressão de vapor foram 

menores que o limite da resolução dos sensores (Ohmura, 1982), foram eliminados e substituídos por 

interpolação dos valores, de cada 30 minutos, precedentes e subsequentes válidos. 

A evapotranspiração (mm d-1) foi determinada por meio da equação: 

 

2

0 035
H O

LEET ,
L          (5) 

 

sendo LE o fluxo de calor latente (W m-2), 2
H O  a massa especifica da água, considerada como 

constante (1000 kg m-3) e L o calor latente de vaporização, considerado como constante (2,45 MJ 
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kg-1). Esse valor constante se refere a uma temperatura de 20oC, embora L seja uma função fraca da 

temperatura (Lima et al., 2006). O fator 0,035 foi usado para obter o valor de ET em mm d-1. 

 

 

3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A distribuição diária da precipitação pluvial e da evapotranspiração de Brachiaria decumbens 

durante o período de 01/01/2011 a 30/04/2011 é apresentada na Figura 1.  
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Figura 1 – Precipitação pluvial e evapotranspiração de Brachiaria decumbens durante o período de 

01/01/2011 a 30/04/2011, São João – PE   

 

Observa-se que as precipitações não ocorreram de maneira uniforme durante o período de 

janeiro a abril de 2011, o que é normal para a região nesse período do ano. Apesar do período 

chuvoso na microrregião de Garanhuns se iniciar no mês de dezembro ou janeiro, é no período de 

abril-maio que as chuvas ficam mais constantes. Os meses de dezembro e janeiro caracterizam-se por 

chuvas de alta intensidade, como pode ser observado na Figura 1. Como exemplo, vê-se que no dia 

10/01/2011 choveu 37,0 mm e no dia 25/01/2011 choveu 21,3 mm. O total de precipitação pluvial 

para o período de 01/01 a 30/04/2011 foi de 165,0 mm, sendo que do dia 11/04 ao dia 31/04/2011, 

período de vinte dias, só não ocorreram precipitações em quatro dias. 
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Com relação à evapotranspiração (ET), observa-se que a mesma seguiu as variações da 

precipitação pluvial, com os maiores valores de ET ocorrendo logo após os períodos de maiores 

precipitações. Como exemplo, no dia 20/01/2011 a ET foi de 1,02 mm d-1, e tinha se passado nove 

dias sem ocorrer precipitações; já no dia 26/01/2011 a ET foi de 3,13 mm d-1, essa elevação da ET 

deve ter ocorrido em virtude da precipitação de 21,3 mm do dia anterior (25/05/2011). A ET total 

durante o período de 01/01 a 30/04/2011 foi de 203,2 mm e a ET média foi de 1,7 mm d-1.  

Silva et al. (2005), determinaram a ET do capim Tanzânia pelo método do balanço de energia 

– razão de Bowen em Piracicaba – SP, durante um período de aproximadamente um ano, e 

encontraram uma ET média de 4,13 mm d-1. Esse valor mais elevado de ET pode ser devido às 

condições edafoclimáticas serem diferentes das desta pesquisa, bem como, as variações das próprias 

culturas, que apesar de serem gramíneas, apresentam diferenças de gênero, sendo a da nossa 

pesquisa do gênero Brachiaria e o capim Tanzânia do gênero Panicum.  

A variação diária dos componentes do balanço de energia e da radiação global sobre a cultura 

da Brachiaria decumbens, é apresentada na Figura 2, na qual os totais diários de Rg, Rn, LE, H e G, 

foram integrados utilizando-se os valores do nascer ao pôr-do-sol, ou seja, das 06:00 às 18:00 h. 
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Figura 2 – Evolução diária da radiação global (Rg), do saldo de radiação (Rn) e dos fluxos de calor 

latente (LE), sensível (H) e no solo (G) em Brachiaria decumbens durante o período de 01/01/2011 

a 30/04/2011, São João – PE 
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Observa-se que o Rn seguiu as variações da Rg, sendo que os valores de Rg diários variaram 

entre 26,8 e 9,93 MJ m-2 d-1 com valor médio de 19,41 MJ m-2 d-1, os valores do Rn oscilaram entre 

18,25 e 5,36 MJ m-2 d-1 com valor médio de 11,89 MJ m-2 d-1. Esses valores estão muito próximos 

dos encontrados por Lima et al. (2005) para feijão em Areia-PB, os quais utilizaram a mesma 

metodologia desse trabalho. 

Em relação aos fluxos de calor latente (LE), sensível (H) e no solo (G), observa-se que os 

valores de LE variaram entre 7,62 e 1,82 MJ m-2 d-1, com valor médio de 4,15 MJ m-2 d-1. Já os 

valores de H variaram entre 12,14 e 2,42 MJ m-2 d-1, com valor médio de 7,54 MJ m-2 d-1. Quanto ao 

G, seu valor médio foi de 0,21 MJ m-2 d-1, com valores máximos e mínimos de 0,62 e -0,44 MJ m-2 d-

1, respectivamente. 

Por esses dados, observa-se que o H foi o principal componente do saldo de radiação. Em 

média, 63% do Rn foi usado como fluxo de calor sensível (H), ou seja, a maior parte do saldo de 

radiação foi utilizada para o aquecimento do ar. Já o LE, fluxo de energia responsável pelo processo 

de evapotranspiração, usou em média 36% do Rn, sendo que apenas 1% foi usado como G, para o 

aquecimento do solo.  

Na partição do Rn em LE, H e G, para a produção de culturas e pastagens, o ideal é que a 

razão LE/Rn seja de 70-80%, para que as culturas possam ter maiores valores de evapotranspiração 

e consigam produções mais elevadas. Como nesta pesquisa, esse valor foi de apenas 36%, dá uma 

indicação que a ET não estava em seus níveis mais elevados (como pode ser visto da Figura 1).  

Biudes et al. (2009) realizaram a medição dos componentes do balanço de energia em 

pastagem mista, composta de capim carona e Braquiária humidícola, em Santo Antônio do 

Leverger – MT, e observaram que 56,6% do saldo de radiação foi usado pelo fluxo de calor latente, 

42,9% pelo fluxo de calor sensível e 7,2 % pelo fluxo de calor no solo. As diferenças encontradas 

entre a pesquisa e o trabalho de Biudes et al. (2009), provavelmente, se deve ao fato desses autores 

terem medido os componentes do balanço de energia durante um ano, enquanto nessa pesquisa os 

resultados são de apenas 120 dias. 

A evolução horária dos fluxos de energia em Braquiária decumbens em dias representativos 

de períodos secos (18/03/2011) e chuvosos (18/04/2011) é apresentada na Figura 3. Observa-se para 

o período seco (Figura 3A) que o principal consumidor do saldo de radiação (Rn) foi o fluxo de 

calor sensível (H), com 79%, ficando 18% do Rn para ser usado no processo de evapotranspiração, 

ou seja, como fluxo de calor latente (LE). Já para o dia 18/04/2011, representativo do período 

chuvoso (Figura 3B), observa-se que a maior parte do Rn foi usado como LE (51%), enquanto o H 

consumiu em torno de 48% do Rn. 
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Figura 3 – Evolução horária do saldo de radiação (Rn) e dos fluxos de calor latente (LE), sensível 

(H) e no solo (G) em Brachiaria decumbens durante os dias 18/03/2011 (A) e 18/04/2011 (B), São 

João – PE 

 

O que explica essa variação dos fluxos de calor latente e sensível nesses períodos (secos e 

chuvosos) é a disponibilidade hídrica, uma vez que quanto maior essa disponibilidade mais energia 

será usada no processo de evapotranspiração (ET). Como pode ser observado na Figura 1, para o 

período seco, a última precipitação significativa (10,0 mm) tinha ocorrido no dia 06/03/2011, já para 

o período chuvoso, ocorreram precipitações do dia 11/04/2011 até o dia 18/04/2011. A ET no dia 

18/03/2011 foi de apenas 1,12 mm d-1, enquanto no dia 18/04/2011 foi de 2,11 mm d-1.  
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4 – CONCLUSÕES  

Para as condições edafoclimáticas em que o trabalho foi realizado pode-se concluir que: 

1. A ET total e média da Braquiária decumbens foi de 203,2 mm e 1,7 mm d-1, 

respectivamente, sendo que a ET seguiu as variações da precipitação pluvial, com os valores mais 

elevados ocorrendo logo após os maiores eventos pluviométricos. 

2. Em média, o saldo de radiação (Rn) foi usado como 36, 63 e 1%, para os fluxos de calor 

latente (LE), sensível (H) e no solo (G). 
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