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RESUMO 
 
 
 
A mudança na cobertura do solo provoca alterações no balanço de energia e no 

balanço hídrico à superfície. O uso inadequado do solo pode levar a uma condição 

de degradação avançada, a qual é denominada de processo de desertificação. No 

Brasil, existem vários Núcleos de Desertificação, dentre os quais o Núcleo de 

Desertificação do Seridó (RN-PB). Assim, o presente trabalho partiu da premissa de 

que o processo de desertificação na região do Seridó Potiguar (RN), possivelmente, 

tem causado variabilidades na temperatura da superfície, no albedo e nos fluxos de 

energia e massa (evapotranspiração/fração evaporativa). Para comprovar as 

mudanças decorrentes deste processo foi realizada uma análise 

descritiva/comparativa entre dados de área degradada e área com Caatinga 

preservada (Estação Ecológica do Seridó-ESEC). Para tanto, utilizou-se de um 

algoritmo híbrido, o qual é composto de parametrizações de vários algoritmos tais 

como: o Surface Energy Balance Algorithms for Land/SEBAL, Simplified Surface 

Energy Balance/SSEB, Simplified Energy Balance Index/S-SEBI, e de imagens TM – 

Landsat 5, das órbitas-ponto: 215/65, adquiridas gratuitamente junto ao INPE – 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – sob a condição de céu claro, para datas 

dos anos de 1990, 1995, 1998, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007. Comparando os 

resultados obtidos em área degradada e vegetada, foi observado a existência de 

diferenças entre os valores médios do albedo, saldo de radiação e fração 

evaporativa. Esta diferença também foi comprovada de forma significativa por meio 

de teste estatístico (teste t de student), o que corrobora a hipótese de que o 

processo de desertificação derivado do mau uso do solo e das condições climáticas 

da região está causando alterações nas variáveis constituintes do balanço de 

energia. 

 

 

Palavras–chave: Albedo; Balanço de Energia; Fração Evaporativa; Seridó Potiguar 

  



 

 

ABSTRACT 
 
 
The change in soil cover causes changes in the energy balance and surface water 

balance. Inadequate soil use can lead to an advanced degradation condition, which 

is called a desertification process. In Brazil, there are several Desertification Nuclei, 

among which the Seridó Desertification Nucleus (RN-PB). Thus, the present work 

started from the premise that the desertification process in the Seridó Potiguar (RN) 

region has possibly caused variability in surface temperature, albedo, and energy 

and mass fluxes (evapotranspiration / evaporative fraction). To verify the changes 

resulting from this process, a descriptive / comparative analysis was carried out 

between degraded area data and preserved Caatinga area (Seridó-ESEC Ecological 

Station). For this, a hybrid algorithm was used, which is composed of 

parametrizations of several algorithms such as: Surface Energy Balance Algorithms 

for Land / SEBAL, Simplified Surface Energy Balance / SSEB, and S-SEBI, and Of 

images - Landsat 5, of orbits-point: 215/65, acquired free of charge from INPE - 

National Space Research Institute - under the condition of clear sky, for dates of 

1990, 1995, 1998, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007. Comparing the results obtained in 

degraded and vegetated areas, it was observed the existence of differences between 

the average values of albedo, radiation balance and evaporative fraction. This 

difference was also significantly demonstrated by means of a statistical test 

(student's t test), which corroborates the hypothesis that the desertification process 

derived from the misuse of the soil and the climatic conditions of the region is causing 

changes in the constituent variables of the Energy balance. 

 
 
Keywords: Albedo; Energy Balance; Evaporative fraction; Seridó Potiguar 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

O processo de desertificação, de acordo com a Convenção das Nações 

Unidas para o Combate à Desertificação (United Nations Conversion to Combat 

Desertification, UNCCD), é a degradação das terras nas zonas áridas, semiáridas e 

subúmidas secas, resultantes de vários fatores, incluindo variabilidades e mudanças 

climáticas e as atividades antrópicas. Esta problemática atinge vários países e que 

gera altos custos sociais, econômicos e ambientais, requerendo prudência por parte 

da gestão pública em todos os níveis (nacional, estadual e municipal), pois suas 

causas e consequências interligam ações entre o meio ambiente e os modelos de 

desenvolvimento sociais, com efeitos que influenciam questões como a segurança 

alimentar, preservação da biodiversidade, efeitos migratórios, assoreamento dos 

corpos d’água e ampliação do quadro de escassez hídrica (MMA, 2004). 

A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO, 

Food and Agriculture Organizarion of the United Nations) qualifica os seguintes 

fatores como responsáveis pela intensificação da desertificação: rigor das condições 

climáticas durante o período considerado (precipitação anual, principalmente); 

pressão populacional e padrão de vida das pessoas envolvidas; nível de 

desenvolvimento do país e qualidade das medidas preventivas adotadas (PAN 

Brasil, MMA, 2004). 

No Brasil, estudos a respeito da desertificação iniciaram mais efetivamente na 

década de 1970, com Vasconcelos Sobrinho (1972) sobre os efeitos deste processo 

no Nordeste Brasileiro. Como resultados destas pesquisas criou-se o termo “Núcleos 

de Desertificação”, que correspondem às áreas já comprometidas com o processo e 

em condições de irreversibilidade. Posteriormente, os trabalhos pulicados são de 

autoria da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e do Ministério 

do Meio Ambiente (MMA), em conjunto com instituições públicas e/ou privadas, ou 

encontrados em literatura de áreas mais específicas como 

Meteorologia/Climatologia. 

Delimitando a problemática à região do Seridó, Souza (2014) destacou que, 

de acordo com os últimos dados divulgados pela UNCCD, essa região é uma das 

principais áreas de desertificação no Brasil. De acordo com estudos realizados pela 

EMBRAPA (2009), cerca de 980.711 km2 das áreas brasileiras são suscetíveis à 
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desertificação, e dessas, 2.341 km2 pertencem a região do Seridó localizada entre 

os estados do Rio Grande do Norte/RN e Paraíba/PB (ANDRADE-LIMA, 1981; 

THOMAZ et al., 2009).  

Nesta região, as principais causas para a intensa degradação é o 

desmatamento da Caatinga para uso na agricultura, pecuária, mineração, extração 

de argila de solos aluviais e retirada de madeira, a qual é a principal matriz 

energética doméstica e da produção ceramista (MMA, PAN-RN. 2005; PEREZ-

MARIN et al., 2012). De acordo com Morais (2005), segundo dados do Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI/RN, entre 1989 e 2001, foi registrado 

um crescimento relativo da ordem de 93,9% na atividade ceramista no estado do Rio 

Grande do Norte. Especificamente no Seridó, o crescimento no período foi de 690%. 

Em 2004, levantamentos realizados por órgãos públicos e privados mostraram que, 

das 141 empresas produtoras de cerâmica identificadas no RN, 66 situavam-se na 

região Seridó (SAMPAIO et al., 2003; SEDEC, 2004; MORAIS, 2005; MMA, 

PAN/RN, 2005; LOPES et al., 2011). Paralelamente aos estudos econômicos, outros 

estudos mostraram que, atualmente, ocorre intensa degradação nos municípios 

vizinhos ao Núcleo de Desertificação do Seridó, resultando em aumento da área 

degradada que integra este núcleo (CANDIDO et al., 2002, LOPES et al., 2011). 

Apesar da problemática citada, e considerando que a Caatinga ocupa cerca 

de 12% do território nacional, contando com as áreas de transição para outros 

biomas, apenas 3,56% deste bioma pertence a Unidades de Conservação Federais 

e destes, apenas 0,87% em unidades de uso indireto (parques nacionais, reservas 

biológicas e estações ecológicas). Além das unidades federais, existem sete 

unidades estaduais, sendo a Estação Ecológica do Seridó (ESEC-SERIDÓ), no Rio 

Grande do Norte, a única Unidade de Conservação Federal implantada em 1984 

(CAMACHO E BATISTA, 2005).  

De acordo com o Intergovernmental Panel on Climate Change-IPCC/AR4 

(2007), existem poucos estudos em relação a Caatinga, pois sua vegetação original 

encontra-se fragmentada espacialmente, dispersada em meios a campos agrícolas e 

áreas abandonadas. Isto gera complexidade em seu estudo, ao mesmo tempo em 

que o pouco conhecimento disponível cria a necessidade de mais pesquisas neste 

bioma. Em consonância, o Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas-PMBC (2014), 

ressalta que são poucos os documentos que correlacionam a produção da biomassa 

com as variações dos elementos do clima e os que trazem as variáveis biofísicas 
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dos biomas brasileiros são apresentados apenas em eventos científicos e em 

dissertação e teses. A pouca disponibilidade de informações dificulta fortemente a 

criação e viabilização de políticas públicas nacionais e internacionais (BVRIO, 2012). 

Logo, é de fundamental importância trabalhos que disseminem conhecimentos a 

respeito das causas e consequências relativas à problemática, de maneira que 

também venham a proporcionar metodologias que visem auxiliar futuras pesquisas. 

Para tanto, o presente trabalho sugere o estudo de mudanças causadas pelas 

mudanças no uso do solo em variáveis biofísicas constituintes do balanço de 

energia, tais como albedo, saldo de radiação e fração evaporativa, fluxos de massa 

e energia, que atuam diretamente no clima local e, consequentemente, na flora e 

fauna. Com isto, estas variáveis podem serem utilizadas como indicadores de 

preservação e/ou degradação ambiental, dependendo do objetivo pretendido e dos 

resultados alcançados.  

Este trabalho procurou responder a seguinte problemática: o processo de 

desertificação como consequência do mau uso do solo, realmente, impacta os fluxos 

de massa e energia à superfície na região do Seridó potiguar? Para tanto, partiu da 

hipótese de que o uso inadequado do solo e as consequentes modificações em sua 

cobertura pode causar variações nos elementos meteorológicos tais como: 

precipitação, temperatura da superfície, albedo e fluxos de energia e massa 

(evapotranspiração), o que pode acarretar a aceleração do processo de 

desertificação nesta região.  

Teve como objetivo geral identificar e avaliar áreas sobre riscos de 

degradação e os impactos causados nas variáveis biofísicas do albedo, saldo de 

radiação diário, e fração evaporativa. Possuiu os seguintes objetivos específicos:  

estimar os componentes do balanço de energia e a fração evaporativa pixel a pixel 

para duas áreas (degredada e vegetada) situadas na região do Seridó Potiguar; 

avaliar os impactos da degradação ambiental nos valores do albedo de superfície, 

do saldo de radiação diário e da fração evaporativa, partições do balanço de 

energia; e validar o desempenho do algoritmo híbrido compostos por partes do 

algoritmo Surface Energy Balance Algorithms for Land/SEBAL e partes do Simplified 

Surface Energy Balance/SSEB e Simplified Surface Energy Balance Index/S-SEBI, 

comparando suas estimativas com dados obtidos em pesquisa literária.   

Por fim, o trabalho foi estruturado da seguinte maneira: o tema Desertificação 

é abordado no referencial teórico, com base em estudos e pesquisas realizadas a 
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nível global e, em particular, no Brasil, com destaque para a região do Seridó. Ainda 

nesse tópico são apresentados os aspectos climáticos que influenciam a 

degradação do solo, bem como estudos sobre a identificação das Áreas 

Susceptíveis à Desertificação (ASD) e a importância da aplicação do cômputo da 

evapotranspiração para emprego em aplicações tais como estudos hidrológicos, 

agronômicos e de modelagem atmosférica. Dando seguimento, o tópico material e 

métodos expõem informações relativas as áreas de estudo (localização, vegetação, 

clima, solo economia), como também dados das imagens selecionadas para 

processamento e dados do satélite Landsat 5 Thematic Mapper (TM), bem como, as 

fases de processamento das imagens junto ao algoritmo híbrido, e ainda, apresenta 

a base estatística utilizada. Continuando, os resultados e discussões traz uma 

análise descritiva dos valores obtidos para as variáveis biofísicas, para datas dos 

anos de 1990, 1995, 1998, 1999, 2001, 2003, 2005, e 2007. E, concluindo, são 

apresentadas as considerações finais, baseadas nas propostas alcançadas junto 

aos resultados. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 
 
2.1  Desertificação 

 
 
O termo desertificação foi utilizado pela primeira vez na publicação “Climats, 

Florests et Desertification de l’ Áfrique Tropicale” do autor André Aubreville, para 

caracterizar a substituição de florestas por savanas. Alguns anos depois este termo 

foi utilizado para definir problemas ambientais globais devidos ás condições de seca 

correntes em regiões da África, tais como Senegal, Mauritânia, Burkina-Faso Mali, 

Chade e Sudão (GLANZT E ORLOVSKY, 1983; MAINGUET, 1991; NASCIMENTO, 

2013).  

A discussão sobre os efeitos da desertificação, enquanto preocupação global 

teve início em 1972, em Estocolmo, durante a 1ª Conferência Mundial sobre o Meio 

Ambiente Humano, promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU). No 

Brasil, destacam-se as pesquisas do ecólogo Vasconcelos Sobrinho sobre os efeitos 

da desertificação no Nordeste Brasileiro, realizadas na década de 1970. Nos artigos 

que tratavam do problema, Vasconcelos Sobrinho incluiu o termo “Núcleos de 

Desertificação”, por ele criado para definir as áreas já comprometidas no processo e 

em condições de irreversibilidade (SALES, 2002; ALMEIDA, 2009). 

Segundo a Articulação do Semiárido-ASA (1999), os primeiros registros sobre 

desertificação datam de 2.000 a.C. e descrevem processos de degradação 

ambiental na Mesopotâmia (Iraque, Oriente Médio). Os povos mesopotâmicos 

desenvolveram uma agricultura baseada na irrigação, e utilizavam ambientes 

florestais para o plantio. A degradação da floresta foi sendo progressivamente 

desertificando o local, onde hoje só há areia. De acordo com Charney (1975), os 

efeitos da seca e desertificação passou a ser uma preocupação mundial a partir da 

grande seca do Sahel, região semiárida, situada abaixo do deserto do Saara 

(Africa), na qual, entre 1968 e 1974, morreram de fome mais de 200 mil pessoas. 

Em função desse evento, a Organização das Nações Unidas (ONU) realizou uma 

série de ações para combater a desertificação na região do Sahel. Com isto, em 

1977, foi realizada a 1ª Conferência da ONU sobre Desertificação, em Nairobi, com 

o intuito de colocar a questão da desertificação na agenda internacional. Contudo, a 

desertificação passa a assumir uma posição política e econômica mais intensa, de 

fato, em 1992, a partir da conferência da ONU sobre Meio Ambiente e 
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Desenvolvimento, realizada no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, em junho de 

1992, a Rio-92. Nesta conferência, a discussão sobre Desertificação foi aprofundada 

no capítulo 12 da Agenda 21. Com isto, em 17 de junho de 1994, em Paris, a ONU 

finalizou a negociação de adoção da Convenção para o Combate à Desertificação, a 

CCD, que entrou em vigor em dezembro de 1996. (ASA, 1999) 

Este processo possui origens na combinação de diversos fatores, nem todos 

climáticos, estando geralmente relacionado ao modo como o homem utiliza os 

recursos naturais e representa uma das maiores problemáticas ambientais em nível 

global, produzindo a deterioração das terras, seguida de perda da fertilidade dos 

solos, redução da disponibilidade hídrica e queda da produtividade (SILVA E 

ROCHA, 2011). Caracteriza-se por indicadores, tais como: elevação da temperatura 

média anual; redução progressiva das precipitações; diminuição da média da 

umidade relativa; aumento da amplitude térmica diária, devido à falta de vapor de 

água no ar; agravamento do déficit hídrico dos solos e abaixamento do lençol 

freático (CARVALHO, 2007). 

Albuquerque et al. (2002) retrata a desertificação como um fenômeno que 

ocorre em um círculo vicioso de degradação crescente. Neste, a erosão diminui a 

capacidade de retenção de água pelos solos, o que leva à redução de biomassa, 

com menor suporte de matéria orgânica, o solo se torna cada vez menos capaz de 

reter a água, a cobertura vegetal diminui seu porte e empobrece aumentando a área 

de incidência direta da radiação solar dessecando ainda mais o solo, acelerando a 

erosão e, por conseguinte a aridez. Suas principais consequências são a geração de 

altos custos sociais, econômicos e ambientais. Segundo Souza (2008) as perdas 

econômicas anuais devido à desertificação giram em torno de 4 bilhões de dólares e 

o custo de recuperação dessas terras chega a 10 bilhões de dólares por ano, em 

escala planetária. Contudo, deve-se considerar que sua evolução ocorre de modo 

específico, característico para cada local, possuindo causas diretas e indiretas da 

ação do homem sobre o meio ambiente e de condições do próprio ambiente  (SILVA 

E ROCHA, 2011). 

Porém, existem muitas definições de desertificação registradas, algumas com 

contradições. Em geral, seguem, principalmente, duas abordagens: na primeira, a 

desertificação é considerada um processo de mudança. Na segunda abordagem, ela 

é vista como o resultado final de um processo de mudança.  Os tipos de mudanças 

também são fontes de controvérsia: deterioração do ecossistema, degradação da 
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vegetação, diminuição e destruição do potencial biológico, etc (CARVALHO, 2007). 

O conceito de deserto difere do conceito de desertificação, pois o deserto implica a 

ocorrência do clima essencialmente árido, onde a evaporação potencial apresenta 

grande superávit em relação à precipitação anual. Há, por consequência, carência 

de água e muito baixo desenvolvimento da biosfera. Já a desertificação deve ser 

entendida como um conjunto de fenômenos que conduz determinadas áreas a se 

transformarem em desertos ou a elas se assemelharem; portanto, pressupõe um 

processo dinâmico (PAE-CE, 2010). E ainda, de acordo com D’Odorico et al. (2012), 

este processo constitui de uma mudança nas propriedades do solo, na vegetação ou 

no clima, resultada das persistentes perdas de produção do ecossistema, a qual é 

fundamental para a sustentabilidade da vida. Por outro lado, a degradação da terra é 

a perda ou redução, temporária ou permanente, da produtividade econômica ou 

biológica causadas pelo mau uso do solo, pela perda da vegetação natural ou por 

fenômenos naturais, como a variabilidade climática (MMA E PANBRASIL, 2004; 

ZIKA E ERB, 2009). 

No Brasil, as pesquisas realizadas pelo ecólogo pernambucano João 

Vasconcelos Sobrinho (1974) indicavam que os semiáridos brasileiros possuíam 

todas as características ecológicas que conduz à formação dos grandes desertos 

existentes em outras regiões do globo. De acordo com o ecólogo as regiões 

semiáridas do Brasil poderiam vir a torna-se “um deserto atípico, diferenciado do 

típico deserto saariano, pela incidência de precipitações e natureza do solo, mas 

com as mesmas implicações de inabitabilidade.” Para ele, o desequilíbrio ecológico 

observado permitia aos seres vivos que habitam essa faixa “apenas uma existência 

precária, com imenso esforço de adaptação e sobrevivência” (PAN BRASIL-MMA, 

2004). 

Entre outras contribuições, Vasconcelos Sobrinho, baseado em suas 

pesquisas de campo e em estudos desenvolvidos junto à Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) identificou quatro áreas com fortes indícios 

de desertificação, as quais denominou por núcleos de desertificação (Núcleos de 

Gilbués/PI, de Irauçuba/CE, do Seridó/RN e de Cabrobó/PE), sendo essa 

denominação oficializada pelo Ministério do Meio Ambiente, em 1998/1999, visando 

o desenvolvimento de ações prioritárias (BAHIA, 2014). 

Resultados de estudos realizados por Lopes et al. (2011), e Candido et al. 

(2002), com o objetivo de avaliar e estabelecer graus de desertificação, e ainda, 
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delimitar áreas em processo de desertificação, mostraram que ainda ocorre uma 

degradação intensa nos municípios vizinhos ao núcleo, resultando no aumento da 

área da região de desertificação do Seridó. Verificou-se que também se evidencia a 

degradação nos municípios de Patos, Quixaba, São José do Bonfim e Santo André – 

Paraíba/PB – se encontram com uma área do município comprometida com a 

degradação, tal como os municípios de Santana dos Matos, São Rafael, Itajá, Paraú 

e Campo Grande – Rio Grande do Norte/RN. Lopes et al. (2011), com base nos 

resultados encontrados, sugerem que seria fundamental observar a evolução da 

degradação na região. Segundo o Panorama de Desertificação do RN (MMA, 2004; 

PAN-RN, 2005), os Núcleos de Desertificação apresentam um dinamismo próprio, 

com tendência de expansão em detrimento de áreas vizinhas, caso se agucem os 

processos desencadeadores de sua formação.  

Em consonância, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e 

Alimentação/FAO, qualifica os seguintes fatores como responsáveis pela 

intensificação da desertificação: rigor das condições climáticas durante o período 

considerado (precipitação anual principalmente); pressão populacional e padrão de 

vida das pessoas envolvidas; nível de desenvolvimento do país e qualidade das 

medidas preventivas adotadas (PAN BRASIL-MMA, 2004).  

No Brasil a desertificação atinge a parcela da população mais vulnerável. 

Estudos realizados por Souza (2005) destacaram que, dos 1.482 municípios 

comprometidos de alguma forma, 771 apresentaram os menores índices de 

desenvolvimento humano (IDH). Dados do MMA (2004), constataram que 42% da 

população mundial habitam as áreas semiáridas. Estes habitantes possuem 

indicadores socioeconômicos baixos e/ou muito baixos, o que os proporcionam uma 

existência precária, exigindo adaptação para sua sobrevivência. Carvalho (2007) 

ainda ressaltou que a ocupação espacial em ritmo acelerado, a alta densidade 

demográfica, constitui um fator agravante pra o problema, pois leva à exaustão de 

grande parte dos recursos naturais, já que exerce uma grande pressão sobre estes. 

 
 

2.1.2 Aspectos Climáticos das Áreas Brasileiras Susceptíveis à Desertificação 
 
 
O estudo e a identificação das Áreas Susceptíveis à Desertificação (ASD) no 

Brasil basearam-se na definição de aridez adotada pela ONU na elaboração do Atlas 
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Mundial da Desertificação, formulada por Thornthwaite (1941). Conforme esta 

definição, o grau de aridez de uma região consiste na razão entre as médias anuais 

de precipitação e a Evapotranspiração Potencial (ETP). Esta definição foi aceita em 

1977, para fins de aplicação do Plano de Ação de Combate à Desertificação das 

Nações (TEIXEIRA et al., 2011; BARROS, 2013; MMA, 2004).  

De acordo com Matallo Jr. (1999) o mapa da suscetibilidade à desertificação, 

elaborado pelo Núcleo Desert, juntamente com o IBAMA, aperfeiçoado no âmbito do 

Plano Nacional de Combate à Desertificação, estabelece três categorias de 

suscetibilidade conforme o índice de aridez, obedecendo a seguinte escala: muito 

alta – de 0,05 até 0,20; alta – de 0,21 até 0,50 e moderada – de 0,51 até 0,65. O 

cálculo deste índice tinha sido ajustado por Penman em 1953, sendo utilizado na 

formulação da classificação utilizada para a elaboração do World Atlas of 

Desertification (UNEP, 1992) e na definição do escopo de aplicação da UNCCD. 

Seguindo estas perspectivas, as ASDs brasileiras foram delimitadas baseando-se 

nas referências adotadas pela UNCCD com base no índice de aridez já mencionado 

anteriormente, levando em consideração a tese de doutorado do Brito (2000) sobre 

“Modelo regional de estimativa de balanço hídrico aplicado à variabilidade climática 

do Nordeste do Brasil” (BAHIA, 2014). Posteriormente, um documento brasileiro 

sobre indicadores de desertificação, elaborado a partir das contribuições de 

diferentes pesquisadores, foi proposto à FAO apontando indicadores sócio 

econômicos, biológicos, físicos e espectrais (MATALLO JR., 2001) 

O clima da região semiárida do nordeste brasileiro apresenta características 

específicas, que podem ser resumidas da seguinte forma: temperaturas altas, acima 

dos 20º C de médias anuais; precipitações escassas e irregulares, restritas a poucos 

meses do ano (280 a 800 mm); e déficit hídrico. (ROCHA, 2009; ARAÚJO, 2011), 

esta região apresenta os maiores índices de desertificação, sendo uma área de 

ocorrência de secas. Oficialmente, foi delimitada em 1989, sob orientações 

estabelecidas na Constituição Federal de 1988, sendo denominada a partir daí como 

Região Semiárida do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).  

Em 2000 essa região abrangia uma superfície de 895.254,40 km², sendo então 

integrada por 1.031 municípios, com um total de habitantes de 19.326.007 

habitantes. Em 2005, a região aumentou para 969.589 km², passando a englobar 

1.133 municípios e 20.858.264 habitantes (Ministério da Integração Nacional, MIN, 

2005). A nova classificação usou como critérios a inclusão de municípios com 
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precipitação média anual igual ou inferior a 800 milímetros (mm), índice de aridez 

limitados à 0,21 a 0,50 e déficits hídricos diários (relação entre a precipitação e a 

evapotranspiração) iguais ou superiores a 60% (MIN, 2005).  

As causas e consequências da desertificação, degradação de terras e 

ocorrência de secas, e a relação entre estes e a influência humana é um assunto 

complexo e ainda pouco entendido. A seca por si só é um fenômeno natural que se 

diferencia da aridez, já que se restringe a regiões de baixa precipitação e é uma 

característica permanente do clima possuindo caráter regional. Quando em longos 

períodos levam a perdas de recursos naturais ocasionando diminuição da cobertura 

vegetal, degradação do solo, mudança do efeito de albedo – quantidade de radiação 

solar refletida de um objeto ou superfície (PBMC, 2014). Entre as principais secas 

ocorridas na região que compreende a Caatinga, mencionam-se aquelas ocorridas 

em: 1915; 1919/20; 1931/32; 1942; 1951/53; 1958; 1966; 1970; 1972; 1976; 

1979/80; 1982/83; 1993; 1998/99 (GUERRA, 1981). Apesar disto, pesquisas 

científicas mostraram alguma relação com o fenômeno El Niño. Durante os eventos 

do El Niño, a seca ocorre com frequência na Austrália, Indonésia, sudeste da Ásia, 

Nordeste do Brasil, e partes da África (SALES, 2002). Secas ocasionais, sazonais, e 

secas mais severas de longos períodos podem ser causadas ou agravadas pela 

influência humana sobre o meio ambiente (PAN- BRASIL, MMA, 2004).  

 
 
2.2 Evapotranspiração: Características, Aplicações e Métodos para Obtenção 
 
 

A evapotranspiração (ET) é um dos principais componentes do ciclo 

hidrológico, responsável por quase todo o volume de água transferido dos 

continentes para a atmosfera. O seu valor integrado no tempo é empregado em 

diferentes aplicações em estudos hidrológicos, agronômicos e de modelagem 

atmosférica (BASTIAANSSEN et al., 1998a; SANTOS, 2009.) A evapotranspiração é 

um conjunto de dois processos, um físico e outro físico-biológico, sendo, 

respectivamente, a transferência simultânea de água para a atmosfera, em forma de 

vapor, diretamente das superfícies líquidas ou do solo, através das plantas, sendo o 

principal componente do balanço hídrico (MATALLO Jr., 1999; SANTOS et al., 2008; 

BARROS, 2013). 
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O conhecimento da evapotranspiração é fundamental para o planejamento de 

atividades ligadas à gestão de bacias hidrográficas, em modelagem (meteorológica 

e hidrológica), no manejo hídrico da agricultura irrigada, na avaliação do impacto das 

alterações climáticas, estudos de recarga das águas subterrâneas, irrigação 

desempenho e planejamento de uso da terra (BEZERRA et al., 2008; OLIVEIRA et 

al., 2015). 

A Evapotranspiração Potencial (ETP) é a quantidade de água transferida para 

a atmosfera por evaporação e transpiração, na unidade de tempo, de uma superfície 

extensa completamente coberta de vegetação de porte baixo e bem suprida de 

água. Os valores da evapotranspiração real são iguais ou menores que a 

evapotranspiração potencial, porém demandam um longo tempo de observação e 

necessita de aparelhos com custeio alto. Para base de estudos, o Boletim nº 56 de 

Allen et al (1998) da Food and Agricultural Organization (FAO) define a 

evapotranspiração de referência (ETo) como sendo a evapotranspiração de uma 

cultura hipotética, com altura fixa de 0,12m, albedo igual a 0,23 e resistência da 

cultura ao transporte de vapor d’água igual a 70 s m-1. Pode-se assumir esta cultura 

hipotética por uma superfície gramada, de altura uniforme, em crescimento ativo, 

cobrindo totalmente a superfície do solo e sem restrição hídrica. 

Bezerra et al. (2007) e Silva et al. (2008) destacaram que a quantificação da 

evapotranspiração é de grande importância na modelagem hidrológica e 

meteorológica, sendo indispensável no manejo hídrico sustentável. O mapeamento 

da ET possibilita identificar padrões que diferenciam áreas irrigadas das não 

irrigadas, bem como diferenças existentes na ET no interior do perímetro estudado. 

De forma análoga, Eltahir (1998) e Zhan et al. (2004), Garcia et al. (2008); Lopes et 

al. (2010) também consideraram a evapotranspiração como um meio de acesso para 

o monitoramento da desertificação, já que a temperatura da superfície varia com o 

uso e cobertura do solo, ocasionando variações nos processos climáticos, o que 

pode modificar o balanço da energia da superfície, mas afirmam que, apesar disto, 

ela não tem sido muito usada para este fim. 

Quanto aos vários métodos de estimativa da ET, Assad e Sano (1998) 

relataram que podem ser agrupados em três categorias: método do balanço hídrico, 

métodos micrometeorológicos e métodos empíricos. Ruhoff (2011) acrescentou que 

a ET pode ser determinada por métodos físicos (lisimetria), métodos empíricos 

(equações empíricas ou experimentais) ou métodos com embasamento físico, que 
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pressupõe que o processo de ET utiliza parte da energia disponível, representada 

pelo saldo de radiação, para evaporar a água. Estes métodos limitam as estimativas 

de ET a valores pontuais, contudo o balanço hídrico pode ser utilizado para estimar 

grandes áreas através do sensoriamento remoto.  

Entre os métodos que podem ser feitos para obtenções locais destacam-se: 

Coeficiente de cultura e elementos climáticos; Monitoramento da umidade do solo e 

medição do fluxo de vapor; Balanço de energia e transferência de vapor d’água. 

Contudo, estas medições fornecem apenas informações pontuais da ET e não levam 

em conta sua variabilidade espacial em grande escala (GAO et al., 2011). Com isto, 

os métodos citados são limitados quanto a estimativas da evapotranspiração para 

áreas extensas, pois essas estimativas são baseadas em medições locais e a 

evapotranspiração, por exemplo, é uniforme em áreas pequenas. (ALLEN et al., 

2002; SILVA et al., 2005b; GIONGO, 2008). 

Por ser uma combinação de fluxos de energia com grande variabilidade 

espacial, diária e sazonal, a ET, para escalas regionais, é melhor estimada por meio 

de dados espacializados (dados de sensoriamento remoto), que são provavelmente 

a única técnica de simples aplicação que pode fornecer medições representativas 

dos vários parâmetros físicos relevantes em escalas maiores a partir de imagens 

orbitais, por meio da implementação de algoritmos e modelos (ALLEN et al., 2007; 

SANTOS, 2010; ANDRADE et al., 2014; ARAÚJO, 2014). 

A julgar que as estimativas da evapotranspiração através do sensoriamento 

remoto geram valores instantâneos, sendo necessário converter esses valores em 

totais diários para obtenção da evapotranspiração diária. A mesma pode ser 

considerada a razão entre o fluxo de calor latente e a diferença entre o saldo de 

radiação e o fluxo de calor no solo, ou ainda, o fluxo de calor latente dividido pela 

soma entre o fluxo de calor latente e o fluxo de calor sensível (SHUTTLEWORTH et 

al., 1989; BASTIAANSSEN, 2000).  

Conforme Shuttleworth et al. (1989), ao comparar valores de fração 

evaporativa ao meio-dia com valores médios de todo dia chegando a uma diferença 

máxima de 1,5%. Zhang & Lemeur (1995) utilizaram dois métodos para converter 

valores instantâneos de evapotranspiração em totais diários: o primeiro considera 

que o curso diário da evapotranspiração pode ser aproximado por uma função seno 

já que esta é similar ao da radiância solar; o segundo assume que a fração 

evaporativa é constante durante o período diurno. Com os resultados, os autores 
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concluíram que ambos os métodos são válidos para a interpolação da 

evapotranspiração obtida por sensoriamento remoto em totais diários para dias de 

céu claro. Logo, pode-se relacionar a evapotranspiração diária a fração evaporativa 

e o total diário de energia disponível. 

 
 
2.3 Algoritmos para Estimativa da Evapotranspiração 
 
 

Atualmente existem diversos algoritmos para a estimativa da 

evapotranspiração. De acordo com a classificação de Courault et al. (2005), dividem-

se nas seguintes categorias: (I) Métodos empíricos diretos, Choudhury et al. (1984), 

Simple Algorithm for Evapotranspiration Retrieving (SAFER); (II) Métodos residuais 

do balanço de energia, Surface Energy Balance Algorithm for Land (SEBAL), 

Simplified Surface Energy Balance Index (S-SEBI), algoritmo Surface Energy 

Balance System (SEBS), Two Source Energy Balance (TSEB); (III) Métodos 

determinísticos de transferência Solo-Vegetação-Atmosfera (SVAT); (IV) Métodos de 

índice de vegetação. Segundo Gao et al. (2011) os modelos baseados no método 

residual do balanço de energia são os mais indicados a serem aplicados na 

estimativa ET regional com dados de sensoriamento remoto.  

No quadro a seguir, destacam-se alguns dos algoritmos mais encontrados 

nas literaturas: 

 
  Quadro 1: Principais métodos para obtenção de ET. 

Método Características Referências Escala 

Surface 

Energy 

Balance 

Algorithm for 

Land (SEBAL) 

Estima a ET, a partir do fluxo de 

calor latente (LE), como resíduo da 

equação do balanço de energia. 

Neste algoritmo o fluxo de calor 

sensível (H) é estimado com base 

na velocidade do vento, velocidade 

de fricção e temperatura da 

superfície, calibrada internamente 

na diferença da temperatura entre 

dois níveis próximos à superfície.  

Bastiaanssen et al., 

1998ª;  

Tasumi, 2003; 

Trezza, 2002; 

Allen et al., 2007ª; 

Bezerra et al., 2008, 

2013, 2015. 

Regional 

Mapping Surgiu com alterações propostas Trezza, 2002; Regional 
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Evapotranspira

tion at high 

Resolution 

with 

Internalized 

Calibrati 

(METRIC) 

para o SEBAL, relacionadas à 

correção atmosférica das 

refletâncias espectrais, 

considerando fatores de absorção, 

espalhamento e transmitância e 

ainda perfis de vapor d’água, 

temperatura, pressão, gases e 

aerossóis, proporcionando a 

obtenção dos índices de vegetação 

corrigidos atmosfericamente. Além 

de utilizar cartas de elevação digital 

no cômputo do aspecto e inclinação 

da superfície que possibilita o 

cômputo do balanço de energia de 

forma mais precisa. 

Tasumi, 2003; Allen 

et al., 2007; 

Allen et al., 2006. 

Simplified 

Surface 

Energy 

Balance Index 

(S-SEBI) 

Surgiu como uma alternativa no 

cômputo da fração evaporativa, 

calculando-a pela relação entre as 

refletâncias máximas e mínimas e 

suas respectivas temperaturas para 

condições seca e úmida do solo, 

sendo os fluxos de calor sensível e 

latente particionados de acordo com 

a temperatura atual da superfície. 

Também usa a fração evaporativa 

para o cálculo dos fluxos 

turbulentos, uma suposição que 

demonstrou bons resultados, para a 

maioria dos tipos de solos, na 

literatura.  

Roerink et al., 2000;  

Weligepolage, 2005; 

Santos et al., 2010. 

Regional 

Algoritmo 

Surface 

Energy 

Composto por um conjunto de 

ferramentas para a determinação 

dos parâmetros físicos obtidos a 

SU et al., 1999; 

2001. 

Regional 
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Balance 

System 

(SEBS) 

partir de: radiância e refletância, um 

modelo para a determinação do 

comprimento de rugosidade para 

transferência de calor e uma nova 

formulação para a determinação da 

fração evaporativa com base no 

balanço de energia em casos 

limitantes. Estima os fluxos 

turbulentos atmosféricos utilizando 

dados de satélite, albedo da 

superfície, emissividade, 

temperatura de superfície, cobertura 

vegetal fracionada, índice de área 

foliar e altura da vegetação ou 

NDVI; Pressão atmosférica, 

temperatura do ar, umidade e 

velocidade do vento a uma altura de 

referência; radiação solar incidente 

e a radiação de onda longa 

incidente. 

Simplified 

Surface 

Energy 

Balance 

(SSEB) 

Necessita como entrada dados de 

Temperatura da Superfície, NDVI e 

ET0. Neste, o fluxo do calor latente 

(ET real) também varia linearmente 

entre os valores de pixels quente e 

frio, isto é, baseando-se que 

diferença de temperatura entre a 

superfície do solo e o ar varia 

igualmente com a umidade do solo. 

Considera-se que o pixel de uma 

área quente ou de solo exposto 

apresenta pouca ou quase nenhum 

ET de modo a considerar que LE 

Sadler et al., 2000;  

Senay et al., 2007; 

Bezerra et al., 2015. 

Regional 
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sobre tal área é nula. Já o pixel frio, 

deve ser escolhido em áreas como 

um campo bem irrigado, onde a ET 

é máxima, de modo que pode-se 

considerar que o fluxo de calor 

sensível – H seja nulo. Os demais 

pixels irão apresentar valores de ET 

proporcionais aos valores de Ts em 

relação aos pixels quente e frio. 

Surface 

Energy 

Balance with 

Topography 

Algorithm 

(SEBTA) 

Surgiu com a ideia de incorporar 

dados de topografia e uma 

modelagem capaz de distinguir, 

automaticamente, os pixels quente 

e frio, diferentemente aos demais 

métodos que são subjetivos quanto 

a esse aspecto. Utiliza dados do 

sensor MODIS para estabelecer 

seus fluxos de calor e introduz os 

fatores de impacto de topografia e 

cobertura do solo nos cálculos de 

ET. Para isto, requer a obtenção de 

parâmetros de superfície 

(temperatura da superfície, albedo 

da superfície, etc.) e parâmetros da 

vegetação (cobertura vegetal, NDVI, 

etc.), além de dados 

meteorológicos. 

 

GAO et al., 2011 Regional 

Algoritmo Mu 

et al (2007) 

Adaptado por Mu et al. (2007), é um 

produto resultado do projeto da 

NASA/EOS para estimar a 

evapotranspiração da superfície 

utilizando dados de sensoriamento 

Mu et al., 2007; 

Cleugh et al., 2007; 

Mu et al., 2011. 

Global 

Regional 



34 

 

remoto. Surgiu da adaptação do 

algoritmo RS-ET, proposto por 

Cleugh et al. (2007), baseado no 

método de Penman-Monteith (P-M), 

para estimar a ET e a condutância 

do dossel. Para estimar a ET global 

e regional, o método original utiliza 

os produtos MODIS de cobertura da 

superfície, dados de albedo, índice 

de área foliar (LAI), índice de 

vegetação aprimorado (EVI) e 

dados meteorológicos de reanálise 

pertencentes ao Global Modeling 

and Assimilation Office da NASA.  

Simple 

Algorithm for 

Evapotranspira

tion Retrieving 

(SAFER) 

Diferencia-se dos demais algoritmos 

pela ausência da necessidade de 

classificação da vegetação e da 

identificação de condições 

hidrológicas extremas. Baseia-se na 

modelagem da razão ET/ET0, 

utilizando apenas três dados de 

entrada: NDVI, α (albedo) e Ts 

(temperatura de superfície). Utiliza 

dados de estações  

agrometeorológicas, convencionais 

e automáticas e não necessita de 

identificação das condições 

hidrológicas extremas ou de 

conhecimentos específicos da física 

da radiação. 

Teixeira, 2012; 

Teixeira et al., 2013. 

Regional 

 

Two Source 

Energy 

 

Calcula os fluxos de calor latente e 

sensível através de medições da 

 

Norman et al., 1995. 

 

Regional 
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Balance 

(TSEB) 

temperatura da superfície e alguns 

dados complementares. Considera 

a diferença entre as temperaturas 

termodinâmicas (radiométrica e 

aerodinâmica) do solo e dos 

componentes da vegetação. Ou 

seja, os fluxos de energia são 

divididos entre o solo e a 

vegetação, partindo do pressuposto 

de que a contribuição das camadas 

de solo e do dossel para os fluxos 

de calor sensível depende das 

diferenças de temperatura entre 

cada camada e a atmosfera. Para 

regiões semiáridas, vegetação de 

baixo porte, o modelo desconsidera 

a interação entre a cobertura do 

solo e o dossel. 

 
 

 
2.4 Balanço de Energia 

 
 
De todos os processos ecológicos relacionados à interação entre os 

ecossistemas terrestres e a atmosfera, o balanço de energia é o mais importante e 

relevantes, por ser característico de cada ecossistema, visto que é influenciado pelo 

tipo de plantas que compõem o ecossistema, o clima e as propriedades físicas do 

solo (BALDOCCHI et al., 1997; 2004; HAO et al., 2007; FOLEY et al., 2005). As 

partições do balanço de energia, isto é, a distribuição da energia disponível 

convertida em fluxos turbulentos de energia e massa a superfície, é controlada, 

principalmente pela umidade no solo e pela cobertura vegetal no sistema solo-

planta-atmosfera (FOLEY et al., 2005; BEZERRA et al., 2013).  

Segundo Lopes et al. (2010), Eltahir (1998) e Zhan et al. (2004), a 

temperatura da superfície varia com o uso e cobertura do solo e essas variabilidades 

têm função relevante na variação de processos, como: precipitação e escoamento e 
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na relação dos fluxos de calor latente e sensível, o que produz mudanças 

significativas no balanço da energia da superfície e no balanço de umidade em 

escala local (FOLEY et al., 2005). 

Por intermédio do estudo da partição do saldo de radiação nos diversos 

processos que ocorrem na cultura (espécie especifica de planta cultivada), é 

possível avaliar as alterações no microclima, em função dos estágios de 

desenvolvimento da cultura e das condições de solo e atmosfera (FONTANA et 

al.,1991). Generalizando à uma escala global, Aguttes et al. (2000) afirmou que as 

trocas de calor e umidade afetam o comportamento da biosfera, do tempo e do 

clima, de forma que mudanças no balanço de energia e de umidade no sistema 

terra-oceano-atmosfera influenciam no clima do planeta. 

Os primeiros estudos relativos ao balanço da energia foram dirigidos por 

Bowen (1926), o qual determinou a razão entre os fluxos de calor latente e sensível 

emitidos por uma superfície de água (superfície natural) durante o processo de 

evaporação, em função dos gradientes da pressão do vapor e da temperatura 

observados sobre a superfície, método muito utilizado pela comunidade científica 

que ficou conhecido como “razão de Bowen” (VILLA NOVA, 1973; FONTANA et al., 

1991; CUNHA et al., 1996).  

Para Baldocchi (2004), a caracterização dos balanços hídricos e energéticos 

são fundamentais para a compreensão e discussão sobre o ciclo hidrológico e as 

hipóteses ecológicas que estão sendo usados para explicar a presença e a função 

da vegetação, deve-se caracterizar o balanço hídrico e energético entre estes 

ecossistemas e a atmosfera em escalas sazonais e anuais. O autor destacou que 

até o momento a maioria dos conhecimentos sobre a troca de água e energia da 

vegetação vem de pesquisas em bosques esparsos e gramíneas C4 na Austrália, 

Portugal, Espanha, França, o Sahel e florestas semiáridas abertas no Arizona, e que 

novos estudos sobre balanço de energia, a longo prazo, são necessários para 

melhorar a compreensão do funcionamento biofísica destes sistemas, fornecer 

validação de dados para modelos biofísicos, testar novas teorias eco hidrológicas, 

prevê a estabilidade e instabilidade do climas de paisagens (secas e úmidas) e 

estados de equilíbrio vegetativo e umidade do solo. 

Na América do Sul estudos sobre os componentes do balanço de radiação 

começaram a serem realizados a partir do início da década de 1980. Estes estudos 

se destacaram principalmente na Amazônia, com os projetos Amazon Region 
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Micrometeorological Experiment (ARME) realizado em Manaus (AM), de 1983 à 

1985 (Shuttleworth, 1988), trazendo os primeiros conjuntos de medições 

micrometeorológicas na Amazônia, o Anglo-Brazilian Amazonian Climate 

Observation Study (ABRACOS), realizado entre 1990 e 1994 (Shuttleworth et al., 

1991; Gash et al., 1996), no qual avaliou-se os balanços de radiação e aspectos da 

partição de energia em áreas de floresta e em áreas desmatadas próximas, e o 

Experimento Biosfera-Atmosfera na Amazônia (LBA), um dos maiores programas 

científicos de estudos de uma região específica da superfície terrestre (Keller et al., 

2009).  

Estes estudos que avaliaram o balanço de energia utilizaram, além de dados 

obtidos “in situ”, em estações meteorológicas e micrometeorológicas (como radiação 

solar global e radiação de onda longa incidente), de imagens de satélites. Destas 

imagens foram extraídos dados tais como albedo, emissividade e temperatura da 

superfície (BASTIANSSEN, 1998). Para medir a radiação de onda longa incidente da 

atmosfera faz-se necessário utilizar modelos baseado na lei de radiação de Stefan- 

Boltzmann, como forma de superar as dificuldades encontradas para sua medição, 

pois os instrumentos para medi-la emitem radiação de comprimento de onda e 

intensidade comparável aos da suposta medida (BASTIAANSSEN et al., 1998). 

Gomes (2009) define que o valor da radiação atmosférica incidente varia 

inversamente proporcional a temperatura do ar, da quantidade de vapor d’água 

presente na atmosfera e da cobertura de nuvens; e a radiação emitida, depende da 

temperatura do solo e de sua emissividade. Este autor ainda destaca também a 

complexidade de se estimar a temperatura da superfície, outra variável importante 

para o cômputo do balanço de energia, quando utilizando o sensoriamento remoto, 

devido à dificuldade de separar os efeitos atmosféricos e as emissividades da 

superfície nas medições de radiância pelo sensor remoto. “A obtenção da 

temperatura da superfície terrestre por meio de imagens termais foi a solução para a 

determinação do balanço de ondas longas” (GOMES, 2009).  

Para Silva et al. (2005) o tipo e condições da cobertura do solo influencia na 

variação de valores de albedo e temperatura da superfície. Para solos expostos os 

valores de albedo aumentam, visto que refletem a energia incidente em maior 

intensidade quando comparada às de áreas florestadas (MARENGO, 2006). Deste 

modo, a baixa umidade armazenada em solos desprovidos de vegetação resulta em 

pequenas perdas de energia na forma de calor latente –evapotranspiração – e 
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grandes perdas, na forma de calor sensível, ocasionando o aumento de temperatura 

e o aquecimento do ar próximo à superfície (PBMC, 2014). Assim, pesquisas 

avaliativas sobre o uso e cobertura do solo se faz importante no estudo sobre trocas 

de energia entre o solo-atmosfera e as implicações disto no microclima. 

A figura a seguir demonstra como ocorre o balanço de radiação à superfície: 

as radiações incidentes (ondas curtas provenientes da energia solar e ondas longas 

emitidas pela atmosfera-ganhos) e radiações refletidas e emitidas (ondas longas 

refletidas e emitidas pelo solo-perdas). Bem como, o saldo de radiação (ganhos 

menos as perdas). 

 
Figura 1: Balanço de Radiação à superfície.  

Fonte: Cunha (2010). Adaptado de Allen et al. (2002). 
 
 

em que: Shortwave Radiation: Radiação de onda curta; Longwave Radiation: 
Radiação de onda longa; Incidente: Incidente; Reflected: Refletida; Emitted: Emitida; 
Vegetation surface: Vegetação da superfície; Net Surface Radiation: Saldo de 
radiação à superfície; Gains: Ganhos; Losses: Perdas. 
 
 
2.5 Sensoriamento Remoto: Evolução Histórica 

 
 

Ao longo da história existiram diversas definições para o sensoriamento 

remoto. Curran (1995), definiu como sendo o uso de sensores de radiação 

eletromagnética para registrar imagens do meio físico que possam ser interpretadas 

de modo a gerar informações úteis. Porém, em uma definição mais científica, 
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Menezes & Almeida (2012), definiram o sensoriamento remoto como uma ciência 

que tem em vista o desenvolvimento da obtenção de imagens da superfície terrestre 

por meio da detecção e medição quantitativa das respostas das interações da 

radiação eletromagnética com os materiais terrestres. Mais foi graças a chamada 

Era espacial, inaugurada em outubro de 1957, com o lançamento do Sputnik I, 

lançado pela Rússia, que a expressão “sensoriamento remoto” ganhou 

popularidade. Logo após, e por medo de estarem sendo espionados, vários países 

desenvolveram técnicas e teorias para o desenvolvimento espacial, dando início à 

famosa “corrida espacial”. Como fruto desta disputa espacial destacam-se a teoria 

clássica do eletromagnetismo (James Clerk Maxwell, 1831-1879), o aperfeiçoamento 

da aerofotografia (1909), o desenvolvimento do radar (1930) e de sensores 

infravermelhos (1940). Hoje existem várias plataformas de satélites, dentre elas: 

CBERS 2 (China-Brasil), CBERS 2B (China-Brasil), LANDSAT 1, LANDSAT 2, 

LANDSAT 3, LANDSAT 4, LANDSAT 5, LANDSAT 7 (EUA), RESOURCESAT 1 

(Índia), TERRA (EUA) e AQUA (EUA) (PENA, 2016). 

Grande parte das pesquisas feitas no Brasil, a partir de imagens de satélites, 

utiliza-se do banco de imagens do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 

distribuídas gratuitamente ao público, a partir de 2006, pelo Departamento de 

Divisão de Imagem do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (DGI-INPE). O início 

da aplicação destas imagens nos estudos relativos a desertificação começou em 

1979, quando Lombardo e Carvalho (1979), averiguaram o potencial das imagens 

Landsat em estudos na região de Xique-Xique, interior da Bahia. Foram utilizadas 

imagens de 1973 e 1976, de períodos de estiagem e chuvosos, para delimitar as 

áreas desertificadas e determinar os diferentes graus de risco à desertificação 

(CARVALHO, 1986).  

Conforme a Agência Espacial Brasileira-AEB (2013), existem dois tipos de 

satélites: Geoestacionários ou geossincronizados, satélites estacionários, 

posicionados sobre um ponto geográfico da superfície terrestre e sincronizados com 

a rotação da Terra; Solar sincronizado circulam os pólos, cruzando o plano da linha 

do equador. 

Os sensores de imageamento levados a bordo destes satélites possuem duas 

resoluções: resolução espacial e resolução espectral. A resolução espacial ou 

campo de visada instantânea, indica a menor área possível a ser incluída por uma 

unidade de imagem (tamanho do pixel) e quanto maior for à resolução espacial, 
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maior será o quantitativo de informações recolhida sobre a área. A resolução 

espectral refere-se a capacidade que um sensor possui de medir a reflectância de 

uma determinada faixa de comprimento da onda eletromagnética emitida por objetos 

(LIU, 2006; FLORENZANO, 2008).  

Os sensores remotos capturam a energia refletida ou emitida pela superfície 

em diferentes faixas espectrais, assinatura espectral, sendo este o princípio físico 

básico do seu funcionamento (MENESES et al., 2012). A maior parte da radiação 

que incidente está situada na região do visível entre 400 a 700nm, estando dentro 

dessa faixa as bandas que mais interagem com o dossel vegetativo (bandas do 

vermelho, 0,62 – 0,69 μm; infravermelho próximo, 0,78 – 0,90 μm), onde ocorre a 

maior parte da absorção da radiação pelos pigmentos fotossintetizantes das plantas 

(PONZONI E SHIMABUKURO, 2007).  

A utilização das técnicas de sensoriamento remoto no estudo de áreas 

susceptíveis ao processo de desertificação permitiu o reconhecimento de diferentes 

estágios vegetacionais e uma percepção do solo, sendo importante para tomada de 

decisão e mitigação dos efeitos da desertificação (ALMEIDA et al., 2014; MOREIRA, 

2003). De acordo com Silva et al. (2010) e Santos et al. (2011) o sensoriamento 

remoto permite identificar mudanças em diversos biomas terrestres mediante a 

análise dos componentes dos balanços de radiação, de energia e a comparar 

padrões espaciais, sazonais para variações interanuais da atividade da vegetação a 

ser avaliada.  Tudo isto oferece importantes informações na gestão do espaço 

agrário brasileiro, visto as dificuldades encontradas no monitoramento deste diante à 

grande dimensão geográfica do país.  

Algumas das principais vantagens da obtenção de dados via sensoriamento 

remoto, dependendo do satélite e do sensor utilizado, é a coleta de informações 

detalhadas para uma extensa área em intervalos curtos de tempo com um fluxo 

quase contínuo de dados com alta resolução temporal e espacial (PAIVA et al., 

2011).  

Com isto, o monitoramento da evolução espacial e temporal das mudanças na 

cobertura vegetal da superfície e medição de fenômenos naturais. Estudos utilizando 

esta ferramenta mostram também seus efeitos em propriedades físicas como 

refletividade e temperatura, variáveis que são normalmente usadas para medir 

impactos locais de forma imediata (IPCC, 2007; GOMES, 2009; FERREIRA E 

MEIRELLES, 2011). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 
 
 
3.1 Área de Estudo 
 
 

As áreas pilotos escolhidas para estudo abrange uma área degradada 

localizada em torno da cidade de Timbaúba dos Batistas/RN (6° 52′ 21″ S, 37° 25′ 

50″ W) e uma área preservada que compreende a Estação Ecológica do Seridó-  

ESEC pertencente à cidade de Serra Negra do Norte/RN (6° 56′ 22″ S, 37° 25′ 19″ 

W). De acordo com estudos do IDEMA (2008), a região da área degradada está 

inserida em uma área susceptível à desertificação em categoria “Muito Grave”. 

Ambas as áreas pertencem à microrregião do Seridó Ocidental, a qual faz parte da 

região do Seridó Potiguar, localizada no meio sul do estado do Rio Grande do Norte, 

Nordeste do Brasil (Figura 2). 

 
Figura 2 Localização do estado do Rio Grande do Norte (em preto) em relação a 
região Nordeste (figura menor) e os seus respectivos limites territoriais com a região 
do Seridó Potiguar (em azul) (figura maior), 2017. Fonte: Do autor 
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A região é composta pelas microrregiões do Seridó Ocidental, Seridó Oriental, 

Serra de Santana e parte da microrregião do Vale do Assu, um total de 25 

municípios, dentre os quais, atualmente, 16 constituem o Núcleo de Desertificação 

do Seridó (COSTA et al., 2001; LOPES et al., 2011). Possui altitude que varia de 

200 a 700 m e é caracterizada pelo clima tropical semiárido e semiárido (de acordo 

com os critérios de Koppen, 1936), com uma precipitação média anual de ≤ 700mm, 

sendo abril, maio junho e julho os meses com maiores quantidades de precipitação. 

Possui temperatura média anual de 26°C, com máximas de 33°C e mínimas de 

18°C, e insolação de aproximadamente 2.455 horas/ano (IDEMA, 2004; ALVARES 

et al., 2013).  

As imagens a seguir apresentam algumas características físico biológicas das 

áreas estudadas: ESEC na estação chuvosa e seca, com significativas diferenças do 

dossel para cada estação (figura 3); e áreas degradadas próximas da área de 

estudo, com solos expostos (figura 4). 

 

Figura 3 ESEC na estação chuvosa e seca. Fonte: Plano de Manejo ESEC do Seridó. 
Encarte 3/Análise da Unidade de Conservação, 2017. 

  
 

 

 

Figura 4: Áreas degradadas na região de estudo. Crédito das fotos: Mazilton Galvão e 
Getson Luis. Disponível em: http://serido.zip.net/arch2009-11-01_2009-11-30.html, 2009. 

  

 



43 

 

A vegetação da região é caracterizada como Caatinga hiperxerófila 

(vegetação com folhas adaptadas em forma de espinhos para reduzir ao máximo a 

perda de líquido pela transpiração) e é o único bioma brasileiro contido totalmente 

nos limites políticos do país (PBMC, 2014). Neste bioma pode ser distinguido, pelo 

menos, três padrões de densidade: caatinga densa (vegetação arbórea, com altura 

entre oito a doze metros) caatinga semidensa (vegetação arbustiva, com altura entre 

dois a cinco metros) e caatinga aberta (vegetação herbácea, com altura abaixo de 

dois metros). Nas regiões mais degradadas ocorrem áreas com cobertura vegetal 

pouco densa, predominantemente de porte baixo e áreas abertas com formas e 

dimensões variadas, com presença de sulcos e voçorocas (ACCIOLY et al., 2001; 

LOPES et al., 2011; PBMC, 2014). 

Os solos dominantes na região pertencem às classes dos Luvissolos 

Crômicos (TC), Planossolos Nátricos (SN), Neossolos Litólicos (RL); Neossolos 

Regolíticos (RR) e em baixas proporções, a dos Argissolos Vermelho Amarelos 

(PVA), Argissolos Vermelhos (PV), Argissolos Amarelos (PA), Cambissolos Háplicos 

(CX) e Neossolos Flúvicos (RY). Sendo, nos locais de ocorrência dos Luvissolos e 

solos associados, observado um nível de erosão laminar acentuado e, em sulcos de 

diversas profundidades (EMBRAPA, 2006).  

As principais atividades econômicas da região são: a agricultura para 

consumo próprio e/ou para exportação, onde se destaca o cultivo em áreas de 

irrigação; a pecuária extensiva, a mineração, com ênfase para a produção 

ceramista; e a extração vegetal para a produção do carvão vegetal e para uso da 

maioria das panificadoras existentes nessa região.  

Na figura 5 são apresentados exemplos da economia local: agropecuária 

extensiva em fazenda limítrofe com a ESEC; e atividade ceramista localizada 

próxima a área degradada analisada. 
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Figura 5: Fazenda Solidão, limítrofe com a ESEC, e Cerâmica próxima a região de 
estudo. Crédito das fotos: Mazilton Galvão e Getson Luis. Disponível em: 
http://serido.zip.net/arch2009 

 

 
 
 

3.2 Dados Meteorológicos e Orbitais  
 
 

Os valores das variáveis de superfície (temperatura do ar e insolação) foram 

obtidos em estação meteorológica convencional do Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET), localizada na fazenda da Empresa de Pesquisa Agropecuária 

do Rio Grande do Norte (EMPARN), situada no município de Caicó e Cruzeta/RN. 

Os dados foram coletados nas datas 20 de setembro de 1995, 28 de setembro de 

1998, 29 de julho de 2005 e 23 de setembro de 2008, período das imagens 

selecionadas para estudos. A obtenção dessas variáveis fora necessária para o 

processamento e estimação das variáveis biofísicas analisadas (Albedo, Fração 

Evaporativa, Fluxo de Calor no Solo, Saldo de Radiação). A tabela 1 destaca as 

variáveis de superfície e os valores encontrados. 

 
 
Tabela 1: Valores de Temperatura e Insolação. 

Data Temperatura (°C) Insolação (horas) 
Acumulado diário 

 Mínima Média Máxima  

20/09/1995 20,8 27,28 35,6 10,7 

28/09/1998 23,2 28,8 36,8 10,6 

29/07/2005 21,1 27,16 33,9 9,3 

23/09/2008 21,9 28.4 37 10,5 

Fonte: Banco de Dados da Estação Meteorológica Convencional do INMET – Caicó/RN. 
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A conversão dos valores de Insolação em radiação solar diária foi feita 

através da equação de Angström-Prèscott utilizando os coeficientes da referida 

equação obtidos para região por Medeiros et al. (2017). 

𝑅𝑠/𝑅𝑎 = 𝑎 + 𝑏(
𝑛

𝑁
) (1) 

onde: Rs é a radiação solar diária (MJ m-2 d-1), Ra é a radiação extraterrestre, (MJ m-

2 d-1), n é a insolação diária (h),N é a insolação máxima (h). Os coeficientes a e b da 

equação de Angström-Prèscott utilizados ness estudo, 0,36 e 0,38, respectivamente, 

foram determinados por Medeiros et al. (2017). 

Para o cálculo das variáveis biofísicas foram utilizadas imagens geradas pelo 

sensor TM (Thematic Mapper) do satélite Landsat-5, em dias de céu claro, com 

cobertura da órbita/ponto 215/65, com horário aproximado de passagem ocorrido às 

09 h e 30 min, horário local.  

Na Tabela 2 verifica-se a lista das imagens TM/Landsat-5 selecionadas para o 

presente estudo, assim como as datas selecionadas, sua respectiva hora de 

imageamento, dia juliano, distância relativa inversa Terra-Sol (dr) e ângulo zenital de 

elevação solar (Z).  

 
 

Tabela 2: Dados das imagens Landsat-5/ sensor Thematic Mapper (TM). 

Data Hora de 

imageamento 

(GTM)* 

Dia 

Sequencial 

(dr) 

Distância 

inversa 

Terra- Sol 

Ângulo Zenital 

de Elevação 

Solar (graus) 

20/09/1995 11:36:41 263 0,992 48,8 

28/09/1998 12:14:19 271 0,968 59,3 

29/07/2005 12:23:24 211 0,970 49,2 

23/09/2008 12:20:18 266 0,995 60,02 

*GMT: Greenwich Mean Time. 

 
 

As imagens estudadas foram adquiridas junto a divisão de geração de 

imagens (DGI), disponibilizada pelo site do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE) em formato geotiff. As mesmas possuem varreduras repetitivas, 

multiespectral e com alta resolução espacial (30 x 30 m nas bandas refletivas e 120 

x 120 m na banda termal) e são compostas por sete bandas espectrais, sendo a três 
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primeiras na faixa do visível, duas no infravemelho próximo, uma no infravermelho 

médio e uma no infravermelho distante/termal (NOVO, 2008). As principais 

características estão descritas na Tabela 3. 

A seleção das imagens baseou-se na disponibilidade da cobertura das áreas 

estudadas e no menor percentual de nebulosidade, pois a presença de nuvens é 

constante nas imagens de satélite devido à cadeia montanhosa da região favorecer 

a formação de chuvas orográficas. A região do Seridó se constitui de uma depressão 

formada junto ao planalto de Borborema, localizado ao leste da região. A presença 

do planalto proporciona chuvas à barlavento (precipitação do ar úmido, vindo da 

região costeira, ao subir o planalto) e acumulo de nuvens “secas” na depressão 

sertaneja, o que institui um importante fator para a compreensão do clima semiárido 

local e da pouca pluviosidade (SUASSUNA, 2009).  

 

Tabela 3: Descrição das bandas do Mapeador Temático (TM) do Landsat 5. 

Bandas espectrais Comprimento de onda (μm) 

1 0,45 – 0,52 

2 0,53 – 0,61 

3 0,62 – 0,69 

4 0,78 – 0,90 

5 1,57 – 1,78 

6 10,40 – 12,5 

7 2,10 – 2,35 

Fonte: Adaptado de Chander e Markhan (2003). 
 
 
A presença de nuvens foi uma das dificuldades encontradas para a escolha 

das imagens adequadas para o presente estudo e é uma das justificativas para o 

quantitativo de imagens escolhidas. Outro fator influente foi a não existência de 

dados meteorológicos que coincidissem com as datas pesquisadas. 
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3.1.3 Balanço de Energia – Algoritmo Híbrido  
 
 
Os componentes do balanço de energia (Eq. 2) foram calculados para as 

áreas de estudos utilizando um algoritmo híbrido contendo etapas processadas no 

SEBAL, S-SEBI/SSEB, detalhadas na sequência. 

𝑅𝑛 = 𝐿𝐸 + 𝐻 + 𝐺 (2) 

em que: 𝑅𝑛 é o saldo de radiação (energia disponível no sistema analisado que 

constituiu a diferença entre os fluxos totais da radiação incidente e refletida pela 

superfície), 𝐿𝐸 a densidade de fluxo de calor latente (energia utilizada na mudança 

de fase da água, da forma líquida para gasosa), 𝐻 é a densidade de fluxo de calor 

sensível (calor destinado ao aquecimento do ar atmosférico, ocasionando aumento 

de temperatura próximo à superfície) e 𝐺 a densidade de fluxo de calor no solo 

(calor representado pela fração do Rn que foi transmitida para o interior do solo, 

dependente da radiação solar global e da condutividade térmica do solo), todos em 

W. m-2 (CUNHA et al., 2002). 

A primeira etapa consta do cálculo do saldo de radiação (𝑅𝑛) (equação 3) 

cuja metodologia está detalhadamente descrita em Allen et al. (2002): 

𝑅𝑛 = (1 − 𝛼)𝑅𝑠↓ + 𝑅𝐿↓ − (1 − 휀0)𝑅𝐿↓ − 𝑅𝐿↑ (3) 

onde: 𝛼 é o albedo de superfície corrigido para cada pixel (reflexão direta ou difusa 

da luz solar incidente em função do ângulo zenital solar, por uma dada superfície, ou 

seja, é a razão entre a quantidade de radiação incidente e a refletida), 𝑅𝑠↓ é a 

radiação solar incidente à superfície, 𝑅𝐿↓ é a radiação de onda longa emitida pela 

atmosfera, 휀0 é a emissividade da superfície (razão entre a energia emitida e 

absorvida por um corpo) para cada pixel e 𝑅𝐿↑ é a radiação de onda longa emitida 

pela superfície. 

O 𝛼 foi calculado inicialmente para o topo da atmosfera 𝛼𝑡𝑜𝑎 (radiação 

refletida sem correção atmosférica) utilizando a equação seguinte: 

𝛼𝑡𝑜𝑎 = ∑(𝜔𝜆𝜌𝜆) (4) 

na qual: 𝜌𝜆  (a razão entre o fluxo de radiação solar refletido pela superfície e o fluxo 

de radiação global incidente) é a reflectividade dos canais espectrais das bandas do 

visível de cada sensor utilizado e  𝜔𝜆 é o coeficiente-peso de cada canal espectral, 

computado por: 



48 

 

𝜔𝜆 =
𝐼𝜆

∑ 𝐼𝜆
 

(5) 

sendo: 𝐼𝜆 é a irradiância espectral incidente no topo da atmosfera. 

A etapa seguinte constou da correção dos valores do 𝛼𝑡𝑜𝑎 para valores à 

superfície, a qual foi realizada por meio da equação seguinte proposta por 

Bastiaanssen (2000): 

𝛼 =
𝛼𝑡𝑜𝑎 − 𝛼𝑝𝑎𝑡ℎ_𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒

𝜏𝑠𝑤
2

 (6) 

logo: 𝛼𝑝𝑎𝑡ℎ_𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 é a porção média da radiação solar em todas as bandas, que é 

espalhada pela atmosfera de volta para o espaço que atinge o sensor do satélite 

antes de atingir a superfície de Terra (ALLEN et al., 2002), cujo valor recomendado 

por Bastiaanssen (2003) é igual a 0,03 e 𝜏𝑠𝑤é a transmissividade atmosférica. O 

valor de 𝜏𝑠𝑤 foi calculada por meio da razão entre a radiação solar incidente no 

momento da passagem do satélite e a radiação extraterrestre calculada de acordo 

com Iqbal (1983). 

Enquanto que o cálculo da radiação solar incidente à superfície, 𝑅𝑠↓, para as 

condições de céu claro se deu  conforme a equação 7: 

𝑅𝑠↓ = 𝐼𝑠𝑐  .  cos 𝑍 . 𝐸0 .  𝜏𝑠𝑤 (7) 

Na qual: 𝐼𝑠𝑐 é a constante solar (1367 W m-2), cos 𝑍 é o cosseno do ângulo zenital no 

momento do imageamento e 𝐸0 é o inverso do quadrado da distância relativa Terra-

Sol ou a excentricidade da órbita da Terra, calculada de acordo com a Equação 8: 

𝐸0 = 1 + 0,033 .  cos (𝐷𝑆𝐴
2𝜋

365
) 

(8) 

onde: 𝐷𝑆𝐴 é o dia sequencial do ano, também chamado de dia juliano. 

Na sequência foi calculada a radiação de onda longa emitida pela atmosfera 

utilizando a lei de Stefan-Boltzmann, conforme a Equação 9: 

𝑅𝐿↓ = 휀𝑎𝑟 .  𝜎 .  𝑇𝑎𝑟
4  (9) 

em que 휀𝑎𝑟 é a emissividade do ar (razão entre a energia emitida e absorvida pela 

atmosfera), calculada pela Equação (12) proposta por Bastiaanssen (1995), 𝜎 é a 

constante de Boltzmann (5,67 × 10−8 𝑊𝑚−2𝐾−4) e 𝑇𝑎𝑟 é a temperatura do ar medida 

em estação meteorológica no interior da cena no momento da passagem do satélite. 

휀𝑎𝑟 = 0,85 . (− ln 𝜏𝑠𝑤)0,09 (10) 

A última etapa do cálculo do saldo de radiação foi o cômputo da radiação de 

onda longa emitida pela superfície que utilizou-se da lei de Stefan-Boltzmann: 
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𝑅𝐿↑ = 휀0 . 𝜎 .  𝑇𝑠
4 (11) 

sendo: 휀0 é a emissividade da superfície e 𝑇𝑠 é a temperatura da superfície. 

A  𝑇𝑠  foi estipulada por intermédio da Equação de Planck invertida proposta 

para um corpo negro, para o qual a emissividade é igual a 1, e em função da 

radiância espectral da banda termal Lλ,6 e da emissividade obtida na Equação (15). 

𝑇𝑠 =
𝐾2

ln (
휀𝑁𝐵𝐾1

𝑅𝑐
+ 1)

 
(12) 

em que: 𝐾1 e 𝐾2 são constantes específicas de cada sensor, 𝑅𝑐 é a radiância da 

banda termal do sensor utilizadas e 휀𝑁𝐵 é a emissividade termal da superfície, já que 

cada pixel não constitui um corpo negro, logo se faz necessário estabelecer a sua 

emissividade no domínio espectral da banda termal. 

A emissividade da superfície  휀0 e a emissividade termal  휀𝑁𝐵 foram 

calculadas pelas equações empírica 13 e 14 proposta por Allen et al. (2002): 

휀𝑁𝐵 = 0,97 + 0,0033 . 𝐿𝐴𝐼, para 𝐿𝐴𝐼 < 3 (13) 

휀0 = 0,95 + 0,01 . 𝐿𝐴𝐼, para 𝐿𝐴𝐼 < 3 (14) 

휀𝑁𝐵 = 휀0 = 0,98 quando  𝐿𝐴𝐼 ≥ 3. 

na qual: 𝐿𝐴𝐼 é o índice de área foliar (Leaf Area Index), calculado utilizando a 

equação seguinte (Allen et al., 2002): 

𝐿𝐴𝐼 = −
ln (

0,69 − 𝑆𝐴𝑉𝐼
0,59

)

0,91
 

(15) 

em que: 𝑆𝐴𝑉𝐼 é o índice de vegetação ajustado ao solo (Soil Adjusted Vegetation 

Index) proposto por Huete (1988), Equação 16: 

𝑆𝐴𝑉𝐼 = (1 + 𝐿)(𝜌𝐼𝑉 − 𝜌𝑉) (𝐿 + 𝜌𝐼𝑉 + 𝜌𝑉)⁄  (16) 

nesta:  𝜌𝐼𝑉 é a reflectância espectral da banda do infravermelho próximo e 𝜌𝑉 é a 

reflectância espectral da banda do vermelho. 

O índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI, Normalized 

Difference Vegetation Index) (Rouse et al., 1974), também foi calculado, visto que 

será utilizado no cálculo do fluxo de calor no solo: 

𝑁𝐷𝑉𝐼 = (𝜌𝐼𝑉 − 𝜌𝑉) (𝜌𝐼𝑉 + 𝜌𝑉)⁄  (17) 

A próxima etapa constou do cálculo do fluxo de calor no solo utilizando a 

equação desenvolvida por Bastiaanssen (2000): 

𝐺 𝑅𝑛 = 𝑇𝑠 𝛼⁄ (0,0038𝛼 + 0,0074𝛼2)(1 − 0,98𝑁𝐷𝑉𝐼4)⁄  (18) 
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O cálculo do fluxo de calor sensível,  𝐻, e o fluxo de calor latente, 𝐿𝐸, diários 

partiu do conceito da fração evaporativa, Λ, (SHUTTLEWORTH et al., 1989), que 

pelo princípio da autopreservação dos fluxos (BRUTSAERT E SUGITA, 1992) seus 

valores são considerados constantes durante o período diurno. 

Λ =
𝐿𝐸

𝑅𝑛 − 𝐺
 (19) 

Neste trabalho, a  Λ  foi calculada a partir do algoritmo S-SEBI, relação 

proposta por Gómez et al. (2005) e adaptada por Senay et al. (2007) (S-SEBI 

/SSEB) e que tem sido amplamente aplicada recentemente (SENAY et al., 2011; 

GOWDA et al., 2008; ARAÚJO, 2014; BEZERRA et al., 2015): 

Λ =
𝑇𝐻 − 𝑇𝑠

𝑇𝐻 − 𝑇𝐿𝐸
 (20) 

onde:  𝑇𝐻 representa a temperatura de áreas nas quais prevaleçam o fluxo de calor 

sensível, ou seja, áreas de solo exposto ou sem vegetação na qual o solo esteja na 

condição de conteúdo de água residual. O valor do  𝑇𝐿𝐸, por sua vez representa a 

situação inversa, ou seja, é a temperatura de áreas onde prevaleça o fluxo de calor 

latente. Deve ser escolhido sobre áreas com vegetação na plenitude de suas 

atividades metabólicas e fisiológicas, áreas agrícolas em capacidade de campo ou 

sobre corpos de água livre. 

Partindo da definição da Λ (Shuttleworth et al., 1989) (Equação 21), os valores 

de 𝐿𝐸 e 𝐻 serão calculados pelas equações seguintes: 

𝐿𝐸 = Λ(𝑅𝑛 − 𝐺)      (21) 

𝐻 = (1 − Λ)(𝑅𝑛 − 𝐺) (22) 

A interpolação dos valores instantâneos do - 𝐿𝐸 - para os valores diários da 

evapotranspiração real - 𝐸𝑇 parte da consideração da constância dos valores da 

fração evaporativa, isto é, os valores obtidos para o momento da passagem da 

satélite Λ seja igual aos valores diários Λ24ℎ, baseada no princípio da 

autopreservação dos fluxos (BRUTSAERT E SUGITA, 1992). 

Λ = Λ24ℎ (23) 

Outra consideração relevante é que o valor do fluxo de calor no solo diário 

pode ser desprezado, quando comparado com os valores dos outros componentes 

do balanço de energia (SEGUIN E ITIER, 1983; KUSTAS E NORMAN, 1996), a qual 

é bastante razoável para regiões tropicais. Assim o valor do fluxo de calor latente 

diário 𝐿𝐸24ℎ será calculado por: 
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𝐿𝐸24ℎ = Λ ∙ 𝑅𝑛(24ℎ) (24) 

nesta: 𝑅𝑛(𝑑) é o valor do saldo de radiação diário, calculado utilizando a equação de 

Slob (DE BRUIN et al., 1987; BASTIAANSSEN, 2000), admitindo que o albedo, 

anteriormente calculado, é aproximadamente constante e seu valor instantâneo para 

o momento da passagem do satélite representa o valor diário: 

𝑅𝑛(24ℎ) = (1 − 𝛼)𝑅𝑠↓(24ℎ) − 110
𝑅𝑠↓(24ℎ)

𝑄0
 

(25) 

sendo: 𝑅𝑛(24ℎ) é o saldo de radiação diário, 𝑅𝑠↓(24ℎ) é a radiação solar diária medida 

em estação meteorológica no interior da cena e 𝑄0 é a radiação extraterrestre diária 

obtida pela Equação 26: 

𝑄0 =
24 .  𝐼𝑠𝑐 .  𝐸0

𝜋
(ℋ sen 𝜑 sin 𝛿 + cos 𝜑 cos 𝛿 sen ℋ) (26) 

Na qual: ℋ é o ângulo horário, 𝜑 é latitude da estação meteorológica e 𝛿 é a 

declinação solar. 

A declinação solar, 𝛿 será calculada pela equação a seguir desenvolvida por 

Cooper (1969): 

𝛿 = 23,45 ∙ sen [
360

365
(𝐷𝑆𝐴 + 284)] (27) 

O ângulo horário, por sua vez foi calculado por: 

ℋ = cos−1(− tan 𝜑 tan 𝛿) (28) 

Com isto, a evapotranspiração diária  𝐸𝑇  pode ser calculada dividindo 𝐿𝐸24ℎ 

pelo calor latente de evaporação da água (2,45 𝑀𝐽 𝑘𝑔−1): 

𝐸𝑇 =
𝐿𝐸24ℎ

2,45 𝑀𝐽 𝑘𝑔−1
 (29) 

 
 O organograma da figura 6 mostram as etapas seguidas no algoritmo híbrido 

para o processamento das imagens escolhidas: 
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Figura 6: Etapas do algoritmo híbrido seguidas no processamento das imagens. 

 
 
3.1.4 Estatística Descritiva 
 
 
 A estatística empregada neste trabalho é do tipo descritiva/comparativa, o que 

nos permite a descrição e também a compreensão da distribuição dos usando 

medida de tendência central (média), bem como medida de dispersão (variância). 

Ela procura descrever um determinado grupo de dados em situações distintas, neste 

caso, analisar a distribuição das variáveis biofísicas calculadas em local degradado 

e preservado. Este método pode ser resumido nas seguintes etapas: definição do 

problema, planejamento, coleta dos dados, crítica dos dados, apresentação dos 

dados, tabelas, gráficos e descrição dos dados. Dois procedimentos estatísticos 

foram utilizados para apresentação dos dados: métodos gráficos e métodos 

numéricos (envolvendo apresentações de medidas de posição e dispersão). 

 Para uma melhor exposição da diferença entre os valores das variáveis 

biofísicas obtidas nas áreas já citadas, foi aplicado o teste t de student para 

amostras independentes, considerando que são duas áreas distintas. Este teste é 

um método bastante empregado para a avaliações da existência de diferenças 

estatísticas entre duas amostras, por meio da análise da diferença das médias 

aritméticas a partir de um determinado nível de significância pré-estabelecido 

(BLAIN et al., 2009). Entretanto, de acordo com Wilks (2006), para o caso de 

variáveis que apresentam elevados valores de suas medidas de dispersão, a 

veracidade desse teste fica comprometida. 
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Para a aplicação do teste partiu-se da premissa de que a hipótese seria 

considerada nula (H0) se nos resultados a média da área degradada (�̅�) apresentar-

se igual a média da área vegetada (�̅�0), para as variáveis estudadas. 

Consequentemente, a hipótese alternativa (H) consideraria a existência da diferença 

entre as médias das áreas analisadas (�̅� ≠ �̅�0). Para tanto, foi avaliado ao mesmo 

tempo a possibilidade de �̅� < �̅�0 e de �̅� > �̅�0, considerando as áreas abaixo da curva 

para valores superiores a t e inferiores a − t, ou seja, as duas "caudas" da 

distribuição t de Student. 

De modo geral seguiu-se os seguintes critérios: 

 - Start t < -t crítico ou Start t > t crítico= rejeita-se H0;  

 - t crítico < Start t ou Start t < t crítico= aceita-se H0. 

Para este teste utilizou-se o nível de significância de 5% (p-valor) para a 

verificação de diferenças significativas entre as áreas, sendo H0 a hipótese nula que 

implica na igualdade estatística entre as médias das variáveis biofísicas das duas 

áreas analisadas. Com isto, a rejeição de H0 implica em que pelo menos uma das 

áreas possui média diferente, ou seja, os resultados do teste t devem atingir um 

intervalo de rejeição de 95% de confiança, ou uma chance de erro de 5%.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
 Nesta etapa serão analisados e discutidos os seguintes parâmetros: albedo, 

saldo de radiação e fração evaporativa nas datas de 18/06/1990, 20/09/1995, 

29/09/1998, 17/10/1999, 07/05/2001, 12/10/2003, 29/07/2005, 19/07/2007, com o 

objetivo de comparar resultados destas variáveis entre a área degradada e 

vegetada, acrescentada da análise de teste estatístico (teste t) para demonstração 

da existência de diferenças significativas entre as médias das áreas avaliadas. 

 
 
4.1 Albedo de Superfície, Saldo de Radiação Diários e Fração Evaporativa  

 
 
A tabela 4 mostra os valores médios espaciais do albedo nas áreas vegetada 

e degradada, nas datas de 18/06/1990, 20/09/1995, 29/09/1998, 17/10/1999, 

07/05/2001, 12/10/2003, 29/07/2005, 19/07/2007. 

 
 

Tabela 4: Elementos do balanço de Radiação e Balanço de Energia obtidos nas 
áreas de caatinga densa (ESEC-Seridó) e de caatinga rala (Degradada, 
Desertificação). 

 ESEC (SERIDÓ)  Degradada (Desertificação) 

 Albedo Rn24h (Wm-2)       Albedo Rn24h (Wm-2)      

18/06/1990 0,11 147 0,65  0,26 109 0,53 

20/09/1995 0,12 153 0,43  0,14 148 0,29 

29/09/1998 0,17 142 0,29  0,35 80 0,27 

17/10/1999 0,16 180 0,17  0,27 147 0,05 

07/05/2001 0,14 154 0,76  0,22 132 0,62 

12/10/2003 0,18 172 0,15  0,25 149 0,08 

29/07/2005 0,07 167 0,68  0,12 153 0,55 

19/07/2007 0,14 145 0,33  0,21 128 0,17 

Fonte: Do autor. 
 
 

O aumento sistemático do albedo nas áreas degradadas em relação aos 

valores obtidos nas áreas de caatinga densa da ESEC-Seridó também é 

evidenciado na Tabela 4. Sobre a área da ESEC-Seridó foram obtidos valores 

médios que variaram de 0,07 e 0,17, enquanto que sobre área degradada, com solo 
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exposto e/ou com vegetação muito rala o albedo variou de 0,12 a 0,35. Esse fato é 

amplamente conhecido da literatura conforme Otterman (1974) e Foley et al. (2005). 

Para ambas as áreas, os resultados obtidos variaram de acordo com a 

disponibilidade hídrica local influenciada pelas características sazonais do clima e 

pela disponibilidade de energia solar. Segundo diversos estudos, valores mais altos 

de albedo, principalmente em áreas degradadas, são encontrados na estação seca 

e valores mais baixos em períodos chuvosos devido a maior absorção da radiação 

eletromagnética solar ocasionada pela umidade do solo e pela maior disponibilidade 

de cobertura vegetal, o que ocasiona a redução da refletância e gera menores 

valores de albedo (WANG E DAVIDSON, 2007; LIMA et al., 2009; BEZERRA et al., 

2011; ESTEVES et al., 2012; ALVES et al., 2013). 

Os resultados de albedo obtidos para a área situada na ESEC apresentaram 

valores médios mais baixos nas datas dos meses de junho de 1990, maio de 2001, 

julho de 2005 e julho de 2007.  Efeitos decorrentes destas datas estarem situadas 

dentro e/ou no fim do período chuvoso, no qual há um considerável aumento da área 

foliar da vegetação e aumento do volume de corpos d’água na região. Mesmo que o 

ano de 1990 tenha sido um ano em que as chuvas ficaram muito abaixo do normal 

(EMPARN, 2017) e 2001 ter sido considerado um prolongamento do período de 

seca do final da década de 90, que teve uma trégua em 2000 (CEPED UFSC, 2015), 

a variação sazonal do albedo fica evidente nos valores médios considerados 

normais para o período de chuvas (0,11; 0,14; 0,07; 0,14 para a área vegetada e 

0,26; 0,22; 0,12; 0,21 para a área degradada, respectivamente). De acordo com 

Shuttleworth (1993), os valores de albedo para solo exposto ou desnudo, podem 

variar de 0,10 (solo úmido) a 0,35 (solo seco). Estudos de Moreira et al., (2010) e 

Mota e Lobão (2015) obtiveram valores de albedo variando de 0,14 a 0,18 e 0,10 a 

0,17 para a caatinga nativa. 

O aumento do dossel da caatinga no período de chuvas também justifica os 

valores baixos de albedo para o mês de setembro de 1995, apesar deste situar-se 

no período de estiagem, a vegetação da caatinga possui características típicas que 

retém a água na planta por mais tempo, o que em virtude de uma boa média de 

chuvas em meses anteriores, poderia manter boa parte do dossel mesmo para o 

mês de setembro. Segundo dados do INMET, a média anual de precipitação para o 

ano de 1995, para a região do Seridó, variou de 600 mm a 800 mm, chegando a 

1000 mm em regiões litorâneas (INMET, 2017).   
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Os resultados obtidos para a data de 2005 são condizentes com valores 

encontrados por Oliveira et al. (2012), para a caatinga, no estado de Pernambuco, 

também para o mês de julho, onde o albedo variou de 0,14 a 0,18 chegando ao 

máximo de 0,23. Estudos de Moreira et al., (2010), apresentaram uma variação do 

albedo de 0,14 a 0,18 para a vegetação preservada. De acordo com o INPE (2005), 

apesar do ano de 2005 ter sido considerado um ano de baixa pluviosidade, as 

chuvas foram frequentes no litoral do estado do Rio Grande do Norte, tendo as 

maiores quantidades de precipitação em uma faixa estreita desde o sul do Rio 

Grande do Norte até o sul da Bahia. O instituto ainda relaciona as chuvas ocorridas 

em áreas do interior do Rio Grande do Norte com o deslocamento do centro do 

Vórtice Ciclônico em Altos Níveis (VCAN) durante a segunda quinzena de março. 

Por outro lado, os valores de albedo para os anos de 1998 e 1999, 

relativamente altos para uma área vegetada, deve-se a uma provável influência da 

seca prolongada que ocorreu nos anos de 1996, 1997, 1998 se estendendo a 1999, 

estando a de 1998 relacionada ao fenômeno El Niño (CEPED, UFSC, 2015).  Em 

consequência da seca, ocorreu diminuição hídrica, diminuição da cobertura vegetal, 

aumento de regiões com solos expostos e, consequentemente, maiores índices de 

reflexão da energia solar. Galvincio et al. (2016) ligaram o fato da presença 

quantitativa de valores de albedo acima de 0,35, para o mês de dezembro de 1998, 

em uma área situada no agreste pernambucano, à sensibilidade da vegetação aos 

eventos extremos atmosféricos, principalmente um de grande magnitude como El 

Niño. Também Bezerra et al. (2013) obtiveram resultados similares ao encontrados 

neste trabalho, em estudos de área situada entre os munícipios de Baraúna e 

Mossoró/RN, no mês de setembro de 2008, alcançando valores médios de albedo 

entre 0,15 para áreas vegetadas e iguais ou maiores a 0,32 para solos expostos. 

Alccioly et al. (2001), para o intervalo de 1997 à 1999, encontraram variações do 

albedo acima de 0,20 para o núcleo de desertificação do Seridó. 

Para a data do mês de outubro de 2003 os valores mais altos de albedo, para 

ambas as áreas, se devem a data está inserida no período de estiagem. Para datas 

situadas neste período, Silva et al. (2013), em pesquisas no semiárido 

pernambucano, obtiveram valores médio de albedo de 0,23, e Bezerra et al. (2013), 

no Parque Nacional da Furna Feia/RN, encontraram valores de albedo oscilando 

entre 0,15 a 0,20. Ambos justificaram os resultados provenientes da perda de parte 

do dossel foliar. Ainda Bezerra et al. (2014), em estudos posteriores, na mesma 
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área, obtiveram valores de albedo para a Caatinga mais densa, no período de 

estiagem, entre 0,15 e 0,20 e para as áreas de solo exposto entre 0,25 e 0,30. E 

Rodrigues et al. (2009), para cobertura vegetal densa da Caatinga, obtiveram 

valores oscilando de 0,10 a 0,15, e entre 0,26 a 0,36 para solo exposto. Estes 

resultados vão de encontro aos valores obtidos no presente estudo.  

Contudo, independentemente da data avaliada, o albedo apresentou valores 

médios mais elevados para a área degradada em relação a área pertencente a 

ESEC, demonstrando que as condições do solo e da vegetação interfere 

diretamente nesta variável. Otterman (1974) sugere, inclusive, o monitoramento da 

variabilidade do albedo como critério eficiente para monitoramento do processo de 

desertificação. Essa constatação da diferença do albedo para áreas degradadas e 

vegetadas é corroborada em relatos da literatura, como por exemplo Otterman 

(1974), Charney (1975), Charney et al. (1975, 1977), Foley et al. (2003).  

Ainda na Tabela 4 os valores do saldo de radiação (Rn24) obtidos na ESEC-

Seridó nas datas estudadas formam sistematicamente superiores aos valores 

obtidos na área Degradada (Desertificação), conforme é apresentado na Tabela 4. 

Sobre a ESEC-Seridó os valores médios diários do Rn24 variaram de 142 Wm-2 em 

29/09/1998 a 172 Wm-2 em 12/10/2005. N área Degradada (Desertificação) esses 

valores variaram de 80 Wm-2 (29/091998) a 153 Wm-2 em 29/07/2005. Em termos 

percentuais as diferenças entre os valores do Rn24 obtidos nas duas áreas amostrais 

variou de 3,3 a 44%, com média entre as datas da ordem de 20%. Os menores 

valores diários do Rn24 obtidos na área degradada estão relacionado a supressão da 

vegetação e a consequente exposição do solo. De acordo com Foley et al. (2005) 

essa diminuição em relação a área vegetada se deve a um aumento substancial do 

albedo, acarretando um aumento das perdas de radiação de onda curta por reflexão 

e a um aumento da temperatura da superfície que provoca aumento das perdas de 

radiação de onda longa. 

É importante destacar que os valores variaram conforme a influência das 

condições climáticas sobre a vegetação e volume dos corpos d’água, nas diferentes 

datas analisadas. Santos et al. (2016), em pesquisas realizadas também na Estação 

Ecológica do Seridó (ESEC-Seridó), durante as estações seca e chuvosa, citam que, 

de acordo com seus resultados, os componentes do balanço de energia 

apresentaram sazonalidade, com maiores médias na estação chuvosa. Em 

consonância, Borges et al. (2016), em estudos sobre a variação sazonal dos fluxos 
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de energias em áreas de caatinga preservada e degradada, no nordeste brasileiro, 

verificaram que a maior variação do Rn24h observada para a área vegetada ocorreu 

nos períodos de janeiro a março (maiores valores) e outubro a dezembro (menores 

valores), sendo o período de menor variação de maio a agosto, e para a área 

degradada maiores variações ocorreram em março (maiores valores) e outubro a 

dezembro (menores valores), sendo a menor variação verificada de junho a agosto.  

A observação dos menores valores de Rn24h para a área vegetada (147 Wm-2, 

142 Wm-2, 145 Wm-2, respectivamente), decorrem das datas de 18 de junho de 

1990, 29 de setembro de 1998, 19 de setembro de 2007, devido ao fato das 

mesmas pertencerem ao período de estiagem, além do fato de que os anos de 1990 

e 1998 serem considerados anos de seca com chuvas abaixo do normal. Bezerra 

(2013), para entornos do açude Dourado, Currais Novos/RN, com áreas vegetadas e 

degradadas na cena por ele avaliada, obteve média de 130 Wm-2 a 164,68 Wm-2; 

para data pertencente ao mês de julho. A diferença entre os valores de média 

corresponde é decorrente da maior presença de água ocasionada pelo açude 

Dourado na cena por ele processada e ainda pela distinção entre as datas 

analisadas, possuindo o mês de julho maior disponibilidade hídrica do que o mês de 

setembro devido o regime de chuvas da região ocorrer na metade do primeiro 

semestre anual (SANTOS et al., 2010; VALADÃO et al., 2010). É bom ressaltar a 

importância destes resultados visto que Currais Novos faz parte não somente da 

região do Seridó Potiguar, como também é um dos munícipios que compõe o núcleo 

de desertificação do Seridó. 

As datas de 17 de outubro de 1999 e 12 de outubro de 2003 apresentaram os 

maiores valores de Rn24h, mesmo as datas estando situadas no período de 

estiagem. Uma provável explicação para este resultado seria a presença de 

nebulosidade no instante da passagem do satélite, pois o Rn24h é bastante 

influenciado pela presença de nuvens, as quais poderiam mascarar os resultados. 

Em conformidade a estes resultados, estudos de Andrade et al. (2004), em análise 

do balanço de onda longa e saldo de radiação para dias de céu claro e nublado na 

Amazônia, mostraram que o saldo de radiação horário médio no dia nublado foi 

maior devido a retenção da energia de onda longa pela atmosfera. Contudo, para as 

datas de 20 de setembro de 1995, 07 de maio de 2001 e 29 de julho de 2005 os 

resultados obtidos para a área vegetada foram condizentes com o esperado. Mesmo 

que 2001 também tenha presentado chuvas abaixo do normal (CEPED UFSC, 
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2015), por a data está situada dentro do período chuvoso, os valores de Rn24h 

mostraram-se dentro dos padrões normais comparados às datas de 1995 e 2005, 

anos considerados com boas médias de chuvas. Resultados alcançados por Bezerra 

(2013), também em entornos do açude Dourado, no município de Currais Novos, na 

data 13 de julho de 2005, demonstraram valores médios iguais a 160,08 Wm-2.  

Na análise da área degradada as menores médias coincidiram com as das 

datas avaliadas na área pertencente a ESEC. Sendo de 109 Wm-2 para a data de 

1990, 80 Wm-2 para a data de 1998, 128 Wm-2 para a data de 2007. Os resultados 

seguem a influência sazonal do clima relativo ao período de estiagem e ao déficit 

hídrico ocasionado pela seca. Os demais valores de Rn24h ficaram dentro da média 

esperada para área de solo exposto, conforme condições climáticas das datas 

avaliadas. Sendo de 148 Wm-2 para a data de 1995, 147 Wm-2 para a data de 1999, 

132 Wm-2 para a data de 2001, 149 Wm-2 para a data de 2003 e 153 Wm-2 para a 

data de 2005. Com destaque para as datas de 1999 e 2003 que, assim como na 

área da ESEC, apresentaram valores altos quando comparados com datas como 

2001 que está dentro do período chuvoso e 1995 e 2005 anos com boas médias de 

chuvas. 

Os resultados encontrados neste trabalho são condizentes com resultados 

encontrados na literatura: Gusmão et al. (2012) encontraram valores do Rn24h para 

áreas com influência antrópica, em Bananal (TO), calculado através do algoritmo 

SEBAL, variando entre 120 Wm-2 e 135 Wm-2, enquanto que para corpos d’água e 

superfícies vegetada apresentaram valores superiores a 150 Wm-2. Uda et al. (2013) 

observaram valores predominantes de 109 Wm-2 nas áreas de solos expostos e de 

126 Wm-2 para a vegetação e acima de 139 Wm-2 para corpos hídricos, na bacia 

hidrográfica do alto Rio Negro, Santa Catarina/SC. Silva et al. (2011), quando 

estudaram o balanço de radiação no perímetro irrigado do munícipio de São 

Gonçalo/PB, acharam valores entre 82,60 Wm-2 a 97,20 Wm-2 para solo exposto e 

126,90 Wm-2 a 14230 Wm-2 em solo úmido ou com vegetação densa. Oliveira et al. 

(2015) estimaram o Rn24h, em bacia hidrográfica localizada na zona da mata 

nordestina, com variação de 95,4 Wm-2 a 157,5 Wm-2, com média de 125,4 Wm-2. 

No geral, as médias para as datas averiguadas apresentaram maiores valores 

para a área situada na ESEC em relação a área degradada. Fato esperado salvo 

que o Rn24h pode ser descrito como proporcional à presença de vapor d’água, que é 

encontrado em maior quantidade próximo a superfície, perto de reservatórios e em 
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locais vegetados devido à água vaporizada ou transpirada pelas plantas. Para solos 

expostos o decréscimo do Rn24h deve-se a supressão da vegetação, o que causa 

um aumento nos valores do albedo, consequentemente aumento das perdas da 

radiação de onda longa e consequente aumento da temperatura, por causa do 

aumento da radiação enviada de volta para o espaço (MOURA, 1999; FOLEY et al., 

2003). Ainda Foley et al. (2003) e Andrade et al. (2009) ressaltam que alterações 

nas partições do balanço de energia podem afetar os fluxos da superfície 

influenciando na determinação do ciclo hidrológico afetando diretamente na 

precipitação e modificando o clima local. 

Também na Tabela 4 podem ser encontrados os valores médios de fração 

evaporativa (Λ) para a área vegetada e degrada, nas datas já citadas nos anos de 

1990, 1995, 1998, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007.  Nesta, os valores médios de Λ 

para a área vegetada variou de 0,15 a 0,76 e para a área degradada de 0,05 a 0,62. 

Deve-se ressaltar que esta variação é decorrente da variação sazonal climática que 

influência o estado da vegetação da caatinga, bem como do volume dos corpos 

d’água presentes na cena, nas diferentes datas dos anos analisados.  Conforme 

Zahira et al. (2009), a Λ equivalente a corpos d água é aproximadamente 1, na 

vegetação de densidade moderada equivale a aproximadamente 0,58, mesmo para 

o período chuvoso, para a vegetação esparsa e moderadamente seca a Λ é igual ou 

abaixo de 0,4. 

Os valores médios de Λ, a exemplo do albedo e do Rn24h também revelam o 

impacto da retirada da vegetação. Em todas as datas os seus valores nas áreas 

desertificadas foram inferiores aos valores obtidos nas áreas da ESEC-Seridó. 

Esses resultados sugerem que em escala regional o desmatamento ou substituição 

da vegetação acarreta propicia ambientes mais secos, conforme discutido por Foley 

et al. (2005). Isso ocorre porque a retirada da vegetação implica em médio prazo a 

compactação do solo e redução da sua capacidade de retenção de água. 

Os valores mais elevados nas áreas com vegetação indicam que nessas 

áreas a ET será mais intensa do que em áreas degradadas. Isso ocorre porque em 

áreas degradadas há uma predominância de solo exposto, em consequência da 

supressão da vegetação e a baixa capacidade de recuperação da mesma. Assim, a 

supressão da vegetação impacta diretamente a capacidade de retenção de água no 

solo tornando-se uma área mais seca e naturalmente, mais quente, uma vez que a 

radiação solar vai interagir diretamente com o solo. Por se tornar mais seca, o baixo 
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teor de umidade no solo implicará em menor evapotranspiração e, logicamente, 

menor fração evaporativa (Foley et al., 2003). Mahrt et al. (2001), ressalta que, para 

vegetação estressada (degradada), a fração evaporativa pode reduzir 

significativamente durante o dia, devido ao maior controle estomático das plantas. 

Sendo que para a Caatinga esse controle é intensificado naturalmente pela perda 

das folhas ou pela ausência destas e presença de espinhos. 

Os valores médios mais baixos da Λ para a área vegetada ocorreram nas 

datas dos anos de 1998, 1999 e 2003 (0,29; 0,17; 0,15). Estes resultados 

coincidiram com os valores mais altos de albedo, o que significa que a diminuição da 

Λ ocorre pela conversão de uma porção significativa da energia em calor sensível. 

Também pode-se atribuir estes resultados à pouca disponibilidade hídrica para 1998 

e 1999, anos em que prevaleceu a seca ocasionada pelo El Niño (MARENGO E 

SILVA DIAS, 2006; MARENGO, 2007; MARENGO et al., 2008 A, B). Conforme 

Teixeira (2010) a caatinga converte elevadas frações da energia disponível em ET 

durante o período mais seco fazendo com que as taxas evaporativas desta 

vegetação natural fiquem bem abaixo do que as taxas em período onde o 

suprimento de água é mais uniforme, pois isto reduz a perda de calor para a 

atmosfera. 

Para as datas dos anos de 1990, 2001 e 2005, as quais pertenciam ao 

período de chuvas ou ao fim deste período, a Λ apresentou as maiores médias 

obtidas (0,65; 0,76; 0,68 respectivamente). Estes resultados são coerentes com os 

obtidos por Crago E Brutsaert (1996), os quais verificaram valores médios da Λ, para 

o mesmo período, em torno de 0,75. Correia et al. (2009), também para este período 

observaram valores entre 0,7 e 0,8 para a caatinga nativa. Borges (2013), usando o 

S-SEBI, obtive valores entre 0,55 a 0,75, para caatinga nativa/densa e 0,25 para 

solo exposto. Os valores próximos a 1 podem estar relacionados a presença de 

água (rios intermitentes) que aparecem com frequência nas imagens analisadas. 

Valores da Λ em torno de 1,0, significa que praticamente toda energia disponível foi 

utilizada para transferência de vapor d'água da superfície para a atmosfera. 

Nos anos de 1995 e 2007, com datas no período de estiagem e fim do 

período chuvoso, a Λ exibiu valores médios condizentes para o período (0,43; 0,33). 

Ambos os anos apresentaram boas médias de precipitação. Conforme Domingues 

(2014) a Λ, para a região da caatinga, é de aproximadamente 0,5 ou inferior a 0,45, 

sendo geralmente inferior a 0,25 no período de estiagem. 
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A área degradada apresentou as menores médias da Λ para as datas dos 

anos de 1999, 2003 e 2007 (0,05; 0,08 e 0,17). Nestes, ambas as datas pertenciam 

ao período de estiagem, sendo as datas de 1999 e 2003 referentes ao mês de 

outubro, onde o déficit hídrico na caatinga é bem acentuado. Rao et al. (1993) 

também citam que no nordeste, incluindo o norte e leste da região, o período 

chuvoso vai de abril a julho e a estação seca, para a maior parte da região, ocorre 

de setembro a dezembro. De acordo com Domingues (2014) a variação mensal da 

fração evaporativa tem correspondência com a sazonalidade da evapotranspiração, 

com máximo no mês de Março (0,25), e mínimo em Outubro (0,06).  

Os maiores valores médio para esta área ocorreram nas datas pertencentes 

aos anos de 1990, 2001 e 2005 (0,53; 0,62; 0,55; consecutivamente) que coincidem 

com o período de chuvas ou final deste período. Também Santos et al. (2011) para o 

início do período chuvoso de 2005, encontraram valores de Λ próximos a 0,75 na 

caatinga. 

Para as datas analisadas nos anos de 1995 e 1998 os valores médios de Λ 

(0,29; 0,27, sucessivamente) foram condizentes para o início do período de 

estiagem. Folhes et al. (2007) encontraram uma variação sazonal da Λ com mínimo 

de 0,04 em novembro de 2005, na estação seca, e máximo de 0,39 em fevereiro, no 

início da estação úmida, em região semiárida do Pernambuco. Machado (2014), 

para o mês de setembro, obteve valores médios de 0,21 a 0,43 para solo exposto. 

Deve-se ainda destacar os resultados obtidos para a data de 1998, pois, 

praticamente, não variou em relação a área vegetada, o que evidencia o grande 

estresse sofrido pela vegetação da área vegetada, ocasionado pela seca, deixando-

a em condições hídricas praticamente iguais as da área degradada.  

Entretanto, a Λ demonstrou valores médios maiores para a área vegetada e 

menores em áreas de solo exposto, o que já era esperado de acordo com resultados 

encontrados, com respaldo na literatura. 

A figura a seguir apresenta recortes de imagens land sat 5, já processados, 

para as variáveis biofísicas do albedo (1), Rn 24h (2) e Λ (3). Para ambas as imagens 

os tons mais claros representam locais de solo exposto ou de pouquíssima 

vegetação, já os tons mais escuros representam locais bem supridos de vegetação, 

presença de rios intermitentes e/ou sombreamentos de encostas.  
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Figura 7: Exemplos de imagens processadas das variáveis albedo (1), Rn24h (2) e Λ 
(3), para a data 20/ 09/ 1995. 
 

Legenda: 1 (albedo, em escala de cinza), 2- Rn24h (saldo de radiação diário, em tons 
de verde e azul), 3 - Λ (fração evaporativa, em tons de verde, amarelo e vermelho). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) (2) (3) 
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4.2 Análise Estatística: Teste T 
 
 

Foram realizados teste t, bicaudal, para amostras independentes, presumindo 

variância equivalente para as variáveis do Albedo e Fração Evaporativa e variâncias 

diferentes para o Saldo de radiação, conforme resultados de variância das mesmas. 

O teste bicaudal teve o objetivo de mostrar a existência ou não de diferenças entre 

as médias da área degrada e vegetada, para cada variável analisada. 

Nos resultados obtidos (tabela 5), os valores negativos de Start t encontrados 

para as variáveis Saldo de Radiação e Fração Evaporativa sugerem que a média da 

área degradada é menor que a média relativa a área da ESEC (  < 0 ) , ou seja, há 

uma concentração de maiores valores à esquerda da curvatura da distribuição dos 

dados no teste t. Os resultados são condizentes visto a pouca existência ou a 

ausência de vegetação na área degradada devido o déficit hídrico local. O mesmo 

se explica para a obtenção de valores de Start t positivos (concentração de maiores 

valores à direita) para o albedo, de forma que a média da área degradada foi maior 

que a área vegetada (   > 0), já que a reflexão é maior em solo exposto. 

 Todas as variáveis, nas diferentes datas analisadas, obtiveram p-valor 

igual à 5%, o que implica que os resultados das condições  - Start t menor que -t 

crítico ou Start t maior que t crítico, confirmam a rejeição de H0. Assim, conclui-se 

com 95% de confiança (ou uma chance de erro de 5%) que há diferença significativa 

entre as médias da área degradada e da área vegetada. Com isto, pode-se afirmar 

que o mau uso da terra e suas consequências, como o processo de desertificação, 

causam significativas mudanças nas variáveis biofísicas constituintes do balanço de 

energia. E ainda considerando que as modificações no balanço de energia levam a 

alterações no microclima local (temperatura, pluviosidade, etc.), diante dos 

resultados, ressalta-se a necessidade da obtenção de melhores meios para a 

utilização do solo, vegetação e demais recursos naturais, visando a preservação e 

sustentabilidade do meio ambiente. 
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                  Tabela 5: Teste t aplicado para amostras independentes. 

 

                  Fonte: Do autor. Legenda: RN24 (saldo de radiação diário), Λ (fração evaporativa). 

 

  1990 1985 1998 1999 2001 2003 2005 2007 

 T 24,50 10,159 30,140 21,649 25,319 18,713 18,663 19,725 

T (Crítico) 1,98 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 

P(T<=t) bi-caudal 1,52E-42 8,43E-17 4,19E-50 2,68E-38 9,18E-44 1,84E-33 2,25E-33 3,52E-35 

P-valor 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

G. de Liberdade 90 90 90 90 90 90 90 90 
          
          

Rn T -24,723 -10,927 -64,720 -21,936 -25,456 -19,378 -19,519 -20,795 

T (Crítico) 2,008 1,996 1,998 2,009 2,006 2,010 2,006 2,003 

P(T<=t) bi-caudal 1,08E-29 1,90E-16 
2,416E-

59 
5,439E-

27 
5,021E-

31 
2,449E-

24 
1,366E-

25 
5,170E-

28 

P-valor 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

G. de Liberdade 60 90 90 60 60 60 60 60 
 
 

      Λ 
 

        

        

T -19,088 -9,013 -3,722 -12,816 -13,841 -7,230 -12,140 -28,835 

T (Crítico) 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 

P(T<=t) bi-caudal 4,20E-34 2,30E-14 0,0003 2,40E-22 2,07E-24 1,27E-10 5,85E-21 1,80E-48 

P-valor 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

G. de Liberdade 90 90 90 90 90 90 90 90 
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5 CONCLUSÕES 

 
 

Independentemente da data avaliada, e das condições causadas pela 

variação sazonal do clima, as variáveis biofísicas analisadas mostraram diferenças 

significativas entre os resultados obtido em área vegetada e em área degradada. 

Estas diferenças foram observadas na comparação entre as médias das variáveis 

para cada área estudada e confirmada com os resultados estatísticos da aplicação 

do teste t de student. Com isto, fica comprovado que, na região do Seridó potiguar, o 

mau uso do solo e suas consequências como o processo de desertificação estão 

causando variações nos fluxos de energia e massa (albedo, saldo de radiação e 

fração evaporativa), componentes do balanço de energia.  Tais modificações remete 

a alterações no microclima local influenciando elementos meteorológico como 

temperatura, umidade do ar, pluviosidade, etc, o que gera dificuldades na 

recuperação e no desenvolvimento da vegetação da caatinga.  

Outros fatores observados nos resultados é a variação sazonal dos valores 

destas variáveis. O albedo apresentou valores mais altos no período de estiagem e 

valores mais baixos no período chuvoso, conforme maior quantidade de solo 

exposto, ou maior cobertura vegetal e umidade do solo. Por outro lado, o saldo de 

adiação e fração evaporativa demonstraram valores mais baixos no período de 

estiagem e mais altos no período chuvoso, já que ambos dependem da 

disponibilidade hídrica do solo e da vegetação. 

Com relação a aplicação do algoritmo híbrido para cômputo da Λ , para todas 

as datas analisadas, os resultados mostraram-se padronizados com resultados 

encontrados na literatura, mostrando-se como método aceitável para o clima 

semiárido do Seridó. Sugere-se, no entanto, refazer o cômputo desta variável com 

outros algoritmos e comparar os resultados para uma melhor avaliação desta 

metodologia. 

As dificuldades encontradas no presente estudo correspondem sobretudo a 

pouca quantidade de imagens disponíveis sem a presença de nuvens e a falta de 

dados meteorológicos para algumas datas, na estação utilizada. Esta problemática 

impossibilitou o desenvolvimento de um estudo temporal adequado. 

Por fim, diante do exposto, fica justificado a importância do desenvolvimento 

de trabalhos como este, visto que a análise da variação destas variáveis pode ser 
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utilizada como meio de monitoramento da caatinga objetivando a preservação deste 

bioma. Além disto, este estudo deixa como contribuição científica a disponibilidade 

de conhecimentos relativo as causas e consequências da problemática da 

desertificação para a região do Seridó potiguar, bem como resultados que visam 

auxiliar futuras pesquisas sobre o comportamento do balanço de energia da região. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO 1 - Trabalhos e Eventos Relativos à Desertificação à Nível Global. 
 

 
1935 – foi divulgado um dos primeiros trabalhos envolvendo a desertificação, 

“Problémes dês régions arides sudaméricaines”, de Emmanuel de Martonne. O 

mesmo analisava as características gerais e regionais do processo de degradação 

do solo na América do Sul e definia uma “faixa árida” entre Antofagasta (litoral do 

pacífico) até a região argentina da Catamarca. 

1949 – O termo “desertificação” foi utilizado pela primeira vez na publicação 

“Climats, Forêsts et Desertification de l`Áfrique Tropicale”, do autor André Aubreville, 

para caracterizar a substituição de florestas tropicais e subtropicais por savanas. 

Alguns anos depois, este termo passou a ser utilizado para definir problemas 

ambientais global devido às condições de seca correntes em regiões da África, tais 

como Senegal, Mauritânia, Burkina-Faso, Mali, Chade e Sudão.  

1968/1974 – A desertificação passou a ser tratada como um problema de âmbito 

mundial depois da grande seca em Sahel, na África,1968 a 1974, que causou a 

morte de 200.000 (duzentas mil) pessoas e milhões de animais em todo seu 

território. 

1977 – O termo desertificação foi definido, segundo documento da Organização das 

Nações Unidas (1977), executado com base na Conferência de Nairobi, como sendo 

a diminuição ou destruição do potencial biológico da terra em determinadas regiões 

do planeta.  Como produto final da Conferência de Nairobi, foi elaborado o “Plano de 

Ação de Combate à Desertificação (PACD)”. 

1977/1981 – o Laboratoire de Géographie Physique Zonale et Études dês Paysages 

em Roches Sedimentares, da Universidade de Reims, utilizando-se de 

sensoriamento remoto, desenvolveu uma série de trabalhos na região africana do 

Saara e Sahel França, dando ênfase nos processos de erosão eólica (MAINGUET et 

al., 1980). Também na década de 1980, inúmeros autores caracterizaram as 

relações inadequadas entre o homem e os recursos naturais como sendo uma das 

causas da desertificação (HEATHCOTE, 1980; DUTT et al., 1981). 

1990 – As Nações Unidas reavaliou a definição de desertificação, que passou a 

constituir a degradação nas áreas áridas, semiáridas e subúmidas secas, resultante 
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de impactos humanos adversos. Porém, esta nova definição recebeu críticas por não 

considerar os impactos decorrentes das variações climáticas, sendo redefinida em 

1992, durante a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, que aconteceu no Rio de Janeiro (ECO-92), o conceito de 

desertificação foi definido como a degradação das terras nas zonas áridas, 

semiáridas e subúmidas secas, resultante de vários fatores, incluindo as variações 

climáticas e atividades humanas. 

1992 – Brazel (1992) mostrou áreas sob o processo de desertificação nos Estados 

Unidos e áreas próximas à fronteira no México, enfatizando a degradação ambiental 

sob influências das diferentes formas de pastoreio nas duas regiões, bem 

controladas no lado americano e desordenadas no México. 

1995 – Conti (1995) definiu os conceitos de “deserto” e “desertificação” em sua tese 

de livre docência, afirmando que desertos são regiões situadas em clima árido, 

semiárido e subúmido seco, onde a evaporação excede a precipitação média anual, 

que apresenta alta variabilidade interanual. Caracteriza os solos dessas regiões 

como rasos, com alta deficiência hídrica e que tendem a concentrar sais. Possuem 

drenagem intermitente e cobertura vegetal esparsa, sendo os processos erosivos 

comandados pela ação eólica. 
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ANEXO 2 - Estudos e Eventos Relativos à Desertificação No Brasil. 
 
 

1887 – A grande seca registrada em 1877 fez o governo brasileiro considerar o 

processo de desertificação como um problema nacional. Porém, os primeiros 

trabalhos atribuindo a degradação do solo no nordeste à desertificação foram 

conduzidos pelo Prof. José Vasconcelos Sobrinho, na Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), na década de 1970. 

1974 – Vasconcelos Sobrinho (1974) publicou o artigo “O deserto brasileiro”, 

indicando as áreas do Nordeste já comprometidas pela degradação, as quais 

posteriormente denominou de "núcleos de desertificação". Vasconcelos definiu os 

núcleos de desertificação como áreas onde a degradação do solo alcançou uma 

condição de irreversibilidade. Em “savanização no Brasil intertropical”, ele aborda os 

processos de desertificação radicais o suficiente para serem caracterizados como 

irreversíveis, do ponto de vista pedológico, litológico, biogeográfico e antropológico. 

1980 – Nimer (1980) mapeou para o Brasil as áreas mais predispostas à 

desertificação, a partir de critérios climatológicos (regime pluviométrico, duração da 

estação biologicamente seca e variabilidade pluviométrica ano a ano). Neste mapa 

ele apresentou as áreas já comprometidas com o processo em consequência dos 

desmatamentos e erosão e, ainda, elaborou uma carta na escala de 1:5.000.000 

denominada “Zoneamento Sistemático de Áreas mais Predispostas à 

Desertificação”. 

1984 – Conti e Pinto (1984), por meio de estudo de série temporal de precipitação, 

publicaram no Simposium of Meteorologial Aspects of Tropical Droughts, um 

trabalho que mostrava indícios de desertificação em Itabaiana, Sergipe. 

1986 – O Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, e a Secretaria 

Especial para o Meio realizam o “Seminário sobre Desertificação no Nordeste”, em 

Recife (PE), com a finalidade de instigar os estudos sobre desertificação no Brasil, 

apresentar um panorama da situação, definir linhas de ação e ainda discutir 

dificuldades de conceituação e metodologia (MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, 1986). 

1988 – Reis (1988) destacou o problema do controle da desertificação por meio de 

planos de intervenção e Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro publica o trabalho 

“On the desertification in the northeast Brazil and man’s role in the process”, onde 
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discute ainda as influências naturais e antrópicas na desertificação baseado em 

análises de trechos da região semiárida no Ceará, Paraíba e Pernambuco. 

1992 – Rodrigues (1992) definiu dezenove indicadores de desertificação e identificou 

a existência ou inexistência de tais fatores para 35 regiões pré-definidas do Nordeste 

Brasileiro.  Com isto elaborou o mapa “Ocorrência dos processos de desertificação 

no Nordeste do Brasil”, escala 1:2.500.000, que define três categorias de 

desertificação: muito grave, grave e moderada. Ainda em 1992 ocorreu a 

Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, que 

aconteceu no Rio de Janeiro, que ficou conhecida como ECO-92. Nesta, o conceito 

de desertificação foi redefinido, passando a englobar, além das ações humanas, as 

variações climáticas como causa da desertificação. 

1995 – Conti (1995) trouxe uma extensa revisão bibliográfica dos principais trabalhos 

para o Nordeste Brasileiro em sua tese de livre-docência intitulada “Desertificação 

nos trópicos: proposta de metodologia de estudo aplicada ao Nordeste Brasileiro”, 

na qual discute a desertificação como resultado de alterações climáticas em grande 

escala e como consequência da relação do homem com os recursos naturais. 

2001 – Carvalho (2001) estima que mais de um terço da superfície agricultável do 

planeta, situada em regiões áridas, semiáridas e subúmidas secas está submetida 

ao processo de desertificação.  

2005 – Accioly et al (2005) afirmaram que o uso e manejo inadequado do solo é uma 

das principais causas da desertificação, tais como extrativismo vegetal e mineral, e 

ainda o uso de tecnologias inadequadas. 
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ANEXO 3 - Trabalhos Utilizando Sensoriamento Remoto para Estudos em 
Áreas em Processo de Desertificação. 

 
 

2003 – Leite et al. (2003) delimitaram e quantificaram áreas suscetíveis ao processo 

de desertificação na região do Médio Jaguaribe, Ceará, por meio da classificação de 

imagens Landsat ETM+, contribuindo para a tomada de decisões dos órgãos locais 

para contenção da desertificação.  

2004 – Silva-Filho et al. (2004) utilizaram imagens Landsat ETM+ para estudar 

evidências de degradação do solo e desertificação no município de Canindé, Ceará, 

por intermédio de técnicas de geoprocessamento. Foi possível delimitar a área 

afetada pelo processo e mapear o uso da terra. 

2007 – Silva neto et al. (2007) realizaram um estudo sobre a dinâmica da 

desertificação e a influência dos eventos ENOS (El Niño e/ou La Niña) na 

degradação das terras em municípios do Cariri-Ocidental (Paraíba-Brasil), em que 

utilizaram dados bibliográficos (livros, relatórios técnicos e científicos, artigos, mapas 

diversos e a base cartográfica da SUDENE), imagens LANDSAT TM5 e imagens 

TM+, gerando a base de dados cartográficos e os mapas temáticos, que retratam a 

evolução espaço-temporal dos níveis de degradação.  

2009 – Carvalho e Almeida-Filho (2009) fizeram uso de série temporal de imagens 

Landsat-TM para avaliar a extensão da desertificação na região de Gilbués, sul do 

estado do Piauí. Freire et al. (2009) analisaram aspectos metodológicos para o 

mapeamento e a análise espectro-temporal do processo de desertificação (Região 

de Xingó/Sergipe) em que utilizaram médias mensais pluviométricas da área de 

estudo, de 1978 a 2003 e imagens LANDSAT/INPE (TM e ETM+). Pinto et al. (2009) 

por meio de pesquisas, confeccionaram mapas de variabilidade temporal do uso e 

cobertura da terra do núcleo de desertificação de Irauçuba (CE) para utilização em 

modelos meteorológicos, utilizaram-se de imagens LANDSAT, MSS 1, TM5 e 

ETM+7 e Imagem GEOCOVER; Saraiva et al. (2009) realizaram uma avaliação do 

processo de desertificação da sub-bacia do rio São Pedro-Boa Vista/PB, utilizando o 

sensoriamento remoto e técnicas de tratamento digital de imagens e imagem orbital 

multiespectral do CCD/CBERS-2.  

2011 – Santos et al. (2011) realizaram uma análise para detectar mudanças espaço-

temporal da cobertura vegetal, com base na comparação das técnicas MTVI e 

Change Detection, no Semiárido Pernambucano. Caitano et al. (2011) fizeram uma 
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estimativa da aridez no estado do Ceará usando sistemas de informação geográfica; 

Dias e Lobão (2011) fizeram uma análise sobre o uso e cobertura da terra associado 

às áreas susceptíveis a desertificação na região norte da Bahia, Remanso, Sento 

Sé, Sobradinho e Casa Nova, usando imagens LANDSAT TM, imagens MODIS do 

período chuvoso. 

 

 
 


