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MODELAGEM DO BALANÇO DE ENERGIA DO DOSSEL DA 
CULTURA DO PIMENTÃO EM CASA DE VEGETAÇÃO 

 

Autor: ROBERTO TERUMI ATARASSI 

Orientador: Prof. Dr. MARCOS VINICIUS FOLEGATTI 

 

RESUMO 

Dentre os elementos em um sistema de produção em casa de 

vegetação, o dossel da cultura é o que mais afeta o microclima interno, sendo 

de grande importância o entendimento dos seus processos de troca de energia. 

Dada à complexidade da interação entre os vários elementos, a modelagem 

mostra-se como uma importante ferramenta para a pesquisa em ambientes 

protegidos, porém muito pouco utilizado no Brasil. O objetivo do presente 

trabalho foi o desenvolvimento de um modelo de simulação para estimativa dos 

componentes do balanço de energia do dossel da cultura do pimentão em casa 

de vegetação e sua calibração e teste com dados de um experimento de 

campo. Foi desenvolvido um modelo em equilíbrio dinâmico composto de 

quatro submodelos: fluxo de calor latente (λE), fluxo de calor sensível (H), 

balanço de ondas curtas (BOC) e balanço de ondas longas (BOL). Os 

submodelos para λE e H foram baseados em teorias de transferência de massa 

e calor por convecção mista associada a uma equação de estimativa da 

resistência estomática a partir de medidas climáticas. Os submodelos de BOC e 

BOL levaram em consideração a disposição em linhas da cultura, a cobertura 
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parcial do dossel e o Índice de Área Foliar (IAF). O modelo foi implementado em 

planilha eletrônica MICROSOFT EXCEL 2000 e resolvido numericamente 

através de uma rotina escrita em linguagem VBA (Visual Basic para 

Aplicativos). O modelo foi calibrado e testado com experimento em casa de 

vegetação em arco com 17,5 x 6,4m, pé-direito de 3m e altura de arco de 1,2m, 

localizada no município de Piracicaba – SP, no Campus da Escola Superior de 

Agricultura ”Luiz de Queiroz”/USP, cultivada com pimentão amarelo, em linha 

simples no espaçamento de 1,2m x 0,5m. Foram feitas medidas de transpiração 

com lisímetro com células de carga, radiação global, difusa e 

fotossinteticamente ativa, velocidade do vento, temperatura e pressão atual de 

vapor e temperatura do dossel. Também se tomaram medidas da cultura como 

IAF, altura e diâmetro de copa. A partir dos levantamentos, o modelo foi 

calibrado e testado. O modelo não estimou de forma precisa os componentes 

do balanço de energia, mas foi capaz de acompanhar a variação dos valores 

reais levantados em experimento, ainda que em magnitudes diferentes, 

indicando a necessidade de uma calibração mais adequada, em especial dos 

coeficientes de extinção do dossel para radiação difusa e direta. A modelagem 

permitiu verificar a limitação de algumas abordagens encontradas em literatura 

e utilizadas neste trabalho, como na determinação das resistências 

aerodinâmica e estomática. 
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CANOPY ENERGY BALANCE MODELING OF SWEET PEPPER 
CULTIVATED IN GREENHOUSE 

 

Author: ROBERTO TERUMI ATARASSI 

Adviser: Prof. Dr. MARCOS VINICIUS FOLEGATTI 

 

SUMMARY 

In a greenhouse production system, the canopy of culture is the main 

element that modifies the internal microclimate. Its comprehension is very 

important to understand the energy exchange process. Due to the complexity 

interaction among several elements, the modeling represents an important tool 

for research in protected environments, but little used in Brazil. The aim of the 

present work was to develop a simulation model for estimating the components 

of canopy energy balance of sweet pepper crop cultivated in greenhouse and its 

calibration and test with experimental data. It was developed a steady-state 

model divided in four submodels: latent heat flux (λE), sensible heat flux (H), 

short wave balance (BOC) and long wave balance (BOL). The λE and H 

submodels were based on the mixed convection mass and heat transfer theory, 

associated with equation to leaf stomatal resistance estimation using climatic 

data. The BOC and BOL submodels considered the row orientation of crop, 

partial cover of soil and leaf area index (IAF). The model was implemented in a 

Microsoft EXCEL 2000 and solved numerically with routine developed in VBA 

language (Visual Basic for Application) 
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The model was calibrated and tested with experimental data from a 

greenhouse 17,5m long by 6,4m width, 3,0m height, localized in Piracicaba City, 

São Paulo, Brazil, in experimental area of "LUIZ DE QUEIROZ" College Of 

Agriculture - São Paulo University (USP), cultivated with sweet pepper crop, in 

single row, spaced in 1,2m x 0,5m. It was taken measurements of transpiration 

from load cells weighting lysimeter, global, diffuse and PAR radiation, wind 

velocity, temperature and actual vapor pressure and canopy temperature. Also 

was taken measurements of leaf area index, height and diameter of plant. The 

model was test after calibration with experimental data. The model didn’t 

estimate precisely the components of energy balance, but it was capable to 

follow the variation of measured data in different proportion and indicating the 

necessity of better calibration, especially concerned with extinction coefficients 

of the canopy. The modeling allowed verifying approach limitations founded in 

literature and used in present model, like the determination of aerodynamic and 

stomatal resistances. 

 



1 INTRODUÇÃO 

O conhecimento do microclima em casas de vegetação e sua interação 

com os vários elementos do sistema são essenciais para o seu manejo, 

possibilitando a manutenção das condições ótimas para a produção das 

culturas. No Brasil, mesmo com o aumento da área de cultivo em casas de 

vegetação e dos estudos do seu microclima, faltam dados quanto às interações 

mais complexas entre os diversos fatores como tipo de cobertura, temperatura 

e umidade relativa do ar, manejo da ventilação, fases da cultura etc. A técnica 

da modelagem é uma importante ferramenta para este fim, mas ainda pouco 

utilizada em trabalhos brasileiros. Em países com maior tradição em cultivos 

protegidos, a modelagem é largamente utilizada, tanto na pesquisa, para 

melhor compreensão dos processos, como no campo, aplicados em programas 

de automação e otimização do ambiente interno. Dentro deste sistema, o dossel 

da cultura é o componente de maior importância, afetando diretamente o 

microclima e este a própria cultura (crescimento, fotossíntese, transpiração), 

sendo de grande interesse o entendimento dos processos de troca de energia 

com o meio. A modelagem do balanço de energia do dossel permite uma maior 

compreensão dos processos de transferência de energia em seus vários 

componentes (calor latente, calor sensível, radiação e armazenamento térmico) 

englobando a interação entre estes e outros elementos como características da 

cultura e da estrutura da casa de vegetação, manejo do ambiente, entre outros. 

No Brasil, tal abordagem, considerando a interação dos vários componentes do 

sistema, praticamente é inexistente. 



 2 

Pelo exposto, o presente trabalho teve o objetivo de desenvolver um 

modelo de simulação do balanço de energia do dossel da cultura do pimentão 

em casa de vegetação, consistindo de duas partes principais: i) 

Desenvolvimento de um modelo para estimativa dos componentes do balanço 

de energia no dossel e ii) Comparação dos resultados do modelo com dados de 

campo. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

O cultivo em casas de vegetação permite uma série de vantagens: 

aumento de produtividade, melhoria na qualidade dos produtos, precocidade, 

menor lixiviação dos nutrientes do solo, controle mais eficiente de pragas e 

doenças e proteção contra intempéries climáticas (chuva, vento, granizo, frio) 

(Oliveira, 1997). Entretanto, têm-se relatos de vários problemas enfrentados por 

parte dos produtores, sendo as principais citadas por Oliveira (1995): 

dificuldade no controle das altas temperaturas e da umidade do ar, iluminação 

inadequada, dificuldade no controle de pragas e doenças depois de instaladas. 

A cobertura de uma casa de vegetação altera o balanço de energia em 

relação ao ambiente externo. O filme de polietileno de baixa densidade, material 

mais usado para cobertura de casas de vegetação, permite a passagem, em 

média, de 59 a 90% da radiação solar (Farias et al., 1993a; Camacho et al., 

1995; Fernandes, 1996; Souza & Escobedo, 1997; Sentelhas et al., 1997; 

Folegatti et al., 1997). A cobertura também aumenta a proporção de radiação 

difusa, que, sendo multidirecional, tem melhor aproveitamento pelo dossel da 

cultura, favorecendo a fotossíntese (Farias et al., 1993a) e aquecimento. Outra 

alteração importante é a menor troca de ar no interior das casas de vegetação, 

que reduz a troca de calor sensível e de vapor d’água entre o ambiente interno 

e externo. Associado à menor disponibilidade de radiação, tal condição 

promove menores taxas de evapotranspiração, em torno de 60 a 80% da 

verificada externamente (Montero et al., 1985; Farias et al., 1994; Martins & 

Gonzalez, 1995). A redução na taxa de ventilação também gera temperaturas 

do ar maiores durante o dia, verificada pelas maiores temperaturas máximas 
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em relação à condição de campo (Farias et al., 1993b; Camacho et al., 1995, 

Pezzopane et al., 1995). 

Trabalhos têm mostrado que o saldo de radiação no interior de casas de 

vegetação é menor que no ambiente externo, mas em contrapartida ocorre uma 

maior relação radiação líquida/radiação global no ambiente interno (Frisina & 

Escobedo, 1999; Galvani et al., 2001; Cunha et al., 2002). Isso é explicado pelo 

efeito da contra-radiação da cobertura, especialmente de onda longa, que reduz 

a perda de energia ao longo do dia, sendo mais pronunciado durante a noite. O 

saldo de radiação ainda é afetado pelo estádio da cultura, ligado principalmente 

ao aumento do índice de área foliar que aumenta a porção da radiação 

interceptada e reduz a porção que atinge o solo, verificado por Souza et al. 

(1999) em trabalho com feijão-vagem sob cobertura plástica em que obtiveram 

melhores estimativas da radiação líquida para fases fenológicas do que para o 

ciclo como um todo. 

Muitos trabalhos tem sido realizados no Brasil enfocando o microclima 

em casas de vegetação, mas ainda faltam estudos fornecendo dados mais 

precisos e de forma quantitativa, principalmente ligados ao manejo da 

temperatura e umidade do ar. Dada à complexidade da interação entre os 

vários elementos que formam o microclima, a modelagem mostra-se como uma 

importante ferramenta para a pesquisa em ambientes protegidos. Entretanto, 

poucos são os trabalhos utilizando tal abordagem no país. Citam-se os estudos 

de estimativa da proporção radiação solar difusa e direta sob cobertura plástica 

(Ricieri & Escobedo, 1996), modelos de evapotranspiração para cultura do 

crisântemo (Scatolini, 1996; Fernandes, 1996, Furlan, 1996), de balanço de 

energia (Frisina & Escobedo, 1999; Galvani et al., 2001), em sua maioria 

trabalhando com modelos de regressão, gerando-se relações com variáveis 

meteorológicas, mas que torna difícil sua extrapolação para outros locais com 

diferentes características. Os trabalhos de modelagem do microclima em 

ambientes protegidos, como um todo, ainda estão no começo no Brasil. 
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Destaca-se o trabalho de Atarassi (2000) que realizou simulações para 

estimativa da temperatura e umidade relativa em casa de vegetação obtendo 

bons resultados. O autor enfatiza a necessidade de uma melhor calibração do 

modelo e estudos mais aprofundados dos processos de ventilação natural e 

balanço de energia no dossel. 

Segundo Hanan (1998), a simulação através de modelos é um processo 

barato para o estudo do clima e da resposta das culturas, possibilitando o teste 

de inúmeras variáveis que seriam inviáveis em estudos de campo. Outra 

característica é o pequeno tempo exigido para o processamento, previsão de 

condições não testadas e otimização do sistema (Jones, 1994). Odum (1983) 

cita outras razões para a construção de modelos: a descrição simplificada pode 

direcionar para estudos mais detalhados; previsão de mudanças dinâmicas ao 

longo do tempo; e mesmo o fracasso de um modelo seria útil, pois salientaria 

falhas nas premissas conceituais do sistema. 

Em países com maior tradição no cultivo em casa de vegetação, o 

desenvolvimento e uso de modelos do microclima são bem difundidos, sendo 

um dos primeiros trabalhos o de Businger (1963). A partir dele surgiram 

inúmeros trabalhos na mesma linha, enfocando principalmente a otimização do 

uso da energia e estimativa da temperatura e umidade do ar e da transpiração 

da cultura (Takakura et al., 1971; Kimball, 1973, Takami & Uchijima, 1977, 

Avissar & Mahrer, 1982) e outros específicos para os subsistemas, como Jolliet 

& Bailey (1992) e Jolliet (1994) com evapotranspiração, Silva & Rosa (1987) 

com balanço de ondas longas etc. 

Na literatura encontram-se trabalhos com modelos para estimativa dos 

componentes do balanço de energia do dossel com diferentes níveis de 

complexidade. Kindelan (1980) equacionou os processos de transferência de 

energia dos vários componentes de uma casa de vegetação com o objetivo de 

estudar o sistema como um todo. No balanço de energia da cultura, o dossel foi 

assumido como uma camada contínua e homogênea com estimativa dos fluxos 
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de calor latente e calor sensível através modelos de resistências, calculadas 

através de teorias de transferência de massa e calor, possibilitando a simulação 

dos vários componentes do sistema. Seginer (1994) formulou uma abordagem 

matemática relativamente simples para o estudo da transpiração em culturas 

esparsas utilizando inúmeras relações empíricas para a estimativa dos 

componentes do balanço de energia da cultura, mas ainda assim possibilitou 

resultados qualitativamente adequados. Yang et al. (1990a) e Yang et al. 

(1990b) desenvolveram um modelo completo para estimativa dos fluxos de 

calor sensível, calor latente e balanço de radiação para a cultura do pepineiro. A 

complexidade do modelo permite determinar inclusive a variação espacial e 

temporal destes componentes, mas exige uma grande entrada de variáveis 

além de uma boa calibração, o que cria alguma dificuldade na sua utilização. 

Zhang et al. (2002) desenvolveram modelo similar e adicionando ainda o efeito 

do sistema de aquecimento, exigindo uma quantidade ainda maior de dados. 

Stanghellini & van Meurs (1992) e Papadakis et al. (1994) trabalhando com a 

cultura do tomateiro, desenvolveram modelos mais simples, utilizando 

coeficientes mais gerais, mas obtendo bons resultados. 

Nestes trabalhos, a determinação dos fluxos de calor sensível e latente 

basearam-se na aplicação da teoria de resistências associado ao uso de 

números adimensionais para caracterização de fluxo. Segundo Zolnier et al. 

(2001), a resistência para transferência do calor sensível por convecção (ra) 

pode ser estimada de acordo com o tipo de regime dominante: forçado, livre ou 

misto, determinado pela seguinte relação de números adimensionais: 

22Re u

TaTlgGr f −⋅⋅⋅
=

β
 (1) 

em que: 

Gr – número de Grashof (adimensional); 

Re – número de Reynolds (adimensional); 

g – aceleração da gravidade (m s-2); 
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β - coeficiente de expansão térmica (K-1); 

l – comprimento característico da superfície (m); 

TaTf −  - diferença de temperatura absoluta entre a superfície e o fluido 

em movimento livre (K); 

u – velocidade do fluido em movimento livre (m s-1) 

Quando a convecção é forçada ( 2Re
Gr << 1) ou livre ( 2Re

Gr >> 1) a 

resistência pode ser caracterizado por equações clássicas de transferência de 

calor. Sob condições mistas ( 2Re
Gr  ≅  1) os efeitos da velocidade do vento e 

da diferença de temperatura devem ser combinados. Stanghellini (1993) afirma 

que em casas de vegetação a maioria das trocas de massa e energia é 

governada por regime de convecção mista, sugerindo a seguinte equação para 

o cálculo da resistência aerodinâmica (Stanghellini & van Meurs, 1992): 

( ) 25,02

5,0

207
1174

uTaTdl
lra f

⋅+−⋅

⋅=  (2) 

em que: 

l – comprimento característico das folhas (m); 

Td – temperatura da folhagem (K); 

Ta – temperatura do ar na região do dossel (K); 

u – velocidade do vento na região do dossel (m s-1). 

Boulard & Wang (2000) assumiram que a resistência aerodinâmica era 

condicionada apenas pela convecção forçada, dependente somente da 

velocidade do vento. Os autores aplicaram a seguinte equação para o cálculo 

de ra: 
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8,0

2,0

220
u
lra f ⋅=  (3) 

No caso do fluxo de calor sensível, além da resistência aerodinâmica, as 

trocas são fortemente dominadas pela ação em série da resistência estomática 

da folha (rs). Os principais fatores que afetam a resistência estomática são a 

radiação solar, déficit de pressão de vapor, concentração de dióxido de carbono 

no ar, temperatura da folha e condição hídrica da planta. Alguns trabalhos 

demonstram que a resistência estomática pode ser relacionada com dados de 

radiação solar como Boulard & Wang (2000) com tomateiro e Yang et al. 

(1990d) com pepineiro. Baille et al. (1994a), Jolliet & Bailey (1992), Boulard et 

al. (1991) e Zolzier et al. (2001) obtiveram bons resultado com modelos que 

usam déficit de pressão de vapor e radiação solar como entradas. Stanghellini 

& van Meurs (1992) incluíram também a temperatura do ar em estudo com 

tomateiro e Nederhoff et al. (1992), além das variáveis anteriores, consideraram 

a concentração de CO2, com pimentão. Em todos os casos são ajustados 

modelos de regressão não lineares sendo assim muito restritos à condição e 

cultura em estudo, entretanto é a única abordagem atualmente disponível e 

utilizada. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho consistiu de duas partes: i) desenvolvimento de um modelo 

teórico para estimativa dos componentes do balanço de energia no dossel e; ii) 

condução de experimento em casa de vegetação para obtenção de dados para 

calibração e teste do modelo. 

 

3.1 EXPERIMENTO EM CASA DE VEGETAÇÃO 

O experimento foi conduzido na área experimental do Departamento de 

Engenharia Rural, pertencente ao campus da Escola Superior de Agricultura 

“Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP), localizado na cidade de Piracicaba, Estado de 

São Paulo, Latitude 22°42’00”, Longitude 47°38’00” e altitude de 520m. Foi 

utilizada uma casa de vegetação do tipo arco simples, orientada no sentido 

leste-oeste, com dimensões de 17,5m de comprimento por 6,4m de largura, pé-

direito de 3,0m e altura de arco de 1,2m, coberta com filme de polietileno de 

baixa densidade (PEBD) de 0,15mm de espessura. As laterais eram 

constituídas de tela sombrite de 60% e cortinas, com mesmo filme plástico de 

cobertura, com mecanismo de abertura e fechamento. O solo local é 

classificado como Terra Roxa Estruturada (Alfisol), série Luiz de Queiroz, plana. 

Para condução do experimento, foi adotada a cultura do pimentão 

amarelo como padrão em termos de arquitetura e crescimento, possibilitando 

possíveis extrapolações para outras culturas. Essa cultura foi escolhida por 

apresentar: crescimento arbustivo mais rígido, conseqüentemente menos 

dependente do tutoramento que outras culturas como tomateiro, pepineiro e 
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assim menos influenciado pela condução; folhas relativamente grandes, 

simétricas, de fácil medição de área e; ciclo de crescimento longo (podendo a 

cultura permanecer produzindo por mais de 1 ano), possibilitando um estudo 

com grande variação de área foliar. Para tomada dos dados, foram implantados 

dois ciclos de cultivo. 

 

3.1.1 Primeiro ciclo de cultivo 

O primeiro ciclo de cultivo compreendeu o período de 17 de outubro de 

2003 a 01 de maio de 2004. Devido à indisponibilidade de alguns sensores, 

este ciclo foi utilizado apenas para coleta parcial de variáveis climáticas e 

calibração de modelos para estimativa de área foliar. 

Antes do plantio, procedeu-se com o preparo do solo, com adubação de 

base, segundo a análise do solo e recomendação do Boletim 100 e 200 do IAC, 

aplicando-se 2kg/m2 de esterco bovino curtido e 0,015kg de P2O5/m2 na forma 

de termofostato magnesiano, nome comercial Yorin Máster, em área total, que 

também adicionou as quantidades recomendadas de micronutrientes. Após a 

aplicação, o material foi incorporado com uso de um microtrator com enxada 

rotativa e posterior construção dos canteiros. Em seguida foi feita a instalação 

do sistema de irrigação, consistindo de tubos gotejadores autocompensados, 

modelo NAAN PC com gotejadores espaçados em 30cm e vazão de 1,6L/h por 

emissor, com uma linha por linha de cultura. Foi instalada uma linha separada 

para a caixa do lisímetro, com registro, possibilitando um manejo independente. 

O sistema foi acionado por um conjunto motobomba, KSB modelo P500, de 0,5 

CV de potência, conectado a três caixas d’água, uma de 1000L e duas de 500L. 

Os canteiros foram cobertos com mulching plástico prata, composto de filme de 

polietileno, de 1,5m de largura, com um lado preto e outro prateado. O mulching 

teve a função de reduzir a evaporação do solo, conservando a umidade e evitar 

a ocorrência de plantas daninhas. No caso específico do mulching prata, ocorre 
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também uma menor elevação da temperatura do solo, comparadas com 

mulching totalmente preto, e ação repelente de insetos sugadores como pulgão 

e tripes, que são importantes pragas e vetores de viroses da cultura do 

pimentão, auxiliando assim no controle fitossanitário. 

Foi utilizada a variedade de pimentão amarelo “Matador” da empresa 

Rogers, plantado em linhas simples, no espaçamento de 0,5m entre plantas na 

linha e 1,2m entre linhas (Figura 1), somando um total de 155 plantas. Utilizou-

se um sistema de tutoramento em “V” invertido, com quatro hastes por planta, 

segundo recomendação de Goto & Tivelli (1998), composto de mourões nas 

extremidades das ruas e caibros parafusados a 1,9m do solo por onde foi 

esticado um conjunto de arames de aço. Varas de bambu foram fixadas em 

espaçamento de 2,5m entre si ao longo da linha de plantio. 

 
Figura 1 - Esquema de implantação da cultura do pimentão 

 

No dia 17 de outubro foi feito o plantio das mudas de pimentão, 

adquiridas da empresa Gioplanta de Monte Mor – SP, especializada em 

produção de mudas. Logo após o plantio, procedeu-se a uma fertirrigação com 

uma solução de 0,2g/L de Nitrato de Potássio (13% de N e 42% de K2O) e 

0,2g/L de Nitrato de Cálcio (15,5% de N e 26,5% de Ca), seguindo 
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recomendação da Hydro Fertilizantes, fornecedora dos adubos. Na Figura 2 é 

apresentada a cultura na casa de vegetação já com duas semanas após 

transplantio.  

 

 
Figura 2 - Cultura do pimentão em casa de vegetação com duas semanas após 

transplantio 

A irrigação foi manejada conforme leitura dos tensiômetros, instalados 

em duas baterias, uma na rua normal de plantio e outra na caixa do lisímetro, 

em duas profundidades, 20cm e 40cm. Juntamente com os tensiômetros, foram 

instalados extratores de solução para um melhor manejo da fertirrigação. A 

irrigação foi feita quando o tensiômetro de 20cm atingia um valor ao redor de 

30mBar. A quantidade de água a ser aplicada foi baseada na variação de 

massa do lisímetro de células de carga. A fertirrigação seguiu a recomendação 

da empresa Hydro Fertilizantes, para a cultura do pimentão em casa de 

vegetação, apresentada na Tabela 1. 
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Tabela 1. Recomendação de fertirrigação para a cultura do pimentão em casa 

de vegetação, segundo a Hydro Fertilizantes 

Período Fase de 
Produção 

Nome do fertilizante Dosagem 
(g/L) 

Kristalon Amarelo (13-40-13) 0,2 
1-15 dias Estabelecimento Nitrato de Cálcio 0,2 

Kristalon Branco (15-5-30) 0,5 – 0,7 
Nitrato de Cálcio 0,2 16-45 dias Crescimento 
Nitrato de Magnésio 0,2 

Kristalon Laranja (6-12-36) 0,3 – 0,5 
Nitrato de Cálcio 0,5-0,7 46-75 dias Até o 1o Fruto 
Nitrato de Magnésio 0,2 

Kristalon Laranja (6-12-36) 1,0-1,2 
Após 76 dias Produção Nitrato de Cálcio 0,2-0,4 

 

A Hydro Fertilizantes originalmente recomenda o uso dos fertilizantes em 

todas as irrigações, mas através dos extratores de solução esse manejo foi 

ajustado para que a condutividade elétrica da solução sempre se mantivesse 

abaixo de 2,0dS/m, limite recomendado para a cultura do pimentão. 

A cada duas semanas, aproximadamente, foi feita uma aplicação de 

adubo foliar completo (todos os nutrientes), sobretudo a base de Cálcio e Boro 

quelatizados. A cada 20 a 30 dias de intervalo também foi feita uma aplicação 

com inseticida Decis, para combate da broca dos frutos, e acaricida Vertimec, 

para combate ao ácaro branco e minadora das folhas. 

 

3.1.2 Segundo ciclo de cultivo 

O segundo ciclo de cultivo seguiu a mesma estrutura do primeiro em 

relação à condução da cultura e tratos fitossanitários. Não foi realizada 

nenhuma correção ou adubação de base, segundo indicativo da análise de 
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solo. O plantio foi feito com mudas fornecidas por empresa local e 

transplantadas com 80 dias após semeadura no dia 19 de agosto de 2004. A 

demora no plantio das mudas foi devido ao atraso na instalação dos sensores 

na casa de vegetação. 

Novamente foram instaladas duas baterias de tensiômetros, mas desta 

vez a 10 e 30cm, pois se constatou pelo primeiro ciclo que grande parte das 

raízes encontravam-se na camada de 0 a 40cm do solo. O momento de 

irrigação também foi modificado, adotando-se uma tensão crítica de 0,15Bar ao 

invés de 0,30Bar do primeiro ciclo, pois se verificou que a cultura apresentou 

um pequeno estresse hídrico quando manejado desta forma. 

A cada duas semanas, aproximadamente, foram feitas medições de 

altura de planta, diâmetro médio da copa, diâmetro do colo e área foliar, 

tomando-se uma amostra de duas plantas nas linhas normais de plantio, 

escolhidas ao acaso no início do ciclo, mais as duas que se encontravam no 

lisímetro. O diâmetro da copa foi determinado tomando-se a média das medidas 

da sua projeção no sentido longitudinal e transversal. A partir destes valores foi 

calculado um índice de cobertura do solo (IC) através das equações (4), (5) e 

(6), deduzido através de relações geométricas, assumindo uma forma circular 

da copa da planta e levando em consideração a sobreposição entre plantas no 

caso da terceira equação (Figura 3). O IC indica qual a área do solo coberta 

pela cultura. 

2
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quando não há sobreposição de plantas (Dc<Ep), e: 
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quando ocorre sobreposição entre plantas (Dc>Ep) 

 

Em que: 

AC  - área de projeção da copa na superfície do solo (m2) 

IC  - Índice de cobertura (decimal); 

cD  - Diâmetro médio da projeção da copa (m); 

El  - Espaçamento das plantas na linha (m); 

Ep  - Espaçamento entre linhas de plantio (m). 

 
Figura 3 - Esquema de sobreposição entre plantas na linha de cultivo 

Para estimativa da área foliar foram tomadas medidas de comprimento e 

largura de folha e aplicação da eq. (9). Foi calculado o índice de área foliar na 

área de projeção da cultura (IAFc) e o índice de área foliar em área total (IAF) 

através das expressões: 

AC
AFcIAFc =  (7) 

EpEl
AFcIAF

⋅
=  (8) 

em que: 

IAFc  - Índice de área foliar na projeção da cultura (m/m); 

AFc  - Área foliar de uma planta (m2). 
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AFc  foi calculado pela somatória das áreas (eq. (9)) de todas as folhas 

da planta. 

 

3.1.3 Estimativa da área foliar e massa do dossel 

Para estimativa da área foliar, foi calibrado um modelo baseado nas 

medidas de comprimento e largura de folha (Figura 4) seguindo a equação: 

ffff CLCompFAF +⋅⋅= arg  (9) 
em que: 

AF  – Área de folha (m2); 

fF – Fator de forma (adimensional); 

fComp  – Comprimento da folha (m); 

fL arg  – Largura da folha (m); 

fC  – Coeficiente linear de ajuste (m2) 

 

 
Figura 4 - Medida de comprimento e largura de folha. 
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As medidas foram feitas através de método destrutivo com amostra de 

uma planta inteira do primeiro ciclo de cultivo. Foram tomadas medidas de 

comprimento e largura de folha, e a área medida através de medidor de área 

foliar de bancada, modelo LI-3100 da Li-cor Inc. Através de regressão linear 

pelo método dos mínimos quadrados, foram obtidos os coeficientes fF =0,6397 

e fC = - 0,2471 com R2 de 0,9945, indicando um ótimo ajuste. 

Foram feitas também medidas de massa úmida e massa seca para 

estimativa da massa do dossel, através de amostras destrutivas de três plantas, 

uma do primeiro ciclo (a mesma planta para medida de área foliar) e duas do 

segundo ciclo. A massa seca foi determinada em estufa a 60°C até atingir 

massa constante. Para estimativa da massa úmida do dossel, foi calculada a 

relação massa úmida total/área foliar total. Os resultados estão apresentados 

na Tabela 2. 

Tabela 2. Medidas de massa seca e úmida e relação com área foliar de amostra 

de 3 plantas 

Planta/ 
Amostra  

Massa 
Úmida 

(kg) 

Massa 
Seca 
(kg) 

Umidade 
base úmida 

(%) 

Área Foliar 
(m2) 

Massa 
Úmida/Área Foliar 

(kg/m2) 

Folhas 0,659 0,0941 85,72   
Hastes 0,512 0,0816 84,07   1 
Dossel 1,171 0,175 84,99 1,894 0,618 
Folhas 0,122 0,0167 86,29   
Hastes 0,094 0,0112 88,12   2 
Dossel 0,216 0,0279 87,09 0,288* 0,750 
Folhas 0,137 0,0183 86,65   
Hastes 0,122 0,0142 88,36   3 
Dossel 0,259 0,0325 87,45 0,386* 0,672 
Folhas 0,9175 0,1290 85,93   
Hastes 0,728 0,1072 85,31   Total 
Dossel 1,646 0,2361 85,66 2,567 0,755 

* Estimativa feita aplicando-se a eq. (9) 
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Com o dado da tabela acima, a estimativa da massa úmida do dossel foi 

feita a partir de medidas de área foliar considerando um valor médio de 0,755kg 

de massa úmida por m2 de área foliar. 

 

3.2 AQUISIÇÃO DOS DADOS METEOROLÓGICOS 

Pela falta de alguns sensores, o primeiro ciclo de cultivo foi usado 

apenas para testes preliminares e calibração de algumas metodologias. 

No segundo ciclo de cultivo, para coleta de dados meteorológicos, foi 

instalado um sistema de aquisição de dados modelo CR23X da Campbell 

Scientific Inc., programado para leituras a cada 4 segundos e gravação de 

médias a cada 30 minutos, excetuando-se as células de carga do lisímetro de 

pesagem, em que foi gravada a média dos últimos 10 minutos, representando a 

massa pontual a cada 30 minutos. A seguir estão apresentadas a medidas 

tomadas e seus respectivos sensores: 

- Transpiração da cultura, medida com lisímetro com três células de carga, 

modelo Z500 da Alfa Instrumentos, com capacidade nominal de 500kg, 

sensibilidade de 2mV/V (±0,1%) e erro combinado menor que 0,03% da 

capacidade nominal; 

- Radiação solar global (onda curta) e radiação de onda longa, com medidas 

separadas dos fluxos de entrada e de saída do dossel, acima (1,9m acima 

do solo) e abaixo (0,15m do solo) do dossel, fornecido por um saldo 

radiômetro modelo CNR1, da Kipp & Zonen; faixa de medição: 0,3 a 3µm 

para onda curta e 3 a 50µm para onda longa; 

- Radiação fotossinteticamente ativa medida acima do dossel, a 2m de altura, 

fornecidas por sensor PAR Lite da Kipp & Zonen, espectro de resposta na 

faixa de 400 a 700nm e precisão de 2%; 
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- Radiação solar difusa, medida acima (1,5m acima do solo) e abaixo do 

dossel da cultura (0,1m acima do solo), e fornecido por um piranômetro, 

modelo CM3, da Kipp&Zonen Inc., adaptado para medição da radiação 

difusa, de acordo com Oliveira et al. (2002); 

- Velocidade do vento próximo ao dossel da cultura, fornecida por um 

anemômetro ultra-sônico, modelo CSAT3, da Campbell Scientific Inc (Figura 

5); 

- Temperatura do dossel, medido com termopares de cobre-constantã (AWG 

40, de 0,08mm de diâmetro) instalados a cada 30cm ao longo da altura do 

dossel, a partir de 15cm do nível do solo. Foram instalados três termopares 

em cada camada de 30cm, um em cada folha, fixados na parte inferior com 

auxílio de fita adesiva Micropore  da 3M (Figura 6); 

- Variáveis psicrométricas temperatura, pressão atual de vapor e umidade 

relativa do ar e déficit de pressão de vapor, medidas com psicrômetro 

aspirado de termopar, instalados a cada 30cm ao longo da altura do dossel, 

a partir de 15cm do nível do solo (Figura 7); 
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Figura 5 – Anemômetro ultra-sônico CSAT3, da Campbell Scientific Inc, 

instalado na casa de vegetação 

 

 
Figura 6 – Termopar de cobre-constantã fixado na parte inferior da folha de 

pimentão 
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Figura 7 – Psicrômetros de termopar aspirado 

 

Externamente também foram instalados, a 4m de altura, para fins de 

acompanhamento, sensores de radiação global (SP-LITE da Kipp&Zonen), 

temperatura e umidade relativa do ar (HMP35C da Vaisala) e direção e 

velocidade do vento (03101-5 da R.M. Young) 

 

3.2.1 Medição da radiação difusa 

A radiação difusa foi medida seguindo metodologia de Oliveira et al. 

(2002) onde foi usado um radiômetro de radiação global CM3 com anel de 

sombreamento para eliminar o componente direto da radiação global. As 

dimensões do anel foram de 6cm de largura e 40cm de raio (Figura 8). 
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Figura 8 - Sensor adaptado para medida de radiação difusa pelo método do 

anel de sombreamento 

 

Como o anel bloqueia também parte da radiação difusa, foi necessária a 

sua correção, multiplicando-se o valor lido por um fator, Fc, calculado por: 
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em que: 

b – largura do anel de sombreamento (cm); 

R – raio do anel de sombreamento (cm); 

δ - declinação solar (radianos); 

φ - latitude local (radianos); 

z – ângulo zenital do Sol (radianos); 

ω - ângulo horário do Sol (radianos); 

ωp –ângulo horário no pôr-do-sol. 
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A declinação solar, ângulo zenital e o ângulo horário no pôr-do-Sol foram 

calculados através de equações apresentados por Vianello & Alves (1991) 

tendo-se como entrada a o dia Juliano e a hora do dia. 

 

3.2.2 Sistema de lisimetria de pesagem com células de carga 

O lisímetro de pesagem consistiu de um recipiente metálico nas 

dimensões de 1,0 x 1,0m por 0,45m de profundidade, instalado em uma das 

linhas de plantio, localizado no centro da casa de vegetação para minimização 

do efeito das bordas. O sistema foi composto de 3 células de carga, modelo 

Z500, com capacidade de 500kg cada, da Alfa Instrumentos Ltda, sem 

elementos mecânicos, cujo esquema pode ser visualizado na Figura 9. A caixa 

de solo foi colocada diretamente sobre as três células, que foram fixadas em 

uma base construída com perfis em aço. Foi realizado um ensaio preliminar, em 

laboratório, com uso de uma massa constante de aproximadamente 215kg, 

composto de dois recipientes fechados com água. O sinal se mostrou 

extremamente estável, durante 5 dias de leitura, mesmo com razoável variação 

na temperatura da estrutura (Figura 10), apresentando amplitudes de 

0,00024mV/V, 0,00087mV/V e 0,00073/V, respectivamente para a primeira, 

segunda e terceira célula de carga, equivalente a variações de 0,06kg, 0,218kg 

e 0,183kg. Uma calibração preliminar, em laboratório mostrou uma ótima 

linearidade e ajuste para uma equação linear múltipla, tendo o sinal de cada 

célula de carga como variável independente. 
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Figura 9 - Lisímetro de pesagem com três células de carga desenvolvido e 

construído para as medidas de transpiração da cultura 
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A calibração em campo foi feita com pesos de massas conhecidas e 

posterior ajuste por regressão linear múltipla. A superfície da caixa de solo foi 

coberta com um filme de polietileno para eliminar a evaporação que embutiria 

um erro na calibração. Foram tomadas leituras tanto adicionando quanto 

retirando os pesos, obtendo-se a seguinte equação de calibração: 

851,564-Cel3253,319Cel2242,996Cel1270,763)( ⋅+⋅+⋅=kgMassa  (12) 
 

em que Cel1, Cel2 e Cel3 são os sinais de cada célula de carga, em mV/V. A 

regressão apresentou um coeficiente de determinação (R²) de 0,999966, e 

desvio padrão da estimativa de 0,013021kg, indicando um ótimo ajuste.  

O lisímetro foi instalado com duas plantas de pimentão, como 

esquematizado na Figura 11. Uma foto do lisímetro instalado no campo pode 

ser observada na Figura 12. A superfície foi coberta com mulching plástico para 

eliminar a evaporação do solo, restando apenas a transpiração das plantas. 

 
Figura 11 - Esquema de plantio da cultura do pimentão na caixa do lisímetro 
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Figura 12 - Foto do lisímetro de pesagem com célula de carga instalado no 

experimento em casa de vegetação 

 

A partir dos dados de massa do lisímetro, a evapotranspiração da 

cultura, ETc (mm h-1), foi calculada através da expressão: 

ALt
MLETc
⋅∆

∆=  (13) 

em que: 

ML∆  - variação de massa do lisímetro no intervalo de tempo t∆  (kg); 

t∆  - intervalo de tempo entre leituras (h); 

AL  - área de amostragem do lisímetro (m2). 

Como no lisímetro foram usadas duas plantas como amostra, e sendo o 

espaçamento da cultura de 1,2x0,5m, a área de amostragem AL  foi 

1,2x0,5x2plantas = 1,2m2. 
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3.3 OBTENÇÃO DOS COMPONENTES DO BALANÇO DE ENERGIA A PARTIR DOS DADOS 

COLETADOS 

O balanço de energia no dossel pode ser expresso pela seguinte 

equação: 

0=+++++ FHdHEBOLBOC λ  (14) 
em que:  

BOC  - balanço de onda curta no dossel (W m-2); 

BOL  - balanço de onda longa no dossel (W m-2); 

λE - densidade de fluxo de calor latente (W m-2); 

H - densidade de fluxo de calor sensível (W m-2); 

Hd - densidade de fluxo de energia para o aquecimento do dossel (W m-

2); 

F - densidade de fluxo de energia para a fotossíntese (W m-2). 

No BOC  é considerada a radiação compreendida na faixa de 300 a 

3.000nm, que representa a radiação global proveniente do Sol, e no BOL  a 

radiação de 3.000 a 76.000nm, representando a radiação térmica infra-

vermelha emitida pelas superfícies. 

Como a fração de energia utilizada na fotossíntese é relativamente 

pequena em relação à radiação líquida no dossel, ficando entre 2 e 5% para a 

maioria das culturas (Jones, 1992), esta foi desprezada no balanço, ficando a 

expressão anterior: 

0≅++++ HdHEBOLBOC λ  (15) 
O BOC foi obtido computando a radiação de onda curta que chega ao 

dossel menos a que sai, considerando tanto a parte superior quanto o inferior, 

fornecidos pelos piranômetros dos sensores CNR1. Matematicamente, o BOC 

pode ser expresso por: 
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↓−↑+↑−↓= iiss OCOCOCOCBOC  (16) 
em que: 

↓sOC  - radiação de onda curta que chega ao dossel pela parte superior 

(W m-2); 

↑sOC  - radiação de onda curta que deixa o dossel pela parte superior 

(W m-2); 

↑iOC  - radiação de onda curta que chega ao dossel pela parte inferior 

(W m-2); 

↓iOC  - radiação de onda curta que deixa o dossel pela parte inferior 

(W m-2); 

Da mesma forma, o BOL foi obtido computando a radiação de onda 

longa que chega menos a que sai do sistema (dossel), tanto pela parte superior 

quanto pela inferior, sendo as densidades de fluxo fornecidas pelas leituras dos 

pirgeômetros (sensores de radiação de onda longa) do sensor CNR1. O BOL é 

calculado pela equação: 

↓−↑+↑−↓= iiss OLOLOLOLBOL  (17) 
em que: 

↓sOL  - radiação de onda longa que chega ao dossel pela parte superior 

(W m-2); 

↑sOL  - radiação de onda longa que deixa o dossel pela parte superior 

(W m-2); 

↑iOL  - radiação de onda longa que chega ao dossel pela parte inferior 

(W m-2); 
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↓iOL  - radiação de onda longa que deixa o dossel pela parte inferior 

(W m-2); 

A densidade de fluxo de calor para o aquecimento da massa do dossel 

(Hd) ou armazenamento térmico pode ser estimada pela variação de 

temperatura foliar, fornecida pelas leituras com termopar, dentro de um período 

de tempo, sendo expresso por: 

t
TdMdCHd d

∆
∆⋅⋅

=  (18) 

em que: 

Cd - calor específico da massa úmida do dossel (J kg-1 °C-1); 

Md - massa úmida do dossel por unidade de área de solo (kg m-2); 

∆Td - variação de temperatura do dossel no intervalo de tempo ∆t (°C); 

∆t - intervalo de tempo entre leituras de temperatura (s). 

O valor de Hd foi calculado para cada camada de 30cm do dossel, sendo 

Md  estimado através da área foliar pela relação apresentada no item 3.1.3. 

Como grande parte da massa úmida do dossel é composto de água (em torno 

de 85%), assumiu-se que Cd igual ao da água, ou seja, 4.187J kg-1 K-1. 

O fluxo de calor latente do dossel (λE) foi obtido dos dados de 

evapotranspiração fornecidos pelo lisímetro de célula de carga. Como o solo foi 

coberto pelo “mulching” plástico, praticamente impedindo a evaporação da água 

pelo solo, foi assumido que a transpiração do dossel é igual à variação de 

massa do lisímetro. Desta forma, λE foi obtido pelo produto entre transpiração 

(E, kg m-2 s-1) e o calor latente de vaporização (λ, J kg-1). O valor de λ é uma 

função fraca da temperatura, admitindo-se um valor médio de 2.450.000J kg-1 

de água (Pereira et al., 1997). 

O valor da densidade de fluxo de calor sensível do dossel para o ar da 

casa de vegetação (H) foi obtido por diferença através da eq. (15), ou seja, 
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)( HEBOLBOCHd +++−≅ λ  (19) 
Cada componente dos fluxos de energia no dossel foi determinado em 

intervalos de 30 minutos, que foi o intervalo de gravação do sistema de 

aquisição de dados, obtendo-se a sua evolução ao longo do dia e ao longo do 

ciclo da cultura. 

 

3.4 DESENVOLVIMENTO DO MODELO 

O modelo foi desenvolvido tendo como condições de contorno os limites 

superior e inferior do dossel (Figura 13), definidas pelas radiações de onda 

curta e onda longa que chegam até o dossel, temperatura e pressão atual de 

vapor do ar e velocidade do vento na região do dossel. O modelo foi subdivido 

em submodelos, responsáveis pela estimativa de cada componente do balanço 

de energia, sendo eles os balanços de radiação de onda longa (BOL) e onda 

curta (BOC), fluxo de calor sensível e fluxo de calor latente (energia para 

transpiração). 
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Figura 13 - Esquema das condições de contorno do modelo de balanço de 

energia no dossel, com as respectivas variáveis de entrada 

 

O fluxo de calor para o armazenamento térmico foi desconsiderado no 

modelo por representar uma parcela muito pequena do balanço de energia 

total. Até os 61 dia após o transplantio, com um IAF de 0,54, o fluxo de calor 

absoluto para o armazenamento térmico (Hd) foi em média de 0,64W m-2, 

sendo que em 90% dos casos os valores eram menores que 1,66W m-2, 

enquanto que a radiação líquida média no dossel foi de 45,12W m-2, com 90% 

dos valores maiores que 9,15W m-2. 

Assumindo a pequena contribuição de Hd, foi desenvolvido um modelo 

em equilíbrio dinâmico em que a soma dos fluxos de energia de entrada são 

iguais aos fluxos de saída, dentro de um intervalo de tempo, que neste caso foi 

de 30 minutos, podendo ser representado pela expressão: 

0≅+++ HEBOLBOC λ  (20) 
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3.4.1 Estimativa do balanço de ondas curtas no dossel 

A radiação de onda curta total absorvida pelo dossel da cultura foi 

estimada com base na teoria de extinção da radiação através de uma massa 

uniforme de folhas, levando-se em consideração a cobertura parcial do solo e 

as dimensões da planta. Para a modelagem da interceptação da radiação, 

assumiram-se as seguintes pressuposições: 

- o dossel comporta-se como um meio translúcido (plantas) intercalado por 

espaços vazios (espaços entre linhas de plantas); 

- as linhas de plantas podem ser representadas por paralelogramos de 

comprimento infinito de altura h e largura Lc, a semelhança da abordagem 

feita por Yang et al. (1990a) e Thevenard et al. (1999). 

Para a radiação direta, a interceptação depende do ângulo zenital (z) do 

raio solar. Para um dossel recobrindo totalmente a superfície do solo e para 

uma de luz atravessando perpendicularmente a superfície, a transmissibilidade 

(τ ) do meio pode ser expressa por (Monteith & Unsworth, 1990): 

IAFKe ⋅−=τ  (21) 
em que K é o coeficiente de extinção do dossel e IAF é o índice de área foliar. 

A inclinação do raio de luz aumenta a distância percorrida dentro do 

dossel, gerando um aumento aparente da área foliar na direção do raio de luz. 

Assumindo que a distribuição dos ângulos de inclinação das folhas é próximo 

da aleatória, possibilitando que a variação do ângulo zenital do Sol não gere 

grandes variações no coeficiente de extinção, a transmissibilidade na direção 

do raio de luz pode ser calculada por: 

( )z
IAFcKD

D e cos
⋅−

=τ  (22) 

sendo KD o coeficiente de extinção para radiação direta e IAFc  é o índice de 

área foliar na projeção da copa da cultura, que é relacionado ao IAF em área 

total pela expressão: 
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IAFcICIAF ⋅=  (23) 
 

A refletância do dossel da cultura à radiação de onda curta como um 

todo, OCDρ , foi calculado pela eq. (24). Detalhes sobre a sua dedução podem 

ser vistos em Thormley & Johnson (1990). 

( )










−⋅










−

=
⋅−

z
IAFcKD

f

OCf
OCD e cos1

1 τ
ρ

ρ  (24) 

em que:  

OCfr  - refletância da folha à radiação de onda curta; 

OCfτ  - transmissividade da folha à radiação de onda curta. 

Assim a absortância do dossel como um todo ( OCDα )é calculado por: 

DOCDOCD τρα −−=1  (25) 

Czarnowski & Cebula (1994), verificaram que a transmissividade, a 

absortância e a reflectância das folhas do pimentão a radiação 

fotossinteticamente ativa foram, respectivamente de 4 a 7%, 90% e 7 a 8%. 

Monteith & Unsworth (1990) informam que para a maioria das culturas, a 

reflectância a radiação de ondas curtas das folhas está em torno de 30% e 

transmissividade ao redor de 40%. 

Numa cultura cobrindo parcialmente o solo, parte da radiação não atinge 

a região do dossel, passando diretamente para o solo. Para a radiação direta, 

essa região depende da área coberta pela cultura dentro do campo de visão do 

raio de luz. Assumindo que um paralelogramo de comprimento infinito 

represente bem a linha de plantio, a região de interceptação da radiação 

representa a área de projeção da sombra do paralelogramo na superfície do 

solo (Figura 14). A área de sombra dividida pela área de solo gera um índice de 
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cobertura (IC’) no sentido azimute do Sol (a). A dedução para o cálculo de IC’ é 

apresentada a seguir. 
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Figura 14 - Esquema para cálculo da projeção da sombra da cultura na 

superfície do solo 

 

( )ztghsL ⋅=′  (26) 

( ) ( )baztghLs −⋅⋅= sen  (27) 

El
LsLcCI +=′  (28) 

Substituindo (27) em (28): 

( ) ( )
El

baztghLcCI −⋅⋅+=′ sen  (29) 

Considerando a pressuposição de que a linha de cultivo tem um formato 

retangular, o índice de cobertura, IC (em relação a uma vista de topo), pode ser 

aproximada para: 

El
LcIC =  (30) 

substituindo-se na equação anterior e fazendo as devidas simplificações, 

temos: 
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( ) ( )




 −⋅⋅+⋅=′

Lc
baztghICCI sen1  (31) 

 

em que Ls’ é o comprimento da sombra da cultura no sentido do azimute do 

Sol, z é o ângulo zenital do Sol, h é a altura da cultura (m), a é o azimute do Sol 

em relação ao Sul, b é o azimute da linha de cultivo, Lc é largura da cultura (m), 

Ls é o comprimento da sombra da cultura no sentido perpendicular à linha de 

cultivo (m) e El é o espaçamento entre linhas. O módulo no lado direito da eq. 

(31) corrige valores negativos de sen(a-b) que podem ocorrer dependendo da 

angulação das ruas em relação ao azimute do Sol. Uma condição é que para 

resultados da eq. (31) maiores que 1, IC’ deverá assumir o valor 1, o que indica 

que todo o campo de visão da radiação direta está ocupada pela cultura. A eq. 

(31) não é adequada para as fases iniciais da cultura, quando as plantas não se 

comportam como uma linha fechada, mas esse erro é compensado 

parcialmente pelo fato do IC ser medido pela área projeção vertical da copa, 

sendo menor que a área de projeção de uma linha de plantio de formato 

retangular. 

A radiação direta absorvida pelo dossel pela parte superior foi então 

calculada pela expressão: 

CIRDOC OCDD ′⋅⋅↓= α  (32) 

em que RD é a radiação direta no topo da cultura (W m-2). 

No caso da radiação difusa, como sua fonte é multidirecional, é 

necessária sua integração em toda semi-esfera celeste. Optou-se pela 

aplicação das expressões: 

IAFcKd
d e ⋅−=τ  (33) 

( )IAFcKd

f

OCf
OCd e ⋅−−⋅










−

= 1
1 τ
ρ

ρ  (34) 
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dOdOCd τρα −−=1  (35) 

em que dτ , OCdρ , OCdα  e Kd são, respectivamente, a transmissibilidade, 

reflectância, absortância e o coeficiente de extinção do dossel para radiação 

difusa. O saldo de radiação para o componente difuso será expressa por: 

( ) ICRdRdOC OCdd ⋅⋅↑+↓= α  (36) 

em que dOC , ↓Rd  e ↑Rd são, respectivamente, o saldo de radiação difusa 

(W m-2), a radiação difusa que atinge o dossel pela parte superior e radiação 

difusa que atinge o dossel pela parte inferior. Finalmente o balanço de ondas 

curtas do dossel (BOC) é a soma dos componentes direto e difuso. 

dD OCOCBOC +=  (37) 

 

3.4.2 Estimativa do balanço de ondas longas no dossel 

O balanço de onda longa do dossel (BOL) foi estimado computando-se a 

radiação de onda longa que atinge o dossel pela parte superior e inferior menos 

a irradiação emitida pelo dossel. Considerando a natureza difusa da radiação 

de onda longa, a porção absorvida pelo dossel ( absOL , W m-2) pode ser 

expressa por: 

( ) ( )dOLfabs ICRlRlOL τρ −⋅⋅⋅↑+↓= 1  (38) 

e a parcela emitida ( emOL ,W m-2), calculado pela lei de Stefan-Boltzman e 

considerando a parte superior e inferior do dossel: 

( ) 412 TdICOL ddem ⋅⋅⋅−⋅⋅= σετ  (39) 

resultando em: 

emabs OLOLBOL −=  (40) 
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sendo: 

↓Rl  - radiação de onda longa que vai em direção ao dossel pela parte superior 

(W m-2); 

↑Rl  - radiação de onda longa que vai em direção ao dossel pela parte inferior 

(W m-2); 

OLfρ  - reflectância da folha a radiação de onda longa; 

dε  - emissividade da superfície do dossel; 

σ  - constante de Stefan-Boltzman (5,6697 x 10-8 W m-2 K-4); 

Td  - temperatura do dossel (K). 

Seguindo a lei de Kirchhoff (Vianello & Alves, 1991), para um dado 

comprimento de onda a absortância é igual a emissividade do material. Assim, 

considerando que a folha é opaca a radiação de onda longa, OLfρ  foi obtida por: 

dOLf ερ −=1  (41) 

 

3.4.3 Estimativa do fluxo de calor latente e calor sensível 

O fluxo de energia através da transpiração (calor latente) por unidade de 

área foliar ( fEλ , W m-2) pode ser expressão pela equação (Monteith & 

Unsworth, 1990): 

( )eaTdes
rt
CpE

f
f −

⋅
⋅⋅= )(

γ
ρλ  (42) 

em que: 

ρ  - massa específica do ar (kg m-3); 

Cp  - calor específico do a pressão constante (J kg-1 K-1); 
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)(Tdes  - pressão de saturação a temperatura da folha (kPa); 

γ  - constante psicrométrica (kPa K-1); 

rtf – resistência do fluxo de vapor entre a folha e o ar (s m-1); 

sendo rtf a soma de duas resistências em série: 

fff rsrart +=  (43) 

em que ra é a resistência aerodinâmica e rs a resistência estomática da folha 

(Boulard et al.,1989). 

Stanghellini (1993) relata que em condições de casa de vegetação os 

processos de transferência de massa e calor são governados por convecção 

mista, ou seja, a ocorrência simultânea de convecção forçada, causada pelo 

vento interno, e livre, causado pela diferença de temperatura entre as 

superfícies. Assim, ra foi calculada através da equação desenvolvida por 

Stanghellini & van Meurs (1992) para tais condições: 

( ) 25,02

5,0

207
1174

uTaTdl
lra f

⋅+−⋅

⋅=  (44) 

em que: 

l – comprimento característico das folhas (m); 

Td – temperatura da folha (K); 

Ta – temperatura do ar na região do dossel (K); 

u – velocidade do vento na região do dossel (m s-1). 

O comprimento característico da folha (l) foi calculado com a expressão 

(Boulard et al.,1989): 

fAl =  (45) 

em que fA  é a área média de uma folha (m2). 
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Considerando os dois lados da folha e a soma em paralelo das 

resistências de cada folha, a resistência aerodinâmica total do dossel (ra) será: 

IAF
ra

ra f

⋅
=

2
 (46) 

 

A resistência estomática ( frs , s m-1) é fortemente afetada pela radiação 

fotossinteticamente ativa e pelo déficit de pressão de vapor. Como no 

experimento não foram feitas medidas de frs , utilizou-se a relação obtida por 

Nederhoff et al. (1992) para a cultura do pimentão: 

( ) DPVfaPAR
f eers ⋅−⋅− ⋅⋅−⋅= 31,000228,002,116,25  (R2 = 0,62) (47) 

em que: 

PAR – radiação fotossinteticamente ativa (mol s-1 m-2); 

DPVfa – déficit de pressão vapor entre folha e ar (kPa). 

Quando não disponível, a PAR pode ser estimada a partir da radiação 

global, como indicado por pelo mesmo autor. 

Sendo a folha do pimentão anfiestomática, a resistência do dossel ao 

fluxo de vapor foi obtida por: 

IAF
rs

rs f

⋅
=

2
 (48) 

Assumiu-se uma cultura sem restrição hídrica em que a transpiração é 

condicionada apenas por fatores climáticos, com pouca influência das 

resistências internas da planta e do solo ao fluxo de água. A exigência da 

irrigação em casas de vegetação e um bom manejo permitem a aplicação 

dessa condição na maior parte dos casos. 

Colocando o fluxo de calor latente do dossel na forma da eq. (42) tem-se: 
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( )( )eaTdes
rsra

CpE −
+⋅

⋅⋅= )(
γ

ρλ  (49) 

 

)(Tdes  foi calculado com a aplicação da equação de Tetens (Pereira et 

al., 1997) para determinação da pressão de saturação 

Td
Td

eTdes +
⋅

⋅= 3,237
5,7

61,0)(  (50) 

 

Considerando que as resistências aerodinâmicas para o fluxo de vapor e 

de calor são iguais, o fluxo de calor sensível é obtido por: 

( )TaTd
ra
CpH −⋅⋅= ρ  (51) 

 

3.4.4 Resolução do modelo 

Acoplando os submodelos segundo a eq. (20) restará apenas a 

temperatura do dossel (Td) como incógnita. Como se trata de uma função não 

linear, a resolução foi feita numericamente pelo método da secante, que exige 

apenas um “chute” inicial. Como a temperatura foliar é muito próxima da 

temperatura do ar, esta foi usada como valor inicial, o que permitiu uma 

convergência mais rápida. A simulação foi montada em planilha eletrônica 

Microsoft Excel 2000 e a resolução numérica das equações implementada em 

linguagem VBA (Visual Basic para Aplicativos) nativo do programa. 

O modelo como um todo exige as seguintes variáveis de entrada: 
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Climáticas: 

Radiação fotossinteticamente ativa no topo do dossel 
Radiação direta no topo do dossel 
Radiação difusa no topo do dossel 
Radiação de onda curta proveniente do solo 
Radiação de onda longa no topo do dossel 
Radiação de onda longa proveniente do solo 
Temperatura e pressão atual de vapor do ar na região do dossel 
Velocidade do vento na região do dossel 

Dossel: 

Índice de área foliar (IAF) 
Índice de cobertura (IC) 
Reflectância, absortância e transmissividade da folha 
Emissividade da folha 
Relação massa úmida por área foliar 
Coeficientes de extinção para radiação direta e difusa 
Comprimento característico da folha 
Altura e largura das plantas 

Outros: 

Latitude local 
Dia e hora para cálculo do ângulo zenital do Sol 
Espaçamento da cultura 
Azimute das linhas de plantio em relação ao Sul 

 

3.4.5 Calibração e teste com os dados coletados 

O modelo foi ajustado com dados provenientes do segundo ciclo de 

cultivo, determinando-se os coeficientes de extinção para radiação difusa (Kd) e 

radiação direta (KD) e o comprimento característico das folhas (l). 

Os coeficientes de extinção foram calculados pela inversão das 

equações (22) e (33). As transmissibilidades para as radiações direta e difusa 

foram obtidas pela divisão das leituras dos sensores de radiação instalados 

abaixo e acima do dossel. Foram utilizados dados entre os dias 28/09 a 04/10 e 

de 09/10 a 15/10/2004, período em que tinham sido realizadas medidas de IAFc 

(Tabela 8). Assumiu-se que dentro destes intervalos de dias não ocorreram 

significativas variações do IAFc. Utilizaram-se apenas os dados entre 10:30 e 

13:30, horário que o raio de luz do Sol está mais vertical, o que reduz o efeito 

do ângulo zenital sobre a interceptação da radiação pelo dossel. O 

comprimento característico da folha (l) foi obtido a partir das medidas de área 
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foliar da Tabela 5, excluindo a primeira data (26/08/04) em que as plantas ainda 

estavam muito pequenas. A Tabela 3 apresenta os valores obtidos. 

 

Tabela 3. Coeficientes de extinção para radiação difusa (Kd) e direta (KD), área 

média de uma folha ( fA ) e comprimento característico (l) da folha 

obtidos no experimento em casa de vegetação 

Coeficiente Valor médio 
Kd 0,197 
KD 0,333 

fA  (m2) 0,004284 

l (m) 0,06545 
 

Para o teste do modelo foram utilizados os dados entre os dias 28/09 e 

01/10, 09/10 e 10/10 e de12 a 13/10/2004, juntamente com os coeficientes da 

Tabela 3. A ausência de algumas datas foi devido ao descarte dos dias em que 

foram realizadas irrigações e desbrota das plantas. Dados discrepantes em 

relação ao seu entorno também foram descartados da simulação. Foram 

usados valores de 0,30, 0,40 e 0,98, respectivamente para reflectância, 

transmissividade e emissividade de folha, indicados por Monteith & Unsworth 

(1990) como valores médios para maioria das plantas. Também foram testados 

valores de Kd e KD de 0,42 e 0,55, respectivamente, obtidos por Hand et al. 

(1992) com a cultura do pimentão cultivada em casa de vegetação, com IAF no 

momento das medidas torno de 6, recobrimento de mais de dois terços da 

superfície do solo (IC>0,66). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 VARIÁVEIS DE CRESCIMENTO DA CULTURA 

Nas Tabelas Tabela 4 e Tabela 5 estão apresentadas as medidas 

relacionadas ao crescimento da cultura do pimentão feitas no segundo ciclo de 

cultivo. 

 

Tabela 4. Medidas de diâmetro do colo, altura, diâmetro da copa e índice de 

cobertura do solo (IC) ao longo do tempo 

 Data 19/08/04* 03/09/04 16/09/04 30/09/04 08/10/04 
 DAT** 0 15 28 42 50 

Diâmetro colo (mm) 3,33 4,81 8,10 12,72 15,85 
Altura (cm) 0,18 0,22 0,36 0,61 0,64 
Diâmetro copa (cm)  0,199 0,364 0,533 0,574 Média 

Índice Cobertura (IC)  0,052 0,173 0,361 0,404 
Diâmetro colo (mm) 0,057 0,410 0,755 1,533 1,640 
Altura (cm) 0,02 0,03 0,02 0,08 0,07 
Diâmetro copa (cm)  0,02 0,01 0,06 0,08 

Desvio 
padrão 

Índice Cobertura  0,0097 0,0142 0,0645 0,0814 
Diâmetro colo (mm) 1,72 8,54 9,32 12,05 10,34 
Altura (cm) 11,67 12,45 6,20 12,34 11,18 
Diâmetro copa (cm)  9,50 4,10 10,86 13,75 

CV (%) 

Índice Cobertura  18,72 8,16 17,89 20,13 
*Data do transplantio; ** DAT = Dias após transplantio 
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Figura 15 – Evolução do diâmetro do colo, altura de planta e diâmetro da copa 

ao longo do tempo 

 

Tabela 5. Média, desvio padrão e coeficiente de variação (CV) da estimativa da 

área foliar por planta ao longo da altura da cultura e ao longo do 

tempo 

Data  19/08/04 03/09/04 16/09/04 30/09/04 08/10/04 
DAT  0 15 28 42 50 
 Altura      

0,0 - 0,3m 0,00434 0,02168 0,09802 0,08891 0,11074 
0,3 - 0,6m   0,00138 0,34425 0,20457 
0,6 - 0,9m    0,00375 0,01032 

Média 
(m2/planta) 

Total 0,00434 0,02168 0,09940 0,43690 0,32564 
0,0 - 0,3m 0,00076 0,00409 0,02576 0,02066 0,02010 
0,3 - 0,6m   0,00042 0,09421 0,02514 
0,6 - 0,9m    0,00470 0,01541 

DESVIO 
PADRÃO 

Total 0,00076 0,00409 0,02612 0,10737 0,05382 
0,0 - 0,3m 17,41 18,86 26,28 23,24 18,15 
0,3 - 0,6m   30,54 27,37 12,29 
0,6 - 0,9m    125,49 149,32 

CV (%) 

Total 17,41 18,86 26,28 24,58 16,53 
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Tabela 6. Estimativa da massa úmida da copa, em kg/planta, ao longo da altura 

da cultura e ao longo do tempo 

Data Altura 26/08/04 03/09/04 16/09/04 30/09/04 08/10/04 
0,0 - 0,3m 0,0033 0,0164 0,0740 0,0671 0,0836 
0,3 - 0,6m   0,0010 0,2598 0,1544 
0,6 - 0,9m    0,0028 0,0078 
Total 0,0033 0,0164 0,0750 0,3297 0,2457 

 

A queda nas nos valores de área foliar e massa úmida entre os dias 

30/09 e 08/10 foi devido a uma poda de condução realizada entre estas datas. 

Esse efeito pode ser melhor observado com da variação do IAF na Figura 16. 

Verifica-se que a altura e diâmetro da copa não são boas variáveis para 

estimativa da área foliar da cultura devido às atividades de desbrota que 

alteram as relações entre eles. Isso representa uma dificuldade a mais para fins 

de simulação, pois exige o levantamento da área foliar das plantas, um trabalho 

oneroso, principalmente em estádios mais avançados da cultura quando o 

número de folhas é muito grande. 

 

Tabela 7. Índice de área foliar na projeção da cultura (IAFc) ao longo do tempo 

DATA DAT Média Desvio Padrão CV 
(%) 

03/09/04 15 0,703 0,010 18,62 
16/09/04 28 0,960 0,014 27,86 
30/09/04 42 2,006 0,065 10,72 
08/10/04 50 1,361 0,081 14,24 
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Tabela 8. Índice de área foliar em relação á área total de solo (IAF) ao longo do 

tempo 

DATA DAT Média Desvio Padrão CV 
(%) 

03/09/04 15 0,04 0,01 18,86 
16/09/04 28 0,17 0,04 26,28 
30/09/04 42 0,73 0,18 24,58 
08/10/04 50 0,54 0,09 16,53 
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Figura 16 – Evolução do índice de área foliar (IAF) ao longo do tempo 

 

4.2 VARIÁVEIS MICROCLIMÁTICAS DA CASA DE VEGETAÇÃO 

O resumo das características microclimáticas da casa de vegetação do 

segundo ciclo de cultivo é apresentado na Tabela 9. 
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Tabela 9. Resumo das variáveis microclimáticas coletadas no interior da casa 

de vegetação no segundo ciclo de cultivo no período de 23/09 a 

20/10/2004 

 Umidade 
relativa do ar 

Temperatura 
do ar 

Radiação 
global 

Radiação 
Líquida 

Velocidade do 
vento 

     Aberta Fechada 
 % °C MJ m-2 dia-1 m/s 
Máxima 97,18 44,28   0,519 0,121 
Mínima 13,15 8,97   0,033 0,039 
Média 68,12 23,17 8,207 5,506 0,142 0,078 
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Figura 17 - Freqüência relativa acumulada da velocidade do vento medida com 

anemômetro ultra-sônico com a casa de vegetação fechada, 

aberta e na soma das duas condições 

 

Através da Figura 17 verifica-se que para casa de vegetação aberta a 

velocidade do vento interna não ultrapassa 0,5m s-1, sendo que em 80% dos 



 48 

casos esse valor é abaixo de 0,2 m s-1. Com o fechamento das cortinas, a 

velocidade do vento é reduzida para valores abaixo de 0,12 m s-1. Combinando 

as duas condições, verifica-se que em 80% do tempo, a velocidade do vento é 

menor que 0,19 m s-1. Estes valores estão de acordo com os resultados 

encontrados por Zhang et al. (2002) trabalhando com a cultura do pepineiro. 

A média da diferença de temperatura entre folha e ar (DTfa) foi de –0,92, 

ou seja, na maioria do tempo a folha se manteve mais fria que o ar. Na Figura 

18 é apresentada a distribuição de freqüência de DTfa, em que é verificado que 

em quase metade do tempo as diferenças se mantiveram entre –0,40 e 0,26°C 

e em 71,4% do tempo entre –1,06 e 0,26°C, muito próximos da temperatura do 

ar. Os valores concordam com medidas feitas por Fynn et al. (1993) com a 

cultura do crisântemo (DTfa entre -1 e -3°C) e Yang et al. (1990d) com a cultura 

do pepineiro. 
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Figura 18 – Distribuição de freqüência da diferença de temperatura média entre 

folha e ar 
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Quanto ao tipo de regime de transferência de calor e massa, aplicou-se a 

eq. (1) com valores de 3,42⋅10-3 K-1 para coeficiente de expansão do ar a 20°C, 

9,81m s-2 para aceleração da gravidade, comprimento característico da folha de 

0,06545m, DTfa médio de –0,92°C e velocidade média do vento de 0,142m s-1, 

obtendo: 

10,0Re2 =Gr  

o que indicado uma tendência ao regime de convecção forçada, mas ainda 

muito próximo de 1 que representa um regime misto. Zolnier et al. (2001) 

encontraram um valor médio de 0,0067 para a relação Gr/Re2, nitidamente 

forçado, mas trabalhando em câmara ventilada, muito diferente do ambiente 

natural. O valor encontrado de Gr/Re2 indica que é adequada a pressuposição 

de regime misto para o modelo de transferência de massa e calor do dossel 

para o ar associada à eq. (44). 

 

4.2.1 Medidas de transpiração da cultura 

Ainda que a calibração tenha indicado uma alta qualidade de ajuste entre 

o sinal das células de carga e a massa do lisímetro, a medidas de transpiração 

da cultura apresentaram erros ao longo do dia, mais perceptíveis durante a 

noite, em que ocorreram, erroneamente, valores negativos e também picos de 

transpiração (Figura 19). Isso pode estar ligado à ação do vento sobre as 

plantas. Apesar da velocidade do vento no interior da casa de vegetação ser 

pequena, pode-se observar uma certa sincronia entre os picos de vento e 

transpiração, indicando ser esta uma das causas da perturbação. Uma solução 

seria o uso de médias mais longas e intervalos de média maiores o que diluiria 

o efeito das perturbações. No presente trabalho foram gravados dados a cada 

30 minutos com médias pontuais dos últimos 10 minutos de dados, ou seja, 
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média dos últimos de 150 pontos, e que aparentemente não se mostraram 

adequados. 
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Figura 19 - Taxa de evapotranspiração, velocidade do vento e radiação solar 

global (Rg) no interior da casa de vegetação no dia 29/09/2004, 

com cortinas abertas 

 

4.3 TESTE DO MODELO COM DADOS MEDIDOS EXPERIMENTALMENTE 

Nas Figuras Figura 24 e Figura 25 estão apresentadas a variação do 

fluxo de calor latente, medidos em experimento e simulados pelo modelo, ao 

longo do tempo com valores de coeficiente de extinção Kd e KD determinado no 

experimento. Mesmo não sendo verdadeiros, os valores negativos de 

transpiração medidos foram mantidos para melhor comparação. Observa-se 

que nos dois IAF testados a curva simulada acompanha o comportamento dos 

pontos medidos, ainda que em magnitudes menores, principalmente com IAF = 
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0,54. Possivelmente isto está relacionado com os baixos valores de coeficientes 

de extinção encontrados no experimento, quando comparados com as 

simulações usando Kd = 0,42 e KD = 0,55, obtidos do trabalho de Hand et al. 

(1992), que apresentaram melhores resultados (Figuras Figura 24, Figura 25 e 

Figura 26). Nas Tabelas Tabela 10 e Tabela 11 podem ser observadas as 

médias e os desvios padrões das diferenças entre dados e medidos. No 

experimento, as medidas de radiação difusa e radiação global foram realizadas 

em pontos fixos, próximos a linha de cultura, mas devido à baixa cobertura do 

solo, possivelmente houve uma indicação de baixa interceptação da radiação 

resultando em baixos valores de coeficientes de extinção. Os valores de Hand 

et al. (1992) foram médias espaciais obtidos com IAF próximos de 6,0 e com 

grande cobertura do solo, estando muito mais próximos dos coeficientes de 

extinção em cobertura completa preconizados no modelo desenvolvido. 

Nos gráficos das Figuras Figura 22 e Figura 26 observa-se o 

deslocamento dos valores simulados e medidos em relação a uma reta 1:1. 

Com os coeficientes de extinção determinados no experimento, em média, o 

modelo está estimando valores 0,46 e 0,54 vezes o valor real, respectivamente 

para IAF = 0,73 e 0,54. Utilizando os coeficientes de Hand et al. (1992) as 

estimativas melhoram para 0,53 e 0,66 vezes o valor real, respectivamente para 

IAF = 0,73 e 0,54. O erro ligado aos coeficientes de extinção podem estar 

associados a não adequada medição da radiação interceptada, como aparenta 

ocorrer no trabalho, como também ao tipo de modelo de interceptação utilizado. 

Yang et al. (1989) não encontraram bons ajustes para a eq. (21), que assume a 

homogeneidade da estrutura do dossel, e utilizaram uma equação da seguinte 

forma para a cultura do pepineiro: 

IAFceba ⋅−⋅+=τ  (52) 
em que a, b e c são coeficientes ajustados empiricamente. É interessante que 

em futuros trabalhos sejam feitas não apenas medidas de IAF, mas também a 

distribuição espacial da área foliar e do ângulo de inclinação, a exemplos dos 
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trabalhos de Yang et al. (1990a), Yang et al. (1990b) e Thevenard et al. (1999). 

Ao invés do formato retangular da linha de plantio adotado no presente modelo, 

o uso de outros mais suavizados poderia trazer resultados mais realistas, como 

formas senoidais (Yang et al., 1990a) ou elipsoidais (Whitfield, 1986), mas 

elevariam a complexidade do modelo e das medidas de campo. 

Nas Figuras Figura 23 e Figura 27 estão apresentadas as temperaturas 

foliares simuladas e medidas, verificando-se que o modelo gera uma estimativa 

boa, mas com tendência de subestimativa. Os desvios médios entre valores 

simulados e medidos foram de -1,51 e -1,38°C, respectivamente para IAF de 

0,73 e 0,54, com coeficientes de extinção determinados no experimento, e de -

1,30 e -0,94, respectivamente para IAF de 0,73 e 0,54, com coeficientes de 

extinção obtidos por Hand et al. (1992). 
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Figura 20 – Variação do fluxo de calor latente (λE) medido e simulado entre os 

dias 28/09 e 01/10/2004 utilizando Kd = 0,197 e KD = 0,333 (IAF = 

0,73) 
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IAF = 0,54

-30

20

70

120

170

220

270

08/10
12:00

09/10
00:00

09/10
12:00

10/10
00:00

10/10
12:00

11/10
00:00

11/10
12:00

12/10
00:00

12/10
12:00

13/10
00:00

13/10
12:00

14/10
00:00

14/10
12:00

Data e Hora

Fl
ux

o 
de

 C
al

or
 L

at
en

te
 ( λ

E,
 W

 m
-2

)

Simulado Medido  
Figura 21 – Variação do fluxo de calor latente (λE) medido e simulado entre os 

dias 09/10 e 13/10/2004 utilizando Kd = 0,197 e KD = 0,333 (IAF= 

0,54) 
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Figura 22 – Fluxo de calor latente (λE) medido e simulado utilizando Kd = 0,197 

e KD = 0,333 com IAF de 0,73 e 0,54 
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Figura 23 – Temperatura de folha medida e simulada utilizando Kd = 0,197 e 

KD = 0,333 com IAF de 0,73 e 0,54 
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Figura 24 – Variação do fluxo de calor latente (λE) medido e simulado entre os 

dias 28/09 e 01/10/2004 utilizando Kd = 0,42 e KD = 0,55 (IAF = 

0,73) 
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Figura 25 – Variação do fluxo de calor latente (λE) medido e simulado entre os 

dias 09/10 e 13/10/2004 utilizando Kd = 0,42 e KD = 0,55 (IAF = 

0,54) 
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Figura 26 – Fluxo de calor latente (λE) medido e simulado utilizando Kd = 0,42 

e KD = 0,55 com IAF de 0,73 e 0,54 
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Figura 27 – Temperatura de folha medida e simulada utilizando Kd = 0,42 e KD 

= 0,55 com IAF de 0,73 e 0,54 

 

Tabela 10. Média e desvio padrão das diferenças entre valor simulado e 

medido, utilizando Kd = 0,197 e KD = 0,333 

  Td  LE H BOC BOL 
  (°C)  W m-2 

IAF = 0,73 -1,51  -0,05 -14,14 -9,55 -4,58 Média IAF = 0,54 -1,38  -11,54 -24,24 -33,40 -2,38 
IAF = 0,73 1,14  36,39 44,46 25,15 6,33 Desvio 

Padrão IAF = 0,54 1,58  37,69 68,90 63,10 4,49 
 

Tabela 11. Média e desvio padrão das diferenças entre valor simulado e 

medido, utilizando Kd = 0,42 e KD = 0,55 

  Td  LE H BOC BOL 
  (°C)  W m-2 

IAF = 0,73 -1,30  2,05 -12,56 -7,61 -2,84 Média IAF = 0,54 -0,94  -5,94 -21,16 -28,06 0,97 
IAF = 0,73 1,02  35,75 43,82 22,38 4,10 Desvio 

Padrão IAF = 0,54 1,99  34,98 67,26 57,25 4,95 
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Uma dificuldade enfrentada no trabalho foram os erros nas leituras de 

transpiração do lisímetro de células de carga, visíveis nas Figuras Figura 20, 

Figura 21, Figura 24 e Figura 25, que não permitiram comparações mais 

precisas entre o modelo e os dados reais. Uma solução proposta é 

desenvolvimento de filtros de ruído que eliminem regiões de grande variação de 

sinal, e que exigiria um estudo à parte. 

A variação do fluxo de calor sensível (H) simulado e medido, ao longo do 

tempo, estão apresentadas nas Figuras Figura 28 a Figura 31, não mostrando 

boas estimativas, principalmente durante o período diurno. O aparente mau 

desempenho pode não estar associado diretamente a erros no modelo, mas a 

erros na medida de H. Um vez que H foi determinado como resíduo da equação 

(19), e ainda foi desprezada a contribuição da fotossíntese, erros acumulados 

nas outras variáveis, como transpiração e interceptação de radiação, podem 

resultar em grandes erros na medida de H. Nota-se nas Figuras que em grande 

parte do tempo existe uma tendência do modelo acompanhar a curva de fluxo 

de calor sensível medido. Outro erro pode estar associado ao modelo de 

transferência de calor sensível utilizado. Embora se tenha assumido um regime 

de convecção mista, pode ter havido também um regime de convecção livre nos 

momentos de maior temperatura do dia, quando a cultura não consegue 

dissipar toda energia na forma de transpiração. As altas temperatura também 

podem ter desencadeado o fechamento dos estômatos, uma forma natural de 

defesa das plantas contra a perda excessiva de água, aumentando o fluxo de 

calor sensível, como aparentemente se observa nas Figuras Figura 28 a Figura 

31. O modelo de resistência estomática pode não ser adequado para prever tal 

situação sendo recomendável o uso de outros. Stanghellini & van Meurs (1992) 

usaram uma equação em função do quadrado da temperatura do ar e da 

potência do expoente do déficit de pressão de vapor, diferente da relação 

exponencial usada no presente modelo. A comprovação desta hipótese poderia 

ser realizada através de medidas da resistência estomática por meio de 

porômetria. 
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Figura 28 – Variação do fluxo de calor sensível (H) medido e simulado entre os 

dias 28/09 e 01/10/2004 utilizando Kd = 0,197 e KD = 0,333 (IAF = 

0,73) 
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Figura 29 – Variação do fluxo de calor sensível (H) medido e simulado entre os 

dias 09/10 e 13/10/2004 utilizando Kd = 0,197 e KD = 0,333 (IAF= 

0,54) 
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Figura 30 – Variação do fluxo de calor sensível (H) medido e simulado entre os 

dias 28/09 e 01/10/2004 utilizando Kd = 0,42 e KD = 0,55 (IAF = 

0,73) 
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Figura 31 – Variação do fluxo de calor sensível (H) medido e simulado entre os 

dias 09/10 e 13/10/2004 utilizando Kd = 0,42 e KD = 0,55 (IAF = 

0,54) 
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O modelo também não gerou estimativas precisas do balanço de ondas 

curtas (BOC) e ondas longas (BOL) (Figuras Figura 32 a Figura 35), mas 

observaram-se melhores resultados com coeficientes de extinção Kd = 0,42 e 

KD = 0,55 de Hand et al. (1992), principalmente para o BOL, corroborando para 

a necessidade da determinação mais adequada destes coeficientes. Aqui, a 

semelhança dos fluxos de λE e H, nota-se que os valores estimados 

acompanham a variação dos valores reais, também em diferentes proporções, 

indicando que uma melhor calibração possa conduzir para melhores resultados. 
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Figura 32 – Variação do Balanço de Ondas Curtas (BOC) medido e simulado 

utilizando Kd = 0,197 e KD = 0,333, para IAF de 0,73 e 0,54 
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Figura 33 – Variação do Balanço de Ondas Longas (BOL) medido e simulado 

Kd = 0,197 e KD = 0,333, para IAF de 0,73 e 0,54 
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Figura 34 – Variação do Balanço de Ondas Curtas (BOC) medido e simulado 

utilizando Kd = 0,42 e KD = 0,55, para IAF de 0,73 e 0,54 
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Figura 35 – Variação do Balanço de Ondas Longas (BOL) medido e simulado 

Kd = 0,42 e KD = 0,55, para IAF de 0,73 e 0,54 

 

Embora se verifique que o modelo como um todo não forneceu 

estimativas precisas, observa-se que a sua variação ao longo do tempo 

acompanha o comportamento dos valores medidos em experimento, 

principalmente para λE, BOC e BOL. Uma calibração adequada, principalmente 

para os coeficientes de extinção para radiação direta (KD) e difusa (Kd), 

provavelmente resultará em melhores estimativas. Além disso, o processo de 

modelagem permitiu um melhor entendimento do processo de trocas de energia 

no sistema dossel possibilitando seu uso em futuras aplicações em estudos do 

microclima em casas de vegetação. 
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5 CONCLUSÕES 

O modelo desenvolvido permitiu um melhor entendimento dos processos 

de trocas de energia do dossel, conectando seus componentes em uma forma 

matemática, possibilitando sua aplicação em trabalhos com microclima em 

casas de vegetação. Ainda que o modelo não tenha sido capaz de estimar 

precisamente os valores medidos em experimento, os resultados gerados 

acompanharam a variação dos dados reais, indicando que a sua formulação 

está adequada, necessitando apenas de uma melhor calibração, principalmente 

nos coeficientes de extinção da radiação pelo dossel. Além disso, a modelagem 

foi importante para verificação da restrição de alguns submodelos e abordagens 

utilizadas, como na determinação da resistência estomática e do fluxo de calor 

sensível. 
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