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A estrada não trilhada 

“Num bosque, em pleno outono, a estrada bifurcou-se, 

mas, sendo um só, só um caminho eu tomaria. 

Assim, por longo tempo eu ali me detive, 

e um deles observei até um longe declive 

no qual, dobrando, desaparecia… 

Porém tomei o outro, igualmente viável, 

e tendo mesmo um atrativo especial, 

pois mais ramos possuía e talvez mais capim, 

embora, quanto a isso, o caminhar, no fim, 

os tivesse marcado por igual. 

E ambos, nessa manhã, jaziam recobertos 

de folhas que nenhum pisar enegrecera. 

O primeiro deixei, oh, para um outro dia! 

E, intuindo que um caminho outro caminho gera, 

duvidei se algum dia eu voltaria. 

Isto eu hei de contar mais tarde, num suspiro, 

nalgum tempo ou lugar desta jornada extensa: 

a estrada divergiu naquele bosque – e eu 

segui pela que mais ínvia me pareceu, 

e foi o que fez toda a diferença.” 

(The road not taken – Robert Frost, tradução de Renato Suttana)  



 

RESUMO 

A Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu (BHPA) está inserida na região do 

Semiárido brasileiro, onde a ocorrência de longos períodos de estiagem associada aos 

conflitos na distribuição dos recursos hídricos impacta diretamente a disponibilidade de água 

para abastecimento humano e para o desenvolvimento agrícola da região. Em virtude disso, o 

estudo dos processos do ciclo hidrológico é fundamental para a tomada de decisões no âmbito 

do gerenciamento dos recursos hídricos. Dentre estes processos a evapotranspiração (ET) se 

destaca pelo seu papel fundamental nas interações entre água, solo e vegetação, na 

modelagem hidrometeorológica e nos fluxos de energia em regiões de clima semiárido. O 

objetivo desse estudo é, portanto, quantificar a ET diária em toda a região da BHPA, em um 

ano seco e um ano chuvoso, utilizando dados de sensores orbitais e formulações dos 

algoritmos Simplified Surface Energy Balance Index (S-SEBI) e Simplified Surface Energy 

Balance (SSEB). Foram utilizados dados de temperatura da superfície, albedo e NDVI obtidos 

pelo sensor orbital MODIS e dados de radiação solar provenientes das estações 

meteorológicas inseridas na bacia. Realizou-se uma análise pluviométrica com dados de 

precipitação de postos inseridos na bacia que indicou o ano 2009 como sendo um ano 

chuvoso e o ano de 2012 como sendo um ano seco, sendo os mesmos escolhidos para 

quantificação da ET. O algoritmo proposto foi calibrado e validado utilizando dados dos 

elementos do balanço de energia obtidos em uma torre de fluxo equipada com sistema de eddy 

covariance. As estimativas da ET diária apresentaram boa concordância com os valores 

observados (R²=0,64, RMSE=0,79 mm.d
-1

) e o erro relativo da ET anual foi de 7,3% (33,7 

mm.ano
-1

). Em 2009 as maiores taxas mensais de ET foram encontradas nos corpos hídricos 

(96,4 mm) e nas regiões de Caatinga (93,0 mm) em março e abril. Nesse ano, as taxas mensais 

de ET mantiveram-se maiores que 30,0 mm em todas as classes de uso do solo até outubro. 

Em 2012, as maiores taxas foram encontradas também em março e abril, com destaque para 

os corpos hídricos (100,9 mm) e a Caatinga (87,4 mm). Nesse ano, no mês de junho as taxas 

de ET atingiram valores inferiores a 30,0 mm, com mínimo em setembro nas regiões de solo 

exposto (17,6 mm). O excedente/déficit hídrico foi calculado utilizando-se dados de 

precipitação do satélite TRMM. No ano de 2009 foi observado um excedente hídrico de 721,5 

mm na BHPA, uma magnitude 4,7 vezes maior que o déficit observado em 2012 (-153,2 

mm). Isso indica que, desconsiderando-se o uso consuntivo dos recursos hídricos na bacia, 

anos chuvosos têm o potencial de compensar até quatro anos de seca intensa. 

Palavras–chave: S-SEBI, SSEB, MODIS, Balanço de energia, Recursos hídricos  



 

ABSTRACT 

The Piranhas-Açu River Basin (PARB) is located in Brazil’s semiarid region, where 

the occurrence of long draught periods associated with water resources allocation conflicts 

may put its water availability at risk, impacting human supply and agriculture development. 

Because of that, research on hydrological cycle processes is crucial to water resources 

management in water basins. Among these processes, evapotranspiration (ET) is of uttermost 

importance given its critical role in water, soil and vegetation interactions, 

hydrometeorological modelling and in the energy fluxes dynamics of semiarid regions. 

Therefore, the objective of this study is to quantify daily ET during a wet and a dry year in all 

the PARB, by using remote sensing data and formulations based on the Simplified Surface 

Energy Balance Index (S-SEBI) and the Simplified Surface Energy Balance (SSEB) 

algorithms. Land surface temperature, albedo and NDVI data from MODIS sensor and solar 

radiation data from weather stations located in the basin were used. Precipitation analysis was 

carried out using data from rain gauges located in the basin. It indicated 2009 as being an 

unusually wet year and 2012 as an unusually dry year, which were selected for the ET 

quantification. The proposed algorithm was calibrated and validated with energy balance 

components data from a flux tower equipped with eddy covariance system. Daily ET 

estimates showed good agreement with observed values (R²=0.64, RMSE=0.79 mm.d
-1

) and 

annual ET relative error was of 7,3% (33.7 mm.year
-1

). In 2009 the highest monthly ET rates 

were found in water bodies (96.4 mm) and in the Caatinga (93.0 mm) during March and 

April. In this year, ET monthly rates were higher than 30.0 mm in all land cover classes until 

October. In 2012, the highest rates were also found in March and April in water bodies (100.9 

mm) and the Caatinga (87.4 mm). In June of this year monthly ET rates were as lows as 30.0 

mm, with a minimum of 17.6 mm in bare soil areas in September. Water surplus was 

calculated using precipitation data from the TRMM satellite. During 2009 it was observed a 

surplus of 721.5 mm in the PARB, which was 4.7 times greater than the deficit observed in 

2012 (-153.2 mm). This indicates that, neglecting consumptive water usage in the basin, wet 

years can potentially compensate up to four years of intense draughts. 

Key-words: S-SEBI, SSEB, MODIS, Energy balance, Water resources 
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1. INTRODUÇÃO 

A crescente demanda de água, motivada sobremaneira pelo acentuado crescimento 

populacional, implica na necessidade cada vez maior de se conhecer as variáveis que afetam o 

ciclo hidrológico no contexto de uma bacia hidrográfica. No âmbito regulatório, a Lei 

9.433/97 – Política Nacional de Recursos Hídricos – delimitou a importância das bacias 

hidrográficas como unidades de planejamento e gestão de recursos hídricos (BRASIL, 1997), 

principalmente no que diz respeito à distribuição e aos usos múltiplos da água em caráter 

local, regional e nacional. 

O estudo dos processos do ciclo hidrológico ganha importância ainda maior quando se 

refere às bacias que estão inseridas em regiões áridas e semiáridas, que constantemente são 

assoladas por períodos de longas estiagens, comprometendo a segurança hídrica das regiões 

que se beneficiam dos recursos hídricos das mesmas. A Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-

Açu – a qual se referiu neste trabalho como BHPA – se encaixa nesse perfil, haja vista que 

diversas atividades econômicas são dependentes da sua disponibilidade hídrica, tais como: 

produção agrícola sobre condições de irrigação e o abastecimento doméstico de cerca de 

1.300.000 pessoas. Para garantir a perenização do seu principal curso d’água, a bacia conta 

com dois reservatórios de regularização: Coremas–Mãe d’Água, na Paraíba, e Armando 

Ribeiro Gonçalves, no Rio Grande do Norte, além de pelo menos 46 outros açudes de menor 

porte. Os reservatórios garantem o abastecimento de parte da população de ambos os estados, 

além de serem fundamentais para o desenvolvimento da mineração, da aquicultura e da 

agropecuária ao longo da bacia (ANA, 2014). O estabelecimento de distritos irrigados na 

região é considerado pelo Governo Federal como atividade estratégica no desenvolvimento 

regional (ANA, 2014). No ano de 2014, o Produto Interno Bruto (PIB) desta bacia foi de 

aproximadamente R$ 16,5 bilhões, representando cerca de 17,5% do PIB total combinado dos 

estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba para esse mesmo ano (IBGE, 2016). 

A BHPA, inserida em sua totalidade numa região de clima semiárido (ANA, 2014), 

apresenta-se como objeto de estudo de extrema importância no contexto da avaliação de 

processos do ciclo hidrológico, dada a sua representatividade como fator limitante para o 

desenvolvimento socioeconômico da região em que está inserida. Dentre os processos do 

ciclo hidrológico, a evapotranspiração (ET) apresenta-se como uma das principais 

componentes associadas à gestão dos recursos hídricos, às interações entre água, solo e 

energia e à modelagem hidrometeorológica em regiões de clima semiárido. Nessas regiões, a 
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disponibilidade hídrica no solo e na vegetação é fundamental ao controle de processos 

ecológicos e ao potencial de produtividade agrícola do ecossistema (BEZERRA; SILVA; 

FERREIRA, 2008; OLIVERA-GUERRA; MATTAR; GALLEGUILLOS, 2014; SANTOS et 

al., 2010). Por estes motivos, o estudo da ET em uma bacia hidrográfica é um instrumento 

valioso para a tomada de decisões relacionadas à gestão dos seus recursos hídricos. 

Estudos apontam que as variações espaciais e temporais da ET são funções complexas 

dependentes de uma série de fatores tais como tipo de cobertura e uso do solo, condições 

meteorológicas, topografia e vegetação (ALLEN et al., 1998a; GORDON et al., 2003; 

MILLY; DUNNE, 2001; TADESSE et al., 2015). Dessa forma, a maioria dos métodos 

convencionalmente utilizados para cálculo da ET (Razão de Bowen, eddy covariance, 

lisímetros, entre outros) apresenta boa aplicabilidade dentro de limites espaciais definidos e de 

acordo com parâmetros pontuais específicos (ALLEN et al., 2011). Tais métodos não 

permitem a estimativa de fluxos de radiação e energia em grandes escalas espaciais, tal como 

em uma bacia hidrográfica, principalmente devido à heterogeneidade da superfície nessas 

áreas (ALLEN et al., 2011; RWASOKA; GUMINDOGA; GWENZI, 2011; SANTOS et al., 

2010). 

Em virtude disso, foram desenvolvidos métodos e/ou modelos para determinação da 

ET a partir de imagens multiespectrais de satélite (sensoriamento remoto) (ALLEN; 

TASUMI; TREZZA, 2007; BASTIAANSSEN et al., 1998a; MENENTI; CHOUDHURY, 

1993; ROERINK; SU; MENENTI, 2000; SENAY et al., 2007; SU, 2002). Dentre eles, 

destaca-se o algoritmo Surface Energy Balance Algorithm for Land – SEBAL, proposto por 

Bastiaanssen et al. (1998a) o qual tem sido amplamente utilizado em regiões dos Estados 

Unidos da América (EUA), Europa e Ásia (CAMMALLERI et al., 2012; MAHMOUD; 

ALAZBA, 2016; MEDINA et al., 1998; MINOR, 2009; MUTIGA; SU; WOLDAI, 2010; 

RAMOS et al., 2009; WANG et al., 2005; YANG et al., 2015) e no Semiárido brasileiro 

(BEZERRA et al., 2013, 2015a; BEZERRA; SILVA; FERREIRA, 2008; SANTOS et al., 

2017; TEIXEIRA et al., 2009a). 

O SEBAL depende de variáveis coletadas por estações meteorológicas de superfície 

como dados de entrada e é constituído de uma complexa metodologia baseada em conceitos 

micrometeorológicos de condições de instabilidade atmosférica para determinação do fluxo 

de calor sensível, dificultando sua aplicação em áreas de grandes extensões ou que não 

apresentam quantidade suficiente de estações de coletas de dados meteorológicos (BEZERRA 
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et al., 2015a). Dessa forma, o algoritmo Simplified Surface Energy Balance Index – S-SEBI, 

proposto por Roerink, Su e Menenti (2000) e o algoritmo Simplified Surface Energy Balance 

– SSEB, proposto por Senay et al. (2007) se apresentam como métodos alternativos mais 

simples para aplicação em áreas de clima semiárido, uma vez que nestas condições as 

simplificações propostas para os parâmetros meteorológicos nestes métodos são razoáveis. De 

fato, estudos que avaliaram o S-SEBI e o SSEB têm sido realizados, inclusive no Semiárido 

brasileiro, e ambos os algoritmos têm apresentado desempenhos satisfatórios (BEZERRA et 

al., 2015; CHIROUZE et al., 2014; GALLEGUILLOS et al., 2011; GÓMEZ et al., 2005; 

OLIVERA-GUERRA; MATTAR; GALLEGUILLOS, 2014; SANTOS et al., 2010; SENAY 

et al., 2013, 2016, SOBRINO et al., 2005, 2007; VELPURI et al., 2013; VERSTRAETEN; 

VEROUSTRAETE; FEYEN, 2005; YANG; WANG, 2011). 

Neste contexto, esta pesquisa tem como objetivo geral quantificar a ET diária, em um 

ano seco e em um ano chuvoso, para toda a área da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu, 

utilizando dados de sensores orbitais e formulações dos algoritmos S-SEBI e SSEB. Para 

atingir este objetivo propõem-se alguns objetivos específicos, a saber: (i) caracterizar o 

regime climático da precipitação na região; (ii) calibrar a formulação do método proposto a 

partir de comparações com dados observados de superfície; (iii) validar as estimativas 

encontradas com dados observados; (iv) avaliar a variação sazonal da ET para diferentes 

classes de cobertura e uso do solo; e (v) quantificar o excedente/déficit hídrico anual em cada 

classe de cobertura e uso do solo da BHPA. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

A primeira seção da revisão de literatura apresenta a fundamentação teórica e 

conceitual relacionada à principal variável do estudo: a evapotranspiração. Além disso, 

apresenta os principais métodos para medição e estimativa da ET de acordo com a literatura 

científica. 

A segunda seção apresenta a fundamentação teórica e conceitual relacionada ao 

sensoriamento remoto, identificando e caracterizando os principais sensores utilizados em 

estudos da ET. Na mesma é apresentada a revisão de literatura específica realizada, 

apresentando a evolução dos principais algoritmos utilizados em conjunto com dados de 

sensoriamento remoto para estimativa da ET. 

2.1. Evapotranspiração 

2.1.1. Principais conceitos 

A evapotranspiração pode ser definida como a combinação de dois processos 

separados de remoção da água contida na superfície para a atmosfera: a evaporação e a 

transpiração (ALLEN et al., 1998a). 

O processo de evaporação se caracteriza pela vaporização da água presente em 

superfícies como o solo (natural ou artificial), lagos, rios, e a própria vegetação. A água 

líquida presente nessas superfícies recebe radiação solar, cuja energia é utilizada na sua 

mudança de estado físico. O vapor d’água originado é, então, removido da superfície para a 

atmosfera (ALLEN et al., 1998a). A Figura 1 apresenta uma representação esquemática dos 

principais fluxos do processo de evaporação. 

A transpiração, por sua vez, também se caracteriza como um processo de mudança da 

água do estado líquido para o estado de vapor. No entanto, ela se refere a um mecanismo 

específico das plantas. A água presente no solo é absorvida pelas raízes e utilizada nos 

processos fisiológicos vegetais. Eventualmente, quando há excesso de água no organismo, a 

água sofre vaporização e transfere-se para a atmosfera por meio de estruturas específicas: os 

estômatos, conforme detalhado na Figura 2 (HARTMANN, 1994; LAMBERS; CHAPIN; 

PONS, 2008). 



23 

 

Figura 1 – Desenho esquemático do processo de evaporação. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Figura 2 – Detalhe do estômato das plantas. 

 

Fonte: Adaptada de Allen et al. (1998). 

É importante notar que o vapor d’água transportado das superfícies para a atmosfera 

via ET carrega uma grande quantidade de energia. Em virtude disso, a sua importância 

estende-se além da esfera hídrica. Trata-se de um processo fundamental no intercâmbio de 

água, massa e energia no sistema superfície-atmosfera, considerando-se o solo, corpos 

hídricos, a vegetação e a própria atmosfera (SENAY; BUDDE; VERDIN, 2011).  

Nesse contexto, dada a variedade de interações e de elementos envolvidos no processo 

de ET, o mesmo pode ser afetado por fatores de diferentes categorias. Segundo Pereira, 

Angelocci e Sentelhas (2002), esses fatores podem ser: climáticos (como radiação, 

temperatura, umidade e velocidade do vento), vegetais (espécie, albedo e características 

físicas da planta) e de manejo do solo (tipo de solo, fertilização e impedimentos físicos e 

químicos). 
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Em relação aos fatores climáticos, ressalta-se que a radiação solar é a principal fonte 

de energia utilizada no processo evaporativo. A radiação solar incidente aquece a superfície 

terrestre e o ar atmosférico, ocasionando um aumento no déficit de saturação do ar, que 

demandará uma maior atividade evapotranspirativa. Isso ocorre porque a temperatura é um 

dos fatores reguladores da umidade relativa do ar. Com maiores temperaturas a pressão de 

saturação do vapor d’água na atmosfera também aumenta e a umidade relativa do ar diminui. 

Com isso, a demanda pela evapotranspiração superficial também aumenta (ISIKWUE; 

AUDU; EWEH, 2015; KOSA, 2009). A ET, por sua vez, só ocorrerá se houver 

disponibilidade de água superficial e de energia para a mudança de estado físico da água. 

O aumento da intensidade dos ventos também está diretamente relacionado com o 

aumento da ET. Em dada região, onde o ar encontra-se com elevada concentração de vapor 

d’água, os ventos atuam no sentido de deslocá-lo, removendo-o desta região e criando uma 

nova demanda evaporativa. Portanto, em regiões onde os ventos são mais intensos espera-se 

uma maior taxa de ET (HESS, 1998; WANG et al., 2009). Pereira, Angelocci e Sentelhas 

(2002) afirmam que os ventos também são responsáveis pelo transporte advectivo de energia 

de uma região para outra, sendo esta utilizada no processo de ET. 

A ET também é fortemente influenciada pelo tipo de vegetação ou plantio (no caso de 

áreas de cultivo) existente sobre a superfície estudada. Cada espécie de planta possui 

características físicas e biológicas específicas que vão se relacionar com o aumento ou 

redução da sua capacidade evapotranspirativa. Plantas mais altas e com maior rugosidade, por 

exemplo, tendem a interagir melhor com a atmosfera, facilitando a captação de energia e, 

consequentemente, aumentando a taxa de ET (PEREIRA; ANGELOCCI; SENTELHAS, 

2002; SLABBERS, 1977).  

Outro fator vegetal determinante é o Índice de Área Foliar (IAF), que está diretamente 

relacionado ao tamanho da superfície foliar transpirante. Esse índice normalmente se refere ao 

estágio de desenvolvimento da planta, de maneira que a ET aumenta nos períodos em que a 

superfície foliar está mais desenvolvida (CESANELLI; GUARRACINO, 2011; GIGANTE et 

al., 2009; KOCHENDORFER; RAMÍREZ, 2010). A profundidade do sistema de raízes da 

vegetação também é um fator influente na taxa de ET, principalmente pelo seu impacto na 

transpiração das plantas. Raízes mais profundas abrangem um maior volume de solo 

garantindo à planta acesso a maiores aportes hídricos, principalmente em períodos de 
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estiagem, o que favorece a atividade evapotranspirativa (FOXX; TIERNEY; WILLIAMS, 

1984; TANAKA et al., 2004). 

Uma dada superfície reflete parte da radiação incidente a partir de um fator de 

reflectância, que é específico para cada parcela superficial e para cada direção de incidência 

da radiação. Para dado ponto da superfície, a integração da reflectância em todas as direções 

de incidência solar possíveis fornece o fator conhecido como albedo superficial (MATTAR et 

al., 2014). Embora não esteja relacionado exclusivamente ao tipo de vegetação, ele indica a 

refletividade de uma superfície em relação à radiação incidente por todas as direções. No caso 

de estudos em grandes áreas, como na escala de bacia hidrográfica, a superfície vegetada 

tende a ser predominante. Nesses casos, o albedo pode ser interpretado como um indicativo da 

robustez da vegetação em determinado ponto. Vegetações bem hidratadas são, normalmente, 

mais escuras, com baixa refletividade e elevada absorção de radiação, tendendo a apresentar 

maiores taxas de ET. Vegetações sob estresse hídrico normalmente apresentam albedo 

elevado, com pouca absorção e, consequentemente, menores taxas de ET (MIKA; 

HORVÁTH; MAKRA, 2001; SEGINER, 1969). 

Os fatores de vegetação estão, ainda, parcialmente relacionados com as características 

de manejo do solo em que se sustenta a superfície vegetada. Os fatores associados ao solo 

podem alterar algumas características dos processos fisiológicos realizados pelas plantas, 

implicando em alterações na taxa de ET das mesmas. Naturalmente, esses fatores também 

estão associados à parcela de evaporação superficial proveniente do próprio solo, mesmo sem 

cobertura vegetal. 

Em áreas cultivadas, o tipo de fertilizante e adubo utilizados afetam as componentes 

do balanço hídrico na cultura. A utilização de fertilizantes orgânicos, por exemplo, acarreta 

numa melhor estruturação do solo, aumentando a porosidade do solo e facilitando a infiltração 

de água para a área das raízes, incorrendo em um aumento da capacidade evaporativa das 

plantas. De uma forma geral, o aporte de nutrientes em quantidades adequadas aos cultivos 

aprimora o status nutricional da planta, aumentando também a sua demanda 

hídrica (OUÉDRAOGO; MANDO; ZOMBRÉ, 2001; VETIERLEIN; MARSCHNER, 1994; 

ZOUGMORÉ; MANDO; STROOSNIJDER, 2004). 

No que diz respeito às características físicas do solo, espera-se maiores taxas de ET 

em vegetações afixadas sobre solos com texturas mais finas, que apresentam maior 

capilaridade para o transporte hídrico até as raízes das plantas (DUFFKOVÁ, 2013; 
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LUXMOORE; SHARMA, 1984). No entanto, a influência desses fatores é mais bem 

observada em períodos secos. Durante períodos de chuva intensa é comum ocorrer o 

encharcamento do solo, o que acarreta numa espécie de asfixia nas raízes das plantas, 

bloqueando o aporte de água (PEREIRA; ANGELOCCI; SENTELHAS, 2002). 

2.1.2. Evapotranspiração de referência (ETo) 

A determinação da ET é, portanto, um procedimento extremamente complexo, 

permeado pelo entendimento de variáveis de diferentes naturezas. Essa determinação torna-se 

particularmente complexa para grandes áreas, onde há heterogeneidade de superfícies. Há 

décadas são estudados métodos para estimativa da evapotranspiração que levem em 

consideração os fatores descritos anteriormente (MONTEITH, 1964; PENMAN, 1948; 

PRIESTLEY; TAYLOR, 1972; THORNTHWAITE; HOLZMAN, 1939). Buscou-se sempre 

o desenvolvimento de métodos padronizados, que pudessem ser utilizados em diferentes 

regiões do mundo com resultados satisfatórios. Nesse contexto surgiu o conceito da 

evapotranspiração de referência, com intuito de se estudar a demanda evapotranspirativa da 

atmosfera independente dos fatores de vegetação e de solo (ALLEN et al., 1998a).  

A ETo representa os valores de evapotranspiração para uma superfície hipotética de 

referência com características pré-estabelecidas: altura de 0,12 m, resistência estomática de 70 

s.m
-1

 e albedo de 0,23 (ALLEN et al., 1998a). Essas características emulam o comportamento 

de uma superfície extensa e uniforme de grama verde, com crescimento ativo e abundância de 

água, eliminando o efeito dos fatores de solo. Esse esquema conceitual pode ser observado na 

Figura 3. As ETo calculadas em diferentes localidades do mundo podem ser comparadas entre 

si, uma vez que trata-se de um parâmetro estimado em respeito a uma superfície padronizada, 

não importando o tipo de vegetação ou cultura, as técnicas de manejo ou a fase de 

crescimento das plantas (ALLEN et al., 1998a). 

Figura 3 – Esquematização conceitual da ETo 

 

Fonte: Adaptada de Allen et al. (1998). 
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Por esses motivos, a ETo é considerada um parâmetro exclusivamente climático, sendo 

os fatores desta categoria os únicos que influenciam na sua determinação. Ela representa o 

poder evaporativo da atmosfera de determinado local, em determinado período, e sua 

estimativa pode ser efetuada, dentre outros métodos, por meio da equação padrão da Food 

and Agriculture Organization (FAO) apresentada por Allen et al. (1998b). Esse método 

combina a proposta inicial de Penman (1948) para cálculo da evaporação em superfícies de 

água, modificada por Monteith (1964), combinada com formulações de equações da 

resistência superficial das plantas e da resistência aerodinâmica do ar na interface atmosfera-

vegetação. O método resultante, chamado de FAO Penman-Monteith, estima a 

evapotranspiração de referência (mm.dia
-1

) a partir da seguinte equação: 

𝐸𝑇𝑜 =
0,408∆(𝑅𝑛 − 𝐺) + 𝛾

900
𝑇 + 273 𝑢2(𝑒𝑠 − 𝑒𝑎)

∆ + 𝛾(1 + 0,34𝑢2)
 , (1) 

sendo: Rn o saldo de radiação (MJ.m
-2

.dia
-1

), G o fluxo de calor no solo (MJ.m
-2

.dia
-1

), (es-ea) 

o déficit de pressão de vapor, ou a diferença entre a pressão de saturação do vapor d’água e a 

sua pressão real (kPa), Δ a inclinação da curva de pressão de saturação do vapor d’água em 

função da temperatura (kPa.ºC
-1

), γ a constante psicrométrica (kPa.ºC
-1

), T a temperatura 

média diária do ar a dois metros de altura (ºC) e u2 a velocidade média do ar a dois metros de 

altura (m.s
-1

). 

Ainda que a ETo tenha a sua importância, principalmente para a agricultura, a 

determinação da evapotranspiração real (ETr) é extremamente importante e as características 

físicas reais da vegetação e do solo devem ser levadas em consideração. De fato, o estudo da 

ETr é de imensurável importância para qualquer atividade que tenha a água como principal 

recurso natural. No âmbito da meteorologia, por exemplo, sua contraposição em relação à 

precipitação é utilizada como ferramenta para classificação climática de certas regiões 

(CUNHA; SCHÖFFEL, 2011). No que concerne à gestão de recursos hídricos, a ETr indica 

perdas de água em reservatórios e pode ser utilizada para previsão do escoamento superficial 

em uma bacia hidrográfica. Além disso, o fluxo representado pela ETr também ocupa papel 

central nos balanços de energia e de carbono (SCOTT et al., 2006), respondendo, por 

exemplo, pelos efeitos de períodos de seca na agricultura, na ecologia e na hidrologia de dado 

local. Especificamente no que diz respeito à agricultura, a ETr relaciona-se com a demanda de 

água do cultivo, de forma que as perdas decorrentes desse processo possam ser previstas e 
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manejadas adequadamente, garantindo que as culturas recebam sempre a quantidade ótima de 

água para o seu desenvolvimento (MENDICINO; SENATORE, 2012). 

Assim, ao longo dos anos, desenvolveram-se técnicas para a determinação da taxa de 

ET real sobre uma dada superfície. De acordo com Shuttleworth (2008) os principais métodos 

podem ser divididos em dois tipos: estimativas a partir do balanço hídrico e estimativas a 

partir do balanço de energia. As duas seções a seguir contemplam a descrição de alguns dos 

métodos mais recorrentemente utilizados, de acordo com sua tipologia. 

2.1.3. Estimativas a partir do balanço hídrico 

A evapotranspiração é um dos principais fluxos do ciclo hidrológico, sendo um dos 

componentes do chamado balanço hídrico. Ele permite determinar a disponibilidade hídrica 

sobre uma dada superfície e sua representação adequada é fundamental para a modelagem 

climática e hidrológica, podendo ser escrita como (HARTMANN, 1994): 

𝑔𝑤 = 𝑃 + 𝐶 − 𝐸𝑇 − ∆𝑓 , (2) 

sendo: gw o armazenamento de água superficial e subterrânea, P a precipitação, C a 

condensação superficial (ex.: orvalho), ET a evapotranspiração e Δf o runoff ou escoamento 

superficial, com cada termo em mm por unidade de tempo.  

Sobre grandes áreas e ao longo de um grande período de tempo, a variação no 

armazenamento e a condensação são considerados muito pequenos, de forma que o balanço 

hídrico se resume a: 

∆𝑓 = 𝑃 − 𝐸𝑇 , (3) 

em que a ET assume um papel de extrema importância, sendo o termo responsável por 

caracterizar o fluxo de retorno da água para a atmosfera (HARTMANN, 1994; PENMAN, 

1948). 

As técnicas com esta tipologia se debruçam nos conceitos de balanço hídrico aqui 

apresentados e podem ser empregadas em amostras pequenas de solo até superfícies em 

grande escala, como uma bacia hidrográfica (SHUTTLEWORTH, 2008). 

O lisímetro, por exemplo, é um equipamento, normalmente na forma de tanque ou 

reservatório, que objetiva a determinação do transporte da água através de uma dada camada 

de solo. A ET pode, então, ser estimada com base no balanço de água sobre a camada de solo 
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amostrada (HOWELL; SCHNEIDER; JENSEN, 1991). O tipo de lisímetro mais utilizado é o 

de pesagem, que determina a ET diretamente por meio do balanço de massa de água. Howell, 

Schneider e Jensen (1991) apresentaram um histórico de projeto e utilização de lisímetros na 

determinação da ET. Aboukhaled, Alfaro e Smith (1982), em documento oficial da FAO, 

listaram também os principais tipos de lisímetros e suas aplicações na determinação do 

balanço hídrico. 

De acordo com Shuttleworth (2008), a principal vantagem desse método reside no 

baixo erro percentual das medidas, desde que a amostra de solo utilizada seja representativa. 

Como desvantagem, os equipamentos são extremamente dispendiosos, exigindo instalação e 

manutenção adequadas (ALLEN et al., 2011). Os custos podem aumentar ainda mais 

dependendo das práticas de construção, do material a ser utilizado e da própria localização 

onde será instalado o equipamento (SCHNEIDER et al., 1998). Em contrapartida, estudos 

vêm sendo realizados com projetos de lisímetros de baixo custo como alternativa aos 

equipamentos de ponta, de forma a contornar, ao menos parcialmente, o problema dos altos 

custos. Fisher (2012), Ruiz-Peñalver et al. (2015) e Santos et al. (2008) encontraram 

resultados satisfatórios utilizando lisímetros construídos com materiais de baixo custo nos 

EUA, na Espanha e no Brasil, respectivamente. 

As Equações (2) e (3) apresentadas anteriormente mostram que a evapotranspiração 

pode ser determinada a partir do balanço hídrico, desde que os demais termos estejam 

disponíveis. Alguns estudos experimentais replicam as camadas superficiais de solo de uma 

determinada região de uma forma controlada. Nesses estudos a precipitação e o escoamento 

superficial são medidos localmente e a ET pode ser estimada para o tipo de cobertura vegetal 

existente sobre o campo experimental (PAN et al., 2017; ROUSE; WILSON, 1972). 

Da mesma forma, pode-se estimar a ET em uma bacia hidrográfica desde que seja 

possível calcular a precipitação e o escoamento superficial sobre a mesma. Geralmente esses 

dados não são facilmente obtidos ou estimados, ao menos que haja uma grande rede de 

estações capazes de medir os parâmetros necessários para os seus cômputos. O método do 

balanço hídrico em bacias hidrográficas é normalmente utilizado como forma de se avaliar os 

resultados obtidos por técnicas que utilizam o balanço de energia ou o sensoriamento remoto 

para determinação da ET de forma espacialmente distribuída (LIU et al., 2016; RODELL; 

FAMIGLIETTI, 2002; VELPURI et al., 2013; ZHAO et al., 2016). 
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Em escalas menores, como na agricultura, pode ser conveniente conhecer-se o 

comportamento de um cultivo específico sobre um tipo de solo específico. Nestes casos, o 

método da depleção da umidade do solo, ou do balanço hídrico no solo, ou ainda do balanço 

hídrico na zona radicular, pode ser utilizado. Este método consiste na aplicação do conceito 

de entradas e saídas de massa d’água em parcelas delimitadas de solo com a espécie de 

cultivo a ser estudada. O balanço hídrico nesta parcela de solo pode ser computado a partir da 

seguinte equação (HILLEL, 2004): 

∆𝑆 + ∆𝑉 = (𝑃 + 𝐼 + 𝑈) − (𝛥𝑓 + 𝐷 + 𝐸𝑇) , (4) 

em que: ΔS é a mudança no estoque de umidade na zona radicular do solo, ΔV é o incremento 

de água incorporada à biomassa, P é a precipitação, I é a irrigação, U é o fluxo capilar que 

entra na zona radicular, Δf é o runoff ou escoamento superficial, D é a drenagem profunda 

para fora da zona radicular e ET é a evapotranspiração, com cada termo em mm por unidade 

de tempo. 

Alguns desses parâmetros podem ser desconsiderados dependendo das condições 

específicas de cada estudo. Por exemplo, o escoamento superficial (Δf) em zonas de cultivo 

tende a ser desprezível e o fluxo de capilaridade ascendente (U) também será desprezível se o 

lençol freático na localização de estudo for muito profundo. Os outros parâmetros 

normalmente podem ser medidos experimentalmente em campo ou podem ser obtidos por 

meio de técnicas específicas e modelagem (JOHNSTON; DOTY; TEW, 1969; ZELEKE; 

WADE, 2012). 

Outro método, comumente utilizado para determinação da ET na agricultura, é o 

método do Tanque Classe A. Ele consiste na estimativa da evapotranspiração de referência a 

partir da diferença do volume de água em um tanque com especificações pré-definidas que é 

submetido à irrigação. A partir do valor obtido, pode-se estimar a ET real multiplicando-se o 

valor encontrado para a ETo por um coeficiente associado ao tipo de cultivo analisado. 

O Tanque Classe A deve ser circular com 121,0 cm de diâmetro e 25,5 cm de 

profundidade e o material deverá ser ferro ou liga Monel. O tanque deve ser montado sobre 

uma plataforma de madeira aberta a 15,0 cm do solo. A camada de solo deve atingir no 

máximo 5,0 cm de altura a partir da base e a camada de água deve atingir no máximo 5,0 cm 

abaixo da borda. Nessas configurações, o tanque deverá ser alimentado com água 
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regularmente, não deixando o nível de água atingir valores menores que 7,5 cm abaixo da 

borda (DOORENBOS; PRUITT, 1977). 

O nível de água é medido antes e depois do experimento, e a diferença encontrada 

indica o volume evaporado no tanque durante o período determinado. A evapotranspiração de 

referência (mm.d
-1

) pode ser estimada a partir da seguinte equação: 

𝐸𝑇𝑜 = 𝐾𝑝𝐸𝑝𝑎𝑛 , (5) 

em que: Kp é um coeficiente específico para cada tanque, baseado em condições específicas 

de umidade e de ventos, e Epan é a evaporação medida no tanque ajustada para um período de 

um dia (mm.d
-1

). A partir desse valor é possível calcular a ET real (mm.d
-1

) do cultivo em 

questão: 

𝐸𝑇 = 𝑘𝑐𝐸𝑇𝑜 , (6) 

em que: kc é um coeficiente específico associado ao tipo de cultivo (ALLEN et al., 1998b; 

DOORENBOS; PRUITT, 1977; EAGLEMAN, 1967).  

Atualmente, os estudos com este tipo de método estão essencialmente relacionados 

com o aperfeiçoamento na determinação da relação entre a evapotranspiração medida pelo 

tanque e a evapotranspiração de referência. São propostas correções ou métodos estimativos 

para determinação do Kp específico para cada tipo de tanque ou, ainda, ajustes para condições 

topográficas específicas (LEE; CHO, 2012; MCVICAR et al., 2007; ZUO et al., 2016). 

2.1.4. Estimativas a partir do balanço de energia 

Conforme apresentado anteriormente, a ET é um processo dependente da 

disponibilidade energética sobre a superfície de estudo. Por tratar-se de um processo 

caracterizado pela mudança de estado física da água, que demanda certa quantidade de 

energia, sua quantificação pode ser associada a um dos termos do balanço de energia 

superficial. Para melhor compreender essa associação e as técnicas que lançam mão dela para 

estimativa da ET, serão apresentados os principais conceitos que embasam esse balanço. 

A fonte primária de energia incidente na Terra, e que ocasiona grande parte dos seus 

fenômenos meteorológicos e hidrológicos, é a radiação solar. Ela chega à superfície terrestre 

sendo constituída predominantemente de ondas curtas, sofrendo atenuação ao longo do 

percurso, principalmente após ultrapassar o limite externo atmosférico. Essa radiação é 
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absorvida, refletida e difundida pelos elementos atmosféricos (como nuvens e aerossóis) e 

pela própria superfície terrestre, caracterizando o Balanço de Ondas Curtas (BOC). Em 

contrapartida, a superfície terrestre e os elementos atmosféricos também são responsáveis por 

emitir parte da energia absorvida, neste caso em forma de radiação de ondas longas. A parcela 

atmosférica dessa radiação é direcionada para a superfície terrestre, sendo chamada de fluxo 

de contra-radiação. O fluxo proveniente da superfície em direção a atmosfera é chamado de 

emitância radiante. O balanço entre esses fluxos caracteriza o chamado Balanço de Ondas 

Longas (BOL). Consequentemente, é possível calcular, instantaneamente e para uma dada 

superfície, o saldo radiativo ou radiação líquida (Rn) por: 

𝑅𝑛 = 𝐵𝑂𝐶 + 𝐵𝑂𝐿 , (7) 

e cuja representação gráfica simplificada encontra-se apresentada na Figura 4 (HARTMANN, 

1994; PEREIRA; ANGELOCCI; SENTELHAS, 2002). 

Figura 4 – Esquema simplificado do balanço radiativo na superfície terrestre. 

 

Fonte: Adaptada de Pereira, Angelocci e Sentelhas (2002). 

A partir dos termos apresentados na Figura 4, que representam parcelas específicas do 

BOC e do BOL, o saldo radiativo pode ser escrito na forma de balanço radiativo superficial 

(cada termo em W.m
-2

): 

𝑅𝑛 = 𝑅𝑆↓ − 𝛼𝑅𝑆↓ + 𝑅𝐿↓ − 𝑅𝐿↑ − (1 − 휀0)𝑅𝐿↓ , (8) 

em que: RS↓ a radiação total de ondas curtas incidente na superfície, αRS↓ a parcela da radiação 

de onda curta refletida pela superfície, sendo α o albedo superficial, RL↓ a contra-radiação, RL↑ 

a radiação de onda longa emitida pela superfície da Terra e (1-ε0)RL↓ a contra-radiação 
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refletida pela superfície terrestre, sendo ε0 a emissividade da superfície. Essa emissividade se 

traduz na razão entre a emissão radiativa real e a emissão potencial máxima para uma 

superfície naquela temperatura. 

Em sistemas vegetados pode-se propor a quantificação do balanço radiativo 

enumerando os processos que consomem ou fornecem energia ao sistema, neste caso sendo 

apresentado como um balanço de energia. Nesses casos, o saldo radiativo pode ser 

interpretado como a energia disponível para utilização nos processos evapotranspirativos, de 

fotossíntese e de aquecimento do ar, das plantas e do próprio solo. Na maioria das situações 

podem-se considerar desprezíveis alguns dos fluxos do balanço de energia, como aquele 

associado ao consumo fotossintético das plantas, uma vez que representam em torno de 3% da 

fração de energia disponível. Em suma, o balanço de energia sobre essas superfícies pode ser 

escrito como (ALLEN et al., 1998a; PEREIRA; ANGELOCCI; SENTELHAS, 2002): 

𝑅𝑛 = 𝐻 + 𝐿𝐸 + 𝐺 . (9) 

Nesta equação, H representa o fluxo de calor sensível (W.m
-2

), que corresponde às 

trocas de calor que ocorrem, predominantemente por convecção, devido ao gradiente de 

temperatura formado entre a superfície terrestre e a atmosfera. O termo G se refere ao fluxo 

formado pelo transporte vertical de calor no solo (W.m
-2

). Finalmente, LE se refere ao fluxo 

de calor latente (W.m
-2

), representando à porção da energia que é utilizada nos processos de 

evaporação da água superficial e da transpiração das plantas. 

Como o processo da ET é limitado essencialmente pela disponibilidade energética 

proveniente dessas trocas de energia na superfície, é possível estimar a taxa de ET aplicando-

se o balanço de energia e calculando-se cada um de seus termos. O fluxo de calor latente 

obtido pelo balanço pode se traduzir em taxa de ET. Em seguida, serão apresentadas algumas 

das principais técnicas para estimativa da ET que utilizam como base teórica a Equação (9). 

O método da razão de Bowen, proposto por Bowen (1926), permite o cálculo da taxa 

de evaporação sobre uma superfície terrestre ou líquida a partir da razão entre o fluxo de calor 

sensível e o fluxo de calor latente. O método tem como premissa básica que os coeficientes de 

difusão turbulenta para o calor sensível e para o calor latente na baixa atmosfera podem ser 

considerados iguais, podendo ser estimados a partir de medidas do gradiente de pressão de 

vapor d’água e da temperatura atmosférica nessa região. O equacionamento clássico da razão 

de Bowen pode ser observado a seguir: 
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𝛽 =
𝐻

𝐿𝐸
= 𝛾

(𝑇𝑎 − 𝑇𝑏)

(𝑒𝑎 − 𝑒𝑏)
  , 

(10) 

em que: Ta é a temperatura do ar na superfície (ºC), Tb a temperatura do ar a uma altura b (ºC), 

ea é a pressão de vapor d’água na superfície (kPa), eb é a pressão de vapor d’água a uma altura 

b (kPa) e γ é a constante psicrométrica (kPa.ºC
-1

) (WEBB, 1960). 

Em suma, a razão de Bowen pode ser determinada experimentalmente por meio de 

equipamentos que consigam captar os gradientes de temperatura e de pressão de vapor d’água 

exigidos, estimando-se a evapotranspiração a partir do balanço de energia modificado pela 

incorporação do termo β: 

𝐿𝐸 =
(𝑅𝑛 − 𝐺)

1 + 𝛽
 . 

(11) 

A eficiência do método está diretamente relacionada aos erros associados à sua 

aplicação, desde a medição dos gradiente até a determinação da razão β e da ET. Os estudos 

que se propõem a utilizar esse método para determinação da ET normalmente apresentam 

correções ou considerações associadas aos seus erros e premissas, de forma que os resultados 

encontrados apresentam boa correlação com os gerados por outros métodos (DICKEN; 

COHEN; TANNY, 2013; INMAN-BAMBER; MCGLINCHEY, 2003; PEREZ et al., 1999; 

ZHANG et al., 2008). Provavelmente devido à sua relativa simplicidade, viabilidade, robustez 

e precisão (GAVILÁN; BERENGENA, 2007; TODD; EVETT; HOWELL, 2000) este 

método tem sido freqüentemente usado para estimar a evapotranspiração em diferentes 

sistemas solo-vegetação-atmosfera incluindo cultivos irrigados no Semiárido brasileiro 

(BEZERRA et al., 2012a, 2015b; BORGES et al., 2015; SAVAGE; EVERSON; 

METELERKAMP, 2009; VANOMARK et al., 2018; ZEGGAF et al., 2008). 

Os estudos dos fluxos de calor e massa na baixa atmosfera sempre se apresentaram 

como desafios por conta da instabilidade micrometeorológica associada aos vórtices ou 

turbilhões que são formados na interface superfície-atmosfera (OKE, 1987). O método da 

covariância de vórtices turbulentos (EC, do inglês eddy covariance) foi o primeiro a levar em 

consideração a alta variabilidade destes vórtices, pois se baseia em medições de alta 

frequência das variáveis meteorológicas na baixa atmosfera. O método pode ser utilizado para 

determinação de fluxos de vapor d’água, gás carbônico, gases de uma forma geral, calor 

sensível e calor latente, possibilitando sua relação com a estimativa da ET.  
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De acordo com forma Moncrieff et al. (1997), de forma simplificada, o método parte 

do pressuposto que o fluxo turbulento (kg.m
-2

.s
-1

) de um escalar qualquer pode ser escrito da 

seguinte maneira: 

𝐹𝑐 = 𝑤𝜌𝑐̅̅ ̅̅ ̅  , (12) 

em que w é a componente vertical da velocidade do vento (m.s
-1

) e ρc é a concentração ou 

densidade do escalar (kg.m
-3

) ao longo do tempo. A barra sobre os termos indica a média 

desse produto ao longo do tempo de medição. No entanto, como a medição em alta frequência 

desses termos incorre em uma série com inúmeras e recorrentes flutuações, é conveniente 

descrevê-los como a soma entre uma média e uma parcela que represente essas flutuações 

(indicada pela aspa simples). Esse procedimento é conhecido como decomposição de 

Reynolds: 

𝑤 = �̅� + 𝑤′, (13) 

𝜌𝑐 = 𝜌𝑐̅̅̅ + 𝜌𝑐
′   . (14) 

Reescrevendo a Equação (12) levando em consideração a Equação (13) e a Equação (14) tem-

se que: 

𝐹𝑐 = �̅�𝜌𝑐̅̅̅ + 𝑤′𝜌𝑐′̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ , (15) 

No entanto, assume-se que, ao longo de um período de tempo considerável, os 

movimentos verticais da massa de ar sejam considerados nulos (w=0), de forma que os fluxos 

turbulentos possam ser calculados em função das flutuações da velocidade vertical do vento e 

do escalar de interesse. Dessa maneira, o fluxo de calor sensível (W.m
-2

) pode ser 

determinado através da seguinte equação (VESALA et al., 2006): 

𝐻 = 𝑐𝑝𝜌𝑤′𝑇′̅̅ ̅̅ ̅̅  , (16) 

sendo: cp o calor específico do ar a pressão constante (kJ.kg
-1

ºC
-1

), ρ a densidade do ar 

 (kg.m
-3

) também considerada constante e T a temperatura do ar (ºC) sobre determinado 

ponto. As variáveis da equação, por sua vez, são medidas em campo, em alta frequência, por 

meio de equipamentos específicos estruturados nas chamadas torres de fluxo. De forma 

similar, o fluxo de calor latente pode ser obtido a partir do fluxo de vapor d’água calculado 

pela Equação (17), dividindo-o pelo calor latente de vaporização da água. 
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𝐹𝐻2𝑂 = 𝜌𝑤′𝑋′̅̅ ̅̅ ̅̅  , (17) 

sendo X a razão de mistura do vapor d’água no ar atmosférico. 

A principal vantagem deste método reside justamente no fato de levar em 

consideração as ocorrências de turbulência na baixa atmosfera e sua influência nos fluxos de 

calor e de gases, recorrendo a poucas premissas. Em virtude disso, tem se apresentado como 

uma técnica relevante para estimativa da ET experimentalmente, sendo validado em regiões 

com diferentes tipos de cobertura e uso do solo (AOUADE et al., 2016; LIU et al., 2013; 

PARENT; ANCTIL, 2012; SOUBIE et al., 2016). 

Além disso, o método EC é o método padrão da FLUXNET, que é uma rede global de 

medição de fluxos micrometeorológicos das trocas de dióxido de carbono, vapor de água e 

energia entre a biosfera e a atmosfera (BALDOCCHI et al., 2001). Assim, o método EC tem 

sido utilizado em diferentes ecossistemas naturais do planeta, incluindo ecossistamas áridos e 

semiárido tais como o bioma Caatinga (BIEDERMAN et al., 2017; DOUGHTY et al., 2015; 

GEORG et al., 2016; SILVA et al., 2017; SOUZA et al., 2015; STOY et al., 2013; WILSON 

et al., 2002). 

2.2. Sensoriamento remoto como ferramenta para estimativa da ET 

Apesar dos métodos apresentados para o cálculo da ET terem eficiência comprovada 

experimentalmente, eles possuem limitações. A principal delas reside no fato de que esses 

métodos fornecem informações espaciais e temporais específicas para a localidade de estudo, 

em escala de campo. Essas informações são pontuais, originadas de experimentos e medições 

cujos resultados não podem ser deliberadamente extrapolados para uma escala espacialmente 

maior. Nesse contexto, motivou-se o estudo de técnicas que utilizassem dados de 

sensoriamento remoto provenientes de satélites ou plataformas tripuladas ou não (aviões, 

aeromodelos, drones, balões, dentre outros), para a estimativa da ET em escala regional, 

associada também a uma maior variedade temporal. Os dados de sensoriamento remoto 

captam a variabilidade espacial da precipitação, das características do solo e da cobertura 

vegetal, fornecendo dados observados da radiação emitida e refletida por qualquer superfície. 

Como a variabilidade da ET está diretamente associada à variabilidade desses fatores, a 

utilização de imagens de satélite apresenta-se como uma ferramenta importante no 

mapeamento espacial e temporal da mesma (ALLEN et al., 2002; BASTIAANSSEN, 1995; 

IRMAK, 2011). 
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2.2.1. Principais sensores 

Durante as décadas de 60 e 70, no contexto da corrida espacial e dos conflitos políticos 

da Guerra Fria, os primeiros satélites observacionais foram desenvolvidos e postos em órbita, 

principalmente pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Num primeiro momento, a sua 

principal função era a da espionagem e do monitoramento de territórios em conflito ou de 

importância estratégica. Com o fim da guerra, os satélites que estavam em órbita começaram 

a ser utilizados para outras funções, como o desenvolvimento científico na área de recursos 

naturais e agricultura (CAMPBELL; WYNNE, 2011). 

Os investimentos que ocorreram nessa área durante aquele período foram 

indispensáveis para a evolução do sensoriamento remoto e motivaram a utilização dessa 

tecnologia nos mais diversos campos de pesquisa. Desde então, inúmeros outros satélites 

foram lançados para o espaço, com os mais diversos fins: telecomunicações, observação da 

atmosfera, observação dos recursos naturais, monitoramento militar, etc. Estima-se que, 

atualmente, existam mais de 350 satélites na órbita terrestre com intuito único de observar e 

monitorar a superfície terrestre e os seus recursos sob uma perspectiva científica (UCS, 2017). 

O destaque cada vez maior dado às mudanças climáticas no final da década de 80 e 

aos impactos do homem nessas mudanças fez crescer o interesse científico em modelos 

dinâmicos de escala global. O aperfeiçoamento desses modelos muitas vezes está atrelado à 

disponibilidade de dados para diversas regiões no globo e em escala temporal diária, por um 

longo período de tempo. Nesse contexto foi instituído em 1990, nos Estados Unidos, o 

Programa de Pesquisas em Mudanças Globais com destaque para o Sistema Observatório da 

Terra (EOS, do inglês Earth Observing System) que, em parceria com a Administração 

Nacional da Aeronáutica e Espaço (NASA, do inglês National Aeronautics and Space 

Administration) projetou, desenvolveu e lançou satélites com sensores para observação da 

superfície e da atmosfera terrestre (NASA-EOS, 2001). O primeiro satélite lançado por essa 

parceria foi o Terra, em 1999, carregando consigo cinco sensores remotos, dos quais o mais 

complexo e abrangente é o Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer – MODIS. Em 

2002 a plataforma Aqua foi lançada de forma a complementar a coleta de dados realizada pelo 

Terra, carregando consigo também um sensor MODIS. 

O MODIS possui três resoluções espaciais diferentes, de 250, 500 e 1000 metros e 

resolução temporal diária, durante todos os dias do ano. Os satélites Terra e Aqua orbitam o 

nosso planeta a uma altura de 705 quilômetros, o primeiro com órbita descendente (hora de 
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passagem 10:30 am) e o segundo com órbita ascendente (hora de passagem 1:30 pm), em 

sincronia com o Sol. O sensor apresenta 36 bandas que cobrem diferentes faixas do espectro 

eletromagnético entre 0,405 e 14,385 µm. Além disso, a NASA fornece imagens obtidas do 

sensor MODIS em forma de produtos de dados testados e validados por modelos e 

disponibilizados para consulta. Esses produtos retratam informações específicas como: 

concentração de aerossóis, albedo superficial, índices de vegetação corrigidos, cobertura e uso 

do solo, temperatura de superfície, cobertura de neve, entre outros (NASA-EOS, 2001). 

O fato de o sensor MODIS apresentar uma alta resolução temporal permite a detecção 

de mudanças que ocorrem em curtos intervalos de tempo, se comparado com os sensores da 

série de satélites Landsat, por exemplo, que tem resolução temporal de 16 dias. Por outro 

lado, a resolução espacial do MODIS limita suas aplicações a estudos em grandes áreas ou 

cujo detalhamento espacial não tenha tanta relevância. De fato, as imagens fornecidas pelo 

MODIS têm sido bastante utilizadas em estudos de avaliação da ET em diversas partes do 

mundo (AL ZAYED et al., 2016; BEZERRA et al., 2015; CLEUGH et al., 2007; JANG et al., 

2010; MUTIGA; SU; WOLDAI, 2010; OLIVERA-GUERRA; MATTAR; 

GALLEGUILLOS, 2014; RASMUSSEN et al., 2014; SENAY et al., 2007, 2013; SUN et al., 

2012; TADESSE et al., 2015; TANG; LI; SUN, 2013; TEIXEIRA et al., 2015; TIAN et al., 

2013; VELPURI et al., 2013; XIONG et al., 2015; ZHAN et al., 2011). 

No entanto, os primeiros algoritmos para estimativa da ET com dados de 

sensoriamento remoto foram desenvolvidos para aplicações com imagens do sensor Thematic 

Mapper (TM) a bordo do satélite Landsat 5 (BASTIAANSSEN et al., 1998a). Até hoje as 

imagens obtidas pela série de satélites Landsat são amplamente utilizadas nesse tipo de 

estudo, principalmente pela sua alta resolução espacial (AL ZAYED et al., 2016; 

ANDERSON et al., 2012; BASTIAANSSEN, 2000; BASTIAANSSEN et al., 1998b; 

BEZERRA et al., 2015a; BEZERRA; SILVA; FERREIRA, 2008; DA SILVA et al., 2015; 

KE et al., 2016; KOSA, 2009; ROERINK; SU; MENENTI, 2000; SANTOS et al., 2010; 

SENAY et al., 2007, 2016; SENAY; BUDDE; VERDIN, 2011; SINGH et al., 2013; 

TASUMI et al., 2003). 

Alguns outros sensores também vêm sendo utilizados amplamente em estudos da 

evapotranspiração, como o Advanced Very High Resolution Radiometer – AVHRR a bordo de 

plataformas lançadas e controladas pela instituição responsável pela administração dos 

recursos oceânicos e atmosféricos (National Oceanic and Atmospheric Administration – 
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NOAA) dos EUA (BORONINA; RAMILLIEN, 2008; SOBRINO et al., 2007; 

VERSTRAETEN; VEROUSTRAETE; FEYEN, 2005; ZHAN et al., 2015) e o sensor Aster, 

também a bordo do satélite Terra lançado a partir da parceria NASA-EOS (CHIROUZE et al., 

2014; GALLEGUILLOS et al., 2011; MA; MA; ISHIKAWA, 2014; OLIVERA-GUERRA; 

MATTAR; GALLEGUILLOS, 2014; SCHERER-WARREN, 2012; VAN DER KWAST et 

al., 2009; WANG et al., 2005). Destaca-se também a realização de campanhas experimentais 

com sensores de alta resolução espacial a bordo de aeronaves, principalmente em estudos 

cujas áreas de interesse se referiam a campos de agricultura irrigada (FRENCH; 

HUNSAKER; THORP, 2015; GAUR; MOHANTY; KEFAUVER, 2016; GÓMEZ et al., 

2005; MATTAR et al., 2014; PAUL et al., 2014; SOBRINO et al., 2005; SU, 2002). 

2.2.2. Algoritmos para estimativa da ET 

Uma vez que foram descritas algumas características de sensores responsáveis pela 

coleta de dados em satélites, serão apresentados os principais algoritmos desenvolvidos com 

intuito de se estimar a ET de forma espacialmente distribuída a partir de imagens de satélite. 

Cabe destacar que todos os algoritmos partem da equação do balanço de energia na superfície, 

alguns dos quais computam o fluxo de calor latente (LE) como o resíduo do balanço a partir 

da diferença entre os demais termos, conforme apresentado a seguir: 

𝐿𝐸 = 𝑅𝑛 − 𝐺 − 𝐻 . (18) 

Dessa forma, essa subseção apresentará os principais algoritmos existentes, 

apresentando sua formulação inicial, principais aplicações, principais fontes de dados 

utilizados e os diferentes avanços que foram realizados ao longo do tempo de forma a 

embasar as escolhas feitas para a metodologia deste trabalho. 

 Surface Energy Balance Index (SEBI) 

Proposto por Menenti e Choudhury (1993), nos EUA, esse método foi o primeiro a se 

basear no contraste entre regiões secas e regiões úmidas presentes na área a ser estudada. Ele 

parte do princípio que a ET real pode ser determinada em termos da fração evaporativa, ou 

seja, da relação entre o fluxo de calor latente e o fluxo de calor sensível. Nesse método, 

determina-se um alcance máximo e mínimo para a temperatura superficial, baseado nos 

valores extremos do balanço de energia. Em regiões secas, a evaporação é considerada zero 

dada a falta de disponibilidade hídrica e, nesse caso, o fluxo de calor sensível é máximo e 

pode ser escrito em termos da resistência aerodinâmica e da diferença entre temperatura 
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superficial e temperatura atmosférica próxima à superfície. Em regiões úmidas a temperatura 

superficial é considerada mínima e a ET assume seus maiores valores. Nesse caso, a 

temperatura superficial é estimada em função da ETo determinada pela equação de Penman-

Monteith, que exige o cômputo do saldo de radiação e do fluxo de calor no solo. Sendo 

estipulados os extremos, a temperatura superficial é interpolada para cada pixel da imagem, e 

a ET real é calculada a partir da relação entre o resultado da interpolação e o fluxo de calor 

latente potencial (LIOU; KAR, 2014). O conceito da determinação de um contraste entre 

regiões secas e úmidas foi utilizado em uma série de outros algoritmos posteriores, na 

determinação da fração evaporativa e do fluxo de calor latente. 

 Surface Energy Balance Algorithm for Land (SEBAL) 

O SEBAL foi proposto inicialmente por Bastiaanssen (1995), na Holanda, sendo 

devidamente formulado, validado e posteriormente publicado (BASTIAANSSEN, 2000; 

BASTIAANSSEN et al., 1998a, 1998b). Naquela época já haviam sido feitas algumas 

proposições para obtenção da evapotranspiração a partir da temperatura superficial obtida por 

satélite e outros parâmetros hidrometeorológicos. No entanto, os modelos existentes se 

limitavam a aplicações em pequena escala e para determinação da ET no momento em que a 

imagem de satélite foi gerada. O SEBAL foi formulado para contornar a maioria desses 

problemas (BASTIAANSSEN et al., 1998a). 

O algoritmo SEBAL é constituído de várias etapas que envolvem as estimativas das 

radiâncias e refletâncias espectrais, do albedo da superfície - αs, da temperatura da superfície - 

Ts, do Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI, do inglês Normalized 

Difference Vegetation Index), do Índice de Vegetação Ajustado ao Solo (SAVI, do inglês Soil-

adjusted Vegetation Index), do IAF e da emissividade da superfície – ε0, para computar os 

termos do balanço de energia. O saldo de radiação (Rn) é calculado por meio da Equação (19) 

a seguir, que já foi apresentada na subseção 2.1.4: 

𝑅𝑛 = 𝑅𝑆↓ − 𝛼𝑅𝑆↓ + 𝑅𝐿↓ − 𝑅𝐿↑ − (1 − 휀0)𝑅𝐿↓ , (19) 

sendo que a emissividade nesse caso pode ser calculada por meio do NDVI. 

O fluxo de calor o solo (G) pode ser calculado facilmente por sensoriamento remoto 

por meio da relação 𝐺
𝑅𝑛

⁄  e características da vegetação como o IAF. No entanto, essa 

abordagem não é válida para regiões com vegetação esparsa ou áreas desérticas, como, por 
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exemplo, regiões de clima semiárido. Nestas regiões, espera-se que G represente uma parcela 

maior do saldo de radiação. Em virtude disso, Bastiaanssen et al. (1998a) propõem uma 

versão aprimorada dessa relação, levando em consideração a Ts, a reflectância e o NDVI, que 

leva em consideração os efeitos da proporção de cobertura vegetal no fluxo de calor no solo. 

Para o cálculo do fluxo de calor sensível (H) o SEBAL parte do pressuposto de que 

existe uma relação linear entre a temperatura da superfície e a diferença entre a temperatura 

da superfície e a temperatura do ar próximo à superfície (dT, em K). O valor de H é estimado 

baseado nessa diferença de temperatura, que é calculada para toda a área estudada, levando-se 

em consideração os parâmetros de correção da estabilidade atmosférica, conforme a Equação 

(20) a seguir: 

𝐻 = 𝜌 ∙ 𝑐𝑃

𝑑𝑇

𝑟𝑎ℎ
 (20) 

em que ρ é a densidade do ar (kg/m
-3

), cp é o calor específico do ar à pressão constante 

(J.kg
-1

.K
-1

) e rah é a resistência aerodinâmica ao transporte de calor (s.m
-1

). O fluxo de calor 

latente (LE) é calculado, então, como o resíduo do balanço de energia. 

Os cálculos de dT e rah são constituídos de complexos procedimentos baseados em 

conceitos de micrometeorologia envolvendo parâmetros de correção das condições de 

estabilidade atmosférica. Para isso são necessários dados observados de vento e da rugosidade 

superficial (ALLEN et al., 2002; ALLEN; TASUMI; TREZZA, 2007). Além disso, as 

diferenças de temperatura do ar são calculadas a partir da escolha de pixels que 

representassem situações extremas de disponibilidade hídrica na cena.  

O conceito de pixels extremos (Figura 5) foi posteriormente explorado em 

praticamente todos os outros algoritmos que foram desenvolvidos para estimativa da ET. 

Observou-se que regiões descampadas, sem cobertura vegetal, eram normalmente mais secas, 

apresentando maior albedo, maiores temperaturas superficiais (maior fluxo de calor sensível) 

e menores taxas de ET (menor fluxo de calor latente). Regiões da imagem de satélite com 

essas características apresentariam pixels considerados “quentes” Por outro lado, áreas com 

cobertura vegetal mais abundante se comportavam de forma contrária. Normalmente eram 

mais úmidas, com menor albedo, menores temperaturas superficiais (menor fluxo de calor 

sensível) e maiores taxas de ET (maior fluxo de calor latente). Essas regiões apresentariam 

pixels considerados “frios” (BASTIAANSSEN et al., 1998a). 
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Figura 5 – Esquema conceitual de pixels extremos. 

 

Fonte: Adaptada de Foley et al. (2003). 

Bastiaanssen et al. (1998b) publicaram um trabalho de validação do modelo 

concomitante com a sua formulação. Neste trabalho, eles propuseram a validação dos valores 

encontrados para cada termo do balanço radiativo pelo SEBAL com dados medidos em torres 

de fluxo, medições por aeronaves e modelos hidrológicos. Foram estudadas áreas semiáridas 

na China, África e Europa e alguns dos resultados encontrados indicavam que o desempenho 

do SEBAL aumentava quanto maior a variedade de elementos superficiais heterogêneos, 

conclusão que foi ratificada em estudo específico para uma região semiárida na Espanha 

(MEDINA et al., 1998). No estudo de Bastiaanssen et al. (1998b), a variável que apresentou 

os piores resultados foi o fluxo de calor no solo (G), o que não foi considerado um grande 

problema dado que medidas em microescala deste parâmetro são incompatíveis com o 

tamanho dos pixels das imagens normalmente utilizadas. A acurácia geral do SEBAL variou 

de 80% a 95% em relação aos dados observados, garantindo que o modelo apresentava uma 

formulação válida de análise do balanço de energia e da ET em largas escalas. 

O mesmo autor utilizou o SEBAL em campos irrigados na Turquia, com a finalidade 

de se estimar a evapotranspiração real diária com base no conceito da fração evaporativa 

instantânea, obtida pelo algoritmo e pelo saldo de radiação diário. Nesse modelo, assumiu-se 

que a fração evaporativa instantânea (Equação 21 a seguir, proposta por Shuttleworth et al. 

1989) pode ser considerada similar ao seu valor diário, facilitando o cálculo da ET em escala 

diária a partir de um valor instantâneo obtido por sensoriamento remoto: 
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𝛬 =
𝐿𝐸

𝑅𝑛 − 𝐺
  . 

(21) 

Os resultados encontrados foram comparados com dados observados medidos por 

cintilômetros e concluiu-se que a determinação da ET diária pode ser estimada por meios da 

fração evaporativa instantânea e dados de sensores orbitais (BASTIAANSSEN, 2000). 

Uma das principais rotinas a serem realizadas no tratamento de imagens de satélite 

para posterior tratamento de dados é a correção atmosférica. Tasumi et al. (2003) realizaram 

uma análise de sensibilidade que demonstrou que não são necessárias correções atmosféricas 

nas imagens de satélite para utilização do SEBAL. A própria calibração interna do algoritmo 

compensa os erros decorrentes da falta de correção atmosférica, aumentando a sua 

praticidade. No mesmo sentido, em algumas situações as características físicas do solo podem 

representar os principais limitantes na determinação do fluxo de calor sensível. Paul et al. 

(2014) propuseram correções no SEBAL no que diz respeito à determinação dessas 

características em detrimento da utilização da temperatura superficial no tocante à 

determinação do fluxo de calor sensível. Essas correções mostraram-se vantajosas 

principalmente em áreas secas ou poucas irrigadas. 

Um problema normalmente levantado com a aplicação do SEBAL se refere à escolha 

dos pixels extremos. Trata-se de uma escolha dependente de uma avaliação subjetiva do 

pesquisador, normalmente elegendo-se pixels quentes aqueles em regiões descampadas ou 

descobertas e pixels frios aqueles sobre superfícies líquidas ou áreas irrigadas. Long e Singh 

(2013) concluíram que a escolha de diferentes pixels extremos fazia variar pouco os 

resultados da distribuição de frequência para a fração evaporativa, e que os mesmos poderiam 

inclusive ser selecionados em regiões fora da área de estudo.  

De uma forma geral, o SEBAL vem sendo aplicado em estudos para determinação das 

demandas hídricas em áreas irrigadas ou mapeamento da evapotranspiração em áreas maiores 

como bacias hidrográficas. Em ambos os casos os resultados encontrados apresentam boa 

validação com dados observados obtidos por técnicas experimentais (lisimetria, razão de 

Bowen, eddy covariance, entre outras). Esses estudos vêm sendo realizado em diferentes 

regiões do planeta como EUA (MINOR, 2009; TASUMI et al., 2003; WANG et al., 2005), 

Europa (CAMMALLERI et al., 2012; MEDINA et al., 1998; RAMOS et al., 2009), Ásia e 

África (MAHMOUD; ALAZBA, 2016; MUTIGA; SU; WOLDAI, 2010; YANG et al., 2015). 
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No Brasil, o SEBAL foi calibrado e validado para região hidrográfica do baixo São 

Francisco (TEIXEIRA et al., 2009a, 2009b), inserida num regime climático semiárido. Outros 

estudos foram realizados em áreas de agricultura irrigada na região do Semiárido brasileiro e 

no cerrado (BEZERRA; SILVA; FERREIRA, 2008; DA SILVA et al., 2015; PAIVA et al., 

2011; SANTOS et al., 2017), gerando resultados positivos quanto à utilização do SEBAL em 

regiões bioclimáticas específicas do território brasileiro. 

O algoritmo Mapping Evapotranspiration at High Resolution with Internalized 

Calibration – METRIC, proposto por Allen, Tasumi e Trezza (2007), é um algoritmo derivado 

do SEBAL que propõe em sua formulação a integração da evapotranspiração de referência. 

Ele utiliza as mesmas formulações que o SEBAL para determinação do saldo radiativo, do 

fluxo de calor no solo, do fluxo de calor sensível e do fluxo de calor latente. O METRIC se 

distancia do SEBAL no que diz respeito ao estabelecimento dos pixels quentes e frios. No 

METRIC, propõe-se a utilização de um balanço hídrico superficial para garantir que no pixel 

quente a ET seja igual a zero e no pixel frio a ET seja igual a 1,05ETo, em que a superfície de 

referência é um campo de alfafa. O pixel frio deverá sempre ser escolhido sobre uma área de 

cultivo bem irrigada cujas características se aproximem da alfafa. Essas particularidades 

tornam o METRIC um algoritmo especialmente voltado para áreas irrigadas e que se 

beneficia de imagens de satélite com maior resolução espacial, possibilitando a captação da 

diferença de resposta espectral entre culturas. 

O algoritmo METRIC vem sendo utilizado principalmente em estudos e na outorga 

hídrica sobre áreas irrigadas nos EUA (BURKHALTER et al., 2013; FRENCH; 

HUNSAKER; THORP, 2015; KILIC et al., 2016) e na Europa, especialmente em Portugal e 

na Espanha por apresentarem um clima extremamente seco e extensas áreas de cultivo de 

azeitona (PAÇO et al., 2014; PÔÇAS et al., 2014; SANTOS et al., 2008a). Os resultados 

encontrados indicam boa concordância dos resultados do METRIC com resultados obtidos em 

campo ou por outros métodos de estimativa da ET via sensoriamento remoto. Além disso, o 

algoritmo mostrou-se eficiente na detecção de variações na ET real causadas pela 

sazonalidade, por eventos de seca e até mesmo por fatores biológicos, como pragas. A 

aplicação do METRIC com imagens de alta resolução espacial mostrou-se eficiente na 

detecção das variações da ET por tipo de cultivo. O estudo desenvolvido por Kilic et al. 

(2016) mostrou que, para o METRIC, a utilização de imagens com resoluções radiométricas 

diferentes não afetou consideravelmente o resultado obtido. Dessa forma, mostrou-se que não 

são necessárias calibrações radiométricas nas imagens utilizadas. 
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No Brasil, o algoritmo METRIC foi utilizado para mapeamento do uso da água em 

áreas de cultivo irrigado de bananas no Semiárido brasileiro, com resultados mostrando boa 

correlação com valores medidos por torres de fluxo pelo método de eddy covariance 

(FOLHES; RENNÓ; SOARES, 2009). O algoritmo foi validado também em região do 

cerrado brasileiro, com aplicações no desmembramento da ET em taxas de evaporação e 

transpiração (SCHERER-WARREN, 2012). Giongo e Vettorazzi (2014), por sua vez, 

testaram o algoritmo apenas para obtenção de valores de albedo superficial, comparando com 

outros modelos e valores da literatura, obtendo resultados consistentes. 

 Simplified Surface Energy Balance Index (S-SEBI) 

Proposto por Roerink, Su e Menenti (2000), o S-SEBI é um método simplificado para 

determinação da ET por meio de imagens de satélite. Diferentemente dos seus antecessores, o 

S-SEBI não exige a determinação empírica de uma temperatura máxima e mínima fixa 

representativa para regiões secas e regiões úmidas. Ele determina uma relação entre os valores 

extremos de temperatura e a reflectância de cada pixel, de forma que os fluxos de calor 

sensível e latente são particionados de acordo com a temperatura superficial obtida em cada 

pixel. Essa simplificação traduz-se na maior vantagem do método, que não exige dados 

meteorológicos adicionais para o seu cômputo. 

No algoritmo, o saldo de radiação instantâneo é obtido pelo balanço de ondas curtas e 

longas na superfície. O fluxo de calor no solo deriva-se da relação entre as características 

superficiais e as características da vegetação (representadas pelo NDVI), conforme 

apresentado nos métodos anteriores. Finalmente, os fluxos de calor latente e sensível são 

computados em conjunto a partir da fração evaporativa. Em relação a esse termo, seguiu-se a 

teoria já apresentada por Bastiaanssen (1995) em que, assumindo-se a radiação global e a 

temperatura do ar constantes, existe uma relação entre a reflectância e a temperatura 

superficiais. Em regiões com menores reflectâncias a temperatura superficial mantem-se 

aproximadamente constante, mesmo com pequenos incrementos na reflectância. Essas regiões 

se referem, normalmente, a corpos d’água ou áreas intensivamente irrigadas e a energia 

disponível é quase em sua totalidade utilizada nos processos evaporativos. Conforme a 

reflectância aumenta mais expressivamente, a temperatura superficial começa, também, a 

aumentar. Quando esse comportamento é observado diz-se que a temperatura superficial é 

controlada pela evaporação, visto que seu aumento se dá por conta da redução da taxa 

evaporativa pela menor umidade disponível. Quando o aumento da reflectância superficial 
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supera um dado valor limite, a temperatura superficial começa a diminuir. Isso ocorre porque 

a disponibilidade hídrica tornou-se tão baixa que não há mais como ocorrer evaporação. 

Nesse caso, a energia disponível é utilizada em sua totalidade no processo de aquecimento da 

superfície, porém, como a reflectância é muito elevada, a energia total disponível para esse 

aquecimento é mais baixa (maior parte foi refletida). Quando esse comportamento é 

observado, diz-se que a temperatura superficial é controlada pela radiação (ROERINK; SU; 

MENENTI, 2000). A Figura 6 apresenta, de forma gráfica, a teoria que embasa o S-SEBI. 

Determinando-se as duas relações reflectância-temperatura, o algoritmo computa para 

a reflectância de cada pixel os valores da temperatura quando H = 0, quando LE = 0 e o valor 

obtido pela própria imagem. A fração evaporativa pode ser determinada, então, conforme a 

Equação (22): 

𝛬 =
𝑇𝐻 − 𝑇𝑠

𝑇𝐻 − 𝑇𝐿𝐸
  , 

(22) 

em que: TH é a temperatura superficial quando LE = 0 e representa regiões secas (pixels 

quentes) e TLE é a temperatura superficial quando H = 0 e representa regiões úmidas (pixels 

frios), sendo as temperaturas medidas em Kelvin ou graus Celsius. 

Figura 6 – Representação esquemática da relação reflectância-temperatura superficial no 

algoritmo S-SEBI. 

 

Fonte: Adaptada de Roerink, Su e Menenti (2000). 

O S-SEBI pode ser utilizado quando as temperaturas TH e TLE puderem ser obtidas a 

partir da própria imagem. Em outras palavras, a sua utilização restringe-se aos casos em que 
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as condições atmosféricas são aproximadamente constantes por toda a área de estudo e existe 

uma quantidade suficiente de pixels secos e úmidos para realização das regressões. 

O S-SEBI vem sendo utilizado em áreas onde a aplicação de outros algoritmos não é 

possível dada à baixa disponibilidade de dados meteorológicos. Gómez et al. (2005) testaram 

o modelo para estimativa da evapotranspiração diária a partir dos valores instantâneos obtidos 

por sensoriamento remoto. Foram encontrados bons resultados em uma região de cultivos na 

Espanha semiárida, com boa concordância inclusive se comparados com resultados obtidos 

pelo SEBAL. De forma semelhante, Sobrino et al. (2005, 2007) validaram o S-SEBI na 

península Ibérica a partir de dados de lisímetros e utilizando imagens de satélite de alta 

resolução espacial (~5 m) e imagens de resolução espacial mais baixa (~1 km). Em estudo em 

área agrícola do Semiárido brasileiro, Santos et al. (2010) encontraram coeficiente de 

correlação de Pearson (r²) de 0,85 do método S-SEBI em relação ao SEBAL, indicando que 

apesar da formulação simplificada o modelo pode apresentar resultados consistentes. Na 

Europa, foram realizados estudos na França com fins de validar a utilização do S-SEBI, onde 

o algoritmo apresentou desempenho melhor do que o de modelos por balanço hídrico quando 

comparados com dados medidos por eddy covariance (GALLEGUILLOS et al., 2011).  

A relação entre albedo superficial e índices de vegetação, como o NDVI, é conhecida, 

e ratifica-se pela própria formulação do S-SEBI. No entanto, Yang e Wang (2011) 

propuseram algumas alterações no modelo proposto, verificando a sua consistência sobre uma 

área de planície nos EUA. Os pesquisadores avaliaram a utilização de uma regressão baseada 

na relação Ts-NDVI em contrapartida à relação Ts-αs proposta pelos autores iniciais. De fato, 

concluiu-se que essa alteração fornecia melhores resultados na área de estudo. Isso ocorreu 

principalmente porque a faixa de variação do NDVI é maior que do albedo e porque muitas 

vezes a cobertura vegetal pode representar melhor as variações na temperatura superficial do 

que o próprio albedo. 

Um dos dados obtidos pelas imagens de satélites que é utilizado recorrentemente nos 

algoritmos é a reflectância superficial. Mattar et al. (2014) observaram, aplicando o S-SEBI, 

que a utilização do albedo superficial, produto da observação de diferentes valores de 

reflectância para um mesmo ponto, apresentaram melhores resultados que a utilização direta 

da reflectância superficial. 

De uma forma geral, o algoritmo S-SEBI vem sendo utilizado com resultados 

promissores não apenas na Europa (GALLEGUILLOS et al., 2011; GÓMEZ et al., 2005; 
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MATTAR et al., 2014; SOBRINO et al., 2005, 2007; VERSTRAETEN; VEROUSTRAETE; 

FEYEN, 2005), como também no México, EUA (CHIROUZE et al., 2014; GAUR; 

MOHANTY; KEFAUVER, 2016; YANG; WANG, 2011), Chile, Brasil (OLIVERA-

GUERRA; MATTAR; GALLEGUILLOS, 2014; SANTOS et al., 2010) e em regiões da 

África e Ásia (BORONINA; RAMILLIEN, 2008; THEVS et al., 2015). 

 Simplified Surface Energy Balance (SSEB) 

O SSEB se caracteriza por ser um modelo híbrido que foi desenvolvido como uma 

variação de modelos existentes. Senay et al. (2007) o desenvolveram a partir das 

simplificações propostas pelo S-SEBI e da determinação da ET real a partir da sua relação 

com a ETo de forma similar ao proposto pelo METRIC. O SSEB propõe a ancoragem de 

pixels quentes e frios a partir de uma média simples entre três valores obtidos para a 

temperatura superficial em regiões sabidamente secas e três valores obtidos para a 

temperatura superficial em regiões sabidamente úmidas. A ET, por fim, é estimada pelo 

produto entre essa fração evaporativa e a evapotranspiração de referência sobre cada pixel.  

Senay et al. (2013) propuseram uma nova abordagem ao método SSEB de forma a 

operacionalizar a sua aplicação, permitindo a estimativa rotineira da ETr sobre os Estados 

Unidos. Esse método, alcunhado de SSEBop, tem como principal característica a necessidade 

única de dados de temperatura da superfície (obtidas por imagens de satélite), temperatura do 

ar (que pode ser obtida por estações meteorológicas ou até mesmo por modelos climáticos) e a 

evapotranspiração de referência. Novamente, a principal distinção deste método em relação 

aos demais se refere à maneira com que se define a diferença entre pixels quentes e frios. 

Neste caso, como a temperatura de superfície termal é obtida em condições de céu limpo, 

assume-se que as condições para escolha dos pixels quentes e frios não se altera, ou se altera 

de forma insignificante, de ano para ano. É dizer que a diferença de temperatura entre os 

pixels extremos mantém-se aproximadamente constante para uma dada localidade durante um 

dado período. Como se assume condição de céu limpo, a temperatura do pixel no extremo frio 

será uma parcela da temperatura do ar, visto que a taxa de ET é máxima. A temperatura do 

pixel quente é obtida justamente assumindo-se uma diferença constante em relação ao pixel 

frio, a partir do estudo prévio da climatologia das temperaturas do local de estudo. A ETr pode 

ser, então, calculada de maneira análoga ao método SSEB tradicional. 

Ambos os modelos, assim como o METRIC, vêm sido bastante utilizados tanto em 

áreas irrigadas com imagens de alta resolução espacial, como também em grandes áreas 
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utilizando imagens de baixa resolução espacial, sendo validado em estudos em diferentes 

partes do mundo (AL ZAYED et al., 2016; BEZERRA et al., 2015; SENAY et al., 2007, 

2013, 2016; SENAY; BUDDE; VERDIN, 2011; SINGH et al., 2013; TADESSE et al., 2015; 

VELPURI et al., 2013). 

Nesta seção foram apresentados alguns dos principais algoritmos desenvolvidos para 

determinação da ET real em grandes escalas espaciais. Verificou-se que, apesar dos modelos 

apresentarem vantagens e desvantagens específicas, todos apresentaram boa validação com 

dados observados na grande maioria dos estudos em que foram utilizados. Os maiores 

desafios relacionados à utilização de sensores orbitais na estimativa da ET residem nas 

limitações do próprio sensoriamento remoto, como as limitações de resolução espacial e 

temporal dos sensores, a incerteza associada às medições radiométricas feitas pelos sensores e 

a falta de um modelo universal que possa ser utilizado em qualquer região, sem restrições 

(LIOU; KAR, 2014). A Tabela 1 a seguir apresenta um resumo comparativo simplificado 

entre os algoritmos apresentados neste trabalho. 

Tabela 1 – Comparação entre os diferentes algoritmos para estimativa da ET. 

Algoritmo Pixel Quente Pixel Frio Vantagens Desvantagens 
SEBI (LE)

mín
= 0 

(H)
máx

= 𝜌𝑐𝑝
𝑑𝑇

𝑟
 

(ET)
seco

= 0 

(H)
mín 

 → f(ET
o
) 

(LE)
máx 

= ET
o
 

(ET)
úmido

 → ET
o
 

Relaciona os 

efeitos de Ts e rs 

diretamente no LE 

Depende de 

parâmetros 

medidos 

localmente 

SEBAL (LE)
mín

= 0 

(H)
máx

= 𝜌𝑐𝑝
𝑑𝑇

𝑟
, 

iterativo 

(ET)
seco

= 0 

(H)
mín 

 → dT = 0 

(LE)
máx 

= R
n
 - G 

(ET)
úmido

 → resíduo do 

balanço 

Calibração interna, 

não necessita de 

correções 

atmosféricas 

Incertezas na 

ancoragem dos 

pixels extremos 

METRIC (LE)
mín

= 0 

(H)
máx

= 𝜌𝑐𝑝
𝑑𝑇

𝑟
, 

iterativo 

(ET)
seco

= 0 

(H)
mín

→ dT = 0 

(LE)
máx

= ET
o
 alfafa 

 (ET)
úmido

= 1,05ET
o
 

Similar ao SEBAL, 

maior 

especificidade em 

áreas de cultivo 

Incertezas na 

ancoragem dos 

pixels extremos 

S-SEBI Λ= (TH-Ts)/(TH-TLE) 

TH= f(α) 

TLE= f(α) 

LE= Λ(Rn – G) 

Não depende de 

parâmetros 

medidos localmente 

Os pixels extremos 

devem ser 

específicos para a 

localidade 

SSEB Λ= (TH-Ts)/(TH-TLE) 

TH= média de regiões secas 

TLE= média de regiões úmidas 

ETr = ΛETo 

Definição 

simplificada dos 

pixels extremos 

Os pixels extremos 

devem ser 

específicos para a 

localidade 

SSEBop Λ= (TH-Ts)/(TH-TLE) 

TH= TLE + ΔT 

TLE = % da Ta mín 

ETr = ΛETo 

Requer dados de 

temperatura do ar 

bem distribuídos 

pela área de estudo 

Os pixels extremos 

devem ser 

específicos para a 

localidade 
Fonte: Adaptada de Liou e Kar (2014) e Bhattarai et al. (2016).  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

Este capítulo está dividido em quatro seções, onde são abordadas: (1) as principais 

características hidrológicas, climáticas, físicas, biológicas e econômicas da área de estudo; (2) 

a descrição das fontes dos dados utilizados na calibração do algoritmo e nos demais 

procedimentos; e (3) a formulação do método para estimativa da ET, com base nos algoritmos 

S-SEBI e SSEB, incluindo as técnicas estatísticas utilizadas para aferição dos resultados 

encontrados. 

3.1. Área de estudo 

A área de estudo é a bacia hidrográfica do Rio Piranhas-Açu, inserida na região 

hidrográfica Atlântico Nordeste Oriental, no Nordeste brasileiro, e que ocupa 15% da sua área 

total. A BHPA localiza-se entre as longitudes 38°75’W e 36º17’W e entre as latitudes 5º06’S 

e 7º83’S (Figura 7). Possui uma área total de drenagem igual 43.681,50 km², sendo 60% desta 

área inserida no estado da Paraíba (PB) e 40% no estado do Rio Grande do Norte (RN), 

caracterizando-se como a maior bacia hidrográfica de ambos os estados e a maior bacia da 

região hidrográfica Atlântico Nordeste Oriental (ANA, 2014). 

Sob o aspecto hidrológico, foram identificados 52 açudes com capacidade de 

acumulação superior a 10 hm³ de água, considerados estratégicos para o atendimento das 

demandas hídricas da região. Dentre eles, destaca-se o reservatório Coremas-Mãe d’Água, na 

Paraíba, e o reservatório Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves, no Rio Grande do Norte, 

correspondendo com cerca de 70% da capacidade total de armazenamento de água da bacia 

(ANA, 2014). A BHPA pode ser dividida, ainda, em sub-bacias hidrográficas de forma a 

simplificar e setorizar medidas de gestão. Nesta pesquisa, utilizou-se a divisão da BHPA em 

três regiões menores: a região do Alto Piranhas-Açu (AlPA), compreendendo a nascente do 

rio, na Paraíba, e a sub-bacia do rio Piancó; a região do Médio Piranhas-Açu (MePA), 

compreendendo a região do Seridó e áreas centrais da bacia, até o reservatório Armando 

Ribeiro Gonçalves; e a região do Baixo Piranhas-Açu (BaPA), compreendendo a região do 

município de Assu até o exutório da bacia (Figura 7). Esta classificação é derivada da divisão 

por unidades de planejamento hidrológico proposta pela ANA (2014) e teve como critério 

básico a geografia da região. 
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Figura 7 – Localização da BHPA e a sua representação hipsométrica em 3D. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados disponibilizados pela ANA em <ftp://ftpana.ana.gov.br/>. 

De acordo com a classificação climática de Köppen, a BHPA apresenta duas 

tipologias climáticas: tropical e árido. O clima tropical ocorre essencialmente no AlPA, onde 

a precipitação acumulada anual pode chegar aos 1.100 mm, e o clima árido ocorre no restante 

da bacia, com acumulados anuais mais baixos variando de 400 a 800 mm (ANA, 2014). 

Segundo Marengo et al. (2011) e Oliveira; Santos e Silva e Lima (2017), o regime 

pluviométrico da região do Semiárido brasileiro onde se encontra a BHPA é influenciado 

principalmente pelo posicionamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), e também 

pela ocorrência de sistemas atmosféricos como os Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis. As 

chuvas se concentram nos meses de fevereiro a maio, quando a ZCIT assume a sua posição 
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mais ao sul (~4 ºS), enquanto o período mais seco compreende os meses de agosto a outubro, 

quando a ZCIT migra para o hemisfério norte (~4 a 5 ºN) (HASTENRATH, 2006, 2012). 

O regime de precipitação é caracterizado, ainda, pela elevada variabilidade interanual, 

alternando-se entre anos de chuvas regulares, anos de elevada escassez hídrica e eventuais 

anos com chuvas intensas, o que torna a maioria dos seus rios intermitentes, incluindo o 

principal (ANA, 2014). Essa variabilidade é normalmente associada aos mecanismos de 

circulação no Oceano Pacífico (ENOS – El Niño Oscilação Sul) e/ou às anomalias de 

temperatura da superfície do mar observadas no Atlântica Tropical, que influenciam 

diretamente no posicionamento da ZCIT (MARENGO et al., 2011; MARENGO; TORRES; 

ALVES, 2017). 

Em relação aos aspectos geográficos, destaca-se a presença do Planalto da Borborema 

na região sudeste da BHPA, com altitudes variando de 800 a 1.000 e a Depressão Sertaneja 

que abrange a região do MePA, com topografia plana levemente ondulada, não ultrapassando 

os 400 metros de altitude (Figura 7) (ANA, 2014). Havia uma hipótese de que a Borborema 

atuaria como uma barreira orográfica em relação ao escoamento em baixos níveis da 

atmosfera, predominantemente de leste na região, causando precipitação orográfica a 

barlavento do Planalto e seca a sotavento. Conti e Furlan (2003) refutaram a hipótese, 

argumentando que a altitude do Planalto (inconstante e não maior que 1.000 m) não era o 

suficiente para causar seca a sotavento. No entanto, Reboita et al. (2016) mostraram que a sua 

presença favorece a subsidência no lado oeste do mesmo, onde a temperatura do ar é maior e 

sua umidade relativa é menor. Dessa forma, o Planalto da Borborema pode ser considerado 

como uma das causas da aridez acentuada observada na Depressão Sertaneja se comparada 

com outras regiões da BHPA. 

O bioma predominante na área da BHPA é a Caatinga, excetuando-se a região 

estuarina. Em relação à vegetação desse bioma no Nordeste brasileiro, identificam-se as 

fisionomias típicas de savanas-estépicas florestadas, arborizadas e parque (ANA, 2014). De 

uma forma menos específica e para fins de classificação do uso do solo são identificada 

regiões de Caatinga densa e Caatinga aberta (Figura 8). A vegetação ocupa em torno de 

76,3% da área da bacia (Tabela 2) e vem sofrendo impactos pela degradação causada pela 

produção de lenha e por técnicas rudimentares de agropecuária. Nesse sentido destaca-se a 

região do Núcleo de Desertificação do Seridó, no MePA, ocupando 4.094 km² de áreas 

degradadas (ANA, 2014). 
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Figura 8 – Mapa de uso e ocupação do solo na BHPA. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados disponibilizados pela ANA em <ftp://ftpana.ana.gov.br/>. 

Tabela 2 – Padrões de uso e ocupação do solo na BHPA. 

Padrões de uso e ocupação Km² % da área total 

Caatinga esparsa 25.364 58,1 

Caatinga densa 7.951 18,2 

Solo exposto 7.523 17,2 

Agricultura 1.872 4,3 

Água 587 1,3 

Urbana 177 0,4 

Aquicultura/Salinas 120 0,3 

Dunas 75 0,2 

Petróleo 14 0,03 

   

Total 43.680 100 
Fonte: Adaptada de ANA (2014). 
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No âmbito econômico, de acordo com a Agência Nacional de Águas – ANA (2014), a 

região tem um histórico de produção agropecuária desde finais do século XIX, principalmente 

pelo cultivo do algodão. A atividade de mineração ganhou força nos anos 1930 com a 

exploração da scheelita, pegmatito e tungstênio. Essas atividades alternavam-se como as de 

principal importância socioeconômica na bacia conforme anos de escassez hídrica assolavam 

a região. A construção dos reservatórios Coremas-Mãe d’Água e Engenheiro Armando 

Ribeiro Gonçalves nos anos 30 e 70, respectivamente, garantiram a perenização do rio 

principal e, com isso, propiciou a criação de centros de irrigação. Os mais expressivo destes 

encontram-se na região do AlPA, próximo ao município de Sousa e São Gonçalo, e no BaPA, 

nos municípios de Alto do Rodrigues e Ipanguaçu, com destaque para a fruticultura tropical 

(Figura 8). Cabe ressaltar, ainda, a extração de petróleo e gás natural, a aquicultura e a 

produção salina na região estuarina da bacia. 

3.2. Dados utilizados 

3.2.1. Dados de superfície 

Para realização da análise da pluviometria da região utilizaram-se as climatologias 

mensais e anuais de precipitação para o período de 1961-1990 geradas a partir dos dados 

coletados em 56 postos pluviométricos inseridos na área da BHPA, sendo 17 desses no Rio 

Grande do Norte e 39 na Paraíba (Figura 10). Esses dados foram compilados pela 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE)
1
 a partir de postos 

monitorados pela Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN)
2
 e 

pela Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba (AESA)
3
. Além disso, a partir dos 

dados de precipitação, geraram-se as anomalias anuais que foram utilizadas para a escolha do 

ano seco e do ano chuvoso, os quais foram considerados na aplicação do algoritmo para 

estimativa da ET. 

Para a calibração e validação do método de estimativa da ET utilizaram-se dados 

medidos durante os anos de 2014 e 2015 dos componentes do balanço de energia e da 

evapotranspiração real. Esses dados foram obtidos a partir de uma torre de fluxo equipada 

com sistema de eddy covariance (EC), a qual pertence ao Instituto Nacional do Semiárido 

(INSA) e está instalada em uma área de Caatinga preservada inserida na Estação Ecológica 

(ESEC) do Seridó (Figura 9), no município de Serra Negra do Norte. A referida torre integra, 

                                                 
1
 Disponível em <http://www.dca.ufcg.edu.br/clima/> 

2
 Disponível em <http://187.61.173.26/monitoramento/monitoramento.php> 

3
 Disponível em <http://site2.aesa.pb.gov.br/aesa/monitoramentoPluviometria.do?metodo=listarAnosChuvasAnuais> 
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ainda, a rede Observatório Nacional da Dinâmica da Água e do Carbono no Bioma Caatinga 

(ONDACBC), uma rede multidisciplinar de pesquisa e modelagem no Semiárido do Nordeste 

brasileiro. A torre foi instalada em Dezembro de 2013, quando passou por um período de um 

mês de testes e calibrações, começando efetivamente a coletar dados a partir de 2014. Os 

dados de 2016 ainda não foram processados e os dados de 2015 foram parcialmente 

processados, de forma que ao longo da descrição da metodologia indica-se qual período de 

dados que foi utilizado em cada etapa. 

Figura 9 – Torre de fluxo da ESEC Seridó 

 

Fonte: Fotografia registrada por Bergson Guedes Bezerra em 2013. 

O sistema de eddy covariance equipado na torre é composto por: analisador de 

caminho aberto de gases CO2 e H2O, anemômetro sônico 3-D e barômetro integrados modelo 

IRGASON-EB-IC (Campbell Scientific Inc., Logan, Utah, EUA). Consta, também, uma 

sonda para medição da umidade relativa e temperatura do ar modelo HUMICAP HMP155A 

(Vaisala, Vantaa, Uusimaa, Finlândia), um saldo radiômetro modelo CNR4 (Kipp & Zonen, 

Delft, Holanda) e duas placas para medição do fluxo de calor no solo modelo HFP01 

(Hukseflux Thermal Sensors, Delft, Holanda). 

Finalmente, foram utilizados dados de insolação diária, medidos pelas estações 

meteorológicas convencionais do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e dados de 

radiação solar global, medidos pelas estações agrometeorológicas automáticas da EMPARN 

(Figura 10). Estes foram utilizados na etapa de determinação do saldo de radiação diário do 
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algoritmo proposto, após a calibração e validação do método e a determinação dos anos que 

foram considerados na análise. 

Figura 10 – Localização dos postos pluviométricos, da torre de EC do INSA e das estações 

meteorológicas (triângulos coloridos identificando a instituição ao qual pertencem, conforme 

a legenda). 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

3.2.2. Dados de satélite 

Os dados primários que foram utilizados no modelo proposto, provenientes do sensor 

MODIS a bordo dos satélites Terra e Aqua, são: temperatura de superfície e albedo 

superficial. Além disso, foram utilizados dados de NDVI e de elevação para correção dos 

valores calculados da fração evaporativa, conforme explicitado na sessão seguinte. 

Finalmente, o excedente/déficit hídrico foi computado a partir de dados de precipitação 

obtidos pela missão espacial Tropical Rainfall Measuring Mission – TRMM. 

Optou-se pela utilização de dados do MODIS por conta da sua resolução temporal 

diária, que permitiu a estimativa da ETr nessa escala de tempo. Além disso, a sua resolução 

espacial é compatível com a extensão da área de estudo e os dados são disponibilizados em 
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forma de produtos validados que facilitam a sua utilização. Para os dados de precipitação, 

optou-se pela base de dados do TRMM também por conta da sua resolução espacial 

compatível com a escala de bacia hidrográfica e por já ter sido utilizada em estudos 

semelhantes em bacias inseridas no Semiárido brasileiro, apresentando uma boa validação 

com dados de superfície (COELHO et al., 2017). Além disso, Melo et al. (2015) avaliaram o 

desempenho dos dados de precipitação do TRMM sobre o Brasil e observaram bons 

resultados (índice de concordância > 0,75) para os dados mensais. 

 Temperatura da superfície (Ts) 

Esse parâmetro foi fornecido, pixel a pixel, pelo produto MOD11A2 (v006) – Land 

Surface Temperature and Emissivity. Essa versão apresenta valores médios em Kelvin para a 

Ts em períodos de 8 dias, a partir da média dos valores obtidos neste período, com resolução 

espacial de 1.000 metros (WAN, 2015). O produto fornece tanto valores diurnos quantos 

noturnos, sendo que neste trabalho foram utilizados os valores diurnos, dado que neste 

período há maior disponibilidade energética para realização do processo evapotranspirativo 

(SENAY et al., 2007). 

 Albedo superficial (αs) 

Os dados de albedo superficial foram obtidos pelo produto MCD43A3 (v006) – Terra 

and Aqua Albedo, que apresenta valores diários a partir da média de um período de 16 dias, 

sendo cada imagem representativa do 9° dia deste período. Os dados são fornecidos com 

resolução espacial de 500 metros e são separados em dois fatores: reflectância direcional 

hemisférica e reflectância bi-hemisférica (SCHAAF, 2015). O primeiro, também conhecido 

como albedo de céu negro, se refere à reflexão direta da luz incidente, sem efeitos difusivos. 

O segundo, conhecido como albedo de céu branco, se refere à reflexão difusa, não se levando 

em consideração a incidência direta da radiação solar. Utilizou-se uma média simples entre os 

dois fatores, uma vez que, de acordo com Su et al. (2007), a utilização de uma razão 1:1 entre 

eles incorre em erros da ordem de apenas 0,009. 

 NDVI 

Dados de índice de vegetação foram obtidos por meio do produto MOD13A2 (v006) – 

Terra Vegetation Indices, que apresenta valores para o NDVI e para outros índices de 

vegetação em períodos de 16 dias, a partir da seleção dos melhores valores nesse período 

conforme condições de céu limpo e do ângulo de imageamento. Os dados são fornecidos com 
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uma resolução espacial de 1.000 metros (DIDAN, 2015). Os dados de NDVI foram utilizados 

no aperfeiçoamento da estimativa da fração evaporativa, conforme recomendado por Yang e 

Wang (2011). 

 Elevação 

Dados de elevação foram obtidos pelo produto GTOPO30 – Global 30 Arc-Second 

Elevation que consiste num modelo digital de elevação (MDE) em grade de 30 segundos de 

arco, ou aproximadamente 1.000 metros, elaborado pelo Serviço Geológico dos Estados 

Unidos (USGS, do inglês United States Geological Survey). Os dados de elevação foram 

utilizados no ajuste da temperatura superficial, conforme recomendado por Senay, Budde e 

Verdin (2011). 

 Precipitação (P) 

Os dados de precipitação utilizados são provenientes da missão espacial TRMM, 

lançada em 1997 a partir de um esforço conjunto da NASA e da Agência Japonesa de 

Exploração Aeroespacial (JAXA, do inglês Japan Aerospace Exploration Agency). Dados 

mensais foram obtidos a partir do produto TRMM_3B43 (v7) – Rainfall Estimate L3, que 

utiliza o algoritmo TRMM Multi-satellite Precipitation Analysis (TMPA) para formulação de 

dados de precipitação em grade com resolução espacial de 0.25º (~27 km) para as áreas do 

globo inseridas na faixa latitudinal de 50º S a 50º N (TRMM, 2011). 

Todos os dados foram reamostrados e compatibilizados para a resolução de 500 

metros utilizando-se o método do vizinho mais próximo. Essa técnica consiste na escolha do 

pixel cujo centro está mais próximo do ponto localizado na imagem original. Esse pixel é, 

então, transferido para o seu local correspondente na nova grade determinada. Sua utilização é 

recomendada na reamostragem de imagens de satélite, pois mantém os valores contidos nos 

pixels originais (mais detalhes podem ser obtidos em Richards e Jia, 2006). 

Os dados de satélite utilizados estão disponíveis gratuitamente na plataforma Reverb, 

da NASA, acessível por meio do site <https://reverb.echo.nasa.gov/>. 

3.3. Descrição dos métodos utilizados 

3.3.1. Determinação das características pluviométricas 

A análise da pluviometria da região foi realizada sob uma perspectiva espacial e 

sazonal. Primeiramente, obteve-se a climatologia a partir dos dados previamente descritos 
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para o período de 1961-1990 e gerou-se um mapa da distribuição espacial da precipitação 

média anual acumulada, interpolando-se os valores obtidos em cada um dos 57 postos 

pluviométricos inseridos na região a partir da técnica de krigagem. Neste caso, esse método 

consistiu na estimativa de valores não medidos de precipitação nos pontos sem medição a 

partir de uma ponderação baseada na distância entre estes pontos e os postos pluviométricos 

(mais detalhes podem ser encontrados em Hengl, 2007). A interpolação gerou uma grade de 

dados de precipitação com 475 metros de resolução, precisão escolhida com o intuito único de 

garantir o recobrimento de toda a área da BHPA. Ainda que o objetivo da extrapolação tenha 

sido unicamente de observar o comportamento espacial da precipitação, a técnica da krigagem 

foi utilizada, pois, de acordo com Plouffe, Robertson e Chandrapala (2015), uma revisão da 

literatura sobre o tema indicou que ela se mostra como a mais efetiva na estimação de valores 

interpolados de precipitação. 

Além da espacialização da climatologia anual, foi realizada a análise das climatologias 

mensais com intuito de verificar o comportamento sazonal da precipitação sobre a BHPA. 

Para isso foi utilizada a média das climatologias mensais entre os postos pluviométricos da 

região. Com isso, permitiu-se identificar o período seco e o período chuvoso na área de 

estudo. 

Finalmente, analisou-se a média das anomalias anuais de precipitação entre todos os 

postos pluviométricos em cada ano do período compreendido entre 2005 e 2015, em relação à 

climatologia determinada anteriormente (referente ao período de 1961-1990). Embora o 

período de anomalias não esteja compreendido na climatologia obtida, a Organização 

Mundial de Meteorologia (OMM) ainda recomenda a utilização da climatologia vigente 

enquanto um novo período de 30 anos não for concluído (o que, oficialmente, ocorrerá em 

2020). Esse intervalo de 10 anos foi escolhido porque o mapa de uso e ocupação do solo 

(apresentado anteriormente na Figura 8) foi elaborado pela ANA (2014) com base em 

imagens de satélite obtidas no ano de 2010
4
. Dessa forma, como o uso e ocupação do solo é 

um fator que pode ser determinante na estimativa da ETr e faz parte das análises espaciais 

propostas, limitou-se a escolha dos anos que seriam estudados a um período de cinco anos 

antes e depois de 2010. Esse período foi escolhido de forma a reduzir a possibilidade de que 

mudanças muito acentuadas no uso e ocupação do solo tenham ocorrido, o que poderia 

                                                 
4
 As imagens podem ser acessadas em <ftp://ftpana.ana.gov.br/>. 
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acarretar em discrepâncias de resultados ao utilizar as áreas definidas na classificação 

realizada pela ANA para o ano de 2010. 

O ano com anomalia positiva mais acentuada neste período foi escolhido para 

representar um ano com precipitação acima da média (ano chuvoso). Analogamente, o ano 

com anomalia negativa mais acentuada foi escolhido para representar um ano com 

precipitação abaixo da média (ano seco). Após a escolha, foi feita a análise da distribuição 

espacial das anomalias observadas por estação no ano seco e no ano úmido, a fim de verificar 

se a distribuição é homogênea ou se há a influência de alguma área específica na região que 

possa ter sido responsável pela a anomalia. 

3.3.2. Estimativa da ET diária (ETd) e anual (ETa) 

A ETd foi calculada pixel-a-pixel a partir de formulações dos algoritmos S-SEBI e 

SSEB, dados de sensoriamento remoto e dados complementares de estações meteorológicas. 

Esses algoritmos foram escolhidos por se apresentarem como métodos alternativos mais 

simples para aplicação em grandes áreas em que a quantidade de estações meteorológicas é 

insuficiente (BEZERRA et al., 2015a). Além disso, em condições de clima semiárido as 

simplificações propostas para os parâmetros meteorológicos nestes métodos são razoáveis. 

Partindo da equação do balanço de energia, pode-se definir a fração evaporativa conforme a 

Equação (23) apresentada por Roerink, Su e Menenti (2000): 

𝛬 =
𝐿𝐸

𝐿𝐸 + 𝐻
=

𝐿𝐸

𝑅𝑛 − 𝐺
 . 

(23) 

Por outro lado, como os dados utilizados são instantâneos, característica intrínseca das 

imagens de satélite, é necessário realizar a integração do valor encontrado ao longo de todo o 

dia, de forma a obter a ETd. Assim, pode-se escrever o fluxo de calor latente em função dos 

seus valores diários a partir da equação do balanço de energia: 

𝐿𝐸𝑑 = 𝛬𝑑(𝑅𝑛𝑑 − 𝐺𝑑) . (24) 

Finalmente, para obtenção da ET (mm.d
-1

) a partir do LE (W.m
-2

), divide-se o valor do fluxo 

pelo calor latente de vaporização da água (λ), uma constante aproximadamente igual a 2.450 

kJ.kg
-1

 atentando para a correção de unidades: 

𝐸𝑇𝑑 = 86,4𝛬𝑑

(𝑅𝑛𝑑 − 𝐺𝑑)

𝜆
 . 

(25) 
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Normalmente, considerando a Equação (25), pode-se obter a ETd a partir de dados 

instantâneos desde que algumas premissas sejam assumidas. A primeira é que se pode 

considerar o valor diário para o fluxo de calor no solo (Gd) negligenciável quando comparado 

ao Rnd (CHEMIN; ALEXANDRIDIS, 2001). A segunda é que se pode considerar o valor da 

fração evaporativa instantânea (Λi) aproximadamente igual ao valor da média diária (Λd) 

(BRUTSAERT; SUGITA, 1992; SHUTTLEWORTH et al., 1989). 

No entanto, Cammalleri et al. (2012) ressaltam que em áreas com grande porcentagem 

de vegetação esparsa ou solo exposto (que é o caso da BHPA), a parcela do balanço radiativo 

referente ao fluxo de calor no solo pode ser bastante representativa. Além disso, os mesmos 

autores apontam que a fração evaporativa durante a manhã (quando o satélite Terra coleta 

dados na região da BHPA) e durante a tarde normalmente são até 10% maiores que a média 

diária. Dessa forma, teríamos: 

𝛬𝑑 =
𝛬𝑖

𝑥
 , 

(26) 

𝑅𝑛𝑑 − 𝐺𝑑 = 𝑅𝑛𝑑 − 𝑦𝑅𝑛𝑑 = (1 − 𝑦)𝑅𝑛𝑑 , (27) 

em que x é o fator que representa o quão maior é a fração evaporativa medida às 10:30 em 

relação a média diária e y é a fração do saldo de radiação diário medido que corresponde ao 

fluxo de calor no solo. Nesse trabalho, o algoritmo foi calibrado levando-se em consideração 

ambos estes termos, que foram calculados a partir dos dados medidos pela torre de fluxo da 

ESEC do Seridó, durante o ano de 2014. Finalmente, a Equação (28) apresenta a formulação 

final do algoritmo para estimativa da ETd: 

𝐸𝑇𝑑 = 86,4
𝛬𝑖

𝑥

(1 − 𝑦)𝑅𝑛𝑑

𝜆
 . 

(28) 

Em relação à estimativa da fração evaporativa instantânea pixel a pixel, o método S-

SEBI, proposto por Roerink, Su e Menenti (2000), estabelece que: 

𝛬𝑖 =
𝑇𝐻 − 𝑇𝑠

𝑇𝐻 − 𝑇𝐿𝐸
 . 

(29) 

em que TH se refere a temperatura do pixel quente, localizado sobre áreas secas, quando LE = 

0 e H assume seu valor máximo; TLE se refere a temperatura do pixel frio, localizado sobre 

áreas úmidas, quando LE assume seu valor máximo; e Ts se refere a temperatura da superfície 

em cada pixel, obtido pelo produto MOD11A2. 
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Para escolha dos pixels quentes e frios, foi adotada a metodologia do método SSEB, 

proposto por Senay et al. (2007). O valor de TLE foi fixado a partir do valor médio da 

temperatura em amostras de pixels em regiões sabidamente úmidas, como reservatórios ou 

áreas com vegetação robusta. Analogamente, o valor de TH foi fixado a partir da média de 

valores de temperatura em amostras de pixels sabidamente secos, como regiões desérticas ou 

com pouca vegetação. A escolha dos pixels foi feita com base na avaliação subjetiva do 

produto MOD13A2, em que se selecionaram pontos das imagens que possuíam NDVI 

elevado ou reduzido em todas as épocas do ano. Após a escolha de alguns pontos, 

verificaram-se as características locais por meio de imagens da plataforma Google Earth e, 

finalmente, fixaram-se os três pontos para cada pixel extremo. Para os pixels frios foram 

selecionados: um pixel sobre o reservatório Armando Ribeiro Gonçalves, um pixel sobre o 

reservatório Coremas Mãe d’Água e um pixel sobre uma região de Caatinga densa preservada 

(Figura 11a, 11b e 11c). Para os pixels quentes foram selecionados: um pixel sobre uma área 

de extração mineral, um pixel sobre a cidade de Patos e um pixel sobre uma região de solo 

exposto com vegetação arbustiva esparsa (Figura 11d, 11e e 11f). 

Figura 11 – Amostras das regiões onde os pixels extremos foram escolhidos 

   

   
Fonte: Elaborada pelo autor com imagens do Google Earth. 

Senay, Budde e Verdin (2011) propuseram dois aperfeiçoamentos para o algoritmo 

SSEB: uma correção para a Ts levando em consideração a topografia (MDE) e uma correção 

para a fração evaporativa em função do NDVI. A Equação (30) ilustra a correção da Ts pela 

elevação da região e a Equação (31) ilustra a correção da fração evaporativa pelo NDVI: 

c) 

e) d) f) 

a) b) 
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𝑇𝑠(𝑒𝑙) = 𝑇𝑠 + 𝐾𝐿 × 𝑀𝐷𝐸 , (30) 

𝛬𝑖(𝑁𝐷𝑉𝐼) = (0,35
𝑁𝐷𝑉𝐼

0,7
+ 0,65) 𝛬𝑖 , 

(31) 

em que KL é uma constante que representa o lapso ambiental, ou a taxa com que a temperatura 

do ar muda em relação a altitude do terreno, sendo o valor padrão igual a 0,0065 K.m
-1

. Essa 

correção se justifica pela necessidade de se normalizar os valores de Ts associados às 

condições extremas de evaporação ao longo de terrenos irregulares, conforme discutido 

também por Allen, Tasumi e Trezza (2007). 

A correção proposta para a fração evaporativa se baseia na premissa de que se um 

pixel possui NDVI maior ou igual a 0,7 ele possui vegetação robusta e elevada 

disponibilidade de água, então a evapotranspiração ocorrerá com taxa máxima (fator de 

correção maior ou igual a 1,0). No entanto, quanto menor for o valor do NDVI, menor será a 

taxa de evapotranspiração e, portanto, o fator de correção será menor. Para corpos de água, 

onde o NDVI é negativo, considerou-se um NDVI igual a 0,0. Essa correção está de acordo, 

ainda, com o proposto por Yang e Wang (2011), que recomendaram que a estimativa da 

fração evaporativa sempre leve em consideração o NDVI ou outro índice de vegetação. 

O saldo de radiação diário (Rnd), por sua vez, foi obtido a partir da equação proposta 

por Slob (comunicação pessoal), utilizada por De Bruin (1987) e apresentada na Equação (32) 

a seguir com dados de radiação em W.m
-2

: 

𝑅𝑛𝑑 = (1 − 𝛼)𝑅𝑆↓.𝑑 − 𝑎𝑠𝑙𝑜𝑏

𝑅𝑆↓.𝑑

𝑅0
  , 

(32) 

sendo α o albedo superficial obtido por meio do produto MCD43A3; RS↓.d a radiação solar 

diária incidente na superfície terrestre medida nas estações meteorológicas inseridas na área 

da bacia (Figura 10); R0 a radiação solar no topo da atmosfera; e aslob é o coeficiente de 

regressão do saldo de radiação de onda longa (RLn.d). O seu valor original, na proposta de De 

Bruin (1987), é de 110 W.m
-2

 e tem sido utilizado em estudos como, por exemplo, 

Bastiaanssen (2000), Bezerra et al. (2015, 2012), Duan e Bastiaanssen (2015) e Teixeira et al. 

(2015). Por outro lado, o valor de aslob tem sido calculado para as condições locais do 

ambiente de estudo, tal como a Caatinga, pomares de uvas de mesa e viníferas e pomares de 

mangueiras na região de Petrolina/PE (TEIXEIRA et al., 2008) e para superfícies lacustres 
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dos EUA, Canadá, Israel, Espanha, Peru, Bolívia, Grécia e Egito (DUAN; BASTIAANSSEN, 

2015). 

O valor de aslob foi calculado para a área da BHPA utilizando um simples método 

proposto por Slob (a partir de uma comunicação pessoal com De Bruin), conforme 

apresentado por De Bruin e Stricker (2000): 

𝑅𝐿𝑛.𝑑 = 𝑎𝑠𝑙𝑜𝑏

𝑅𝑆↓.𝑑

𝑅0
   . 

(33) 

sendo RLn.d o saldo de radiação de onda longa e R0 radiação solar no topo da atmosfera. A 

razão entre RS↓.d e R0 é chamada também de transmissividade (τ) e representa a porcentagem 

da radiação global incidente na atmosfera que de fato atinge a superfície terrestre. Os valores 

de RLn.d e de RS↓.d foram observados na torre de EC, durante o ano de 2014 e 2015, por meio 

de um saldo radiômetro. O coeficiente encontrado foi testado na Equação (32) para 

verificação da sua consistência, sendo que, neste caso, o albedo superficial utilizado foi 

aquele medido na torre de fluxo. 

Por outro lado, a radiação solar no topo da atmosfera (R0) é definida a partir da 

Equação (34): 

𝑅0 =
1440𝐸0𝐼𝑆𝐶

𝜋
(𝜔 ∙ 𝑠𝑒𝑛𝜑 ∙ 𝑠𝑒𝑛𝛿 + 𝑐𝑜𝑠𝜑 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛿 ∙ 𝑠𝑒𝑛𝜔)   , 

(34) 

em que E0 é o fator de correção da excentricidade da órbita da Terra, calculada pela Equação 

(35) apresentada por Duffie e Beckman (2013); ISC é a constante solar igual a 0,082 

 MJ.m
-2

.min
-1

; φ é a latitude da estação meteorológica de medição; δ é a declinação solar, 

obtida pela Equação (36) apresentada por Cooper (1969); e ω é o ângulo horário 

(correspondente ao nascer do sol), obtido pela Equação (37) apresentada por Iqbal (1983): 

𝐸0 = 1 + 0,033 cos (
2𝜋𝑑𝑛

365
)  , 

(35) 

𝛿 = 23,45 sen [(
360

365
) (𝑑𝑛 + 284)]  , 

(36) 

𝜔 = cos−1(− tan 𝜑 ∙ tan 𝛿)  , (37) 

sendo 𝑑𝑛 o dia do ano na ordem sequencial. 
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Após a calibração, a ETd foi estimada para os anos escolhidos a partir da Equação 

(28). Neste caso, conforme explicitado anteriormente, para o cálculo do Rnd, a radiação solar 

diária incidente na superfície (RS↓.d) foi obtida pelas estações meteorológicas localizadas na 

área de estudo. As estações automáticas da EMPARN fornecem esses dados diretamente em 

W.m
-2

, já as do INMET, que são convencionais, fornecem dados de insolação diária em horas. 

Neste caso foi necessário realizar a conversão do dado, que pode ser feita por meio da 

equação de Ångström-Prescott (ÅNGSTRÖM, 1924; PRESCOTT, 1940), com dados de 

radiação em MJ.m
-2

.dia
-1

: 

𝑅𝑆↓.𝑑 = 𝑅0 [𝑎 + 𝑏 (
𝑛

𝑁
)]  , (38) 

sendo a e b coeficientes influenciados pela latitude e longitude locais, n a insolação diária 

medida em horas na estação e N a insolação diária máxima, obtida por: 

N =
2𝜔

15
  . 

(39) 

Para os coeficientes a e b, foram utilizados os valores estimados por Medeiros, Santos e Silva 

e Bezerra (2017) para as estações de Macau (a=0,39 e b=0,29) e Caicó (a=0,36 e b=0,38). 

Para o restante das estações (Florânia, Cruzeta, Patos, São Gonçalo e Triunfo) foram 

utilizados os coeficientes padrão a=0,25 e b=0,50 propostos pela FAO (ALLEN et al., 1998b). 

Como a área total da bacia apresenta uma variação latitudinal pequena, assumiu-se que 

a radiação solar incidente é aproximadamente igual em toda a sua extensão. Dessa forma, 

utilizou-se uma média entre os dados de radiação obtidos em todas as estações meteorológicas 

inseridas na bacia. Assim, a variação espacial obtida a partir da solução da Equação (32) deu-

se basicamente em função dos valores de albedo obtidos pelo produto do sensor MODIS. 

Em posse das imagens com as estimativas da ETd, realizou-se uma rotina de 

preenchimento de falhas (gap filling) composta de três etapas, de forma similar ao proposto 

por Rasmussen et al. (2014): 

(1) Primeiramente, para cada pixel com valores faltantes, foi criada uma janela de 3x3 

pixels ao seu redor e calculada a média dos valores desses pixels, que foi então 

atribuída ao pixel vazio. 

(2) Se não for possível calcular essa média, a janela é expandida para 5x5 e o 

procedimento se repete. 



66 

 

(3) Se ainda assim o pixel não foi preenchido, utilizou-se o valor da última imagem 

onde o dado naquele pixel estava disponível. 

Os valores da evapotranspiração anual (ETa) foram obtidos por meio da soma simples 

de todos os valores de ETd encontrados ao longo dos 365 dias de cada ano. Dessa forma foi 

possível também estimar o total da ETr em cada mês. Em relação às médias anuais e mensais, 

o procedimento é feito de forma análoga, porém utilizando-se a média e não a soma em cada 

mês e no ano. 

3.3.3. Análise espacial por classe de uso do solo 

A partir do mapa de uso e classificação do solo, foram extraídos os valores estimados 

da ETd para cada classe de uso, calculando-se também as taxas mensais. Para fins de análise 

espacial foram selecionadas apenas as classes Caatinga esparsa, Caatinga densa, solo exposto, 

agricultura e água. Essas classes representam 99,1% da área total da bacia e se mostram como 

as mais relevantes para o entendimento das dinâmicas da evapotranspiração na região. 

3.3.4. Cálculo do excedente/déficit de precipitação 

O excedente/déficit de precipitação anual (Sp, do inglês rainfall surplus) foi calculado 

pixel a pixel como a diferença entre a precipitação (P) e a evapotranspiração anual (ETa) 

estimada pelo algoritmo utilizado, conforme a Equação (40) a seguir (BASTIAANSSEN; 

CHANDRAPALA, 2003): 

𝑆𝑃 = 𝑃 − 𝐸𝑇𝑎  , (40) 

em que os dados de precipitação mensais foram obtidos por meio do produto TRMM_3B43 e 

somados em cada ano para obtenção do valor anual, sendo realizada a devida reamostragem 

para compatibilização dos dados para pixels de 500 metros, conforme detalhado 

anteriormente. 

3.3.5. Análise estatística 

Todos os processos de validação realizados para aferição da acurácia do algoritmo 

proposto foram realizados por meio de quatro medições: o erro quadrático médio absoluto 

(RMSE, do inglês Root Mean Square Error), o erro quadrático médio relativo (RRMSE, do 

inglês Relative Root Mean Square Error), o índice de concordância de Willmott (d), o 

coeficiente de determinação (R²) e o erro absoluto. 
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O RMSE pode ser calculado conforme a Equação (41) apresentada a seguir (WILKS, 

2006): 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑛
∑(𝐸𝑖 − 𝑂𝑖)2

𝑛

𝑖=1

  , (41) 

em que E se refere aos valores estimados pelo algoritmos e O se refere aos valores de 

referência com os quais os estimados serão comparados. O RRMSE, por sua vez, é a 

representação percentual do RMSE em relação à média dos valores de referência (�̅�), 

conforme Equação (42) a seguir (WILKS, 2006): 

𝑅𝑅𝑀𝑆𝐸 =
𝑅𝑀𝑆𝐸

�̅�
  . 

(42) 

O índice de concordância de Willmott (d) foi desenvolvido por Willmott et al. (1985) 

com intuito de avaliar e comparar o resultado de modelos. Esse é o método recomendado pela 

OMM para validação de modelos, em que quanto mais próximo de 1,0 for o valor de d, mais 

bem ajustado está o modelo. Ele pode ser descrito conforme a Equação (43) a seguir, sendo a 

barra sobre os termos um indicativo de que se referem à média dos valores: 

𝑑 = 1 −
∑ (𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)2𝑛

𝑖=1

∑ (|𝐸𝑖 − �̅�| + |𝑂𝑖 − �̅�|)2𝑛
𝑖=1

  . 
(43) 

O coeficiente de determinação pode ser calculado conforme a Equação (44) a seguir 

(WILKS, 2006) e exprime o ajuste linear dos resultados estimados pelo algoritmo e os 

resultados observados: 

𝑅² =
∑ (𝐸𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

∑ (𝑂𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

  . 
(44) 

Finalmente, o erro absoluto médio pode ser definido como a média da diferença 

absoluta em módulo entre os valores estimados e os valores observados (WILKS, 2006): 

𝑅² =
∑ (|𝐸𝑖 − 𝑂𝑖|)

𝑛
𝑖=1

𝑛
  . 

(45) 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo serão apresentados os principais resultados encontrados decorrentes da 

aplicação dos métodos propostos no capítulo anterior e a discussão por eles motivada. Ele está 

dividido de maneira que cada subseção equivalha a um objetivo específico de pesquisa 

proposto na introdução deste trabalho. Os resultados foram discutidos com base na revisão de 

literatura realizada. 

4.1. Análise climática da precipitação 

Constata-se, a partir da distribuição espacial da precipitação média anual climatológica 

(Figura 12), que a mesma varia de aproximadamente 500 mm no MePA e no BaPA, a valores 

superiores a 900 mm no AlPA. Os valores estão de acordo com a caracterização realizada pela 

ANA (2014), que também indicou valores de precipitação maiores na porção alta da bacia, 

enquanto os menores valores se concentravam na região do Seridó, localizado na Depressão 

Sertaneja. No entanto, apenas a distribuição espacial da precipitação acumulada anual não 

permite entender com detalhes o regime pluviométrico local, sendo necessário averiguar a 

distribuição sazonal das chuvas na área da bacia. 

Figura 12 – Distribuição espacial da precipitação média anual climatológica (1961-1990) na 

BHPA. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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A análise da climatologia mensal da bacia (Figura 13) indica que o período seco na 

região compreende os meses de julho a novembro, com valores mínimos de 4,1 mm e 

máximos de 18,6 mm, apresentando pouca variabilidade na extensão da bacia, o que pode ser 

verificado pelos baixos desvios padrões nestes meses (5,0 a 8,0 mm). O período chuvoso 

começa em Dezembro, com as maiores taxas de precipitação ocorrendo nos meses de 

fevereiro a maio. No período chuvoso o desvio padrão pode chegar a 40,0 mm, indicando que 

existe uma grande diferença na quantidade de precipitação observada em diferentes pontos da 

bacia. 

Figura 13 – Climatologia mensal (1961-1990) na BHPA. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Esses resultados indicam que a sazonalidade da precipitação observada em toda a 

bacia é a mesma, porém as chuvas ocorrem com intensidades diferentes dependendo da 

região. De fato, os meses chuvosos e secos encontrados corroboram com a classificação 

realizada anteriormente por Marengo et al. (2011) e Oliveira; Santos e Silva e Lima (2017), 

que atribuíram a precipitação nos meses de fevereiro a maio ao posicionamento da ZCIT mais 

ao sul. A estação seca, caracterizada pela ausência da influência da ZCIT na região, apresenta-

se de forma uniforme em toda a bacia. Além disso, os resultados apresentados na Figura 12 e 

na Figura 13 reforçam a hipótese de influência do Planalto da Borborema na precipitação da 

porção leste da BHPA, uma vez que é justamente a área com menores valores de precipitação 

acumulada observada na Figura 12. 

A proposta do trabalho contempla a avaliação da ETr e do déficit/excedente hídrico em 

dois anos que representassem situações extremas, com precipitações anuais acima e abaixo da 

média normalmente observada. De acordo com a Figura 14, o ano de 2009 foi o ano do 

período de 2005 a 2015 que apresentou a maior anomalia positiva média de precipitação 
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(+375,0 mm) na BHPA em relação à climatologia definida anteriormente (1961-1990). Em 

contrapartida, o ano de 2012 foi ano que apresentou a maior anomalia negativa (-463,0 mm) 

para o mesmo período. 

Figura 14 – Anomalias anuais médias de precipitação na BHPA no período 2005-2015. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Uma das causas normalmente associadas à ocorrência de anos secos no Nordeste do 

Brasil se refere à presença do sinal negativo (El Niño) do ENOS, ou seja, temperaturas mais 

quentes do que o normal observadas no Pacífico Equatorial Central. No entanto, de acordo 

com Marengo et al. (2017), no ano de 2012 observou-se o inverso, com a presença do sinal 

positivo (La Niña) do ENOS. Neste caso, de acordo com os autores, o fator determinante para 

ocorrência de seca foi o fato de temperaturas mais quentes terem sido observadas na 

superfície do Atlântico Norte, que favoreceu a migração da ZCIT para uma posição mais ao 

norte do que o normal, reduzindo drasticamente a ocorrência de precipitação no Nordeste. Já 

no ano de 2009, de acordo com Marengo et al. (2012), houve também ocorrência de La Niña, 

porém com sinal mais fraco. De maneira oposta, o Atlântico Sul apresentou temperaturas mais 

elevadas que o normal, ocasionando no posicionamento mais ao sul da ZCIT, que ali 

permaneceu até junho. 

No entanto, para que os anos de 2009 e 2012 pudessem ser de fato escolhidos como os 

anos de estudo, uma análise mais profunda foi necessária, com intuito de garantir que as 

anomalias observadas neste ano não tivessem sido influenciadas por uma porção específica da 

bacia. Nota-se na Figura 15 que no ano de 2012 de fato observou-se anomalias negativas em 

toda a BHPA. Já no ano de 2009, dois postos pluviométricos apresentaram volumes de 
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precipitação abaixo do normal, em contraste com o observado no restante da bacia: São Jose 

de Espinharas e Ibiara. 

Figura 15 – Distribuição espacial das anomalias de precipitação na BHPA nos anos de 2009 e 

2012. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Nota-se na Figura 16 que praticamente toda a área da BHPA apresentou uma média 

negativa de anomalias durante o período de 2009 a 2015 em relação à climatologia 

apresentada para o período de 1961-1990. De fato, essa tendência foi confirmada por 

Marengo et al. (2017) que verificaram, para o Nordeste, uma média de precipitação na 

primeira e segunda década dos anos 2000 menor que a média observada em décadas 

anteriores. Além disso, observa-se que os postos pluviométricos de São José de Espinharas e 

Ibiara apresentam média negativa de anomalias (-218 e -381 mm, respectivamente) no 

período em questão. 

Figura 16 – Distribuição espacial da média de anomalias de precipitação na BHPA durante o 

período 2005-2015. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Essas médias podem ser observadas na Figura 17 junto com o comportamento das 

anomalias em cada ano do período de 2005 a 2015. Observa-se que, no posto de Ibiara, todos 

os anos apresentaram anomalias negativas, de forma que, mesmo em anos considerados 

chuvosos, como 2008 e 2009 (Figura 14), esse posto apresentou precipitações abaixo do 

normalmente observado. De forma semelhante, o posto de São José de Espinharas apresentou 

anomalias negativas em 9 dos 11 anos estudados. 

Figura 17 – Anomalias anuais de precipitação nos postos pluviométricos de São José de 

Espinharas e Ibiara no período de 2005 a 2015. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Considerando-se as características observadas nesses dois postos no período estudado, 

julgou-se que eles não influenciaram o padrão observado e o ano de 2009 poderia ser 

escolhido como o representante de anos com taxas de precipitação acima do normal. Da 

mesma forma, o ano de 2012 foi escolhido como o ano seco a ser estudado. Finalmente, a 

Figura 18 ilustra o comportamento sazonal da precipitação climatológica e em cada um dos 

anos escolhidos. Normalmente, conforme explicitado anteriormente, os maiores volumes 

precipitados se concentram de fevereiro a maio, representando cerca de 76,1% do total anual, 

que é de 772,9 mm. Em 2009, a precipitação apenas dos meses de abril e maio representou 

73,3% do total climatológico e o acumulado anual foi de 1.150,2 mm, ou 48,8% maior do que 

o normal. Em contrapartida, no ano de 2012 a precipitação anual (312,6 mm) foi 

aproximadamente 40,0% do valor climatológico, com o pico mensal ocorrendo em fevereiro. 
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Figura 18 – Precipitação média acumulada na BHPA nos anos de 2009 e 2012 e a 

climatologia mensal do período 1961-1990. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

4.2. Calibração do algoritmo 

Nessa subseção serão discutidos os resultados relativos à determinação dos fatores de 

calibração do algoritmo, a saber: o coeficiente aslob, o fator x e o fator y. 

A regressão proposta na Equação (33) está representada na Figura 19, indicando um 

valor de aslob = 190,36 W.m
-2

, sendo a região de coleta de dados caracterizada pela vegetação 

de Caatinga preservada. A concordância do ajuste (R²=0,62) é menor do que a encontrada por 

Teixeira et al. (2008) para região de Caatinga no Pernambuco (R²=0,78) com dados coletados 

ao longo de quatro anos. Neste estudo, um valor de aslob.tx = 139,8 W.m
-2

 foi encontrado, em 

contraposição ao coeficiente proposto inicialmente por De Bruin (1987), aslob.db = 110 W.m
-2

, 

validado em uma região na Holanda com uma cobertura vegetal de gramíneas. 
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Figura 19 – Relação entre os valores diários do saldo de radiação de onda longa (W.m
-2

) e a 

transmissividade para os anos de 2014 e 2015. O coeficiente da regressão se refere ao valor 

de aslob. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

De forma a verificar os efeitos das diferenças encontradas entre o valor obtido e os 

observados na literatura, realizou-se uma validação simples. Foram utilizados os valores de 

radiação e albedo medidos na torre de fluxo e os três coeficientes (aslob, aslob.tx e aslob.db) foram 

testados para cada mês. A Tabela 3 apresenta os valores encontrados para o R² e o RMSE 

decorrentes da comparação entre os valores diários estimados de Rn utilizando cada um dos 

três coeficientes e os valores medidos na torre de fluxo. 

Os resultados indicam que todos os três coeficientes são adequados para estimativa do 

Rn diário, apresentando valores de R² superiores a 0,89 em todos os meses, salvo abril que 

apresenta valores entre 0,79 e 0,84, mas que ainda pode ser considerado representativo. O 

valor mais baixo nesse mês pode ser explicado por possíveis inconsistências nas medições dos 

parâmetros de radiação. Os três coeficientes resultam em estimativas muito similares, com 

RMSE variando de 2,09 a 7,36 W.m
-2

 para aslob, de 1,65 a 6,85 W.m
-2

 para aslob.tx e de 1,40 a 

6,55 W.m
-2

 para aslob.db. Os resultados são comparáveis com o encontrado por Duan e 

Bastiaanssen (2015), que compararam a acurácia na estimativa de Rn utilizando 12 

coeficientes diferentes (entre 97 e 182 W.m
-2

), encontrando R² variando de 0,93 a 0,99 e 

RMSE de 4,44 a 26,58 W.m
-2

. Os resultados mostram, ainda, que, para os três coeficientes, o 

Rn estimado durante todos os meses do ano apresenta acurácias semelhantes. 
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Tabela 3 – Comparação mensal entre valores diários estimados de Rn utilizando três 

coeficientes de slob diferentes e dados observados na torre de fluxo. 

Mês 
aslob = 190,36 W.m

-2
 aslob.tx = 139,8 W.m

-2
 aslob.db = 110 W.m

-2
 

R² RMSE (W.m
-2

) R² RMSE (W.m
-2

) R² RMSE (W.m
-2

) 

Janeiro 0,971 4,88 0,977 4,42 0,979 4,15 

Fevereiro 0,975 4,78 0,980 4,32 0,982 4,06 

Março 0,957 6,18 0,964 5,67 0,967 5,37 

Abril 0,793 7,36 0,821 6,85 0,836 6,55 

Maio 0,927 6,34 0,938 5,86 0,944 5,58 

Junho 0,969 5,46 0,974 5,00 0,977 4,72 

Julho 0,952 6,08 0,959 5,60 0,963 5,32 

Agosto 0,898 6,95 0,912 6,43 0,920 6,13 

Setembro 0,963 5,89 0,969 5,40 0,972 5,11 

Outubro 0,942 5,47 0,952 4,98 0,957 4,69 

Novembro 0,988 4,06 0,991 3,62 0,992 3,36 

Dezembro 0,992 2,09 0,995 1,65 0,996 1,40 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Esses resultados mostram que, apesar do ajuste da regressão para determinação do 

coeficiente aslob ter apresentado um R² = 0,62, a utilização desse valor (aslob=190,36 W.m
-2

) 

forneceu boas estimativas para o Rn diário se comparado com as estimativas obtidas a partir 

de outros valores de coeficientes propostos pela literatura. Além disso, nota-se que as 

diferenças nas acurácias da estimativa usando diferentes coeficientes são pequenas. Isso 

indica que o segundo termo da Equação de Slob, o saldo de radiação de onda longa, 

representa uma parcela pequena do saldo de radiação diário. A Figura 20 mostra que essa 

razão varia de no mínimo 0,6% utilizando o coeficiente original até no máximo 1,3% 

utilizando o coeficiente obtido para a região de estudo. A variação sazonal observada na 

Figura 20 pode ser explicada pela variação na declinação solar ao longo do ano, que reduz a 

radiação global incidente no topo da atmosfera, e pela variação da nebulosidade (SOUZA; 

NICÁCIO; MOURA, 2005). 

Dessa forma, justifica-se a utilização do valor encontrado utilizando-se os dados 

medidos localmente na formulação do algoritmo proposto. A Equação (32) pode ser, então, 

reescrita da seguinte forma: 

𝑅𝑛𝑑 = (1 − 𝛼)𝑅𝑆↓.𝑑 − 190,36
𝑅𝑆↓.𝑑

𝑅0
  , 

(46) 

uma vez que a influência da escolha de um ou outro coeficiente acarretará em diferenças 

pouco significativas no valor do saldo de radiação diário se comparado com os valores 

medidos em campo. 
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Figura 20 – Razão entre o saldo de radiação de onda longa e o saldo de radiação diários e o 

ângulo de declinação solar para o ano de 2014. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Em relação ao fator x, que representa a magnitude com que a fração evaporativa 

medida às 10:30h (hora do imageamento) é maior que a sua média diária, a Figura 21 mostra 

a sua evolução temporal ao longo do ano de 2014. Observa-se que a média anual do fator x é 

de 1,26, sendo maior do que 1,0 em 66,9% dos dias naquele ano. Esse resultado indica que a 

adoção do valor medido às 10:30h como valor diário incorreria na maioria das vezes numa 

superestimação do seu valor. Isso ocorre porque, segundo Nichols e Cuenca (1993), no ciclo 

diário, a fração evaporativa assume seus maiores valores durante os períodos em que a 

disponibilidade de energia é menor, ou seja, durante a manhã e a tarde. Resultado semelhante 

foi encontrado por Peng et al. (2013), que concluíram que a fração evaporativa medida entre 

11:00h e 14:00h representava bem a média diária, mas valores medidos antes e após esses 

horários a superestimavam. 

Além disso, a Figura 21 mostra que a maioria (80,0%) dos dias em que o fator x é 

menor do que 1,0 são na estação seca, indicando uma possível influência sazonal na relação 

Λi/Λd. Os resultados encontrados estão de acordo com o apresentado por Gentine et al. 

(2007), que estudaram os efeitos da disponibilidade hídrica nos valores horários da fração 

evaporativa. Sob condições úmidas, a adoção da fração evaporativa medida antes das 12:00h 

como valor diário incorre em erros na ordem de até 20% em relação aos valores médios 

diários. Sob condições secas, a diferença é mais discreta, podendo inclusive ocorrer uma 

subestimação, o que é observado na Figura 21. 
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Figura 21 – Relação entre a fração evaporativa medida às 10:30 e a sua média diária no ano 

de 2014. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Neste trabalho, optou-se pela utilização do fator x igual a 1,26, representando a média 

anual observada. Essa escolha justifica-se porque a calibração do algoritmo baseou-se em 

dados de apenas um ano (2014), porém a sua aplicação foi feita para outros anos (2009 e 

2012), que podem apresentar comportamentos sazonais diferentes. Em virtude disso, a 

utilização de fatores sazonais, embora conceitualmente mais correta, poderia não representar 

coerentemente a realidade de outros anos, de forma que o valor médio seja o mais apropriado 

a ser utilizado. 

Finalmente, em relação ao fator y, que representa a porção do saldo de radiação diário 

referente ao fluxo de calor no solo, a Figura 22 mostra a sua evolução temporal ao longo de 

2014. A fração varia de 2,6% a 13,9%, sendo os menores valores encontrados durante a 

estação chuvosa e os maiores durante a estação seca, com um valor médio de 7,9%. Faz-se 

importante relembrar que em cenários de pouca disponibilidade hídrica a vegetação da 

Caatinga tende a perder rapidamente a sua folhagem, reduzindo a sua cobertura vegetal 

mesmo em áreas preservadas, que é o caso da localidade da torre na ESEC. Dessa forma, os 

resultados encontrados estão de acordo com o apresentado anteriormente por Oliver et al. 

(1987), que verificaram razões Gd/Rnd igual a 12,0% em regiões com vegetação pouco 

desenvolvida e igual a 2,0% em regiões com vegetação robusta e com elevada disponibilidade 

hídrica. 

Assim como para o fator x, nota-se uma clara influência da sazonalidade nesta relação, 

em que os menores valores ocorrem durante a estação chuvosa (média de 6,6%) e os maiores 

valores durante a estação seca (média de 8,9%). De fato essa razão é fortemente influenciada 
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pelas condições climáticas e do solo (OLIVER et al., 1987). Na estação chuvosa, o solo 

úmido tende a apresentar menores razões Gd/Rnd por conta das elevadas taxas de evaporação. 

Da mesma forma, nessa estação, a vegetação está mais bem desenvolvida, reduzindo a 

quantidade de energia que efetivamente chega ao solo para ser utilizada nos processos de 

condução térmica (SANTANELLO; FRIEDL, 2003). 

Figura 22 – Relação entre o fluxo de calor no solo diário e o saldo de radiação diário no ano 

de 2014. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Neste estudo adotou-se para o fator y o valor médio de 7,9%, pelos mesmos motivos 

apresentados para a escolha do fator x. Cabe ressaltar a cautela na utilização desses valores, 

uma vez que representam as condições locais observadas na torre de fluxo em apenas um ano 

(2014), caracterizada pela presença de Caatinga preservada. A área total da bacia possui 

superfície heterogênea, e mostrou-se que tanto o fator x e o fator y são dependentes não 

apenas das condições climáticas, mas também das características superficiais. Finalmente, a 

Equação (28) apresentada anteriormente pode ser reescrita da seguinte forma: 

𝐸𝑇𝑑 = 86,4
𝛬𝑖

1,26

0,92𝑅𝑛𝑑

𝜆
= 63,1𝛬𝑖

𝑅𝑛𝑑

𝜆
. 

(47) 

4.3. Validação do algoritmo 

Para validação das estimativas do saldo de radiação diária, aplicou-se a Equação (46) 

com dados de radiação obtidos nas estações meteorológicas inseridas na área da bacia e dados 

de albedo obtidos por meio do produto MCD43A3, ambos para o ano de 2014. Os valores 

estimados foram comparados com dados medidos na torre de fluxo. O Rn estimado apresenta 

média igual a 203,0 ± 33,4 W.m
-2

 enquanto o valor médio observado é de 161,1 ± 30,6 W.m
-2

. 
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A Figura 23 mostra que a os valores estimados apresentam um R² de 0,77 em relação aos 

valores observados. 

Figura 23 – Relação entre o saldo de radiação diário observado na torre de fluxo e o estimado 

pelo algoritmo. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

A Tabela 4, por sua vez, apresenta um resumo das estatísticas calculadas para 

avaliação do desempenho das estimativas em comparação com resultados encontrados em 

outros estudos recentes. É importante notar que os trabalhos indicados foram realizados com 

diferentes algoritmos, porém todos utilizaram como base imagens de satélite de baixa 

resolução espacial (>1.000 metros), provenientes do sensor MODIS ou AVHRR. Esse 

cuidado deve ser tomado pois a qualidade dos resultados obtidos com algoritmos de 

estimativa do balanço de energia depende da resolução espacial da imagem. Normalmente 

imagens com baixa resolução apresentam resultados inferiores, pois a representatividade do 

pixel pode ser perdida por conta do seu tamanho (GAUR; MOHANTY; KEFAUVER, 2016). 

Os resultados mostram que a aplicação da Equação (46) com dados de albedo obtidos 

por meio de sensoriamento remoto apresenta resultados satisfatórios, principalmente se 

comparados com resultados obtidos previamente em outros estudos. O RMSE, por exemplo, é 

de 44,96 W.m
-2

, comparável com o resultado encontrado por Bezerra et al. (2015), de 40,40 

W.m
-2

, utilizando o SEBAL em uma área de cultivo de algodão no Semiárido do Nordeste 

brasileiro. O valor encontrado de R² = 0,77 neste estudo é comparável também com os valores 

obtidos por Pardo et al. (2014) que variaram entre 0,67 e 0,84, testando diferentes 

aperfeiçoamentos no algoritmo Surface Energy Balance System – SEBS em áreas de cultivo 

na Espanha, que é caracterizada, também, por um clima seco. 
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Tabela 4 – Resumo do desempenho da estimativa do saldo de radiação diário em comparação 

com outros estudos. 

Referência 
RMSE 

(W.m
-2

) 

RRMSE 

(%) 
d R² 

Erro  

(W.m
-2

) 

Este estudo 45,0 1,5 0,67 0,77 42,0 

Verstraeten, Veroustraete e 

Feyen (2005) 

5,2 a 46,6 4,7 a 12,5 - 0,84 a 

0,98 

- 

Jang et al. (2010) 44,1 a 90,5 - - - -16,6 a 38,6 

Byun, Liaqat e Choi (2014) 65,0 a 99,7 - - - -74,9 a 25,8 

Pardo et al. (2014) - - - 0,67 a 

0,84 

-13,2 

Bezerra et al. (2015) 40,4 - - - - 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Para a validação das estimativas da ET aplicou-se o algoritmo completo conforme 

descrito na seção 3.3.2 usando dados de sensoriamento remoto do ano de 2014. Os resultados 

foram comparados com os dados medidos pelo sistema de eddy covariance instalado na torre 

de fluxo do INSA, localizada na ESEC do Seridó. Foram gerados quatro grupos de resultados 

levando em consideração os diferentes aperfeiçoamentos propostos por Senay, Budde e 

Verdin (2011), sendo proposta a seguinte nomenclatura com intuito de facilitar as discussões: 

ET, para a estimativa sem nenhum aperfeiçoamento; ETel para a estimativa com 

aperfeiçoamento considerando-se a topografia local; ETndvi para a estimativa com 

aperfeiçoamento considerando-se o NDVI; e ETelndvi para as estimativas considerando ambos 

os aperfeiçoamentos. Além disso, cada grupo foi submetido a quatro avaliações: uma sem 

nenhuma correção e três considerando correções que se referem à aplicação do fator x, fator y 

e ambos os fatores concomitantemente, totalizando 16 cenários de resultados a serem 

validados e comparados. 

Primeiramente serão avaliados os aperfeiçoamentos propostos por Senay, Budde e 

Verdin (2011) sem levar em consideração as correções por fatores. A Tabela 5 mostra que o 

ajuste da temperatura de superfície em função da elevação não acarreta em melhoras 

significativas na estimativa da ET. Na realidade, o desempenho do algoritmo ajustado por 

esse parâmetro é ligeiramente pior do que o do modelo bruto. De fato, os autores originais 

indicaram que a utilização desse ajuste acarretou em melhoras de estimativa apenas em 

regiões cuja altitude variava de 800 a 2.000 metros, recomendando sua utilização em regiões 

com topografia irregular. A região da BHPA atinge altitudes máximas de 1.000 metros, 

conforme se observou anteriormente na Figura 7. Além disso, a torre equipada com o sistema 
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de EC está instalada numa região relativamente plana da bacia, ao redor dos 300 metros de 

altitude. 

Tabela 5 – Resumo do desempenho da estimativa da ETd nos 16 cenários considerados. Em 

itálico destaca-se a estimativa com melhor desempenho em cada cenário de correção e em 

negrito aquela com melhor desempenho considerando-se todos os cenários. 

Cenário RMSE (mm.d
-1

) RRMSE (%) d R² Erro (mm.d
-1

) 

Sem correção 

ET 1,35 6,1 0,78 0,58 0,84 

ETel 1,34 5,8 0,75 0,43 0,67 

ETndvi 1,25 5,6 0,82 0,64 0,73 

ETelndvi 1,23 5,3 0,79 0,50 0,56 

Correção fator x 

ET 0,95 4,3 0,85 0,58 0,39 

ETel 1,03 4,4 0,79 0,43 0,24 

ETndvi 0,87 3,9 0,88 0,64 0,30 

ETelndvi 0,94 4,1 0,83 0,50 0,15 

Correção fator y 

ET 1,18 5,3 0,81 0,58 0,66 

ETel 1,20 5,2 0,77 0,43 0,50 

ETndvi 1,08 4,9 0,84 0,64 0,57 

ETelndvi 1,10 4,7 0,81 0,50 0,40 

Ambas correções 

ET 0,87 3,9 0,86 0,58 0,25 

ETel 0,97 4,2 0,80 0,43 0,11 

ETndvi 0,79 3,6 0,89 0,64 0,17 

ETelndvi 0,90 3,9 0,83 0,50 0,03 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

O aperfeiçoamento da fração evaporativa por meio da incorporação de um fator 

associado ao NDVI, por outro lado, apresenta reduções de até 0,1 mm.d
-1

 no RMSE (Tabela 

5) em comparação com as estimativas brutas. Essa melhoria pode ser observada, também, 

após as correções por fatores. A utilização do NDVI garante que as características da 

cobertura vegetal sejam incorporadas no processo de estimativa da taxa de ET de forma 

objetiva, uma vez que essas características a afetam diretamente. Senay, Budde e Verdin 

(2011) também verificaram melhorias substanciais ao utilizarem o ajuste da fração 

evaporativa pelo NDVI. Além disso, Yang e Wang (2011) recomendam que o NDVI ou outro 

índice que represente as características vegetais sempre sejam levados em consideração, 

garantindo a obtenção de valores mais adequados para a fração evaporativa. 

No Semiárido brasileiro, Barbosa, Huete e Baethgen (2006) analisaram 20 anos de 

variabilidade do NDVI na Caatinga e concluíram que o mesmo apresenta oscilações sazonais 

que correspondem ao crescimento e decaimento da vegetação. Tanto em anos secos como em 
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anos chuvosos o NDVI apresentou os maiores valores nos meses com maior precipitação e 

menores valores em meses com baixo volume de chuva. Isso ratifica a importância de se levar 

em consideração um parâmetro que retrate as características da cobertura vegetal da Caatinga, 

principalmente em estudos que visam analisar a sazonalidade de algum aspecto superficial. 

A utilização dos dois ajustes combinados gerou resultados melhores do que as 

estimativas brutas, porém ligeiramente inferiores do que as estimativas geradas utilizando 

apenas a correção por NDVI. Como a região da BHPA apresenta topografia majoritariamente 

regular e de baixa altitude, o ajuste por elevação não agregou melhorias consideráveis ao 

algoritmo. 

Em relação aos resultados obtidos com as correções por fatores, observa-se pela 

Tabela 5 que a utilização do fator x, que corrige a fração evaporativa diária em função dos 

valores instantâneos medidos na hora de passagem do satélite, acarreta em reduções de 18,0% 

a 27,0% (0,20 a 0,31 mm.d
-1

) no RMSE. Essa melhoria corrobora com os resultados 

encontrados na calibração do algoritmo, que identificou uma superestimação média de 

126,0% do valor instantâneo em relação à média diária. Essa superestimação acarreta em um 

erro médio 26,0% (0,39 mm.d
-1

) maior na estimativa da ET do que aqueles encontrados 

levando-se em consideração o fator x. O resultado está de acordo com o encontrado por 

Gentine et al. (2007), que indicaram um erro médio de até 20,0% na ET estimada utilizando-

se dados de fração evaporativa medida entre 10:00h e 11:00h. 

A correção pelo fator y, que representa a porção média do saldo de radiação diário 

referente ao fluxo de calor no solo, também acarreta em melhoras significativas nas 

estimativas da ET. O RMSE encontrado apresenta uma redução aproximada de 4,0% a 7,0% 

(0,05 a 0,08 mm.d
-1

) considerando-se esse fator. A sua não utilização incorre em 

superestimações da ordem de 0,13 mm.d
-1

 na ET, ou aproximadamente 9,0%. O resultado 

corrobora com o encontrado por Cammalleri et al. (2012), que indicaram que negligenciar o 

fluxo de calor no solo pode acarretar em superestimações da ordem de até 0,20 mm.d
-1

 na 

estimativa da ET diária. 

A combinação das duas correções gera estimativas com RMSE até 37,0% (0,46 

 mm.d
-1

) menores. A Tabela 5 mostra que essa correção conjunta incorre em melhorias mais 

expressivas em relação ao erro médio, que pode chegar a ser até 95,0% menor em relação ao 

algoritmo bruto. Esses resultados confirmam as hipóteses de que em regiões com vegetação 
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esparsa o fluxo de calor no solo não pode ser negligenciado e de que a fração evaporativa 

instantânea medida durante a manhã superestima o valor médio diário. 

Os resultados apresentados na Tabela 5 indicam que dentre os 16 cenários avaliados, a 

aplicação de ambas as correções indiscutivelmente melhora o desempenho do algoritmo. Em 

relação aos aperfeiçoamentos, observa-se que, de uma forma geral, o ajuste por meio do 

NDVI também melhorou o desempenho do algoritmo, apresentando o melhor ajuste 

(R²=0,64) e maiores índices de concordância (d=0,89). No entanto, faz-se necessário, ainda, 

avaliar o desempenho do algoritmo em cada cenário em relação ao acumulado anual, uma vez 

que este trabalho tem como objetivo, também, a avaliação da ETa. 

A Tabela 6 mostra que, em relação aos acumulados anuais, as correções propostas 

também são responsáveis por melhorar substancialmente o desempenho do algoritmo. 

Considerando os cenários com ambas as correções o menor erro relativo foi observado no 

cenário ETelndvi (1,7%), seguido dos cenários ETel (6,4%) e ETndvi (7,3%) e por último o 

cenário sem nenhum aperfeiçoamento (14,7%). Esses resultados estão de acordo com os 

desempenhos normalmente encontrados para estimativas anuais da ET, que normalmente 

apresentam erro relativo menor que 10,0% (BASTIAANSSEN et al., 1998b; GOWDA et al., 

2008; LIU et al., 2013; SINGH et al., 2013; ZHAN et al., 2015). 

Tabela 6 – Estimativa da ETa em cada cenário e do respectivo erro em relação a ETa medida 

por sistema de eddy covariance (461,66 mm), no ano de 2014. 

Cenário ET ETel ETndvi ETelndvi 

Sem correção 

ETa (mm) 690,09 643,64 660,94 614,13 

Viés relativo (%) 49,5 39,4 43,2 33,0 

Correção fator x 

ETa (mm) 567,40 527,12 544,27 503,70 

Viés relativo (%) 22,9 14,2 17,9 9,1 

Correção fator y 

ETa (mm) 642,53 598,47 615,71 571,32 

Viés relativo (%) 39,2 29,6 33,4 23,8 

Ambas correções 

ETa (mm) 529,65 491,27 495,39 469,72 

Viés relativo (%) 14,7 6,4 7,3 1,7 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

A Figura 24, por sua vez, mostra que, em relação ao desempenho mensal dos cenários 

avaliados levando em consideração ambas as correções, todas as alternativas conseguiram 

captar bem a variabilidade sazonal da ET. De uma forma geral, os algoritmos subestimaram-

na nos meses mais chuvosos (abril e maio), com valores de 12,2% até 26,3% menores, e 
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superestimaram a ET nos meses mais secos, com valores 45,5% a 102,2% maiores. Os 

resultados são comparáveis aos obtidos por Sun et al. (2012) que, utilizando imagens do 

sensor MODIS, encontraram subestimações da ET da ordem de 13% a 35% durante o período 

chuvoso e superestimações da ordem de até 127,0% para o período seco. 

Figura 24 – Evapotranspiração mensal medida por eddy covariance (EC) e estimada pelo 

algoritmo proposto considerando ambas as correções pelos fatores x e y no ano de 2014. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Dentre os meses que apresentaram diferenças mais relevantes, destacam-se janeiro 

com erros de até 26,5 mm, fevereiro com erros de até 19,7 mm e, na estação seca, o mês de 

setembro com erros de até 22,2 mm. Esses erros podem estar associados às incertezas nas 

medições do sistema de EC, principalmente durante os meses do início da estação chuvosa 

(janeiro e fevereiro), quando o experimento ainda se encontrava nas fases iniciais. Além 

disso, outra potencial fonte de incertezas se refere à utilização de imagens do produto 

MOD11A2, que são compósitos de oito dias e muitas vezes podem não retratar com clareza a 

realidade do que ocorreu durante cada período de oito dias. 

A partir da análise mensal, verifica-se que o erro absoluto (em módulo) acumulado no 

ano para cada algoritmo foi de: 80,2 mm para ET, 113,7 mm para ETel 68,3 mm para ETndvi e 

98,5 mm para ETelndvi. Dessa forma, a análise conjunta da Tabela 5, da Tabela 6 e da Figura 

24 permitiu a avaliação dos 16 cenários possíveis. As duas correções por fatores mostraram-se 

relevantes para a melhoria nas estimativas da ET. Além disso, observou-se que em relação ao 

desempenho geral (diário, mensal e anual), o aperfeiçoamento em função do NDVI 

apresentou os melhores resultados em comparação com as demais alternativas. Desta forma o 

cenário que considera ambas as correções e o aperfeiçoamento por NDVI foi preliminarmente 

selecionado. 
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Para confirmar sua validade, foram gerados gráficos dos valores diários e diários 

acumulados estimados por esse algoritmo em comparação com o medido pelo sistema de EC. 

A Figura 25 mostra que a sazonalidade foi bem captada também pelas estimativas diárias. 

Conforme apontado anteriormente, é possível notar com clareza que o algoritmo subestimou 

os valores durante os meses de março até maio, no período chuvoso, e superestimou os 

valores a partir de agosto até dezembro, no período seco. 

Figura 25 – Evapotranspiração diária medida por eddy covariance e estimada pelo algoritmo 

ETndvi proposto no ano de 2014. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

A Figura 26, por sua vez, mostra a evolução do desempenho em função dos valores 

acumulados. Pode-se notar com clareza a influência das superestimações iniciais dos meses de 

janeiro e fevereiro, que são compensadas em seguidas pelos valores mais baixos estimados no 

período chuvoso. Isso faz com que o modelo permaneça bem ajustado durante o período de 

transição entre a estação chuvosa e a estação seca. Finalmente, nos últimos meses do ano a 

diferença aumenta por conta das superestimações do período seco, terminando o mesmo com 

uma diferença acumulada de 33,7 mm, ou 7,3%. Conforme posto anteriormente, trata-se de 

um valor bastante razoável, uma vez que a literatura indica que uma diferença anual de até 

10,0% é considerada satisfatória para modelos de estimativa da ET por sensoriamento remoto 

(BASTIAANSSEN et al., 1998b; GOWDA et al., 2008; LIU et al., 2013; SINGH et al., 2013; 

ZHAN et al., 2015). 
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Figura 26 – Evapotranspiração diária acumulada medida por eddy covariance e estimada 

pelo algoritmo ETndvi  no ano de 2014. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Em relação ao desempenho das estimativas diárias do melhor cenário avaliado (ETndvi 

com ambas as correções), a Tabela 7 mostra que os resultados encontrados estão de acordo 

com a literatura consultada, considerando-se trabalhos que utilizaram dados de baixa 

resolução espacial. Destaca-se o erro de 0,17 mm.d
-1

 encontrado, bastante abaixo dos erros 

normalmente verificados. O valor de d = 0,89 também merece destaque, por ser o índice 

recomendado pela OMM para validação de modelos, apesar de não ter sido utilizado em 

nenhum outro trabalho consultado. 

Dessa forma, o algoritmo levando-se em consideração ambas as correções pelos 

fatores x e y e o aperfeiçoamento pelo NDVI foi escolhido para ser aplicado nos anos de 2009 

e 2012 com intuito de avaliar a ET em anos com precipitação acima e abaixo da média 

climatológica. 
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Tabela 7 – Resumo do desempenho da estimativa da evapotranspiração diária em comparação 

com outros estudos. 

Referência 
RMSE 

(mm.d
-1

) 

RRMSE 

(%) 
d R² 

Erro  

(mm.d
-1

) 

Este estudo 0,79 3,6 0,89 0,64 0,17 

Sobrino et al. (2007) 1,40 - - - -0,50 a  

-0,30 

Boronina e Ramillien (2008) 0,62 - - - 0,70 

Mutiga, Su e Woldai (2010) - - - 0,60 - 

Rwasoka, Gumindoga e 

Gwenzi (2011) 

- - - - 0,50 a 2,6 

Cammalleri et al. (2012) 0,31 - - - - 

Sun et al. (2012) - - - 0,75 a 

0,94 

-0,97 a 

0,56 

Tian et al. (2013) - - - - 0,08 a 0,42 

Byun, Liaqat e Choi (2014) 0,87 a 2,70 - - - -1,71 a 

2,20 

Rasmussen et al. (2014) - - - 0,83 0,10 a 1,00 

Xiong et al. (2015) - - - 0,48 a 

0,58 

0,16 a 0,71 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

4.4. Variação sazonal e espacial da ET 

A Figura 27 mostra que, no ano chuvoso (2009), o período com maiores taxas 

estimadas de ETm ocorreu entre março (88,4±40,9 mm.mês
-1

) e julho (71,2±35,4 mm.mês
-1

), 

período cuja precipitação média foi de 823,9 mm, ou 71,6% do total precipitado aquele ano. 

Dentre os meses com menores taxas de ETm destacam-se outubro (31,7±28,5 mm.mês
-1

)  e 

novembro (32,0±28,1 mm.mês
-1

). No ano seco (2012), março e abril foram os meses com 

maiores taxas de ETm, 84,7 e 69,6 mm.mês
-1

, respectivamente. Nesse ano, os meses de junho 

até dezembro apresentam taxas médias menores que 34,0 mm.mês
-1

, considerando um total de 

22,5 mm de chuva nesse período. Isso representa valores diários médios de ET inferiores a 1,0 

mm.d
-1

 neste período. No entanto, é importante lembrar que esta análise inicial está levando 

em conta toda a região da BHPA, incluindo seus corpos d’água. Isso provavelmente 

influencia a manutenção de um limiar mínimo que não ultrapassa 23,9 mm.mês
-1

 mesmo após 

um período de seis meses com baixos acumulados de precipitação. 
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Figura 27 – Boxplot da evapotranspiração mensal nos anos de 2009 e 2012 e precipitação 

mensal nesses anos (linha azul – 2009 e linha vermelha 2012). 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Pode-se observar, também, que as taxas de ETm se comportam com atraso em relação 

a precipitação. De fato, a evapotranspiração é extremamente dependente não apenas da 

disponibilidade hídrica como também da disponibilidade energética. De acordo com Sobrino 

et al. (2007), em meses com precipitação elevada (abril para 2009 e fevereiro para 2012), 

muitas vezes são observados valores baixos de evapotranspiração por conta da menor 

quantidade de radiação que chega a superfície, principalmente em virtude da nebulosidade. 

Em contrapartida, a água precipitada fica retida no solo e na vegetação, de forma que os 

meses subsequentes tendem a apresentar maiores taxas de ET, pois a disponibilidade 

energética favorece a ocorrência dos processos de evaporação e transpiração. 

Esse comportamento pode ser bem observado na Figura 27. Nos meses de janeiro a 

março de 2009 a ET aumenta rapidamente com a precipitação porque, apesar de 2008 também 

ter sido um ano úmido, o final do ano normalmente ainda é um período seco na BHPA 

(conforme visto anteriormente na Figura 18). Logo, a água precipitada no início de 2009 foi 

prontamente disponibilizada para os processos evapotransporativos, fazendo suas taxas 
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aumentarem. No entanto, de abril a maio a precipitação continuou elevada sobre a região, 

dificultando a incidência da radiação e estabilizando as taxas de ET. A partir de julho, quando 

a precipitação caiu para menos de 30,0 mm por mês a ET continuou elevada, com taxas 

médias de até 60,0 mm por mês por conta da água acumulada no solo durante a estação 

chuvosa prolongada e pela manutenção das atividades fotossintéticas da vegetação. Mesmo 

com a precipitação reduzindo-se drasticamente nos meses de junho, julho e agosto, a mesma é 

suficiente para que a Caatinga mantenha a folhagem. Barbosa, Huete e Baethgen (2006) 

demonstraram que em anos chuvosos, no período em questão, a Caatinga mantém atividade 

fotossintética similar ao primeiro trimestre do ano. 

As médias de ETm reduziram em magnitude apenas em outubro, após três meses de 

taxas reduzidas de precipitação. Essa redução é esperada, pois com o fim da estação chuvosa 

inicia-se o esgotamento dos excedentes acumulados no subsolo e a vegetação inicia o seu 

estágio de dormência que implica em perda das folhas e consequente redução drástica das 

atividades fotossintéticas como estratégia para resistir ao estresse hídrido (DOMBROSKI et 

al., 2011). Esse mecanismo estratégico é conhecido como tolerância à dessecação, que é a 

capacidade das plantas xerófilas e/ou decíduas (como as da Caatinga) de resistirem ao estresse 

hídrico devido à reduzida disponibildade de água (TAIZ; ZEIGER, 2011). Durante a estação 

seca os maiores valores da evapotranspiração na escala da bacia ocorrem nos reservatórios, 

conforme se discute na sequência. 

Durante o ano de 2012, por outro lado, a ET responde aos maiores valores de 

precipitação que ocorrem no início do ano, atingindo as maiores taxas mensais em março, 

quando a disponibilidade energética é maior e a água precipitada nos meses anteriores ainda 

está disponível para ser utilizada nos processos evapotranspirativos. No entanto, como em 

maio deste ano a estação chuvosa já estava bastante enfraquecida, não havia oferta hídrica 

para manter altas taxas de ET, ocasionando um rápido declínio nas mesmas. Essas taxas 

reduzidas se mantiveram até o final do ano. 

 Ainda sobre a Figura 27, faz-se necessário justificar a elevada quantidade de valores 

outliers observados no boxplot. Como a região da BHPA apresenta uma superfície 

extremamente heterogênea, uma análise completa sem distinção das classes de uso e ocupação 

do solo vai, inevitavelmente, gerar uma grande quantidade de pixels com valores distoantes. 

Isso é particularmente mais bem percebido durante o período seco, quando praticamente toda 

a superfície não-líquida da bacia apresenta taxas baixas de ET, porém os corpos d’água se 
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destoam com valores mais elevados, sendo identificados como outliers considerando-se toda a 

área da bacia.  

A Figura 28 e a Figura 29 mostram a distribuição espacial da evapotranspiração 

mensal na BHPA. Em 2009 nota-se que nos meses de fevereiro e março as maiores taxas de 

ET se encontraram na região do AlPA, dado que é a região na qual precipitam-se os maiores 

volumes de chuva de acordo com a Figura 12 apresentada anteiormente. Como trata-se de um 

ano com precipitações acima do normal, é possível perceber que de abril até junho as taxas de 

ET distribuem-se de forma relativamente homogênea por toda a bacia. Isso indica que até 

mesmo as regiões normalmente mais secas como a Depressão Sertaneja receberam aportes 

mais significativos de água, mantendo taxas de ET equivalentes às das regiões mais úmidas 

do AlPA. Em 2012 o mesmo padrão não é observado em virtude dos baixos volumes 

precipitados em toda a bacia. Nota-se que de fevereiro a abril a região do AlPA de fato 

apresenta maiores taxas de ET, porém a região da Depressão Sertaneja em nenhum momento 

apresenta taxas significativas, indicando que durante anos secos a sua vegetação sofre com a 

baixa disponibilidade hídrica. De uma forma geral, em ambos os anos os contornos dos 

principais corpos d’água são facilmente identificáveis, bem como regiões de serra. As regiões 

de elevada altitude do Nordeste normalmente apresentam microclimas específicos, sendo mais 

úmidas e apresentando menores temperaturas (ARAÚJO, 2011; RAMALHO, 2013). Além 

disso, Mutiga, Su e Woldai (2010) haviam encontrado maiores taxas de evapotranspiração 

quanto maior a altitude, em uma bacia hidrográfica no Quênia. 
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Figura 28 – Evapotranspiração mensal no ano de 2009. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 29 – Evapotranspiração mensal no ano de 2012. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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A Figura 30, por sua vez, mostra a evapotranspiração média mensal para cada classe 

de uso e ocupação do solo, conforme definido anteriormente na Figura 8. Conforme esperado, 

a classe HI (corpos d’água) apresenta elevadas taxas de ET durante todos os meses do ano, 

variando de 62,1 mm em maio a um máximo de 96,4 mm em março. Observa-se que a partir 

do pico em março, as taxas reduzem durante abril e maio, provavelmente porque como estes 

foram meses com elevados volumes precipitados, verificou-se uma maior cobertura de nuvens 

e consequentemente menor energia disponível para ser utilizada no processo evaporativo. Nos 

meses de junho a Dezembro a ET mensal nos corpos d’água apresenta um comportamento 

muito similar, flutuando entre 65,8 e 82,5 mm, taxas elevadas se comparadas com as outras 

classes que, por sua vez, apresentam declínio acentuado a partir de junho. 

Figura 30 – Precipitação mensal (barras) e evapotranspiração média mensal no ano de 2009 

por classe de uso e ocupação do solo, a saber: AC – agricultura, HI – corpos hídricos, CD – 

Caatinga densa, CE – Caatinga esparsa, SE – solo exposto. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

É importante notar que a ET estimada para corpos d’água por algoritmos que levam 

em conta as partições do balanço de energia possui elevada incerteza. De acordo com Senay 

et al. (2016) esses algoritmos normalmente não consideram fatores importantes e específicos 

desse tipo de superfície nas partições do balanço de energia, como a quantidade de calor 

utilizada no aquecimento de corpos hídricos. Apesar disso, Rwasoka, Gumindoga e Gwenzi 

(2011) concluem que as elevadas taxas de ET observadas nos corpos d’água pode ser 

explicada pela elevada “umidade” disponível, desconsiderando as características intrínsecas 

desse tipo de superfície. Por esses motivos, é justificável a ocorrência de taxas de ET mais 

baixas na classe HI do que nas classes de vegetação (CD – Caatinga densa e CE – Caatinga 

esparsa) durante os meses de abril e maio, meses com maior disponibilidade hídrica na região. 

De fato, resultado similar foi encontrado por Mahmoud e Alazba (2016), com taxas de ET 

maiores em regiões de vegetação irrigada do que nos próprios corpos d’água. 
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As demais classes apresentam comportamento semelhante, com aumento acentuado 

nas taxas de ET nos primeiros meses de chuva, atingindo os valores máximos em março e 

abril (AC – Agricultura: 79,0 mm; CD: 90,7 mm; CE: 93,0 mm; SE – Solo exposto: 77,4 

mm). Esse crescimento rápido, notado mais acentuadamente nas classes de vegetação, está 

associado às características próprias da Caatinga de responder rapidamente a variações 

latentes na disponibilidade hídrica (CUNHA et al., 2013; SOUZA et al., 2010). Conforme já 

havia sido notado anteriormente, as taxas de ET permanecem altas após o fim da estação 

chuvosa por conta do armazenamento hídrico possibilitado pela ocorrência de elevadas taxas 

de precipitação no ano de 2009. 

Valores elevados de ET mensal são observados na classe SE durante o período 

chuvoso, o que não é intuitivamente esperado. No entanto, regiões com solo exposto de 

características desérticas tendem a apresentar alguma vegetação rasteira ou herbácea e 

formações que podem propiciar o acúmulo de água na superfície do solo (quando o mesmo 

atinge a saturação), formando pequenos poços ou açudes durante a ocorrência de 

precipitações em grandes volumes. Assim, nos dias subsequentes, quando há uma grande 

disponibilidade de energia, essa água acumulada evapora em condições potenciais. Por outro 

lado, nas áreas de Caatinga densa, a presença da vegetação dificulta a perda dessa água que 

eventualmente acumulou na superfície do solo. Situação similar foi avaliada por Olivera-

Guerra, Mattar e Galleguillos (2014) em uma região semiárida no Chile, o que justificou a 

ocorrência de valores mais elevados de ET para uma classe pobre em vegetação. O mesmo 

pode ser considerado para justificar taxas até 15,0 mm maiores na CE em relação a CD nos 

meses de janeiro a março. 

No período seco as diferenças entre as classes se tornam mais evidentes, com SE 

assumindo os valores mais baixos de ETm, com o mínimo de 23,7 mm em outubro, uma vez 

que qualquer possível acúmulo hídrico no solo superficial é prontamente evaporado ao fim da 

estação chuvosa. O mesmo é observado na CE, formada basicamente por vegetação do tipo 

arbustiva, que perde rapidamente as folhas no início da estação seca, seguida pela CD que, 

devido a maior cobertura vegetal, demora um pouco mais para perder totalmente a folhagem. 

Em outubro, quando as reservas hídricas se esgotam e a vegetação encontra-se completamente 

desfolhada a diferença entre as classes torna-se menos perceptível, com taxas de ETm igual a 

32,4 mm na CD e 32,0 mm na CE. 
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Em relação a agricultura, a classe AC engloba tanto os perímetros irrigados da bacia 

quanto as regiões de agricultura sob condições de sequeiro, de forma que é difícil identificar 

com clareza a influência desses dois tipos de uso do solo. O comportamento observado 

apresenta valores máximos de ET observados em abril (79,0 mm) e valores mínimos em 

outubro (34,1 mm). Como os valores médios não foram substancialmente maiores que os 

encontrados na CE e CD, não é possível afirmar com certeza qual a influência do consumo de 

água dos reservatórios para a agricultura irrigada na região. 

No ano de 2012, de acordo com a Figura 31, o comportamento mensal da taxa de ET 

por classe de uso do solo apresentou um comportamento mais previsível e uniforme, com 

valores mais elevados logo após os meses com maiores volumes de chuva e um rápido 

declínio na estação seca. A classe HI apresenta durante todo o ano as maiores taxas de ET, 

conforme esperado, com o máximo no mês março (100,9 mm) e o mínimo no mês de junho 

(52,8 mm). A taxa mínima observada é 10,0 mm menor do que aquela observada no ano de 

2009, provavelmente em virtude da secagem de pequenos açudes da bacia e da redução da 

lâmina d’água de reservatórios de grande porte. 

Figura 31 – Precipitação mensal (barras) e evapotranspiração média mensal no ano de 2012 

por classe de uso e ocupação do solo, a saber: AC – agricultura, HI – corpos hídricos, CD – 

Caatinga densa, CE – Caatinga esparsa, SE – solo exposto. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

As classes CE e CD apresentaram taxas máximas de 88,4 mm e 87,4 mm no mês de 

março, após a ocorrência dos maiores volumes de precipitação, e taxas mínimas de 23,6 mm e 

25,5 mm respectivamente. A diferença média absoluta entre as taxas de ETm destas classes foi 

de 1,2 mm, o que é pouco representativo em termos mensais. Isso pode ser explicado porque o 

volume precipitado não foi o suficiente para realçar de forma contundente as diferenças 

vegetativas entre a Caatinga esparsa e a Caatinga densa. De fato, se comparando com o 

resultado de 2009, essa diferença só pôde ser percebida após cinco meses de precipitação 
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intensa. A classe AC, durante o período chuvoso de 2012, apresentou taxas de ET similares às 

do solo exposto, com máximo em março (70,7 mm e 69,2 mm para AC e SE, 

respectivamente). Durante os meses de seca, foi possível perceber a diferença (de 5,4 mm no 

mês de setembro) entre as duas classes, possivelmente atribuída às áreas de irrigação 

compreendidas na classe AC. 

O trabalho de Santos et al. (2017), que estimou, por sensoriamento remoto, a ET em 

diferentes classes de uso do solo na Caatinga em anos secos e anos úmidos encontrou 

resultados semelhantes. Os autores verificaram que em anos chuvosos o solo exposto se 

destoava com valores mais baixos de ET, enquanto as demais classes de uso do solo 

apresentavam taxas mais elevadas e semelhantes, o que pode ser observado na Figura 30 

principalmente nos meses de julho a Dezembro. Nos anos secos, por sua vez, as classes com 

porções vegetativas mais robustas apresentavam taxas de ET que se destoavam com valores 

mais elevados em relação às demais classes, o que pode ser também verificado na Figura 31, 

principalmente nos meses de janeiro a maio. 

4.5. Excedente/déficit hídrico anual 

A Figura 32 mostra que a distribuição espacial do excedente/déficit hídrico (Sp) não 

depende exclusivamente do tipo da cobertura superficial, uma vez que regiões que apresentam 

elevada taxa de ETa não necessariamente vão apresentar déficit hídrico. De fato, as regiões 

que apresentaram déficit em 2009 foram as localizadas nos corpos hídricos e nas regiões de 

serra, onde a evapotranspiração ocorre mais intensamente. No entanto, outras regiões que 

apresentaram elevada ETa não foram deficitárias, como parte da região do BaPA e na porção 

ao norte do AlPA. Isso mostra que o Sp depende fortemente da distribuição espacial da 

precipitação, e não apenas das condições superficiais, corroborando com o encontrado por 

Bastiaanssen e Chandrapala (2003). 



97 

 

Figura 32 – Evapotranspiração e déficit/excedente hídrico anual em 2009. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Essa dependência pode ser observada também na Figura 33, em que, no ano de 2012, a 

região do BaPA e parte da Depressão Sertaneja apresentam déficit hídrico em porções de sua 

área com taxas muito baixas de evapotranspiração anual (0 a 100 mm). As regiões com 

maiores taxas anuais de ET foram, novamente, as regiões localizadas nas serras da região e os 

corpos hídricos. 

A Tabela 8, por sua vez, mostra que, em relação à evapotranspiração anual, os corpos 

hídricos apresentaram os maiores valores (901,1 mm e 814,7 mm) em ambos os anos. Além 

disso, a diferença na taxa de 2009 em relação a 2012 foi de apenas 9,6%. Uma vez que o 

único fator associado a “umidade” disponível em corpos d’água é a extensão do espelho 

d’água, esse valor pode ser interpretado como os pixels HI que se tornaram “secos” durante o 

período de 2009 a 2012, justamente por conta da redução do espelho d’água devido ao uso 

dos recursos armazenados. As classes CD e CE apresentaram taxas anuais de 715,8 mm e 

717,8 mm em 2009, respectivamente, e de 514,2 e 529,5 mm em 2012. Esses valores indicam 

taxas 28,2% e 26,2% menores no ano seco.  
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Figura 33 – Evapotranspiração e déficit/excedente hídrico anual em 2012. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Tabela 8 – Evapotranspiração anual, déficit/excedente hídrico anual e o seu volume (Sp x 

Área) nos anos de 2009 e 2012, a saber: AC – agricultura, HI – corpos hídricos, CD – 

Caatinga densa, CE – Caatinga esparsa, SE – solo exposto. 

Classe 
ETa (mm) Sp (mm) Volume Sp (Mm³) 

2009 2012 2009 2012 2009 2012 

HI  901,1 814,7 560,1 -456,1 328,8 -267,7 

AC 623,8 454,8 717,5 -129,4 1.343,2 -242,2 

CD 715,8 514,2 672,7 -177,0 5.348,6 -1.407,3 

CE 717,8 529,5 726,3 -161,6 18.421,9 -4.098,8 

SE 600,2 403,8 805,7 -48,7 6.061,3 -366,4 

       

Total 700,0 510,2 721,5 -153,2 31.515,1 -6.691,8 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Os valores mais altos encontrados para CE e não para CD podem ser explicados pelas 

características vegetais da Caatinga. Tanto as plantas arbustivas (CE) quanto as arbóreas (CD) 

são sensíveis ao estresse hídrico, reagindo rapidamente a situações de escassez ou abundância 

de água (CUNHA et al., 2013; SOUZA et al., 2010). No entanto, plantas arbustivas, de menor 

porte, tendem a demandar menos água que as arbóreas para se desenvolver, por conta disso, 

em 2012, como os volumes precipitados foram muito pequenos, a Caatinga mais densa pode 

não ter conseguido desenvolver plenamente sua folhagem. Em 2009, por outro lado, o grande 

volume precipitado contribuiu para o desenvolvimento de ambas as vegetações, mas também 
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para o encharcamento do solo e possivelmente para a formação de poças e reservas 

temporárias de água em áreas com vegetação esparsa. 

Para a classe AC, a diferença entre a ETa de 2009 e de 2012 foi de 27,1%, comparável 

a das demais classes de vegetação. Esse resultado indica que a essa classe representa, na 

maior parte de sua extensão, regiões agrícolas sob condição de sequeiro. A diferença esperada 

entre os dois anos seria consideravelmente menor se a maior parte da atividade agrícola da 

região fosse realizada sob condição irrigada, uma vez que recursos hídricos de fontes 

reservadas seriam utilizados e se esperariam taxas maiores de ETa no ano seco. Finalmente, as 

menores taxas de ET anuais foram encontradas no solo exposto, de 600,2 mm em 2009 e 

403,8 mm em 2012. Em termos totais, a precipitação média em toda a BHPA no ano de 2012 

(357 mm, considerando dados do satélite TRMM) foi 74,9% menor que em 2009 (1.421,5 

mm, considerando dados do satélite TRMM), o que acarretou em uma ETa 27,1% menor. 

Em relação ao Sp, a Tabela 8 mostra que, em 2009, houve excedente hídrico em todas 

as classes de uso e ocupação do solo, ou seja, o volume extra de água foi utilizado na recarga 

subterrânea ou no escoamento superficial para a recarga dos corpos hídricos. Já em 2012, 

houve déficit hídrico em todas as classes, ou seja, o consumo de água superficial foi maior do 

que a disponível via precipitação, o que indica também a utilização de reservas subterrâneas 

(BASTIAANSSEN; CHANDRAPALA, 2003). O excedente observado no ano chuvoso é de 3 

a 5 vezes maior que o déficit no ano seco nas classes AC, CD e CE.  

Em relação ao solo exposto, o excedente em 2009 foi 16,5 vezes maior que o déficit 

em 2012. Isso pode ser explicado porque, com a ausência de vegetação, apenas uma pequena 

parcela do volume precipitado ficará retido superficialmente e evaporado. A grande parte da 

água vai ser escoada ou utilizada na recarga de aquíferos. Já em anos com pouca chuva, o 

déficit pequeno de -48,7 mm pode ser explicado porque o volume precipitado não é o 

suficiente para infiltrar mais profundamente no solo ou para escoar superficialmente, de forma 

que a maior parte do volume é evaporado nas primeiras camadas do solo ou utilizado pela 

vegetação rasteira ou herbácea. 

Para a classe HI, o excedente é apenas 1,2 vezes a magnitude do déficit. Isso mostra 

que, apesar do volume precipitado em 2009 ter sido até quatro vezes maior que em 2012, o 

excedente hídrico observado nos reservatórios e açudes supera apenas sutilmente o déficit em 

anos secos. Desconsiderando-se o volume relativo à recarga subterrânea e ao uso consuntivo 

dos reservatórios superficiais, o resultado mostra que o excedente observado em um ano de 
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precipitação acima da média pode ser rapidamente superado pelo déficit hídrico decorrente de 

uma sequência de anos secos.  

No entanto, observando-se na Tabela 8 os valores dos volumes do Sp na bacia, 

verifica-se que o volume excedente em 2009 em toda a BHPA é 4,7 vezes maior que o 

volume deficitário no ano de 2012. Coelho et al. (2017), avaliando o balanço hídrico em uma 

bacia hidrográfica no Semiárido brasileiro, em Pernambuco, encontrou um valor médio de até 

3,4% do volume precipitado em anos chuvosos como sendo referente à recarga de aquíferos. 

Se esse valor for tomado como referência para a BHPA, dada a proximidade geográfica e 

semelhanças no tipo de cobertura vegetal, então o excedente em anos chuvosos que 

potencialmente será utilizado para a recarga dos reservatórios superficiais é em torno de 4,5 

vezes maior que o déficit observado em anos secos.  

Esse resultado mostra que, desconsiderando-se o uso consuntivo das águas 

superficiais, um ano com precipitações da magnitude observada em 2009 sobre a BHPA 

poderia suplantar o déficit hídrico de quatro anos com um regime de seca semelhante ao 

observado em 2012. Essa afirmação depende, evidentemente, das condições superficiais do 

uso e ocupação do solo utilizadas neste estudo e considera um valor de recarga não específico 

para a BHPA, observado em outra região. Sob outra perspectiva, o resultado encontrado serve 

como ferramenta para a gestão dos recursos hídricos da região, uma vez que se podem traçar 

ações de planejamento a partir do conhecimento dos volumes excedentes ou deficitários na 

bacia em cada ano. 
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5. CONCLUSÃO 

Esse trabalho teve como objetivo quantificar a ET em toda a extensão da Bacia 

Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu, utilizando dados de sensoriamento remoto e formulações 

dos algoritmos S-SEBI e SSEB. Como se trata de uma bacia inserida numa região de clima 

semiárido de extrema relevância para o desenvolvimento socioeconômico da mesma, o estudo 

dessa variável tem um peso ainda maior no âmbito do gerenciamento dos recursos hídricos na 

BHPA. 

A análise climática mostrou que o período de 2005 a 2015 na BHPA apresentou um 

regime de precipitação essencialmente abaixo da média climatológica observada nas décadas 

anteriores (1961-1990), porém notou-se a ocorrência de alguns anos com chuvas anuais 

intensas na região. Para a quantificação da ET, o ano de 2009 foi selecionado como um ano 

chuvoso, com precipitação anual 48,8% superior à média climatológica, e o ano de 2012 

como um ano seco, com precipitação anual 60,0% inferior à média climatológica. A análise 

mensal da precipitação permitiu verificar que, no ano de 2009, o período chuvoso se 

prolongou até maio, enquanto em 2012 o mesmo terminou precocemente, com declínio nos 

volumes precipitados desde fevereiro. 

Em relação à calibração do algoritmo proposto, os resultados ratificaram a literatura 

existente no que diz respeito à determinação do coeficiente aslob. Mostrou-se que a 

determinação de um coeficiente específico para a Caatinga trazia poucos benefícios nas 

estimativas do saldo de radiação diário, embora a sua utilização produzisse resultados 

igualmente robustos e com elevado grau de concordância. Verificou-se, também, que a 

adoção da premissa de que a fração evaporativa instantânea é aproximadamente igual à média 

diária produziu superestimações de até 0,39 mm.d
-1 

no valor calculado da ET. De forma 

semelhante, a premissa de que o fluxo de calor no solo diário pode ser negligenciado produziu 

superestimações de até 0,20 mm.d
-1

 nos valores encontrados para a ET. No entanto, os fatores 

x e y calculados neste trabalho, apesar de terem propiciado notáveis melhorias no desempenho 

do algoritmo, devem ser utilizados com cautela, uma vez que se referem a apenas um ano de 

dados medidos pelo sistema de eddy covariance. Observou-se sazonalidade nestes fatores e 

dependência no tipo de superfície (Caatinga preservada), de forma que se sugere que os 

mesmos sejam atualizados periodicamente conforme os dados dos anos subsequentes sejam 

processados, garantindo que eles possam ser utilizados de forma operacional. 
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A validação do algoritmo em relação a dados medidos pelo sistema de eddy 

covariance da torre de fluxo da ESEC do Seridó apresentou resultados consistentes com a 

literatura. O modelo captou bem a sazonalidade da ET, com RMSE = 0,79 mm.d
-1

, índice de 

concordância d = 0,89 e R² = 0,64 para os valores diários. No entanto, foram observadas 

subestimações da ET nos meses chuvosos e superestimações da mesma no período seco. Sob 

uma perspectiva anual, o erro relativo encontrado foi inferior a 10,0%, sendo compatível com 

o recomendado pela literatura e mostrando que o algoritmo misto proposto apresenta-se como 

uma ferramenta viável para determinação da ET em escala de bacia hidrográfica utilizando 

imagens de satélite com resolução temporal diária. 

A quantificação da ET nos anos de 2009 e 2012 mostrou que as taxas desse processo 

tendem a crescer nos meses seguintes àqueles com valores elevados de precipitação. No ano 

chuvoso, a precipitação reduziu-se drasticamente a partir de junho, com período seco 

estabelecido até Dezembro. No entanto, as taxas de ET só atingiram um patamar mínimo em 

outubro, por volta dos 30,0 mm.mês
-1

. Já no ano seco, a precipitação atingiu os valores mais 

baixos a partir de abril e maio, e a ET também atingiu seus valores mínimos nestes meses, 

mantendo-se baixa até Dezembro. Isso mostra que a vegetação da Caatinga (que ocupa 76,3% 

da região) consegue atrasar o seu estado de dormência em até cinco meses durante anos 

chuvosos. Esses resultados mostram que a quantificação da ET em escala de bacia pode servir 

também como ferramenta para estudos do comportamento da vegetação nativa e sua 

resiliência frente a situações de estresse hídrico. 

Em relação a ET por classe de uso e ocupação do solo, verificou-se que em anos 

chuvosos a diferença interclasses é menos perceptível, devido ao encharcamento e saturação 

do solo exposto e a urgência da superfície vegetada em suprir suas necessidades fisiológicas. 

Já no ano seco as diferenças são mais marcantes, com o solo exposto apresentando as menores 

taxas de ET e as classes de vegetação assumindo os maiores valores. Em ambos os casos, a 

classe referente aos corpos hídricos apresenta os maiores valores de ET, uma vez que é 

compreendida pelo algoritmo como regiões de elevada “umidade” disponível. 

Finalmente, o algoritmo proposto mostrou-se como uma ferramenta potencialmente 

valiosa de gestão de recursos hídricos, por conta da sua aplicabilidade na determinação de 

fluxos do processo hidrológico em escala de bacia hidrográfica. A aplicação dos resultados 

em um balanço hídrico simplificado mostrou que o excedente hídrico observado no ano de 

2009 foi até 4,5 vezes superior do que o déficit observado no ano de 2012, desconsiderando-
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se os usos consuntivos da água. Sugere-se o aperfeiçoamento do método do balanço hídrico, 

com incorporação de termos associados ao escoamento superficial, a recarga de reservatórios 

subterrâneos e as outorgas de uso da água concedidas pela ANA de forma a gerar um 

resultado mais robusto dos fluxos de entrada e saída de água na bacia. Dessa maneira, seria 

possível quantificar de forma mais precisa os efeitos de anos extremamente secos na 

disponibilidade hídrica na bacia e até mesmo estimar a capacidade de recuperação da mesma, 

sob o aspecto hídrico, na ocorrência de anos com precipitação acima da média climatológica. 
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