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ANÁLISES DOS EFEITOS DO DESMATAMENTO NA EVAPOTRANSPIRAÇÃO E NA 

MICROFÍSICA DAS NUVENS UTILIZANDO DADOS DE SENSORIAMENTO REMOTO 

PARA AMAZÔNIA. 

RESUMO 

A floresta amazônica exerce uma função importante entre o continente e a atmosfera terrestre no 

que concernem os fluxos de energia. Além disso, contribui em escalas regionais na gênese e manutenção 

da circulação atmosférica, tornando-se uma fonte importante de umidade, colaborando, desta forma, 

com as precipitações de outras partes da América do Sul. Estudos têm demonstrado que o desmatamento 

em grandes proporções pode levar a mudanças nas características termodinâmicas da baixa atmosfera do 

clima regional e global. Atualmente, as pesquisas se concentram em entender o potencial de incremento 

do desmatamento no futuro e os mecanismos de retroalimentação entre desmatamento, queimadas e 

secas. No entanto, uma descrição mais detalhada dos impactos do desmatamento sobre a 

evapotranspiração (ET) e microfísica das nuvens em escala de bacia é necessária. Necessitando, nesse 

aspecto, mais estudos que possam avaliar com maior profundidade essas características em regiões 

desmatadas na Amazônia. Esta pesquisa se propôs a analisar a microfísica das nuvens e a ET inserida no 

estado de Rondônia, sudoeste da Amazônia brasileira, baseado em dados espectrais extraídos de 

sensores orbitais a fim de gerar estatísticas comparativas desses componentes entre regiões de floresta e 

não floresta (desmatadas), considerando o nível atual do desmatamento. Adicionalmente, buscou-se 

analisar o uso de um modelo de regressão logística para criar mapas de desmatamento na Amazônia 

com base nos campos de ET. Foram utilizados dados orbitais de ET e de tipo de cobertura da terra 

oriundos do produto MOD16 e do projeto PRODES, respectivamente, considerando o período de 2000 a 

2014. Os dados dos parâmetros microfísicos das nuvens foram extraídos dos sensores TMI e do radar 

PR dos produtos 2A-CLIM e 2A25, respectivamente. Do TMI os parâmetros considerados foram: 

Conteúdo integrado de água de chuva (Rain Water Path – RWP), Conteúdo integrado de gêlo (Cloud 

Water Path – IWP), Precipitação convectiva (Convective Precipitation – CP), Taxa de precipitação em 

superfície (Surface Precipitation – SP) e Precipitação Congelada em superfície (Frozen Precipitation – 

FP), enquanto que os parâmetros do 2A25 foram: Altura do Nível de Congelamento (Freezing Height – 

FH) e Tipo de Chuva (Rain Type – RT). Dados de relevo, do Shuttle Radar Topographic Mission – 

SRTM também foram utilizados para complementar as análises. Quanto aos impactos do desmatamento 

as análises indicaram que a ET de áreas desmatadas diminui em média 28% no período seco e aumentou 

4% no período chuvoso. As diferenças observadas na estação chuvosa não foram significativas (valor-p 

>0,05). Ao contrário da estação seca, que apresentou significância estatística (valor-p <0,05). Em geral, 

os resultados sugerem que os dados do MOD16 podem fornecer boa representação da mudança da ET 

para grandes áreas da Amazônia brasileira. A análise de regressão logística mostrou que o padrão 

espacial do desmatamento pode ser identificado por fatores biofísicos como a ET com precisão de até 

87%, desde que mantidas as condições climáticas médias do meio ambiente. Em relação às analises dos 

parâmetros microfísicos da nuvem os resultados indicaram que, em geral, o relevo local influencia nos 

parâmetros microfísicos sendo mais pronunciado a partir de 721 metros, independente do tipo de 

superfície. Além disso, o nível do desmatamento local produziu aumentos significativos (valor-p<0,05) 

nos parâmetros RWP e IWP de 11 e 13%, respectivamente, e reduções para os parâmetros CP, SP e FP 

que variaram entre 7,9 a 9,2% (valor-p <0,05) que foram associados às alterações nas ocorrências de 

chuvas convectivas das regiões desmatadas que favorecem a produção de cristais de gelo e gotas de 

chuvas, porém com menor quantidade de precipitação devido a redução na disponibilidade de umidade e 

atuação de carbon black. Enquanto que para os parâmetros FH e RT, não foram observadas alterações 

significativas. Porém, ligeiro aumento para FH e maior frequência de chuvas tipo convectivas em áreas 

desmatadas foram observadas.  Esses resultados sugerem que a estrutura microfísica da nuvem bem 

como a ET se apresentam com características distintas quando relacionadas a áreas de florestas e 

desmatadas na região de estudo concordando com as mudanças observadas nos padrões de nuvens e 

quantitativos de precipitação devido ao desmatamento na Amazônia evidenciados por pesquisas 

anteriores. 

 
Palavras-chave: MOD16; TRMM; Regressão Logística; Biosfera, Rondônia. 



ANALYZES OF EFFECTS OF EVALUATION IN EVAPOTRANSPIRATION AND 

MICUOPHYSICS OF CLOUDS USING REMOTE SENSING TO AMAZONIA. 

ABSTTRACT 

The Amazon forest plays an important role between the continent and the Earth's atmosphere as 

far as energy flows are concerned. In addition, it contributes to regional scales in the genesis and 

maintenance of atmospheric circulation, becoming an important source of humidity, thus contributing to 

rainfall in other parts of South America.  Studies have shown that large-scale deforestation can lead to 

changes in the thermodynamic characteristics of the lower atmosphere of the regional and global 

climate. Currently, the research focuses on understanding the potential for future deforestation and the 

feedback mechanisms between deforestation, burning and drying. However, a more detailed description 

of deforestation impacts on evapotranspiration (ET) and microphysics of clouds at basin scale is 

required. Needing, in this aspect, more studies that can evaluate these characteristics in more depth in 

deforested regions in the Amazon. This research proposed to analyze the microphysics of the clouds and 

ET inserted in the state of Rondônia, southwest of the Brazilian Amazon, based on spectral data 

extracted from orbital sensors in order to generate comparative statistics of these components between 

forest and non-forest regions, considering the current level of deforestation. Additionally, we sought to 

analyze the use of a logistic regression model to create deforestation maps in Amazonia based on ET 

fields. Orbital ET data and land cover type data from the MOD16 product and the PRODES project 

were used, respectively, considering the period from 2000 to 2014. The data of the microphysical 

parameters of the clouds were extracted from the TMI sensors and the PR radar of the products 2A-

CLIM and 2A25, respectively. From the TMI the parameters considered were: Integrated Rain Water 

Path (RWP), Ice Water Path (IWP), Convective Precipitation (CP), Surface Precipitation (SP) and 

Frozen Precipitation (FP), while the parameters of 2A25 were: Freezing Height (FH) and Rain Type 

(RT). Relay data from the Shuttle Radar Topographic Mission were also used to complement the 

analyzes. Regarding the impacts of deforestation, the analyzes indicated that ET of deforested areas 

decreased by an average of 28% in the dry season and increased by 4% in the rainy season. The 

differences observed in the rainy season were not significant (p-value> 0.05). Unlike the dry season, 

which presented statistical significance (p-value <0.05). In general, the results suggest that the MOD16 

data can provide a good representation of the ET change for large areas of the Brazilian Amazon. The 

logistic regression analysis showed that the spatial pattern of deforestation can be identified by 

biophysical factors such as ET with an accuracy of up to 87%. Regarding the analysis of the 

microphysical parameters of the cloud, the results indicated that, in general, the local relief influences 

the microphysical parameters being more pronounced from 721 meters, regardless of the surface type. 

In addition, the level of local deforestation produced significant increases (p-value <0.05) in the RWP 

and IWP parameters of 11 and 13%, respectively, and reductions for CP, SP and FP parameters ranging 

from 7.9 to 9.2% (p-value <0.05) which were associated with changes in the occurrence of convective 

rainfall in deforested regions that favor the production of ice crystals and rainfall, but with less 

precipitation due to lower availability of moisture and carbon black performance. While for the FH and 

RT parameters, no significant changes were observed. However, slight increase for FH and higher 

frequency of convective type rainfall in deforested areas were observed. These results suggest that the 

microphysical structure of the cloud as well as ET present themselves with distinct characteristics when 

related to forest and deforested areas in the study region, agreeing with the observed changes in cloud 

patterns and quantitative precipitation due to deforestation in the Amazon evidenced by research. 

Keywords: MOD16, TRMM, Logistic Regression, Biosphere, Rondônia. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

1.1 Justificativa, Problemática e Motivação 

As florestas tropicais cobrem grandes áreas nos trópicos, incluindo a bacia Amazônica, do 

Congo e da Indonésia. A floresta Amazônica possui uma extensão de mais de 6 milhões de km², 

representando ~50% da área de floresta tropical global (EVA et al. 2004; ROCHA et al., 2015) que 

abrange a maior biodiversidade por área de floresta tropical no globo terrestre (ARAGÃO et al., 

2014). A média anual de precipitação da região amazônica é de cerca de 2.300 mm ano
-1

 

(MARENGO e NOBRE, 2009) e gerando uma descarga média anual do rio Amazonas no Oceano 

Atlântico que pode variar entre 168.200 a 220.000 m
3 

s
-1

 de água, isto é equivalente a um quinto das 

reservas de água doce do mundo (ZAKHAROVA et al., 2006; MARENGO e NOBRE, 2009).  

Além disso, Rocha e al. (2015) ressaltam que a floresta amazônica exerce uma função 

importante entre o continente e a atmosfera terrestre no que concernem os fluxos de energia, 

umidade e massa sendo uma fonte imprescindível de calor para a atmosfera por meio da liberação 

de calor latente oriundos da evapotranspiração. Contribuindo, desta forma, em escalas regionais e 

globais na gênese e manutenção da circulação atmosférica (FISCH et al., 1998; ARTAXO et al., 

2005). Neste sentido a floresta amazônica, segundo esses autores, torna-se uma fonte importante de 

umidade, colaborando com as precipitações de outras regiões da América do Sul, como por 

exemplo, o Sudeste do Brasil e bacia do Prata na Argentina dentre outras (MARENGO, 2006; 

SATYAMURTY et al., 2013). Desta forma, configura-se um elemento crucial do clima global que 

exerce um importante papel na enérgica terrestre, ciclo hidrológico e equilíbrio de carbono 

(ARTAXO et al., 2005; SILVA et al., 2008; MAGRIN  et al., 2014; ZHANG et al., 2015).  

As alterações da cobertura vegetal de florestas tropicais por pastagens ou agricultura 

(desmatamento) em grandes proporções podem levar a mudanças nas características 

termodinâmicas da baixa atmosfera do clima regional e global (SILVA et al., 2008; MARENGO e 

NOBRE, 2009; SPRACKLEN et al., 2012). Vários estudos foram empregados para estimar os 

impactos do desmatamento amazônico sobre o clima e têm sido realizados com modelos numéricos 

regionais e globais (SHUKLA et al., 1990; NOBRE et al., 1991; AVISSAR e WERTH, 2005; 

SILVA et al., 2008; SPRACKLEN e GARCIA-CARRERAS, 2015) em conjunto com observações 

coletadas durante experimentos de campo, como por exemplo o da Biosfera-Atmosfera em Grande 

Escala - LBA (AVISSAR e NOBRE, 2002) e ABRACOS, acrônimo de Estudo Anglo-Brasileiro de 

Observações Climáticas na Amazônia (GASH e NOBRE, 1997). Esses estudos, em geral, 

mostraram que o desmatamento pode produzir impactos visíveis no equilíbrio energético da 
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superfície terrestre, nos ciclos hidrológicos e biogeoquímicos, modificando as propriedades físicas 

da superfície terrestre. 

O desmatamento é uma prática que está impactando a floresta amazônica por muitos anos. 

No Brasil o desmatamento Amazônico é estimado anualmente pelo governo por meio do Projeto 

PRODES-INPE (Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal – Instituto 

Nacional de Pesquisa Espacial). De acordo com o PRODES, observa-se que após um extenso 

período, que se estendeu de 1988 a 2005, de desmatamento desenfreado com taxa média de 2x10
4
 

km
2
 ano

-1
, ela caiu drasticamente nos últimos anos para níveis antes não observados, ~1,4x10

4 
km² 

ano
-1

 (Figura 1.1). Devido, principalmente, a intensificação das políticas públicas para conservar a 

floresta (NOBREGA, 2014). No entanto, mais recentemente, essas taxas parecem aumentar 

novamente e, a porção leste e sul da bacia Amazônica (conhecida como arco do desmatamento) 

podem continuar a ser um ponto chave do desmatamento no Brasil (ALVES et al., 2017). Nesta 

região as tendências de desmatamento têm se mostrado mais complexas e agindo em escalas 

múltiplas, envolvendo fatores sociais, políticos e econômicos (AGUIAR et al., 2007; DALLA-

NORA et al., 2014). 
 

Figura 1.1 - Taxa de desmatamento anual para Amazônia Legal (1988 a 2018). 

 

Fonte: PRODES/INPE (www.obt.inpe.br/prodes)  
 

Nas últimas décadas, o desmatamento na Amazônia tem sido foco de inúmeras pesquisas 

científicas visando entender seu impacto nos componentes hidrológicos e no clima (NOBRE et al., 

1991; TRENBERTH, 1999, LAURENCE et al., 2002; ARAGÃO et al., 2008, DIAS et al., 2009). 

Atualmente, as pesquisas se concentram em entender o potencial de incremento do desmatamento 

no futuro e os mecanismos de retroalimentação entre desmatamento, queimadas e secas (WANG et 

al,. 2009; TOMASELLA et al., 2010; SPRACKLEN et al., 2012; NÓBREGA, 2014; LORENZ et 

al., 2016; van MARLE et al., 2017; KHANNA et al., 2017). No entanto, uma descrição mais 

detalhada dos impactos do desmatamento sobre a precipitação e evapotranspiração em escala de 

bacia são necessárias. Bem como, outros aspectos igualmente importantes, como o conhecimento 

das diferenças nas estruturas microfísicas das nuvens (descrição estatística) que se desenvolvem 
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sobre coberturas de solo distintas como as áreas de florestas e desmatadas. Necessitando, nesse 

aspecto, mais estudos que possam avaliar com maior profundidade essas características para outras 

regiões desmatadas na Amazônia. 

Os fluxos atmosféricos de vapor na América do Sul mostram que a umidade sobre a bacia 

amazônica vem principalmente do Oceano Atlântico Tropical (MARENGO et al., 2004). No 

entanto, cerca de 30% a 50% da precipitação da Amazônia é devido à evapotranspiração regional, 

especialmente durante o verão (NOBREGA et al., 2005; RUNYAN et al., 2012; ROCHA et al., 

2015). A função da floresta na reciclagem da água tem sido explorado desde o final da década de 

1970 (SALATI et al., 1979), e trabalhos recentes de Makarieva et al. (2013) sugere um papel ativo 

da vegetação no ciclo regional da água. Por conseguinte, as alterações da cobertura terrestre através 

de feedbacks atmosféricos podem ter um impacto maior no clima médio local, regional e até mesmo 

global, bem como nos extremos e na variabilidade climática (COSTA e FOLEY, 2000; MALHI et 

al., 2008; LORENZ et al., 2016). Por meio dessas alterações, a mudança do uso da terra pode ter 

uma influência direta sobre o padrão do ciclo hidrológico em especial na evapotranspiração, 

precipitação e cobertura de nuvens da Amazônia e é, portanto, assunto de particular interesse social, 

econômico e ambiental. 

Devido a sua grande extensão territorial e sua extensa cobertura vegetal, a realização de 

medidas in loco para qualquer tipo de pesquisa na Amazônia é uma tarefa com alta demanda por 

recursos humanos, financeiro e materiais. Neste contexto, técnicas de sensoriamento remoto são 

fundamentais para o monitoramento e modelagem dos impactos do desmatamento nos componentes 

do ciclo hidrológico, nebulosidade e no clima em florestas tropicais, como a Amazônia. Pois 

fornecem boa cobertura espacial, com resolução mais refinada, em comparação a modelos 

climáticos de macro e mesoescala, e são capazes de descrever processos físicos que são 

frequentemente parametrizados por modelos (VERGOPOLAN, et al., 2016) 

Assim, diversas abordagens de sensoriamento remoto foram analisadas para estas 

aplicações, incluindo sensores e radares orbitais (CUTRIN et al., 1995; CHANGNON et al., 2004; 

CHANGNON e BRAS, 2005; WANG et al., 2009; KNOX et al., 2011; SPRACKLEN et al., 2012; 

VERGOPOLAN et al., 2016; KHANNA et al., 2017). Esses estudos, em sua maioria, têm sido 

empregados para o estado de Rondônia (porção sul da Amazônia) que acompanha um crescente 

desmatamento, utilizando diferentes metodologias, escalas de tempo e qualidade de dados dúbios, o 

que não permite uma integração geográfica ou intercomparações homogêneas. Além disso, 

demonstraram tendências unidirecionais em grande escala muitas vezes conflitantes, seja pelas 

diversas técnicas utilizadas na análise ou pelas séries curtas de informação.  

Neste contexto, a abordagem nesta pesquisa buscará responder à seguinte pergunta (i) Quais 

as características físicas e microfísicas da evapotranspiração e microfísica das nuvens, 
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respectivamente, em regiões distintas de cobertura de solo resultado do desmatamento na Amazônia 

utilizando dados de sensoriamento remoto? 

A resposta a essa pergunta é relativamente complexa e depende, possivelmente, de uma série 

de fatores, dentre eles, os processos ecofisiológicos da vegetação, as características climáticas da 

área de estudo e até mesmo a maneira pela qual os componentes microfísicos da nuvem e a 

evapotranspiração são estimados. Haja vista que mesmo quando estes componentes são estimados 

com métodos mais sofisticados (radares meteorológicos e sistema de eddy covariance), ainda 

apresentam incertezas relativas à sua representatividade espacial. 

Assim, com base no exposto, estudos que busquem avaliar os padrões de distribuições 

espaciais e temporais da evapotranspiração, bem como as características microfísicas das nuvens 

em regiões distintas (florestas e desmatadas) da Amazônia brasileira em escala regional, 

favorecerão o conhecimento e a melhor compreensão dos efeitos do desmatamento nos 

componentes do ciclo hidrológicos, tanto para melhorias nas modelagens de enfoque hidrológico 

quanto na gestão de recursos hídricos. Essas informações viabilizarão medidas mais eficazes para a 

tomada de decisões em gestão hídrica e humanas e, a preencher lacunas ainda existentes nesta área 

do conhecimento. 

 

1.2 Objetivo Geral 

Esta pesquisa se propõe a analisar a microfísica das nuvens e a evapotranspiração inserida 

na região da Amazônia brasileira, baseado em dados espectrais extraídos de sensores orbitais. A fim 

de gerar estatísticas comparativas desses componentes entre regiões de floresta e não floresta 

(desmatadas) da Amazônia, considerando o nível atual do desmatamento. 
 

1.3 Objetivos Específicos 
 

 Avaliar as estimativas de precipitação do algoritmo 3B42 versão (7) do satélite TRMM e 

do produto de evapotranspiração global - MOD16 em relação aos dados obtidos de 

estações meteorológicas de superfície e de torre de fluxo para o estado de Rondônia, 

compreendendo o período de 2000 a 2010; 

 

 Melhorar a compreensão da dinâmica espacial-temporal da evapotranspiração (ET) em 

escala regional com enfoque da influência do nível atual do desmatamento amazônico, 

de acordo com o PRODES, através de estatísticas comparativas entre diferentes 

coberturas do solo. Adicionalmente, buscou-se analisar o uso de um modelo de regressão 

logística para criar mapas de desmatamento na Amazônia com base nos campos de ET; 

 

 Avaliar como as mudanças na cobertura da terra afetam as propriedades microfísicas das 

nuvens abordando os efeitos dos níveis atuais do desmatamento em escala regional por 

meio do sensoriamento remoto oriundo de sensores ativos e passivos do satélite TRMM. 
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1.4 Estrutura da Tese 

 

Esta tese está organizada da seguinte forma: O Capítulo 1 apresenta a introdução contendo em 

conjunto a justificativa, problemática e motivação bem como o objetivo geral e os específicos. No 

Capítulo 2 apresenta uma avaliação dos produtos de sensoriamento remoto de precipitação (3B42-

TRMM) e de evapotranspiração (MOD16) para a região de Rondônia. Estes produtos são 

confrontados com dados observacionais de precipitação oriundos de estações meteorológicas 

automáticas de superfícies e dados de fluxo de calor latente de uma torre de fluxo pertencente ao 

programa LBA localizada em uma região de floresta nativa em Rondônia. No Capítulo 3 uma 

análise comparativa dos valores de ET em escala regional é apresentada entre áreas de floresta e 

desmatada considerando o nível atual do desmatamento local, bem como uma análise do uso de um 

modelo de regressão logística para criar mapas de desmatamento na Amazônia com base nos 

campos de ET. O Capítulo 4 apresenta uma análise dos efeitos do desmatamento na microfísica das 

nuvens utilizando dados orbitais oriundos dos sensores ativos e passivos do satélite TRMM. 

Finalmente, no Capítulo 5 serão apresentadas as considerações finais da tese e sugestões para 

trabalhos futuros. Na sequência são apresentadas as publicações que deram origem aos capítulos, 

bem como o esquema da estrutura da tese (Figura 1.2) e organograma da metodologia aplicada 

(Figura 1.3). 

 Capítulo 2 – da Silva, H. J. F.; Gonçalves, W. A.; Bezerra, B. G. ANÁLISE DO 

DESEMPENHO DAS ESTIMATIVAS DE PRECIPITAÇÃO E EVAPOTRANSPIRAÇÃO 

OBTIDA VIA SENSORIAMENTO REMOTO PARA O ESTADO DE RONDÔNIA, BRASIL. 

Anais do XX Congresso Brasileiro de Meteorologia, Novembro de 2018, Maceió-AL. 2018. 

 

 Capítulo 3 - da Silva, H. J. F.; Gonçalves, W. A.; Bezerra, B. G. COMPARATIVE ANALYZES 

AND USE OF EVAPOTRANSPIRATION OBTAINED THROUGH REMOTE SENSING TO 

IDENTIFY DEFORESTED AREAS IN THE AMAZON. International Journal of Applied 

Earth Observations and Geoinformation, 2019. https://doi.org/10.1016/j.jag.2019.01.015 

Qualis CAPES: Geociências/A2. Fator de impacto: 4.003. 

 

 Capítulo 4 - da Silva, H. J. F.; Gonçalves, W. A.; Bezerra, B. G. ANALYSIS OF THE 

INFLUENCE OF DEFORESTATION IN CLOUD MICROPHYSICS USING REMOTE 

SENSING IN THE RONDÔNIA. Artigo em fase final para submissão. 

 

 

https://doi.org/10.1016/j.jag.2019.01.015


20 

 

Figura 1.2 – Estrutura da Tese. 

 

Figura 1.3 – Organograma da metodologia a ser aplicada. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISE DO DESEMPENHO DAS ESTIMATIVAS DE PRECIPITAÇÃO E 

EVAPOTRANSPIRAÇÃO OBTIDA VIA SENSORIAMENTO REMOTO PARA O 

ESTADO DE RONDÔNIA, BRASIL. 

(Analysis of performance of precipitation and evapotranspiration estimates obtained from remote 

sensing to the state of Rondônia, Brazil). 

 

 

RESUMO 

A Bacia Amazônica é um importante centro de atividade convectiva dos trópicos, ocupando cerca 

de ~6 milhões de quilômetros quadrado, e é constituída por sub-bacias que geram as vazões que 

alimentam o ciclo vital da floresta Amazônica. Assim, conhecer detalhadamente a variabilidade e a 

distribuição espacial da precipitação e evapotranspiração são cruciais para diagnóstico e previsão de 

fenômenos ligados à hidrologia amazônica. No entanto essa região apresenta uma densidade de 

pluviômetros baixa bem como de equipamentos que medem fluxos de energia. Uma opção é a 

utilização de metodologias que estimam a dinâmica desses componentes em escalas regionais por 

meio de imagens orbitais, mostrando-se uma alternativa para contrapor o problema anteriormente 

mencionado. O objetivo deste estudo consistiu em avaliar as estimativas de precipitação do 

algoritmo 3B42 versão (7) do satélite TRMM e do produto de evapotranspiração global - MOD16 

em relação aos dados obtidos de estações meteorológicas de superfície e de torre de fluxo, 

respectivamente, localizados no estado de Rondônia, compreendendo o período de 2000 a 2010. 

Como metodologia, analisou-se a destreza dos referidos produtos mediante o uso de parâmetros 

estatísticos com base no Coeficiente de Correlação, Erro Percentual Médio, Erro Quadrático Médio 

e o Índice de Concordância. Os dados de chuva e de evapotranspiração foram extraídos no ponto de 

grade mais próximo à posição das oito estações meteorológicas e da torre de fluxo. Em termos 

médios, os dados do TRMM representaram de forma satisfatória a variabilidade sazonal da 

precipitação sobre o estado de Rondônia, em que os resultados podem ser considerados aceitáveis 

de acordo com as estatísticas avaliativas que apresentaram desvio médio em torno de 6% e 

correlações significativas. Enquanto que o produto MOD16 apresentou superestimativas em torno 

de 22%, mas com boa representatividade espacial da variabilidade sazonal em escala de bacia. 

 

Palavras-chave: 3B42; TRMM; Amazônia; MOD16; LBA. 

 

 

Anais do XX Congresso de Nacional de Meteorologia, Novembro de 2018, Maceió-AL. 2018. 
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ABSTRACT 

 

The Amazon Basin is an important center of convective activity in the tropics, occupying about 6 

million square kilometers, and is constituted by sub-basins that generate the flows that feed the life 

cycle of the Amazon forest. Thus, to know in detail the variability and spatial distribution of 

precipitation and evapotranspiration are crucial for the diagnosis and prediction of phenomena 

linked to Amazonian hydrology. However, this region presents a low density of rain gauges as well 

as equipment that measures energy flows. One option is to use methodologies that estimate the 

dynamics of these components at regional scales by means of orbital images, showing an alternative 

to counteract the aforementioned problem. The objective of this study was to evaluate the 

precipitation estimates of the TRMM satellite version 3B42 (7) algorithm and the global 

evapotranspiration product MOD16 in relation to the data obtained from tower surface 

meteorological stations, respectively, located in the state of Rondônia, comprising the period from 

2000 to 2010. The methodology was analyzed by the use of statistical parameters based on the 

Correlation Coefficient, Mean Percent Error, Mean Quadratic Error and the Concordance Index. 

The rainfall and evapotranspiration data were extracted at the grid point corresponding to the 

position of the eight meteorological stations and the tower. On average, TRMM algorithm 3B42 

represented very reasonably the variability and seasonality of precipitation over the state of 

Rondônia in which the results can be considered satisfactory, according to the evaluative statistics 

showed a mean deviation around 6% and significant correlations. While the MOD16 product 

presented overestimation around 22%, but with good representatively of the seasonal variability in 

basin scale. 

 

Keywords: 3B42; TRMM; Amazonia; MOD16, LBA. 
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2.1 Introdução 

  

A precipitação pluvial é responsável pela modulação das estações chuvosas e secas e é uma 

das principais variáveis determinantes do clima amazônico (FISCH et al., 1998). Enquanto que a 

Evapotranspiração (ET), que consiste no processo inverso da chuva, liga os processos hidrológicos 

terrestres e atmosféricos que pode retorna até 60% de toda a precipitação terrestre de volta à 

atmosfera (JUÁREZ et al., 2008; SENEVIRATNE et al., 2010). A Bacia Amazônica é um 

importante centro de atividade convectiva dos trópicos, ocupando cerca de 6 milhões de 

quilômetros quadrado, e é constituída por sub-bacias que geram as vazões que alimentam o ciclo 

vital da floresta Amazônica (FERREIRA da COSTA et al., 1998; MARENGO et al., 2008). Assim, 

conhecer detalhadamente a variabilidade e a distribuição espacial desses processos é crucial para 

diagnóstico e previsão de fenômenos ligados à hidrologia amazônica.  

Inserido nesta região, encontra-se o estado de Rondônia, localizado na porção sul da Bacia, 

que, no entanto apresenta uma densidade de pluviômetros baixa bem como de equipamentos que 

medem fluxos de energia. Uma realidade comum de regiões como a Amazônia, associada a 

problemas de investimentos, mão de obra qualificada bem como difícil acesso às áreas de floresta 

isoladas por rios. Podendo gerar, desta forma, a necessidade, por exemplo, da utilização de métodos 

de interpolação para geração de informações de mapas de chuva e ET o que pode originar muitas 

incertezas, ou seja, estimativas desses componentes sem qualquer indício físico.  

 Uma opção é a utilização de metodologias que estimam a dinâmica desses componentes por 

meio de imagens orbitais, mostrando-se uma alternativa para contrapor o problema anteriormente 

mencionado. Uma dessas metodologias é usada pelo projeto TRMM - Satélite Tropical Rainfall 

Measuring Mission (HUFFMAN et al., 2007) e também pelo produto de Evapotranspiração Global 

- MOD16 (MU et al., 2007, 2011). Os dados produzidos por esses produtos têm sido usado com 

sucesso em vários estudos (SPRACKLEN et al., 2012; OLIVEIRA et al., 2014, TRAMBAUER et 

al. 2014, HU et al., 2015) proporcionando mais consistência em relação as análise de variáveis 

ambientais em escala de bacia onde há escassez de dados oriundos de estações de superfície 

(pontual). 

Dentro desse contexto, o objetivo deste estudo consistiu em avaliar o desempenho das 

estimativas da precipitação e evapotranspiração do algoritmo 3B42 (versão 7) e do produto 

MOD16, respectivamente, em relação aos dados obtidos de estações meteorológicas de superfície e 

de uma torre de fluxo, verificando se estas fornecem boa resposta das estimativas da ET tanto em 

termos espacial quanto temporal. Alguns estudos já avaliaram, anteriormente, esses produtos 

(ROZANTE et al., 2010; OLIVEIRA et al., 2014; RUHOFF et al., 2013; MOREIRA et al., 2018). 

Porém, esses estudos utilizaram diferentes regiões e metodologias bem como séries curtas de dados 
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o que não permite intercomparações homogêneas para a região de estudo, bem como uma discussão 

mais ampla sobre suas possíveis limitações.  

Ressalta-se que a escolha do Estado como unidade de comparação bem como as variáveis 

em questão foi oportuna, uma vez que a referida região é objeto de estudo de tese de doutorado do 

primeiro autor deste trabalho. Onde se pretende utilizar as estimativas e as informações aqui 

produzidas como parte integrante da referida tese.   

 

2.2 Material e Métodos 

A área de estudo abrange o estado de Rondônia, localizado na região sudeste da Amazônia 

Ocidental (Figura 2.1a). O Estado possui uma área de ~240.000 km
2
 com população estimada de 

~1.600.000 habitantes (IBGE, 2010). De acordo com a classificação de Kôppen, a região possui um 

clima do tipo Am – Clima Tropical Chuvoso, Megatérmico - média da temperatura do ar superior a 

18°C (ALVARES et al., 2013). A precipitação média anual é de ~2.000 mm ano
-1

 com temperatura 

média do ar entre 24 e 26 °C (RONDÔNIA, 2002, FRANCA, 2015). Mais informações sobre as 

características morfoclimáticas da área de estudo podem ser verificadas na seção 3.2.1 da tese. 

 

Figura 2.1 - Localização (a), topografia (de acordo Shuttle Radar Topography Mission – SRTM) e 

distribuição espacial das estações meteorológicas automáticas de superfície e torre de fluxo (b) da 

área de estudo, Rondônia, Brasil. 

(a) (b) 

 
 

Para o estudo avaliativo da precipitação estimada através de dados orbitais, em Rondônia, 

foram utilizados dados de oito estações meteorológicas automáticas de superfície, mantidas e 

operadas pela Secretária Municipal do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM (Tabela 2.1). 

Enquanto que a evapotranspiração baseada em dados de satélite foi avaliada com dados de uma 

torre de fluxo a qual integra a rede mantida e gerenciada pelo projeto LBA (Large-Scale Biosphere 

and Atmosphere Experiment in the Amazon). O período escolhido para a validação foi de 2000 a 
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2010, que é o período comum para todas as fontes de dados. Embora, tenha-se utilizado o período 

de 2000 a 2014 para as análises individuais do produto TRMM, pois é um período que se encontra 

disponível. 

O Produto de Evapotranspiração Global - MOD16 é descrito em detalhe por Mu et al. (2007, 

2011) e também na seção 3.2.2.1 da tese. Este produto fornece a ET real e potencial dentre outros 

parâmetros, baseando-se na lógica da equação de Penman-Montheith (Equação 2.1), adaptada por 

Cleud et al. (2007) para receber dados de satélite do sensor Moderate Resolution Imaging 

Spectroradiometer - MODIS, com grade regular de 1 km². O MOD16 é composto da integração de 

dados meteorológicos de reanálise e dados do MODIS em intervalos de 8 dias, mensal e anual.  

 

𝐸𝑇 =  
∆ 𝑅𝑛−𝐺 +𝜌𝑎 𝑐𝜌 (𝑒𝑠−𝑒𝑎 )/𝑟𝑎

∆+𝛾(1+
𝑟𝑠
𝑟𝑎

)
     (2.1)  

onde, ET corresponde a ET real diária (mm dia
-1

),  a taxa de variação da pressão de saturação do 

vapor d‟água (kPa °C
-1

), Rn ao saldo de radiação (W m²), G fluxo de calor no solo (W m²), a 

massa específica do ar (kg m
-3

), 𝒄𝝆 calor especifico do ar à pressão constante, es e ea  a pressão de 

saturação do vapor d‟água e a pressão real do vapor d‟água (kPa), respectivamente,  a constante 

psicrométrica (kPa °C
-1

), enquanto rs e ra correspondem a resistência superficial da vegetação e 

aerodinâmica (s m
-1

), respectivamente. 

 

O algoritmo 3B42 versão (7) é a combinação entre estimativas obtidas pelo sensor de micro-

ondas (Microwave Image - TMI) e do radiômetro (Visible and Infrared Scanner - VIRS) do satélite 

TRMM, que tem como propósito gerar estimativas de precipitação de alta qualidade com grade de 

0,25 x 0,25°, resolução temporal de 3 horas e com área de abrangência entre 50° S e 50° N 

(HUFFMAN et al., 2007). Porém neste estudo, utilizou-se o algoritmo 3B43 que corresponde aos 

dados integrados em escala de tempo mensal do produto 3B42, disponíveis em: 

https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni/#. A descrição e detalhes de informações podem ser 

encontradas em Huffman et al. (2007)  e também na seção 3.2.2.3 da tese. 

 Foram adquiridos dados de fluxo de calor latente (LE) em intervalos de tempo horário da 

torre de fluxo micrometeorológica localizada na Reserva Biológica do Jarú (Figura 2.1b). Esses 

dados foram disponibilizados mediante formulário de solicitação de dados das torres 

micrometeorológicas pelo LBA. Foi realizado um arranjo dos dados horários em médias diárias e 

depois mensais, a fim de ajustar a escala temporal com a do MOD16. Para a conversão dos dados de 

LE (W m
-2

) em mm d
-1

, dividiu-se o termo (LE) pelo calor latente de vaporização da água (MJ kg
-

https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni/
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1
), a fim de ajustar os dois conjuntos de dados para a mesma escala de valores (mm) e assim, 

proceder às devidas análises avaliativas.   

As estações meteorológicas que compõem a REMAR estão localizadas em áreas de 

instituições parceiras da SEDAM (Tabela 2.1) e distribuídas geograficamente como mostra a Figura 

2.1b. No entanto, esses dados passaram por uma série de etapas a fim de serem organizados e 

analisados utilizando o software livre R. Estas etapas compreenderam a organização dos dados em 

tabelas, conversão dos dados para as mesmas unidades de medidas e verificação de dados 

discrepantes e faltantes. 

 

Tabela 2.1 - Localização das estações meteorológicas automáticas de superfície do estado de 

Rondônia, Brasil. 

Municípios Latitude Longitude Altitude 

Ariquemes 09°56‟05‟‟ S 62°57‟42‟‟ W 219 m 

Cacoal 11°29‟01‟‟ S 61°22‟46‟‟ W 186 m 

Costa Marques 12°25‟52‟‟ S 64°13‟55‟‟ W 145 m 

Guajará-Mirim 10°47‟21‟‟ S 65°16‟50‟‟ W 150 m 

Ji-Paraná (JP) 10°51‟46‟‟ S 61°57‟24‟‟ W 159 m 

Machadinho  09°23‟49‟‟ S 62°01‟10‟‟ W 198 m 

Porto Velho 08°47‟42‟‟ S 63°50‟45‟‟ W 95 m 

Vilhena 12°46‟12‟‟ S 60°05‟39‟‟ W 612 m 

Fonte: REMAR/SEDAM 

 
Os dados de chuva do TRMM e de ET do produto MOD16 foram extraídos no ponto de 

grade mais próximo à posição das estações automáticas pertencentes a REMAR e da torre de fluxo 

do LBA, respectivamente. Enquanto que a análise do desempenho dos referidos algoritmos frente 

aos dados observados em superfície foram avaliados de acordo com os parâmetros estatísticos, 

sendo calculado o Coeficiente de Correlação, o Erro Percentual Médio, Erro Quadrático Médio e o 

Índice de Concordância de Wilmott.  

O Coeficiente de Correlação (r) varia de -1 a +1, de tal maneira que quanto mais próximo de 

± 1 for o valor de r maior será o grau de correlação entre as variáveis. Sendo que valores positivos 

de r indicam que as variáveis são diretamente correlacionadas e o oposto quando o r for negativo. 

Para o r igual a zero sinaliza que não existe nenhuma correlação entre as variáveis. O Erro 

Percentual Médio ou viés (do inglês, Percent Bias - PBIAS) mostra o desvio (tendência) médio dos 

valores simulados serem maior ou menor em relação aos observados. O melhor valor de PBIAS é 

zero, com valores de baixa magnitude indicando simulação de modelo precisa. Os valores positivos 
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indicam viés de superestimação, enquanto valores negativos indicam viés de subestimação do 

modelo em termos percentuais. O Erro Quadrático Médio da Raiz ou Root Mean Square Error 

(RMSE) indica o ajuste absoluto das estimativas em relação às observações. Menores valores de 

RMSE indicam melhores ajustes. Com relação ao Índice de Concordância (d) desenvolvido por 

Willmott (1981, 2012) que consiste de uma medida padronizada (adimensional) do grau de erro de 

precisão do modelo e varia entre 0 e 1. Um valor de 1, indica uma combinação perfeita e 0, indica 

nenhum acordo. Além disso, aplicou-se o teste t de Student para testar a hipótese de que as médias 

entre os dois grupos ou variáveis são iguais ou equivalentes, isto é, que a diferença é igual a zero 

(SPIEGEL, 1998). As equações dos referidos parâmetros podem ser verificados na Tabela 2.2, 

enquanto que os detalhes podem ser encontrados em Wilmott et al. (1985) e também em da Silva et 

al. (2016). 

 

Tabela 2.2 - Equações correspondentes aos critérios estatísticos utilizados neste estudo. 

Parâmetros Estatísticos Equações 

Coeficiente de Correlação (r) 
𝑟 =  

 (𝑂𝑖 − 𝑂 )(𝑆𝑖 − 𝑆 )𝑛
𝑖=1

   (𝑂𝑖 − 𝑂 )𝑛
𝑖=1

2
   (𝑆𝑖 − 𝑆 )𝑛

𝑖=1
2
  

 

Erro Percentual Médio (PBIAS) 𝑃𝐵𝐼𝐴𝑆 = 100
 (Si − Oi)

n
i=1

 (Oi)
n
i=1

  

Erro Quadrático Médio da Raiz (RMSE) 𝑅𝑀𝑆𝐸 =  
1

𝑛
 (Si − Oi)2

𝑛

𝑖=1

  

Índice de Concordância (d) 𝑑 = 1 −
 (Oi − Si)

2𝑛
𝑖=1

   Si − O  +  Oi − O   2𝑛
𝑖=1

  

O: Dados observados em superfície; S: dados simulados ou estimados pelos produtos orbitais. O  e S : médias 
dos referidos dos dados observados e simulados, respectivamente. 

 

2.3 Resultados e Discussão 

 

Na Figura 2.2, apresenta a média mensal das oito estações meteorológicas de superfície e a 

média mensal dos dados do TRMM extraídos do pixel mais próximo à localização de cada estação 

meteorológica. Na referida figura, observa-se que, em geral, a precipitação média acumulada 

mensal estimada pelo produto orbital apresentou boa concordância sazonal com os dados 

observados em superfície, onde o trimestre de janeiro a março representa os meses mais chuvosos e 

de junho a setembro o trimestre mais seco da região de estudo, concordando com a variabilidade 

observada em campo de estudos anteriores (FRANCA, 2015; MARENGO et al., 1997).  
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Figura 2.2 - Ciclo sazonal da precipitação média acumulada observada (OBS), média das oito 

estações meteorológicas automáticas (REMAR) e estimada pelo produto TRMM para Rondônia, 

Brasil, para o período de 2000 a 2010.  

 

 
 

A Tabela 2.3, entretanto, sumariza as estatísticas avaliativas. Nota-se que em média os dados 

do TRMM tendem a superestimar cerca de 6% a precipitação observada. A porção oeste do Estado 

onde estão os postos meteorológicos de Machadinho D‟Oeste, Guajará-Mirim e Costa Marques 

apresentaram os maiores erros percentuais (PBIAS) de ~10, ~12 e ~25% , respectivamente. Embora 

também haja subestimação em áreas do norte (Porto Velho, -0,5%), centro-leste (Ji-Paraná, -0,4%) 

e sudeste (Vilhena, -6%). Estudos anteriores também relataram superestimação e subestimação em 

outras regiões do Brasil (FRANCHITO et al., 2009; ROZANTE et al., 2010; OLIVEIRA et al., 

2014). Alves (2017) avaliou as estimativas da precipitação mensal do satélite TRMM com os dados 

de precipitação observados de uma estação meteorológica da Reserva Biológica do Jaru, localizada 

a leste do estado de Rondônia durante o período de 2004 a 2012. Ela verificou erros relativos 

(PBIAS) que variaram de -3% (período chuvoso), 43% (período seco) e 3% (anual).  

Em termos de correlação a mais alta entre os dados observados e o TRMM ocorreu em Porto 

Velho (r=0,91), porção norte da região, e a mais fraca em Costa Marques (r=0,64), a sudoeste. Mas 

em todas as localidades a correlação foi aceitável com média de 0,82 e índice de ajustamento do 

modelo igual a 0,90. Outras pesquisas mostraram boas correlações para o TRMM versão-7 

(AMITAI et al., 2012; XUE et al., 2013). Leivas et al. (2009) e Alves (2017), por exemplo, 

observaram boa correlação entre os dados do TRMM e os observados em superfície para a região de 

Manaus (r=0,88) e noroeste de Rondônia (r=0,72 à 0,91). 
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Tabela 2.3 - Estatísticas da relação entre dados TRMM e pluviômetros na escala mensal para 

Rondônia, Brasil. 

Localidades  
PBIAS 

(%) 
r 

RMSE 

(mm) 
d 

Ariquemes 5,1 0,86 66,6 0,93 

Cacoal 4,7 0,85 68,0 0,92 

Costa Marques 24,6 0,64 94,9 0,78 

Guajará-Mirim 11,9 0,76 73,3 0,87 

Ji-Paraná -0,4 0,83 72,9 0,91 

Machadinho D‟Oeste 10,1 0,77 110,8 0,86 

Porto Velho -0,5 0,91 58,6 0,95 

Vilhena -5,6 0,90 64,2 0,94 

Média 6,2 0,82 76,2 0,90 

 

Além disso, de acordo com o teste t de Student, essas diferenças não foram significativas ao 

nível de 5% de significância (p-valor > 0,05), ou seja, há evidências de que os valores de 

precipitação entre as duas fontes de dados não diferem (médias iguais). Segundo Oliveira et al. 

(2014) esses erros (diferença) são admissíveis, representando menos de 10% da média da 

precipitação. Esses autores relatam que esse limiar de erro é aceitável para avaliar os componentes 

do balanço hídrico, sendo um bom indicativo de seu potencial para aplicação em estudos 

hidrológicos. 

Para analisar a variabilidade espaço-temporal da precipitação do TRMM, determinaram-se os 

valores mensais acumulados médios (Figura 2.3) e mapas espacializados (Figura 2.4) para o estado 

de Rondônia, para o período disponível para esta fonte de dado 2000 a 2014. Pela Figura 2.3, 

observou-se que a precipitação mensal apresentou forte sazonalidade: durante os meses de 

novembro a março (período chuvoso), a precipitação mensal foi acima de 200 mm mês
-1

 com o 

máximo em janeiro da ordem de 30733 mm mês
-1

. Enquanto os meses de maio a setembro são 

menos chuvosos (período seco) com precipitações menores que 100 mm mês
-1

, com mínimo de 

19±6 mm mês
-1

 em julho.  

Esta variação é coerente com a distribuição regional da precipitação para a área sudoeste 

Amazônica (FISCH et al., 1998; MARENGO, 2006). O primeiro trimestre (janeiro-fevereiro-março 

- JFM) se constitui no mais chuvoso, com média de 28923 mm mês
-1

, uma vez que sistemas 

precipitantes como a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), Alta da Bolívia (AB) e Zona de 

Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) dentre outros, encontra-se posicionada sobre a Bacia 

Amazônica de forma mais ativa e intensa contribuindo com maior convergência de umidade e 

convecção profunda (MARENGO et al., 2004). Enquanto o terceiro trimestre (junho-julho-agosto - 

JJA) foi o menos chuvoso, com média de 247 mm mês
-1

, quando a atuação desses sistemas é 

enfraquecida, induzindo um período de seca característico.  
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Figura 2.3 - Valores mensais médios da precipitação para todo o estado de Rondônia estimada pelo 

TRMM, para o período de 2000-2014. As barbelas representam o  desvio padrão. 

 
 

Para compreender a variabilidade espacial do processo de precipitação na região de interesse, os 

dados mensais foram reagrupados em intervalos de tempo anuais e sazonais, estação chuvosa (JFM) 

e seca (JJA), conforme Figura 2.4.  

 

Figura 2.4 - Precipitação acumulada média anual (a), precipitação acumulada média estação 

chuvosa (b) e precipitação acumulada média estação seca (c) para Rondônia (2000 a 2014). Linha 

de contorno preta representa as fronteiras de áreas desmatadas para o ano de 2014 segundo o 

PRODES. 
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Observa-se que os maiores acumulados médios anuais de precipitação, superiores a 2000 mm 

ano
-1

, encontram-se na região nordeste, e os menores a sudoeste  <1600 mm ano
-1

 (Figura 4a). Entre 

o período de janeiro a março os valores máximos de chuva  (entre 200 e 355 mm mês
-1

) ocorrem de 

forma quase que homogênea sobre o Estado (Figura 2.4b). Enquanto o período compreendido entre 

junho a agosto, caracteriza-se com acumulados médios de 24,7 mm mês
-1

 (Figura 2.4c) sendo um 

fator de 10 menor quanto comparado ao período chuvoso. Entretanto, observa-se que nesse período 

os maiores valores de chuva (superiores a 40 mm mês
-1

) apresentam-se no extremo norte, conforme 

observado pela Figura 2.4c, sendo consistente com observações de campo (da ROCHA et al., 2004; 

COSTA et al., 2010).  

 Em termos médios, o algoritmo 3B42 do TRMM, em acumulados mensais (3B43), capturou 

com boa precisão a variação sazonal da região, isto é, a alternância entre estações úmidas e secas foi 

bem representada e estimou de forma bastante razoável a precipitação sobre o estado de Rondônia. 

Em algumas regiões, observou-se superestimativa enquanto em outras subestimativas da 

precipitação. Uma possível explicação, de acordo com Santos e Silva et al. (2012), pode ser relativo 

às escalas atmosféricas dos sistemas meteorológicos envolvidos, que podem variar desde a grande 

até a micro escala. Segundo esses autores quando há predominância de sistemas de escalas menores 

o TRMM tende a subestimar devido ao espaçamento horizontal do produto que não é capaz de 

resolver esse tipo de processo, ao passo que, quando há predomínio de sistemas de grande escala a 

tendência é superestimar a precipitação observada associada à forte emissividade das nuvens 

(HUFFMAN et al., 2007). Esses resultados são coerentes também com os observados por outros 

estudos (COLLISCHONN et al., 2007; ROZANTE et al., 2010). Oliveira et al. (2014), por 

exemplo, utilizando medidas de pluviômetros oriundos Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL) para a região do cerrado brasileiro, encontraram correlações (r) significativas de 0,80, 

PBIAS de 5,98% com RMSE de 53,58 mm. Enquanto que Franchito et al. (2009) para a região 

noroeste da Amazônia encontraram coeficiente de correlação oscilando entre 0,37 a 0,85, com 

PBIAS média de -6,4% e RMSE médio de 62,3 mm.  

Com relação ao produto MOD16, observou-se que para o período de 2000 a 2010 (período 

coincidente para ambos as fontes de dados), a ET média mensal acumulada apresentou certa 

similaridade em termos sazonais com os dados da torre (Figura 2.5). Onde, nota-se que os maiores 

valores são observados no período chuvoso e os menores no período seco da região, corroborando 

com aqueles encontrados por von RANDOW et al. (2004) e da ROCHA et al. (2009). Entretanto, os 

valores máximos e mínimos do MOD16 não coincidem com os da torre de fluxo. O que deve ter 

contribuído para os baixos índices de ajustamento (r= 0,04, d= 0,4) e com os consideráveis vieses 

(BIAS= 21,8%, RMSE= 33,1 mm). Entretanto, outros fatores podem estar contribuindo e serão 

abordados mais adiante.  
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Figura 2.5 – Ciclo sazonal da evapotranspiração média acumulada observada da torre de medições 

de fluxos do LBA (Torre) e estimada pelo produto MOD16 para Rondônia, Brasil (2000 a 2010). 

Barbelas verticais indicam  1 desvio padrão. 

 
 

Ao analisar, entretanto, a variabilidade espaço-temporal do processo de ET em uma escala 

regional (Figura 2.6), observou-se que este representa de forma satisfatória a variabilidade sazonal 

da região de estudo, isto é, os maiores valores no verão e outono e os menores no inverno e 

primavera austrais, conforme observado por estudos anteriores com dados in situ (von RANDOW et 

al., 2004;  da ROCHA et al., 2009; COSTA et al., 2010).  

 

Figura 2.6 – Variabilidade espacial da evapotranspiração acumulada média sazonal de acordo com o 

MOD16, para Rondônia, Brasil (2000 a 2014). 

 

 
O produto MOD16, contudo, tende a superestimar os dados observados em torno de 22%, 

corroborando com pesquisas anteriores na região amazônica (RUHOFF et al., 2013) e também pro 
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cerrado (MOREIRA et al., 2018). Esses estudos utilizaram da técnica do fechamento do balanço 

hídrico
1
 e de dados pontuais de sete torres de fluxos de correlação turbulenta (eddy covariance), 

pertencentes ao projeto LBA, para estimativa da ET. Para o período analisado os autores 

observaram que o algoritmo MOD16 apresentou melhores resultados pelo método do fechamento 

do balanço hídrico com superestimativas anuais entre 2,5 a 13% e de 10 a 25%, principalmente em 

área de floresta úmidas tropicais. Eles associaram as discrepâncias entre os dados do MOD16 e os 

da torre de fluxo devido a alguns fatores gerados, principalmente, por erros inerentes à classificação 

imprecisa do tipo de cobertura da terra e às incertezas associadas aos dados de entrada (MOREIRA 

et al., 2018). Essas discrepâncias são potencializadas, de acordo com Moreira et al. (2018), pela 

imprecisão nas medições das torres de energia de fluxo turbulento e também pelo não fechamento 

do balanço de energia (von RANDOW, et al., 2004), bem como pela não captura das oscilações 

horárias e diárias do processo de ET pelo sensor MODIS que pode está associado a moderada 

resolução espacial (~250 m ou 62.500 m²). Oliveira e Moraes (2013) relatam que erros associados 

ao tamanho do pixel desde sensor podem introduzir viés de até 16% devido cada pixel englobar 

uma variedade de tipos de uso e cobertura do solo.  

No entanto, além das hipóteses lançadas por Moreira et al. (2018), outros fatores impactam 

muito mais fortemente o desempenho do produto MOD16 e que devem ser mencionados. Um 

destes fatores é a expressiva diferença entre a resolução espacial do produto MOD16 e o fetch 

mínimo (também conhecido como footprint) requerido pelo método eddy covariance. Enquanto o 

fetch mínimo das medições do eddy covariance é da ordem de centenas de metros a resolução do 

produto MOD16 é de 1 km (MU et al., 2007). O efeito da resolução espacial das medições 

radiométricas na precisão das estimativas da ET tem sido estudado em diferentes condições 

climáticas e de cobertura do solo em várias regiões do planeta (ALLEN et al., 2007; 

GEBREMICHAEL et al., 2010; RAMÍREZ-CUESTA et al., 2019). 

Gebremichael et al. (2010) compararam estimativas da ET a partir de medições de sensores 

de baixa resolução (MODIS) com estimativas da ET a partir de sensores de alta resolução espacial 

(ASTER), utilizando o mesmo algoritmo, e concluíram que de uma maneira geral o padrão espacial 

é mantido, porém constataram um aumento do desvio padrão espacial e dos valores máximos, além 

de uma superestimativa da ET da ordem de 20%. 

Recentemente, Ramírez-Cuesta et al. (2019) avaliando o impacto da resolução espacial nas 

estimativas dos componentes do balanço de energia utilizando o modelo METRIC em um pomar de 

oliveira na Espanha, mostrou que os fluxos de calor sensível (H) e latente  (LE) apresentaram 

resultados diferentes em função da escala de imagens. Para resoluções inferiores a 30 m², nenhuma 

grande diferença foi observada nesses fluxos de energia (<2%), enquanto que diferenças mais 

                                                             
1 Estimativa da ET em escala de bacia por meio da diferença entre a precipitação e vazão anual. 
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pronunciada foram observadas em resoluções espaciais mais grosseiras de até 24% para H e de 15% 

para LE.  

Outros fatores que devem ser levados em consideração são as parametrizações dos 

parâmetros de superfícies tais como a condutância da superfície que por sua vez é obtida em função 

do índice de área foliar. Vale lembrar que essas parametrizações foram testadas e avaliadas em 

regiões de florestas temperadas. 

Nossos resultados revelam que o produto de evapotranspiração global (MOD16) capturou de 

forma coerente a resposta da ET em função da variabilidade climática da região de estudo, 

principalmente, em escala de bacia. Concordando com o que vem sendo demonstrado por estudos 

anteriores, onde os resultados estão em um intervalo aceitável de acurácia, indicando um potencial 

expressivo no monitoramento espacial da ET de forma contínua e sistemática a partir de 

informações obtidas por imagens orbitais. 

 

2.4 Conclusões 

 

Neste estudo avaliou-se o processo de precipitação e evapotranspiração real com foco na 

avaliação das estimativas do satélite TRMM e do produto MOD16 em comparação com dados 

observados de estações meteorológicas e de uma torre de fluxo, respectivamente, situadas no estado 

de Rondônia, Brasil, compreendendo o período de janeiro de 2000 a dezembro de 2010 a partir de 

estatísticas de desempenho. 

Em geral, os dados do produto tenderam a superestimar a precipitação pluvial medida na região 

de interesse, principalmente na porção oeste-sudoeste, embora haja uma subestimação no extremo 

norte e no leste-sudeste. Contudo, os resultados mostraram que a versão 7 do TRMM conseguiu 

reproduzir com fidelidade a variabilidade sazonal da precipitação na região de interesse, com desvio 

médio em torno de 6% e correlações significativas. Entretanto, são necessárias mais avaliações 

utilizando dados de superfície de outras fontes de dados, de forma a compor uma grade mais 

homogênea e corroborar com a metodologia aqui apresentada. Como por exemplo, dados de 

informações pluviométricas oriundos da Agência Nacional de Águas (ANA) e ANEEL. 

Com relação ao produto MOD16, este tende a superestimar em torno de 22% os valores 

observados da torre de fluxo, porém apresentou resultados similares no que se refere ao 

comportamento médio sazonal da ET. As médias regionais espacializadas, entretanto, apresentou 

boa concordância com a variabilidade sazonal da localidade. 

Os resultados também indicaram que os dados de evapotranspiração do MOD16 e de 

precipitação do TRMM podem fornecer uma representação satisfatória da mudança desses 

componentes para grandes áreas da Amazônia brasileira. Sendo, portanto, uma alternativa eficiente 

e de baixo custo quando comparados a instrumentos de superfície. Demonstrando, desta forma, 



35 

 

potenciais aplicações em estudos hidrológicos, meteorológicos, climatológicos e dentre outros bem 

como para estudos de análises comparativas dos impactos do desmatamento amazônico em escala 

regional. 
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CAPÍTULO 3 

COMPARATIVE ANALYZES AND USE OF EVAPOTRANSPIRATION OBTAINED 

THROUGH REMOTE SENSING TO IDENTIFY DEFORESTED AREAS IN THE 

AMAZON. 

(Análises comparativas e uso da evapotranspiração obtida via sensoriamento remoto para identificar 

áreas desmatadas na Amazônia) 

RESUMO 

 

O objetivo deste estudo consistiu em melhorar a compreensão da dinâmica espacial da 

evapotranspiração (ET) com enfoque da influência do nível atual do desmatamento amazônico 

através de estatísticas comparativas sobre diferentes coberturas do solo. A área de estudo 

compreendeu o estado de Rondônia-Brasil a qual foi subdividido em regiões homogêneas de ET 

utilizando a técnica estatística de Análise de Agrupamento. Adicionalmente, buscou-se analisar o 

uso de um modelo de regressão logística para criar mapas de desmatamento na Amazônia com base 

nos campos de ET. Foram utilizados dados orbitais de ET e de tipo de cobertura da terra oriundo do 

produto MOD16 e do projeto de Monitoramento da Floresta Amazônica por Satélite - PRODES, 

respectivamente, considerando o período de 2000 a 2014. Os resultados mostraram, de acordo com 

a análise de agrupamento, que para a área de estudo três sub-regiões homogêneas foram suficientes 

para representar a variabilidade da ET às quais foram obtidas considerando, principalmente, a 

intensidade e padrão sazonal desse processo. Quanto aos impactos após mudar de uma superfície de 

floresta para desmatada as análises indicaram que a ET de áreas desmatadas diminui em média 28% 

no período seco e aumenta 4% no período chuvoso. As diferenças observadas na estação chuvosa 

não foram significativas a 5% de significância de acordo com o teste t de Student. Ao contrário da 

estação seca, que apresentou significância estatística (valor-p <0,05). Em geral, os resultados 

sugerem que os dados do MOD16 podem fornecer uma representação satisfatória da mudança da 

ET para grandes áreas da Amazônia brasileira. A análise de regressão logística mostrou que o 

padrão espacial do desmatamento pode ser identificado por fatores biofísicos como a ET com 

precisão de 87%, desde que mantidas as condições climáticas médias do meio ambiente, mostrando-

se uma variável promissora para identificação de tendências futuras do desmatamento em regiões 

tropicais. 

 

Palavras-chave: MOD16, desmatamento, Rondônia, Regressão Logística. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to improve the understanding of the spatial dynamics of 

evapotranspiration (ET) with a focus on the influence of the current level of Amazonian 

deforestation through comparative statistics of different land cover. The study area comprised the 

state of Rondônia, Brazil, which was subdivided into homogeneous regions regarding ET using 

cluster analysis. In addition, we analyzed the use of a logistic regression model to create 

deforestation maps in the Amazon based on ET fields. We used orbital data on ET and land cover 

type from the MOD16 product and the Amazon Forest Satellite Monitoring Project (PRODES), 

respectively, considering the period from 2000 to 2014. The cluster analysis results showed that for 

the study area, three homogeneous sub-regions were sufficient to represent the ET variability, 

mainly considering the intensity and seasonal pattern of this process. Regarding the impacts after 

changing from forest to deforested area, the analyses indicated that the ET of deforested areas 

decreased by an average of 28% in the dry period and increased by 4% in the rainy season. The 

effects observed in the rainy season were not significant at 5% significance according to the Student 

t-test, unlike the dry period, which presented statistical significance (p-value <0.05). In general, the 

results indicated that MOD16 data can provide a satisfactory representation of the change in ET in 

large areas of the Brazilian Amazon. Logistic regression analysis showed that the spatial pattern of 

deforestation can be identified by biophysical factors such as ET with 87% accuracy, despite the 

spatial/temporal variability present in the region. These results support this approach as an effective 

tool for spatial identification of Amazonian deforestation. 

 

Keywords: MOD16; PRODES; Deforestation; Amazon; Logistic Regression; Rondônia. 
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3.1 Introdução 

A Evapotranspiração (ET) é um componente essencial do ciclo hidrológico uma vez que liga os 

processos hidrológicos terrestres e atmosféricos (JUÁREZ et al., 2008; WEI et al., 2015) e retorna 

até 60% de toda a precipitação terrestre de volta à atmosfera (OKI E KANAE, 2006; 

SENEVIRATNE et al., 2010). Seu entendimento é consequentemente crucial para estudos de 

interação terra-atmosfera, agrícolas e hidrológicos em escala global e regional (LIU et al., 2004; GU 

et al., 2008; VAN DER VELDE et al., 2013;  XU et al., 2014; HIRANO et al., 2017).  

Na Amazônia, alguns estudos em modo campanha utilizaram dados observados (MALHI et al., 

2002; HASLER e AVISSAR, 2007; COSTA et al., 2010) e de modelagem numérica (MARENGO, 

2006; VON RANDOW et al., 2013) discutiram a partição energética, a variabilidade e os controles 

sobre a variação sazonal dos fluxos de energia, incluindo a evapotranspiração. Costa et al. (2010), 

por exemplo,  analisaram dados de cinco torres de vórtices turbulentos (eddy covariance) na região 

Amazônica. Eles observaram que a ET na estação seca é maior do que na estação úmida tanto para 

florestas tropicais úmidas quanto para as sazonalmente secas do sul da Amazônia. Seus resultados 

também sugeriram que existem diferentes fatores que controlam a sazonalidade da ET. Eles 

identificaram que a radiação líquida em superfície é o principal controlador em locais de floresta 

tropical úmida. Em contrapartida, para florestas sazonalmente secas, a ET é controlada também por 

fatores biológicos como a condutância superficial.  

Os estudos mencionados anteriormente melhoraram significativamente a compreensão da 

resposta do ecossistema florestal às condições ambientais na Amazônia brasileira. Entretanto, a 

maioria deles focalizou a floresta primária, e pouca atenção foi dada aos efeitos das mudanças na 

cobertura da vegetação nesses processos. Nos anos seguintes, von Randow et al. (2004) utilizou 

dados de duas torres de fluxo turbulento do projeto Large Scale Biosphere-Atmosphere Experiment 

in Amazonia (LBA) e acrescentou novos resultados aos obtidos anteriormente por Wright et al. 

(1992, 1996) e Grace et al. (1998) destacando algumas diferenças interessantes na variabilidade 

sazonal das trocas de energia e carbono na Amazônia sobre superfícies de floresta e pastagem. 

Entretanto, seus resultados são pontuais e não refletem a variabilidade em escala regional o que 

proporciona uma motivação adicional para estudos comparativos dos fluxos de energia, em especial 

a ET, em diferentes coberturas do solo da Amazônia brasileira. 

Nas últimas décadas, os biomas brasileiros como a Amazônia e Cerrado (savana brasileira) têm 

sido cada vez mais substituídos por culturas agrícolas e pastagens (JEPSON et al., 2010; 

NOBREGA, 2014). Segundo o Programa de desmatamento da Amazônia – Monitoramento da 

Floresta Amazônica por Satélite (PRODES) do período de 2000 a 2005 a taxa do desmatamento 
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anual na Amazônia Legal
2
 foi cerca de 3x10

3
 km² ano

-1
 e caiu drasticamente para ~1,4x10

3
 km² ano

-

1
 nos últimos anos, devido, principalmente, a intensificação das políticas públicas para preservar 

esses biomas (NOBREGA, 2014; GIBBS et al., 2015). No entanto, mais recentemente, as taxas de 

desmatamento parecem estar aumentando e a porção leste e sul da bacia Amazônica, conhecida 

como arco do desmatamento, podem continuar a ser um ponto chave do desmatamento no Brasil 

(ALVES et al., 2017). Desta forma, é importante e necessário realizar estudos de análises 

comparativas sobre diferentes coberturas de solo com foco nos processos hidrológicos em escalas 

locais e regionais sobre a região amazônica, a fim de apoiar estudos anteriores (AVISSAR e 

NOBRE, 2002; NÓBREGA, 2014; SPRACKLEN e GARCIA-CARRERAS, 2015). 

Até agora, está bem estabelecido que mudanças na cobertura do solo, substituindo vegetação 

natural, como florestas, por cobertura de terra antropogênica, como terras cultivadas e terrenos 

urbanizados, podem alterar significativamente o ramo atmosférico do ciclo hidrológico, as 

características biogeoquímicas, o padrão de nuvens bem como modificar ainda mais a variabilidade 

climática (CUTRIM  et al., 1995; KARL e TRENBERTH, 2003; SENEVIRATNE et al., 2006; 

NEPSTAD et al., 2008; WANG et al., 2009; KHANNA et al., 2017). Estudos de simulação 

numérica utilizando modelos de circulação geral e de meso-escala bem como experimentos de 

campos foram realizados para estudar o impacto do desmatamento na Amazônia, conforme 

resumido por Henderson-Sellers et al., (1993), Gash e Nobre (1997) e Silva Dias et al. (2009), entre 

outros. Embora os resultados desses estudos possam variar, a maioria prevê impactos climáticos 

severos e possíveis impactos locais, regionais e globais do desmatamento amazônico. Entre esses 

impactos bem estabelecidos estão à redução da precipitação e evapotranspiração, elevação da 

temperatura da superfície, e redução da convergência da umidade sobre a região desmatada.  

Khanna et al. (2017), recentemente, analisando dados de satélite e cruzando-os com 

medições feita em campo e modelos numéricos, mostraram que o sudeste de Rondônia, Brasil, está 

em média 25% mais seco nos meses da estação seca local, enquanto o noroeste teve um aumento 

equivalente nas chuvas nestas últimas décadas. Eles concluíram que o desmatamento extensivo nas 

últimas três décadas alterou o próprio mecanismo de precipitação na região de estudo onde passou 

de uma condução térmica para serem dinamicamente movidas associadas a reduções na rugosidade 

da superfície.  

Das considerações acima, deduz-se um feedback positivo entre vegetação, fluxos de energia e 

precipitação regional desde que, de acordo com Sud et al. (1996), a circulação de larga escala 

permaneça inalterada. Oliveira et al. (2014), ressalta que o uso de medições terrestres para avaliar 

os componentes do ciclo hidrológico permanece um desafio, principalmente, por causa do 

monitoramento inconsistente (curtos períodos), combinado com baixa representatividade espacial, 

                                                             
2 A Amazônia Legal é uma região definida pelo governo brasileiro para fins de programas de desenvolvimento regional. 
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altos custos e falta de acessibilidade dos dados. O que não reflete as variações inter e intra-anual dos 

eventos climáticos e seus reflexos no clima local e regional.  

A detecção remota apresenta uma ferramenta valiosa para ajudar a preencher essas lacunas de 

dados e tem o potencial de produzir melhores estimativas regionais da dinâmica do ciclo 

hidrológico e a sua relação com a mudança da cobertura e uso da terra e também com as mudanças 

climáticas (SHEFFIELD et al., 2012). Com o uso do Produto de Evapotranspiração Terrestre Global 

– MOD16 (MU et al., 2007) foi possível realizar uma abordagem mais direta dos efeitos da 

mudança de uso da terra na ET do que era possível em pesquisas anteriores (von RONDOW et al., 

2004; ROCHA et al., 2009; COSTA et al., 2010). Além disso, dados de ET de boa qualidade de 

série temporais gerados pelo MOD16 tem sido usados com sucesso em vários estudos (LOARIE et 

al., 2011; KIM et al., 2012; RUHOFF et al., 2012; VELPURI et al. 2013; HU et al., 2015; 

ALEMAYEHU et al., 2017). Portanto, o uso de dados orbitais desse componente permite avaliar os 

efeitos da mudança de uso da terra considerando o nível atual de desmatamento na Amazônia. 

Atualmente o monitoramento de áreas desflorestadas na Amazônia é realizado pelo Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) por meio, principalmente, dos programas PRODES, e pelo 

Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real – DETER. O primeiro utiliza imagens de 

satélites LANDSAT (30 metros de resolução espacial e revisita de 16 dias) e técnicas de 

processamento digital de imagens visando estimar desde 1988 a taxa anual do desmatamento por 

corte raso, quando ocorre a retirada total da cobertura florestal (INPE, 2016). No entanto, ele não 

registra as derrubadas parciais da floresta resultantes de queimadas e de extração seletiva de 

madeira. Desta forma, os dados do PRODES não são suficientes para ações de prevenção e de 

fiscalização, devido ao tempo de que levam pra ser produzidos e por incluir apenas as áreas de corte 

raso. Por isto, o INPE implementou, desde 2004, o Sistema de Detecção de Desmatamento em 

Tempo Real (DETER) que utiliza dados do sensor MODIS do satélite Terra com resolução espacial 

de 250 m e temporal diária (INPE, 2018). O DETER captura apenas parte das alterações ocorridas e 

são menos detalhadas que o PRODES, devido à menor resolução das imagens/sensores utilizadas e 

as restrições de cobertura de nuvens. Portanto, há necessidade de se estudar as potencialidades de 

outras ferramentas para a identificação de áreas desmatadas na Amazônia pela aplicação de 

metodologias menos complexa e de baixo custo. 

Dentro desse contexto, o objetivo deste estudo consiste em compreender melhor a dinâmica 

espacial da ET com enfoque da influência do nível atual do desmatamento amazônico no clima 

regional por meio de estatísticas comparativas em diferentes coberturas do solo utilizando dados 

orbitais. Adicionalmente, buscou-se analisar o uso de um modelo de regressão logística de efeitos 

mistos para criar mapas de desmatamento na Amazônia com base nos campos de ET. 

Especificamente, as seguintes questões foram abordadas neste estudo: (1) O produto global de ET 
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MOD16 capta a variabilidade sazonal da ET em diferentes tipos de cobertura vegetal? (2) Qual o 

nível atual de influência do desmatamento na evapotranspiração do sudeste da Amazônia?  (3) Dado 

um valor de evapotranspiração, qual a probabilidade de uma superfície ser desmatada? (4) Um 

modelo simplificado de regressão logística é capaz de identificar superfícies desmatadas? 

 

3.2 Material and Métodos 

 

3.2.1 Área de estudo 

 

A área de estudo compreende o estado de Rondônia, Brasil, que se encontra situada no 

sudoeste da Amazônia brasileira, entre as latitudes 7° 58‟S e 13° 43‟S, e longitudes 59° 50‟ W e 66° 

48‟ W conforme pode ser observado pela Figura 3.1. O Estado cobre uma área de aproximadamente 

240,000 km
2
 cuja população é de 1.600,000 habitantes (IBGE, 2010). O clima predominante é do 

tipo tropical, úmido e quente, durante todo o ano.  De acordo com a classificação de Kôppen, a 

região possui um clima do tipo Am – Clima Tropical Chuvoso, com média climatológica da 

temperatura do ar, durante o mês mais frio, superior a 18°C (megatérmico), e um período seco bem 

definido durante a estação de inverno (ALVARES et al., 2013).  

Segundo Atlas Geo-ambiental de Rondônia (RONDÔNIA, 2002) e Franca (2015), a 

precipitação média anual varia de 1.300 a 2.600 mm ano
-1

 onde os menores valores são observados 

na porção oeste-sudoeste e os maiores no leste-nordeste e a temperatura do ar média gira em torno 

de 24 e 26 °C. Embora, ocasionalmente, entre maio a setembro, o Estado sofra a ação de incursões 

de massas de ar polar (seca e fria) advinda do sul do Brasil que provoca o fenômeno conhecido 

localmente como “friagens” contribuindo, eventualmente, também para as ocorrências de chuva da 

estação seca. Neste período, as temperaturas mínimas podem chegar a menos de 10 °C 

(MARENGO et al., 1997; MARENGO e NOBRE, 2009). 

 

Figura 3.1 - Localização (a) e topografia (b) da área de estudo, Rondônia, Brasil.

 
 

 A região possui um relevo pouco acidentado, sem elevações ou depressões acentuadas e as 

altitudes variam entre 70 e 500 metros, tendo como referencia o nível do mar (Rondônia, 2002). 
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Pela Figura 1b, observa-se que áreas mais irregulares ao sul, com depressões e elevações. Enquanto 

que na região central do Estado fica o ponto mais elevado, a Serra dos Pacaás, com ~1.123 metros 

de altitude. O norte e noroeste, no vale do rio Madeira, fazem parte da Planície Amazônica, cujas 

características são as terras baixas e sedimentadas. Ainda de acordo com Rondônia (2002), a 

vegetação predominante é a Floresta Ombrófila Aberta, abrangendo cerca de 55% da área total da 

vegetação sendo que a oeste existe uma área de cerrado que ocupa cerca de 5% da cobertura vegetal 

do Estado. 

 

3.2.2 Dados e Métodos 

 

 Esta seção descreve resumidamente os produtos de evapotranspiração, precipitação e de 

cobertura da superfície terrestre utilizados neste estudo. Estes produtos foram extraídos para o 

estado de Rondônia a uma resolução temporal mensal, com exceção do produto PRODES, que é 

anual. O período escolhido foi de 2000 a 2014, que é o período comum para todos os produtos.  

 

3.2.2.1 Produto de Evapotranspiração Global - MOD16 

 

O Produto de Evapotranspiração Global - MOD16 é um algoritmo que tem como objetivo 

principal estimar a evapotranspiração da superfície global com base em dados de sensoriamento 

remoto do sensor Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) da NASA a bordo dos 

satélites Terra/Aqua. O algoritmo é baseado na equação de Penman-Montheith adaptado para uso 

com dados de sensoriamento remoto que se baseia na modelo de evaporação desenvolvido por 

Cleugh et al. (2007). O algoritmo é descrito em detalhes por Mu et al. (2007 e 2011), que 

disponibiliza dados com resolução de 1 km² de evapotranspiração (real e potencial) além do fluxo 

de calor latente (real e potencial), com acumulados para o intervalo de 8 dias, mensal e anual. O 

produto de ET é calculado a cada dia a partir de outras bases de dados MODIS como: uso e 

cobertura da terra (MCD12Q1), índice de vegetação (MOD13Q), índice de área foliar LAI/FPART 

(MOD15A2) e albedo (MOD43C1) dentre outros. Os dados meteorológicos de entrada (radiação 

solar incidente, temperatura média do ar, temperatura mínima do ar, pressão do vapor d‟água e 

outras) necessários na implementação do algoritmo são oriundos do modelo GMAO (Global 

Modeling and Assimilation Office), que possui resolução espacial de 1,00° x 1,25°.  

Este produto foi avaliado contra medidas de campo, utilizando dados de torre de 

monitoramento de fluxos turbulentos, em várias regiões do globo. Essas avaliações indicaram que o 

uso da técnica de sensoriamento remoto, utilizando a lógica da equação de Penmann-Monteith por 

meio do algoritmo MOD16, tem-se mostrado bastante satisfatório quando comparados com 

medições de campo, com variações de até 30% nos resultados finais, conforme relatados pela 

literatura na Europa (HU et al., 2015), África (RAMOELO et al., 2014), Ásia (KIM et al., 2012), 

http://www.infoescola.com/geografia/planicie-amazonica/
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Brasil (RUHOFF et al., 2012; LOARIE et al. 2011) e na América do Norte (VELPURI et al., 2013; 

MU et al., 2011). Em geral, esses estudos observaram melhor desempenho do algoritmo em longo 

prazo (escalas mensais e anuais) e em locais com cobertura de terrenos florestais e um fraco 

desempenho em locais com cobertura de pastagem e em climas áridos e polares. 

 

3.2.2.2 Produto PRODES 

 

As informações de cobertura da superfície terrestre em Rondônia, Brasil, foram extraídas 

das imagens raster do projeto PRODES. Este programa realiza o monitoramento do desmatamento 

por corte raso na Amazônia Legal e produz, desde 1988, as taxas anuais de desmatamento na região 

(INPE, 2016). O PRODES utiliza imagens de satélites da classe Landsat (20 a 30 metros de 

resolução espacial e taxa de revisita de 16 dias). As imagens TM, do satélite americano Landsat-5, 

foram, historicamente, as mais utilizadas pelo projeto, mas as imagens CCD do CBERS-2 e do 

CBERS-2B, satélites do programa sino-brasileiro de sensoriamento remoto, foram bastante usadas. 

O PRODES também fez uso de imagens LISS-3, do satélite indiano Resourcesat-1, e de imagens do 

satélite inglês UK-DMC2. Com essas imagens, a área mínima mapeada pelo PRODES é de 6,25 

hectares e busca minimizar o problema da cobertura de nuvens e garantir critérios de 

interoperabilidade.  

As classes de cobertura de terra adotada pelo PRODES são compostas basicamente por 

Hidrografia (corpos d‟água), Florestas (floresta primária), Desmatado (do tipo “corte raso” 

superiores a 6,25 ha) e Não_Floresta (cerrado natural, rebrota, centros urbanos, áreas úmidas dentre 

outros). Em 2014 a cobertura de superfície da terra florestada correspondeu a 125 km² (52,2%), 

enquanto que a desmatada 89 km² (37,1%) e o restante 25 km² (10,4%) como Não_floresta.  A 

evolução do desmatamento no domínio do estudo pode ser observada na Figura 3.2, onde são 

apresentados o primeiro e o último ano analisados. 

 

Figura 3.2 - Classificações de cobertura da terra segundo PRODES para o ano de 2000 (a) e 2014 

(b), Rondônia, Brasil. 

                                                 (a)                            (b) 
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3.2.2.3 Produto TRMM (3B42) 

 

No obstante, para melhor elucidar a variabilidade espacial e temporal bem como identificar 

o período chuvoso e seco na região de interesse para o período de estudo (2000 a 2014), utilizou-se 

dados de precipitação do satélite Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) produto 3B42 

coleção 7 (HUFFMAN et al., 2007).   

O algoritmo 3B42 (v7) tem como propósito produzir uma combinação entre estimativas de 

alta qualidade obtidas pelo imageador de micro-ondas (TMI) e do radiômetro no visível e no 

infravermelho (VIRS) do satélite TRMM com resolução de 0,25° x 0,25° de latitude e longitude 

para uma faixa de ± 50° de latitude com uma resolução temporal de 3 horas. Além disso, o 

algoritmo 3B42 utiliza três fontes de dados adicionais para ajustar/calibrar as estimativas de 

precipitação em escala mensal: algoritmo 2B31 do TRMM (TRMM Combined Instrument - TCI), 

análises mensais de chuva do GPCP (Centro Climatológico de Precipitação Global) e as análises 

mensais de chuva do Sistema de Monitoramento e Avaliação Climática (CAMS). Nesta etapa todas 

estimativas combinadas disponíveis para 3 horas são somadas ao longo de um mês para criar um 

produto mensal multi-satélite. A nova versão do TRMM (v7) foi avaliada em algumas regiões do 

globo mostrando uma melhora significativa na precisão da precipitação quanto comparada com a 

última versão 6 (CHEN et al., 2013; OCHOA et al., 2014; OLIVEIRA et al., 2014).  

 

3.2.2.4 Metodologia 

 

Analisaram-se os valores médios sazonais da ET para determinar as estatísticas 

comparativas, tais como média, desvios-padrão e construção de histogramas, entre os tipos de 

cobertura vegetais, que de acordo com PRODES, são especificadas como: desmatada (D), 

não_floresta (NF) e floresta (F). Para quantificar o efeito relativo sobre essas coberturas nesse 

componente hidrológico, foram calculadas as diferenças absolutas entre áreas desmatadas (D) e de 

florestas (F) e divididas pelas estimadas na floresta (F).  

Houve, no entanto, a preocupação de não perder informações do produto PRODES ao 

reamostrar para a mesma grade espacial de 1 km do MOD16A2. Para tanto, os dados desse produto 

foram reamostrados de acordo com a resolução da imagem orbital do PRODES. Pixels identificados 

como água e áreas urbanas foram desconsiderados nas análises iniciais, uma vez que o algoritmo 

MOD16A2 não estima valores de ET para essas superfícies (MU et al., 2011). Por fim, foram 

efetuados operações de recorte da área de estudo. 

As análises foram realizadas em uma série de sub-regiões homogêneas de ET, determinadas 

em função da variabilidade temporal da ET em Rondônia (conjunto de doze imagens mensais de 

janeiro a dezembro, média dos 15 anos) por meio da técnica estatística denominada Análise de 

Agrupamento (AA) ou Clusters (MINGOTI, 2005) e avaliada pelo Índice de Silhouette (IS) 



47 

 

elaborado por Rousseeuw (1987), conforme metodologia descrita e adotada para a região 

Amazônica por Santos et al. (2015) e também por Silva et al. (2017). Na sequência, as análises 

estatísticas comparativas foram aplicadas individualmente em cada sub-região homogênea e, em 

seguida um comportamento médio foi registrado bem como para cada estação (chuvosa e seca) da 

região de interesse. Adicionalmente, analisaram-se regiões menores (polígonos de 500 m²) 

selecionadas aleatoriamente dentro de cada sub-região compreendendo áreas de florestas e 

desmatada a fim de garantir maior rigor estatístico bem como avaliar os clusters formados. 

Uma análise adicional também foi apresentada utilizando a técnica estatística de Regressão 

Logística – RLO (HOSMER e LEMESHOW, 1989), a fim de analisar a relação funcional entre o 

tipo de superfície e os valores médios mensais da evapotranspiração com enfoque de como a ET 

pode contribuir para prever a probabilidade de uma superfície pertencer a um dado tipo de solo. 

Desta forma, um modelo que melhor se adere e que seja o mais parcimonioso para classificação da 

cobertura do solo utilizando dados de sensoriamento remoto foi apresentado.  

A RLO é uma ferramenta de modelagem estatística que prediz a probabilidade de uma 

variável resposta binária com base em uma variedade de variáveis explicativas (CALEF et al., 

2005). Aplicando-se este conceito neste estudo, tem-se a probabilidade de uma área ser desmatada 

em função dos valores médios da ET da estação seca. As análises foram realizadas considerando os 

efeitos na escala de razão de chance (odds-ratio) da variável preditora. Essa ferramenta tem sido 

amplamente aplicada em diversas áreas do conhecimento, principalmente, em estudos que incluem 

epidemiologia (ABREU et al. 2009), ecologia (MOORE e MESSINA, 2010), meio ambiente 

(LOHMANN et al., 2016), previsão de tempo (HAMILL et al, 2004; WILKS et al. 2009) e 

mudanças de uso do solo (GEOGHEGAN et al., 2001; BAVAGHAR, 2014). A descrição e detalhes 

dessa ferramenta estatística pode ser encontrada em Wilks et al. (2009) e também Hosmer et al. 

(2013). 

  Modelos estatísticos, como a RLO, assumem que os dados são independentes e 

identicamente distribuídos (OVERMARS et al., 2003). Usar modelos que ignorem esses 

pressupostos pode levar a estimativa de parâmetros imprecisos e quantificação inadequada das 

incertezas (erros padrão enviesados), com risco de se chegar a conclusões erradas (por exemplo, 

LATIMER et al., 2006 e EKSTRÖM et al., 2018). Uma alternativa é a utilização de Modelos 

Logísticos de Efeito Mistos (MLEM), dada por Twisk et al. ( 2006), que permite a incorporação 

dessas dependências por meio de efeitos aleatórios. O MLEM é uma extensão do RLO e pertence a 

um modelo linear misto generalizado, que incorpora observações espacialmente correlacionadas. 

Desta forma, estes modelos fornecem estimativas mais precisas dos parâmetros estimados, o que 

torna o teste mais sensível para captar diferenças significativas. Os modelos de efeitos mistos têm a 

flexibilidade de especificar alguns efeitos como fixos (os efeitos da população) e outros aleatórios 
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(os efeitos devido ao indivíduo), levando em consideração a correlação existente entre e intra-

indivíduos (PINHEIRO e BATES, 2000).  

Zhang e Gove (2005) e Wilks et al. (2009) descrevem a MLEM como um método de 

regressão não linear que se adéqua à previsão de probabilidade, isto é, situações em que o preditor é 

uma probabilidade e não uma quantidade física mensurável. Denotando p, a probabilidade prevista 

de um pixel ser desmatado, uma MLEM assume a forma geral, conforme Equação (3.1).  

𝑝(𝑥) =
exp [𝑓 𝑥 ]

1+exp [𝑓 𝑥 ]
          (3.1) 

em que  f(x) é uma função linear da variável preditora, X, 

f(x) = b0 + X + Z +       (3.2) 

onde p é a probabilidade de desmatamento no pixel ou valor esperado da variável dependente 

binária,   é um vetor de parâmetros de efeitos fixos,  é um vetor de parâmetros desconhecidos de 

efeitos aleatórios, X e Z são matrizes de variáveis e co-variáveis explicativas, respectivamente, e  é 

um vetor de erros aleatórios não observados. 

 

 O modelo foi enquadrado em partições de treinamento considerando o período de 2000 a 

2013, utilizando-se uma amostra aleatória sistemática e validada (YAMAMOTO e LANDIM, 2013) 

com dados de 2014. 

O MLEM, portanto, é dado pela Equação (3.3): 

 

𝑝(𝑥) =
exp [b0 + X1 + Z11 + Z22]

1+exp [b0 + X1 + Z11 + Z22]
         (3.3) 

 

onde p,  b0 e  são como definidos na equação (3.1 e 3.2), 1 e 2 são vetores de efeitos aleatórios 

associado ao i-ésimo pixel e ao i-ésimo ano, respectivamente. X1, Z1 e Z2 são matrizes de variáveis 

e co-variaveis explicativas associadas aos valores médios de ET da estação seca (ETd), ao pixel e ao 

ano, respectivamente.  

 

Desenvolveu-se um MLEM para o estado de Rondônia, Brasil, utilizando a seguinte variável 

de entrada: valor médio da ET do período seco das imagens orbitais do produto MOD16 (ETd) uma 

que vez que há evidências, conforme será demonstrado nesta pesquisa, que os valores médios de ET 

desse período são indicadores de regiões desmatadas. Os dados da variável dependente (tipo de 

cobertura do solo) foram extraídos das imagens do PRODES que foram reclassificadas de modo a 

gerar imagens binárias (0=floresta, 1=desmatado). Pixel identificado como corpos d‟água foi 

desconsiderado. Como efeitos aleatórios foram considerados as posições de cada pixel e o ano. 
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Uma vez obtidas às estimativas dos parâmetros do modelo, verificou-se a significância 

individual dos parâmetros utilizando a estatística do teste de Wald (Z) bem como a qualidade geral 

do ajuste por meio da estatística da Razão de Verossimilhança (RV), que segue uma distribuição ² 

em conjunto com o teste de Hosmer-Lemeshow (H-L), este último, com hipótese nula de que um 

modelo adequado se ajusta aos dados é sustentável (HOSMER et al., 1997). Para avaliação da 

adequabilidade do modelo, optou-se pelo parâmetro ROC (Relative Operating Characteristic) onde 

a área sob a curva (Area Under the Curve – AUC) é a medida de desempenho. Valores de AUC 

variam no intervalo de 0 a 1, em que 1 sinaliza um perfeito ajuste e 0,5 um ajuste apenas ao acaso 

(FAWCETT, 2006).  

Além disso, avaliou-se a robustez dos parâmetros do modelo logístico por meio da técnica 

estatística denominada Jackknife, proposta por Quenouille (1949, 1956) e retomado por Tukey em 

1958 (EFRON, 1982). O método é uma forma de reamostragem, pois se baseia na construção de 

sub-amostras da amostra original destinado a estimar o enviezamento e, portanto reduzi-lo, e a 

variância de estimadores em condições teoricamente complexas ou em que não se tem confiança no 

modelo especificado. De acordo com Efron (1982), esse método consiste na exclusão sequencial de 

uma observação do conjunto de dados, recalculando o estimador a partir dos valores restantes.  

 No referido estudo os parâmetros do modelo logístico foram estimados e avaliados, 

utilizando a técnica Jackknife da seguinte forma: As denominadas amostras de Jack foram 

construídas retirando-se um determinado ano da amostra original, em seguida foram estimados os 

parâmetros a partir dos anos restantes, e posteriormente o ano retirado foi avaliado. Por exemplo, na 

primeira amostra Jack os dados do período de 2001 a 2014 foram usados para estimar os parâmetros 

do modelo logístico e, os dados de 2000 foram avaliados, na segunda amostra Jack os dados do 

período de 2000, 2002 a 2014 foram usados para estimar os parâmetros do modelo logístico e, os 

dados de 2001 foram avaliados e, assim por diante, totalizando 15 amostras. 

  

3.3 Resultados e Discussão 

 

3.3.1 Análise regional da precipitação e evapotranspiração  

 

 Para analisar a variabilidade mensal da precipitação e evapotranspiração (ET), 

determinaram-se os valores médios para o estado de Rondônia, Brasil, entre o período de 2000-

2014 (Figura 3.3). Observa-se que a precipitação média mensal apresentou forte sazonalidade: 

durante os meses de novembro a março (período chuvoso), a precipitação mensal foi acima de 200 

mm mês
-1

 com o máximo observado em Janeiro de 30733 mm mês
-1

. Enquanto os meses de Maio 

a Setembro são secos com precipitação menores que 100 mm mês
-1

, com mínimo de 19±6 mm mês
-

1
 em Julho. Esta variação é coerente com a distribuição regional da precipitação para a área 
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sudoeste Amazônica (FISH et al., 1998; MARENGO, 2006). Marengo et al. (2004) enfatizam que 

durante o primeiro trimestre do ano (JFM), sistemas precipitantes como a Zona de Convergência 

Intertropical (ITCZ), Alta da Bolívia (AB), Zona de Convergência do Atlântico Sul (SACZ) dentre 

outros estão posicionados na bacia Amazônica, contribuindo de forma mais ativa e intensa para uma 

maior convergência de umidade e convecção profunda. Já durante o terceiro trimestre do ano (JJA), 

o desempenho desses sistemas de precipitação é enfraquecido, induzindo um período seco 

característico. 

 

Figura 3.3 – Valores mensais médios da precipitação estimada pelo TRMM 3B42 (barras verticais 

cinzas) e evapotranspiração estimada pelo MOD16 (linha tracejada vermelha) para todo o estado de 

Rondônia, Brasil, durante o período 2000-2014. As barbelas representam o  desvio padrão. 

 
 

Com relação a ET média para a região, os dados apresentam menores variações quando se 

compara com a precipitação. Os meses com menor e maior ET são, respectivamente, agosto (9231 

mm mês
-1

) e janeiro (1249 mm mês
-1

). O primeiro trimestre (JFM) apresentou a maior média ao 

longo do ano (1198 mm/mês), enquanto o terceiro trimestre (JAS) a menor média (9627 

mm/mês) com diminuição de até 19% da ET regional nessa estação, e com acumulado médio anual 

de 1338129 mm. Esses resultados concordam com os achados de Aguiar et al. (2006), da Rocha et 

al. (2009) e Costa et al. (2010)  para os sítios de monitoramento de fluxos de energia do projeto 

LBA que partem do padrão de ET de prolongada estação seca localizados no sul da Amazônia.  

Para compreender a variabilidade espacial do processo de ET em conjunto com a precipitação 

na região de interesse, os dados mensais foram reagrupados em intervalos de tempo sazonais, 

trimestre mais chuvoso (JFM) e seco (JJA), conforme Figura 3.4. Observa-se que o padrão espacial 

da ET não apresenta concordância com o padrão espacial de precipitação. Entre o período de janeiro 

a março (JFM) os valores máximos de ET encontram-se nos setores leste e sudeste (Figura 3.4c), a 

partir da combinação de alta incidência de radiação associado à menor cobertura de nuvens. 
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Enquanto a precipitação máxima ocorre no extremo nordeste, com valores superiores a 320 mm 

mês
-1

, embora a chuva caia quase em toda a região durante a estação chuvosa (Figura 3.4a). O 

período compreendido entre junho a agosto (JJA) caracteriza-se com acumulados médios de 

precipitação inferiores a 247 mm mês
-1

 em praticamente toda a extensão da área de estudo, porém 

com núcleos maiores que 40 mm na porção norte (Figura 3.4b). Entretanto, observa-se que esse 

período apresenta os maiores valores de ET em área de floresta tropicais no extremo norte, 

superiores a 101 mm mês
-1

 (Figura 3.4d), sendo controlado principalmente, segundo Rocha et al. 

(2009), pela disponibilidade de radiação solar e por variações nos índices de vegetação que servem 

de entrada no algoritmo MOD16, como o Índice de Área Foliar (LAI) e Índice de Vegetação 

Melhorado (EVI) e consistente com observações de campo (NEPSTAD et al. 2004; COSTA et al., 

2010). Segundo Huete et al.(2006), o aumento da ET durante a estação seca é controlado, 

principalmente, pelo o aumento do saldo de radiação em áreas compostas por florestas tropicais 

úmidas. Entretanto, de acordo com Aragão et al. (2007), áreas de transição entre os biomas e 

cerrado localizadas no centro leste e sudeste de Rondônia, que se caracterizam principalmente pela 

conversão  de vegetação natural em pastagens e áreas agrícolas com suscetibilidade ao estresse 

hídrico, apresentam os menores valores de precipitação e ET conforme observa-se nas Figuras 3.4b 

e d.  

 

Figura 3.4 - Precipitação média acumulada (dados TRMM) para (a) estações chuvosas e (b) secas e 

ET acumulado médio (MOD16) para (c) período chuvoso e (d) seco para Rondônia, Brasil. A linha 

de contorno representa os limites das áreas desmatadas em 2014, de acordo com o PRODES. 
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3.3.2 Efeitos da mudança do uso e cobertura do solo na evapotranspiração. 

 

 Foi realizada uma análise de agrupamento de acordo com os valores médios da ET. 

De acordo com a análise de agrupamento, para o estado de Rondônia três sub-regiões homogêneas 

foram suficientes para representar a variabilidade da ET na área de estudo às quais foram obtidas 

considerando, principalmente, a intensidade e padrão sazonal desse processo (Figura 3.5). Os 

grupos formados foram avaliados pelo Índice de Silhouette (IS) os quais apresentaram, em média, 

índices positivos variando entre 0,34 a 0,68 com média de 0,44. Esses valores indicam que a 

maioria das amostras (pixels) foi alocada nos seus respectivos grupos. Para cada um dos três grupos 

(R1, R2 e R3), obteve-se análises comparativas das estimativas do processo de ET em regiões de 

Floresta (F), Desmatado (D) e de Não_Floresta (NF) para os períodos sazonais. A Tabela 1 

sumariza algumas estatísticas descritivas para a estação chuvosa (JFM) e seca (JJA) da região de 

estudo assim como o incremento percentual no valor da estação seca em comparação com o valor 

da estação úmida para os diferentes tipos de cobertura do solo.  

 Na seqüência, analisaram-se polígonos, selecionados aleatoriamente, dentro de cada sub-

região, distribuídos espacialmente conforme indicados pelo ponto central dos polígonos de área de 

500 m² (Fig. 3.5a). Dois polígonos foram selecionados em R1 (denominados R1.1, R1.2), três em 

R2, pois compreende uma área maior (R2.1, R2.2 e R2.3) e dois em R3 (R3.1, R3.2). Gráficos 

sazonais com seus respectivos desvios padrões foram construídos para cada sub-região com seus 

respectivos polígonos (Fig. 3.5c, 3.5d e 3.5e). De acordo com painel inferior da Fig. 3.5, observou-

se que em geral, as curvas médias dos polígonos se encontram dentro do desvio padrão das curvas 

regionais das sub-regiões que apresentam o mesmo comportamento sazonal. Estes resultados 

reforçam que as sub-regiões homogêneas (R1, R2 e R3) determinadas pela Análise de Cluster são 

suficientes para representar a variabilidade dos valores médios sazonais de ET da região de 

interesse. Desta forma as próximas análises estatísticas comparativas foram realizadas sob as sub-

regiões homogêneas. 

 

Figura 3.5 - Painel superior: Distribuição espacial das regiões homogêneas (a). Os pontos pretos 

indicam os centros dos polígonos e o contorno preto representa os limites das áreas desmatadas para 

2014, de acordo com o PRODES. Painel inferior: Média mensal acumulada e desvio padrão de ET 

para cada sub-região (b), Média mensal acumulada e desvio padrão da ET para os polígonos de 

cada sub-região (c) R1, (d) R2 e (e) R3. 
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Observa-se pela Figura 3.5a que a sub-região R1 foi formada por pixels localizados ao norte 

do Estado, e se caracteriza por apresentar os menores valores de ET na estação úmida e os maiores 

na estação seca (Figura 3.5b). Este padrão é semelhante ao observado por da Rocha et al., (2004) e 

Rocha et al.,(2009) para regiões de florestas tropicais  úmidas da região amazônica. Esses autores 

mostraram que a radiação líquida é o principal controle da ET nessas áreas. Diferentemente, as sub-

regiões R2 e R3, situadas abaixo de, aproximadamente, 10º S de latitude, apresentaram 

comportamento oposto, isto é, os maiores valores de ET são observados na estação úmida, com 

drástica queda na estação seca. Embora essas regiões (R2 e R3) tenham comportamentos sazonais 

semelhantes, no período seco as curvas de ET apresentam magnitudes diferentes. Onde a R2 reduz 

em torno de 16%, enquanto a R3 cerca de 37% (Tabela 1).  

Esses resultados corroboram com estudos relatados em regiões de florestas tropicais com 

prolongada estação seca do sul da Amazônia (ROCHA et al., 2009; COSTA et al. 2010). Essas 

regiões em média recebem menos chuva conforme é observado na Figura 3.4b, e consequentemente 
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menos armazenamento de água. Além disso, o efeito do Solstício de inverno abaixo de ~10º S reduz 

significativamente a radiação incidente no topo da atmosfera, o que pode diminuir a radiação 

liquida neste período do ano. Faz-se importante destacar que a sub-região R3 bem como os menores 

valores de ET do período seco (Figura 3.4d) localiza-se, em quase sua totalidade, na área desmatada 

segundo o PRODES. Estes resultados são um indicativo que a ET, do período seco, pode ser uma 

variável utilizada para se determinar regiões desmatadas na Amazônia, fato este que será discutido 

no decorrer deste artigo. 

Como observado na Figura 3.5 e pela Tabela 1, que em média a ET mostra alguma 

variabilidade entre os meses e entre as três superfícies de cobertura do solo apresentando na estação 

chuvosa os maiores valores de ET e os menores no período seco (com exceção da sub-região R1). 

Essas amplitudes na superfície de floresta são menores, explicadas pelas raízes profundas das 

mesmas que podem manter grande absorção de água do solo mesmo após um longo período seco 

(von RANDOW et al., 2004). Entretanto, nota-se pela Tabela 1 que em média essa variabilidade 

(redução da ET da estação chuvosa para seca) pode variar de 5 a 28% dependendo do tipo de 

cobertura do solo e de 16 a 37% dependendo da sub-região.  

A região R1, por exemplo, apresentou aumento médio de ET de 4% para o período seco. 

Para as regiões R2 e R3, observou-se reduções e comportamentos sazonais semelhantes, porém com 

amplitudes distintas. Enquanto na R2 a redução variou entre 11 a 22%, na R3 oscilou em torno de 

22 a 46% (Tabela 1), principalmente nas superfícies classificadas como desmatadas que são 

caracterizadas por maior albedo e vegetação com raízes rasas as quais retiram água armazenada 

somente das camadas superficiais do solo (von RONDOW et al., 2004; HOUSPANOSSIAN et al., 

2017).   

 

Tabela 3.1 - Variabilidade sazonal e Variação Percentual (VP) no valor da ET da estação seca em 

comparação com o valor da estação úmida para diferentes tipos cobertura do solo e para as sub-

regiões homogêneas (R1, R2, R3), Rondônia-Brasil (2000-2014). 

Superfície Período 
ET (mm mês

-1
) 

R1 R2 R3 Média 

Floresta Úmido 111,43 119,95 124,36 117,56 

Seco 119,94 107,96 96,816 111,39 
VP +8% -11% -22% -5% 

Desmatado Úmido 112,54 120,56 124,97 121,18 

Seco 113,411 93,419 69,620 86,124 
VP +1% -22% -44% -28% 

Não_Floresta Úmido 108,95 118,28 105,911 114,410 

Seco 113,615 97,620 57,527 86,427 

VP +4% -17% -46% -24% 

Média Úmido 110,9 119,5 118,4 117,7 

 

Seco 115,6 99,3 74,6 94,6 

 
VP +4% -16% -37% -19% 
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Para quantificar o efeito sobre a mudança da cobertura vegetal de floresta para uma 

superfície desmatada na ET, as diferenças absolutas entre valores dos pixels nessas regiões, 

calculada por pela diferenças e divididas pelas estimadas na floresta, são apresentadas nos 

histogramas das curvas de distribuição de densidade normal (Figura 3.6). Para esta análise utilizou-

se toda a região de estudo, bem como para as sub-regiões obtidas na Análise de Agrupamento. 

Observou-se que a mudança mais significativa ocorreu na estação seca (Figura 3.6, painel direito). 

A ET reduz em média 28,3% quando se muda de uma região de floresta para desmatada (Figura 

3.6b). A curva de densidade probabilística indicou que a superfície desflorestada apresenta maior 

variabilidade, com distribuição bimodal. Esta configuração regional da estação seca foi observada 

nas demais sub-regiões (Fig. 3.6d, 3.6f e 3.6h), porém com menor protuberância da curva de 

densidade na R1 (Fig. 3.6h). Isso pode estar associado à variabilidade espacial dos valores de ET 

(Fig. 3.6d) condicionados pela distribuição espacial da precipitação (Fig. 3.4b) que regionalmente 

apresenta gradiente norte-sul com maiores taxas observadas na porção norte. Este gradiente varia de 

orientação e intensidade quando se observa por sub-região. Nas regiões R1 e R2, por exemplo, o 

gradiente tem orientação leste-oeste, porém com menor intensidade em R1 o que justifica o padrão 

das curvas na Fig. 3.6d. Para R3 o gradiente tem orientação mais acentuada norte-sul. Em 

contrapartida, para a estação úmida as curva de densidade probabilística apresentou similaridades, 

sugerindo pouca variabilidade entre os dois tipos de superfície. Porém, para a superfície desmatada, 

a ET apresentou valores 4,3% mais elevada (Figura 3.6a) que pode está associada à maior 

disponibilidade de energia solar. Os efeitos observados na estação chuvosa não foram significativos 

a 5% de significância de acordo com o teste t de Student. Ao contrário da estação seca, que 

apresentou significância estatística (valor-p <0,05).  

 

Figura 3.6 - Histogramas do efeito relativo da mudança de Floresta (F) para Desmatamento (D) para 

Evapotranspiração para estação chuvosa (painel esquerdo) e estação seca (painel direito), para todo 

Estado (a e b), R1 (c e d), R2 (e e f) e R3 (g e h). 

(a) 

 

(b) 
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(c) 

 

(d) 

 
(e) 

 

(f) 

 
 

(g) 

 

(h) 

 
  

Esses resultados corroboram aos encontrados por estudos anteriores utilizando o método de 

covariância de vórtice onde se observou redução da ET quando se altera vegetação natural por uma 

antropogênica. Eichelmann et al. (2018) na região central da Califonia observou que a ET dos locais 

agrícolas (como pastos) são significativamente menores do que regiões de zona úmidas (como 

pantanais). von Randow et al. (2004), no Brasil, ao analisar as diferenças sazonais da 

evapotranspiração em duas coberturas vegetais contrastantes  (floresta e pastagem) em Rondônia 

para a estação chuvosa e seca encontraram taxas de 21 e 41% menores na superfície de pastagem 

quanto comparada com a superfície de floresta, respectivamente. Em contra partida, nossos 

resultados diferem do referido estudo para a estação chuvosa em que os valores da região 

desmatada tendem a ser 4,3% maiores.  
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Não é possível afirmar se essa diferença para a estação chuvosa é real ou um elemento de 

estimativas imprecisas em um ou mais elementos de entrada do produto MOD16 associada às 

incertezas de dados meteorológicos de entrada em áreas de floresta e ou desmatada, bem como a 

qualidade dos dados de entrada de uso e cobertura da terra. Isso já foi concluído por Zhao, et al. 

(2006), que avaliaram a sensibilidade de alguns parâmetros do MODIS para as incertezas de dados 

meteorológicas de entrada em áreas vegetadas globais. Esses autores descobriram que as reanálises 

meteorológicas podem introduzir erros substanciais a essas estimativas. Ruhoff  et al. (2012) no 

Brasil, também concluiu que as principais incertezas do produto MOD16, em áreas de pastagem, 

podem estar intrinsecamente relacionadas a qualidade dos dados de entrada derivados do sensor 

MODIS, principalmente, os dados de uso e cobertura da terra do produto MOD12Q1. Entretanto às 

incertezas associadas ao processo de medição (fechamento do balanço de energia) e as séries curtas 

de dados dos dados observacionais (in situ) podem contribuir para as diferenças observadas. Em 

todo caso, essas hipóteses devem ser cuidadosamente estudadas no futuro com um período de dados 

suficientemente longo para avaliar os fatores que estão influenciando as diferenças da ET nesta 

estação. 

 

3.3.3 Modelo para identificação de áreas desmatadas com base em dados de ET. 

 

Como verificado por meio das análises anteriores onde os valores médios da ET do período 

seco das regiões desmatadas são significativamente diferentes das de floresta e que pela análise de 

agrupamento essas diferenças podem ser um indicativo de superfícies desmatadas. Desta forma, 

realizou-se uma análise de regressão logística tendo como variável dependente um mapa binário do 

tipo de cobertura do solo e como variável independente ou preditora o valor médio da ET do 

trimestre mais seco (ETd). Como o objetivo do modelo foi identificar áreas desmatadas para anos 

posteriores ao período de estudo. Assim, as próximas análises foram realizadas para o modelo 

determinado usando dados de ET para as estações secas de 2000 a 2013 e avaliado com dados de 

2014. No entanto, a robustez dos parâmetros foi avaliada utilizando o método Jackknife conforme 

discutido nos próximos parágrafos. 

Os coeficientes e as estatísticas de avaliação do modelo de regressão logística estão listados 

na Tabela 2. Para o período de estudo, a probabilidade de uma região ser desmatada foi significativa 

e negativamente relacionada com os valores médios da ETd. O modelo de regressão logística propôs 

que o desmatamento é uma função da ET, isto é, para cada decréscimo em uma unidade nos valores 

da ET da estação seca, a chance na escala logit (log-odds) de desmatamento aumenta em 0,2820. 

Em outras palavras, as chances de uma superfície ser desmatada é 0,75 (odds-rate) ou 25% maior 

quando se diminui em uma unidade o valor da ET do período seco.  
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A relação negativa do valor da ET do período seco com as chances de uma superfície ser 

desmatada é coerente, pois o mecanismo de manutenção da vegetação degradada (desmatada) nesse 

período do ano reduz o processo de ET aumentando as chances de um solo ser desmatado, uma vez 

que possuem raízes curtas o que dificulta a retirada de umidade do subsolo (ROCHA et al., 2009). 

Em contrapartida, superfícies florestadas com raízes profundas mantêm o processo de ET nesse 

período (diminuindo as chances de ser um solo degradado). 

Por meio da técnica estatística Jackknife, notou-se que as estimativas dos parâmetros do 

modelo logístico obtiveram desempenho bem semelhante entre as amostras Jack, tendo pouca 

variação entre os valores estimados como o Standard Error (SE) da estimativa (variação entre o 

valor observado e o previsto, medida da acurácia das predições) bem como a AUC, que variou de 

0,786 a 0,943 com média de 0,8560,043 um indicativo da robustez do modelo proposto (ver anexo 

2 da tese). Para fins de predição da última amostra de Jack, o modelo foi bem ajustado de acordo 

com as estatísticas de qualidade (Tabela 2). O teste ² foi significativo (p<0.05), sugerindo que a 

hipótese de um bom modelo é sustentável.  A área sob a curva ROC (AUC) gerado entre os dados 

do modelo e o observado de 2014 foi de 0,865, que pode ser tomado como sinal de boa capacidade 

de discriminação com precisão de 86,5%. Estudos anteriores relacionados à análise da mudança da 

cobertura florestal utilizaram técnica de regressão logística com mais de uma variável explicativa 

(AREKHI, 2011; ARAGON et al., 2012; KUMAR et al., 2014) encontram valores de AUC 

variando entre 83 a 96%. Isso sugere que o modelo aqui proposto utilizando apenas uma variável 

preditora igualasse a modelos mais complexos incentivando, desta forma, a inclusão desta variável 

em estudo futuros ou até mesmo o aprofundamento da utilização desta variável com técnicas mais 

elaborada, como a de Redes Neurais Artificiais (DREISEITL e MACHADO, 2002; VARAMESH 

et al., 2017). 

 

Tabela 3.2 - Resultado da Regressão Logística para identificação da probabilidade de superfície 

desmatada para o período de 2000 a 2013 e validados com dados de 2014. 

Parâmetros b SE b 
Wald‟s 

test 

e
b
 

(OR) 
H-L 

² 

(RV) 
AUC 

Intercepto (b0) 9,5487 4,8381 * - 
** * 0,865 

ETd -0,2820 0,0578 * 0,754 

OR: odds-ratio; H-L: Teste de Hosmer&Lemeshow; RV: Teste Razão de Verossimilhança; b: 

coeficiente; SE: erro padrão. *Significativo à 5%; **Não significativo à 5%. 

 

Além das estatísticas e coeficientes do modelo, o resultado final do processo de regressão 

logística é um mapa espacializado das probabilidades definidos por valores entre zero e 1 (Figura 

3.7). Quanto mais esses valores são próximos de 1, melhor eles indicam a probabilidade de 

encontrar superfícies desmatadas. Um limite de 0,5 pode ser usado para distinguir os dois casos em 
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que o desmatamento ocorreu ou não (DAI e LEE, 2002). A Figura 3.7a apresenta o mapa de 

probabilidade obtido neste estudo. Observa-se por esta figura que as maiores probabilidades estão 

associadas a regiões tipicamente desmatadas e as menores em regiões de florestas. Contudo 

ressalta-se que os mapas de probabilidade obtidos não garantem que as áreas identificadas sofreram 

ou sofrerão desmatamento; eles representam apenas uma medida de vulnerabilidade de uma 

superfície ao desmatamento com base em variáveis explicativas significativas. Quando categorizada 

essas probabilidades (Figura 3.7b), a partir do limiar adotado, observa-se boa concordância com a 

distribuição espacial observada para 2014 (Figura 3.7c). 

 

Figura 3.7 - Mapa de probabilidade ao desmatamento previsto pelo modelo de regressão logística 

(a), mapa categorizado com limiar de 0,5 (b) e mapa de cobertura do solo de acordo com o 

PRODES para 2014 (c), Rondônia, Brasil. 

 
 

Como em qualquer modelo, a qualidade pode ser melhorada pela introdução de novas 

variáveis que podem contribuir para explicar a distribuição espacial do desmatamento tais como: 

elevação, declive, distâncias de rodovias, densidade populacional e áreas residenciais dentre outros. 

Embora esses fatores possam influenciar na identificação e ou previsão do desmatamento, este é em 

última instancia, a soma de milhares de eventos locais, incluindo atributos fisiográficos, acesso a 

infraestrutura e políticas públicas (GARCIA et al., 2007). No entanto, nossas análises demonstraram 
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que a ET do período seco é uma variável potencialmente viável para a geração de um mapa de 

desmatamento. 

Como vantagem de se usar valores de ET para identificar áreas desmatadas, destaca-se dois 

fatores: o primeiro que a ET da estação seca mostrou-se, conforme nossas análises anteriores, um 

bom indicador de áreas desmatadas uma vez que a mudança no tipo de cobertura florestal afeta 

diretamente o regime de ET (FOHRER et al., 2001; YANG et al., 2012); segundo que atualmente 

há uma variedade de produtos, disponíveis gratuitamente, que estimam a ET por meio do 

sensoriamento remoto, conforme resumido em Trambauer et al., (2014) o que reduz, 

significativamente, o tempo e o custo com tratamento dos dados de sensoriamento remoto. Com 

relação às limitações ficam por conta da resolução espacial de cada produto de ET, que em geral é 

de moderada resolução (de 0,5 a 1 km), afetando a captura detalhada das alterações ocorridas em 

superfície principalmente em áreas de transição.  

Outra questão que pode afetar os resultados do modelo são os anos de eventos extremos de 

seca sobre a Floresta Amazônica. Esses anos extremos podem prolongar a estação seca alterando de 

forma significativa os valores médios de ET de áreas de florestas, associado ao forte déficit hídrico 

e redução das copas das arvores (BROWN et al., 2011; SAATCHI et al., 2013)  dificultando a 

distinção de áreas já desmatadas com as de florestas. 

 Os resultados desta análise basearam-se no pressuposto de que os mapas de cobertura do 

solo são precisos. Além disso, a precisão dessa avaliação depende da qualidade e precisão dos 

dados extraídos dos mapas de ET incluída no modelo. Esses dados são os mais detalhados e 

abrangentes atualmente disponíveis para a região amazônica.  

 

3.4 Conclusões 

 

 Neste estudo avaliou-se o processo de ET, com foco da influencia dos níveis atuais do 

desmatamento na evapotranspiração real, para o sudeste da Amazônia brasileira a partir dos dados 

de sensores remotos de evapotranspiração oriundos do produto MOD16A2 considerando o período 

de janeiro de 2000 a dezembro de 2014. As análises comparativas de ET foram calculadas para três 

tipos de cobertura do solo (Floresta, Desmatado e Não_Floresta) de acordo com a classificação de 

superfície do projeto PRODES para o estado de Rondônia, Brasil.  

Em geral, os resultados indicaram que os dados mensais do MOD16 podem fornecer uma 

representação satisfatória da mudança da ET para grandes áreas da Amazônia brasileira. Entretanto, 

as estimativas da ET por meio do sensoriamento remoto continuam sendo um desafio devido às 

incertezas nos dados de entrada e fator de escala. No entanto, esta abordagem demonstrou o 

potencial para avaliar as mudanças no processo de ET devido às alterações na cobertura e uso do 
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solo e na caracterização climática possibilitando identificar com boa precisão a sazonalidade e 

tendências em escalas regionais. 

Nossos resultados indicaram que o desmatamento promoveu uma diminuição significativa da 

ET no período seco e um relativo acréscimo na estação chuvosa. Pela análise de clusters foi 

possível verificar que essas diferenças podem variar significativamente de uma sub-região para 

outra, sugerindo a alta variabilidade espacial do processo de ET na região de estudo. Contudo, o 

desmatamento sozinho não pode explicar todas as mudanças recentes no equilíbrio hídrico na região 

de estudo, pois outras atividades antrópicas, como irrigação e criação de reservatórios, também 

atuam para modificar a ET, ou seja, o tempo de resposta à mudança em escala regional depende da 

escala estudada. Portanto, os resultados dos processos de fluxo de energia e ou balanço hídrico 

obtidos em áreas pequenas podem ser diferentes daqueles em áreas maiores, evidenciando a 

necessidade de analisar as respostas em diferentes escalas.  

A preparação do mapa de probabilidade ao desmatamento utilizando apenas dados de ET é um 

grande passo frente à gestão dos recursos hídricos, riscos ambientais e modelagem estatística. O 

modelo desenvolvido neste estudo que é possível aplicá-lo para identificar padrões de 

desmatamento e indicar onde concentrar maior atenção para aplicação de medidas de políticas 

públicas e alcançar melhores resultados. Descobriu-se que o padrão espacial do desmatamento pode 

ser identificado por fatores biofísicos como a ET com precisão de 87%, desde que mantidas as 

condições climáticas médias do meio ambiente. O modelo de regressão logística mostrou-se uma 

técnica promissora para utilização das tendências futuras de desmatamento na região amazônica.  

A validação mostrou que a variável independente incluída no modelo tem poder explicativo 

suficiente para discriminar entre áreas de florestas e desmatadas. Desta forma, entidades de 

gerenciamento e monitoramento ambiental e recursos hídricos, com informações e recursos 

limitados, terão mais uma alternativa de ferramenta de baixo custo e fácil manipulação para 

construir mapas de áreas mais susceptíveis à pressão do desmatamento. Contribuindo também para 

o monitoramento da floresta e o estabelecimento de políticas publicas para a prevenção e controle 

do desmatamento na Amazônia Legal. 
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CAPÍTULO 4 

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF DEFORESTATION ON CLOUD MICROPHYSICS 

USING REMOTE SENSING DATA IN AMAZONIA. 

(Análise da influência do desmatamento na microfísica das nuvens utilizando dados de 

sensoriamento remoto na Amazônia) 

 

RESUMO 

 

Estudos têm demonstrado que o desmatamento desenfreado pode provocar alterações nos fluxos de 

energia e umidade com implicações no clima local e regional. Esses estudos, em geral, concentram-

se no entendimento de como o ciclo hidrológico local/regional – especificamente a precipitação e 

evapotranspiração, são impactadas pelo desmatamento, mas poucos estudos investigaram 

quantitativamente esses impactos na microfísica das nuvens em regiões de florestas tropicais como 

a Amazônia. Este estudo teve como objetivo avaliar quantitativamente os impactos do 

desmatamento nos parâmetros microfísicos da nuvem, baseado em dados espectrais extraídos de 

sensores orbitais ativos e passivos do satélite TRMM. A fim de gerar estatísticas comparativas 

desses parâmetros em regiões de floresta e não floresta da Amazônia Brasileira. A área de estudo 

compreendeu o estado de Rondônia, Brasil. Como metodologia realizou-se as análises nos 

parâmetros microfísicos extraídos dos sensores Microwave Imager – TMI e do Precipitation Radar 

- PR dos produtos 2A-CLIM e 2A25, respectivamente, considerando o período de 2000 a 2013. Do 

TMI os parâmetros considerados foram: Conteúdo integrado de água de chuva (Rain Water Path – 

RWP), Conteúdo integrado de gelo (Ice Water Path – IWP), Precipitação convectiva (Convective 

Precipitation – CP), Taxa de precipitação em superfície (Surface Precipitation – SP) e Precipitação 

Congelada em superfície (Frozen Precipitation – FP), já os parâmetros do 2A25 foram: Nível de 

Congelamento (Freezing Height – FH) e Tipo de Chuva (Rain Type – RT). Dados do tipo de 

cobertura da terra oriundo do projeto de Monitoramento da Floresta Amazônica por Satélite 

(PRODES) e de relevo, do Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM) foram utilizados para 

complementar as análises. Este último a fim de verificar a influência da topografia com os 

parâmetros microfísicos e, assim considerar um limiar de elevação para as análises comparativas 

para evitar viesses oriundos dessa variável. Os resultados mostraram que o relevo local influencia 

nos parâmetros microfísicos sendo mais pronunciado a partir de 721 metros de altitude. Nossas 

analises também indicaram que o nível do desmatamento local produziu aumentos significativos 

nos parâmetros RWP e IWP de 11 e 13% (valor-p<0,05), respectivamente, associados à maior 

frequência de episódios de tempestades severas, e reduções para os parâmetros CP, SP e FP que 

variaram entre 7,9, a 9,2% (p-valor<0,05) devido à menor quantidade de precipitação observada 

nesse tipo de tempestades em áreas desmatadas, resultante de circulações de mesoescala. Mudanças 

para os parâmetros FH e TP não foram significativos (p-valor>0,05), porém um ligeiro aumento 

para FH e maior frequência de chuvas do tipo convectivas em áreas desmatadas foram observadas. 

Isto sugere que a estrutura microfísica da nuvem se apresenta com características distintas quando 

relacionadas a áreas de florestas e desmatadas da Amazônia. 
 

Palavras-chave: PRODES; TRMM, SRTM; Rondônia. 

 

da Silva, H. J. F.; Gonçalves, W. A.; Bezerra, B. G. Analysis of the influence of deforestation in 

cloud microphysics using remote sensing in the Amazon. Artigo em fase final para submissão.  
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ABSTRACT 

 

 

Studies have shown that rampant deforestation can cause changes in energy and moisture flows 

with implications for local and regional climate. These studies, in general, focus on understanding 

how the local/regional hydrological cycle - specifically precipitation and evapotranspiration - are 

impacted by deforestation, but few studies quantitatively investigated these impacts on cloud 

microphysics in regions of tropical forests such as the Amazon. This study aimed to was to 

quantitatively evaluate the impacts of deforestation on the microphysical parameters of the cloud, 

based on spectral data extracted from active and passive orbital sensors of the TRMM satellite. In 

order to generate comparative statistics of these parameters in forest and non-forest regions of the 

Brazilian Amazon. The study area comprised the state of Rondônia, Brazil. As methodology, 

analyzes were performed on the microphysical parameters extracted from the Microwave Imager - 

TMI and Precipitation Radar - PR sensors of the 2A - CLIM and 2A25 products, respectively. From 

the TMI, the parameters considered were: Rain Water Path - RWP, Cloud Water Path - IWP, 

Convective Precipitation - CP, Surface Precipitation - SP and Frozen Precipitation - FP, the 

parameters of 2A25 were: Freezing Height - FH and Rain Type - RT. Data from the land cover type 

from the Amazon Rainforest Forest Monitoring (PRODES) and relief projects of the Shuttle Radar 

Topographic Mission (SRTM) were used to complement the analyzes were used to complement the 

analyzes. This last one in order to verify the influence of the topography with the microphysical 

parameters and, thus, to consider a lifting threshold for the comparative analyzes to avoid the bias 

arising from this variable. The results showed that the microphysical cloud parameters that, in 

general, the local relief influence in the microphysical parameters being more pronounced from 721 

meters of altitude. Our analyzes also indicated that the level of local deforestation produced 

significant increases in the RWP and IWP parameters of 11 and 13% (p-value <0.05), respectively, 

associated with the higher frequency of severe storm events, and reductions for CP, SP and FP 

parameters ranging from 7.9 at 9.2% (p-value<0.05) due to the lower amount of precipitation 

observed in this type of storm in deforested areas, resulting from resulting from mesoscale 

circulations. Changes for FH and TP parameters were not significant (p-value> 0.05), but slight 

increase for FH and higher frequency of convective type rainfall in deforested areas were observed. 

This suggests that the microphysical structure of the cloud presents itself with distinct 

characteristics when related to forest areas and deforested areas of the Amazon. 

 

Keywords: PRODES; TRMM; SRTM; Rondônia. 
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4.1. Introdução 

 

A precipitação é o componente mais importante e estudado do ciclo hidrológico devido ser 

uma das variáveis determinantes do clima responsável pela modulação das estações chuvosas e 

secas de uma região, o que impacta de forma significativa a vida no planeta. Mudanças nos padrões 

espaciais e temporais na precipitação de uma região são observadas até por pessoas fora do meio 

científico (GONÇALVES et al., 2013). Esse autor relata que os vários processos que ocorrem na 

atmosfera e no meio ambiente podem ocasionar o resultado final dessas mudanças.  

A mudança do uso da terra devido, principalmente, ao aumento das atividades antrópicas 

associadas ao agronegócio e a pecuária extensiva é algo que pode causar mudanças nos padrões de 

precipitação (NÓBREGA et al., 2014). Vários estudos com objetivo de entender os impactos da 

remoção desordenada da floresta ou desmatamento foram realizados nas últimas décadas. Tolle et 

al. (2017) relata que esses impactos podem ser manifestados através de mudanças súbitas no albedo 

que afeta a evaporação e transpiração (necessários para a produção de chuva) bem como no 

particionamento de fluxos de calor sensível (H), latentes (LE) e de solo (PIELKE et al. 2002). 

Gonçalves et al. (2013) comenta que quando a floresta é removida, o que ocorre, na verdade, é um 

desequilíbrio no fornecimento de umidade e energia para a atmosfera. 

O desmatamento é uma prática que assola a floresta Amazônica por várias décadas. O Brasil 

tem atuado pela redução do desmatamento da Amazônia desde o final do século XX, quando as 

discussões sobre a preservação da floresta foram incitadas. Parte desses esforços são respostas às 

pressões internacionais exercidas desde as conferências de Estocolmo de 1972 até a do Rio de 

Janeiro em 2012. Desde então, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, tem realizado o 

monitoramento do desmatamento amazônico utilizando imagens de Satélite através do Projeto de 

Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal – PRODES, que estima as taxas anuais de 

desmatamento. Essas informações são utilizadas por entidades governamentais e não 

governamentais para o estabelecimento de políticas públicas visando a preservação da floresta 

(PRODES, 2016). 

Após o período que compreendeu de 1988 a 2005 de desmatamento ostensivo, com taxa 

média de 2x10
4
 km

2 
ano

-1
, a taxa de desmatamento caiu consideravelmente para ~1,4x10

4 
km² ano

-1
 

nos últimos anos (PRODES, 2016). Devido, principalmente, a intensificação das políticas públicas 

para preservar a floresta (NOBREGA, 2014). No entanto, mais recentemente, essas taxas voltaram a 

aumentar, principalmente, na região conhecida como arco do desmatamento. Nesta área as 

tendências de desmatamento têm se mostrado mais complexas e agindo em escalas múltiplas, 

envolvendo, principalmente, fatores políticos e econômicos (AGUIAR et al., 2006; DALLA-NORA 

et al., 2014). 
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Estudos têm demonstrado que o desmatamento desenfreado pode provocar alterações nos 

fluxos de energia terrestres com implicações no clima local e regional (ROY e AVISSAR, 2002; 

FISCH et al., 2004; DURIEUX et al., 2003; CHANGNON e BRAS, 2005). Resultados de modelos 

climáticos globais de resolução grosseira (grades de 1°-5°) sugerem aumento na temperatura do ar 

em superfície, reduções na precipitação local, evapotranspiração dentre outros efeitos (NOBRE et 

al., 1991;. XUE e SHUKLA, 1993; D‟ALMEIDA et al., 2007). Entretanto os modelos numéricos de 

mesoescala, com resoluções mais finas (grades < 1°), demonstram resultados opostos aos modelos 

globais, isto é, aumento na precipitação e evapotranspiração, por exemplo. Embora também, 

eventualmente, apresente diminuições consistentes dependendo da dimensão da área desmatada 

(ROY e AVISSAR 2002; D‟ALMEIDA et al., 2007). 

Esses efeitos conflitantes dos modelos de mesoescala são devido à maior minúcia dada na 

representação hidrológica em resposta ao desmatamento e, também na destreza de capturar a 

heterogeneidade horizontal (fluxos de energia) na superfície turbulenta (VERGOPOLAN et al., 

2016). Esses autores relatam que uma representação mais realística dos fluxos de energia é 

importante, pois eles podem induzir circulações locais reforçando as circulações de mesoescala 

associados ao aumento da convecção local induzidos termicamente pelos fluxos de LE e H (NEGRI 

et al. 2004; KNOX et al. 2011). 

Estes estudos se concentraram, principalmente, no entendimento de como o ciclo 

hidrológico local/regional – especificamente a precipitação e evapotranspiração, são impactadas 

pelo desmatamento, mas poucos estudos investigaram quantitativamente esses impactos na 

microfísica das nuvens em regiões de florestas tropicais como a Amazônia.  

O estudo da microfísica da nuvem está baseado na análise das partículas (líquidas ou sólidas 

– cristais de gelo) que compõem a nuvem (LAMB, 2015). Os produtos de sensoriamento remoto 

baseados em observações de satélites fornecem uma boa cobertura espacial e são capazes de 

descrever processos físicos e microfísicas de escalas mais finas (VERGOPOLAN et al., 2016).  

Mattos e Machado (2011) realizaram um estudo para analisar propriedades físicas e 

microfísicas dos Sistemas Convectivos de Mesoescala e relâmpagos nuvem-solo para o Sul do 

Brasil utilizando dados dos canais de infravermelho do satélite GOES-0 e NOAA-18 e microondas 

do TRMM. Da mesma forma, Tubul et al. (2017) analisaram a relação entre o conteúdo de água 

líquida integrado nas nuvens e a taxa de precipitação superficial utilizando dados do MODIS e 

TRMM. Enquanto muitos outros estudos investigaram o papel dos aerossóis suprimindo e/ou 

modificando as propriedades microfísicas das nuvens utilizando dados orbitais (ROSENFELD, 

1999; JIANG et al., 2006; CARRIO et al., 2007; BERG et al. 2008). No entanto, eles não avaliaram 

diretamente o impacto do desmatamento nas propriedades microfísicas das nuvens por meio de 

análises estatísticas comparativas. 
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A floresta Amazônica, devido a sua grande extensão, é altamente heterogênea e fortemente 

acoplada ao seu ciclo atmosférico e hidrológico circundante (VERGOPOLAN et al., 2016). Deste 

modo, a determinação de alterações nos constituintes dos componentes hidrológicos como da 

microfísica da nuvem não é algo trivial. Com os crescentes avanços nas estimativas de variáveis 

ambientais por meio do sensoriamento remoto, a expansão desse acoplamento é mais facilmente 

alcançável. 

Para uma abordagem mais abrangente destinada a melhorar a compreensão do efeito do 

desmatamento na microfísica das nuvens na Amazônica, especificamente em Rondônia que possui 

uma grande extensão de vegetação modificada pelo desmatamento. O presente estudo visa avaliar 

como as mudanças na cobertura da terra afetam as propriedades microfísicas das nuvens 

considerando os níveis atuais de desmatamento em escala regional, através dos sensores orbital 

ativo e passivo do satélite TRMM. Tendo como foco principal as alterações na microfísica das 

nuvens entre regiões de florestas e desmatadas de acordo com dados do PRODES, com o objetivo 

especifico de identificar diferenças nas estatísticas entre essas áreas. 

 

4.2. Material e Métodos 

  

A área de estudo corresponde ao estado de Rondônia, situado entre as latitudes 7°58‟ e 

13°43‟S, e longitudes 59°50‟ e 66°48‟ W (sudoeste da Amazônia).  O Estado cobre uma área de 

aproximadamente 240.000 km
2
, sua população é de 1.600,000 habitantes (IBGE, 2010). O clima é 

do tipo tropical, úmido e quente, durante todo o ano.  De acordo com a classificação de Kôppen, a 

região possui um clima do tipo Am – Clima Tropical Chuvoso, com média climatológica da 

temperatura do ar, superior a 18°C – megatérmico (ALVARES et al., 2013). Mais informações da 

condições morfoclimáticas da área de estudo podem ser encontradas na seção 3.2.1 da tese. 

Os dados usados neste trabalho provenientes do tipo de cobertura da superfície terrestre 

(floresta e desmatado) foram extraídos das imagens raster do PRODES, com resolução espacial de 

60 metros. Este programa realiza o monitoramento do desmatamento por corte raso (remoção total 

da floresta) para a Amazônia Legal (INPE, 2016). Os dados referentes às estimativas dos 

parâmetros microfísicos e de chuva foram extraídos dos produtos 2A-CLIM (proveniente do sensor 

Microwave Imager – TMI) e 2A25 (provenientes do Precipitation Radar – PR) do satélite TRMM 

que se referem à precipitação superficial e perfis verticais de hidrometeoros disponibilizados pela 

plataforma STORM (https://storm.pps.eosdis.nasa.gov/storm/) com detalhes na Tabela 4.1.   

O TMI é um radiômetro multicanal de micro-ondas passivo que atuava em cinco 

frequênciass, sendo quatro com dupla polarização (10,65; 19,35; 37 e 85,5 GHz) e uma com 

polarização única (21,3 GHz) [BANZE (2016)]. Deste sensor foram avaliados cinco parâmetros: 

conteúdo integrado de gelo, precipitação convectiva, precipitação congelada, conteúdo integrado de 

https://storm.pps.eosdis.nasa.gov/storm/
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água de chuva e taxa de precipitação em superfície. Descrição completa e maiores detalhes podem 

ser encontradas em NASA (2018a). 

Com relação ao PR, ele consiste no primeiro radar de chuva a ser colocado em órbita. 

Segundo Kummerow et al. (1998), tem como principais objetivos fornecer a estrutura 

tridimensional da distribuição vertical de precipitação simultaneamente com as recuperações 

microfísicas, bem como, melhorar a precisão geral da mensuração de precipitação do TRMM pelo 

uso combinado de dados de sensores ativos (PR) e passivos (TMI e Visible and Infrared Radiometer 

– VIRS). Suas estimativas foram validadas por medições físicas de nuvens de aeronaves sob uma 

ampla gama de condições. Por exemplo, as inferências dos satélites sugerem que nuvens 

convectivas vigorosas sobre muitas partes do globo permanecem super-resfriadas a cerca de -38° C. 

Essas inferências foram validadas no Texas e na Argentina por medições in situ usando um avião a 

jato de física de nuvem (ROSENFELD e WOODLEY, 2003). 

O PR é um radar ativo de 13,8 GHz, que registra energias refletidas de alvos atmosféricos e 

de superfície. Ele possui uma varredura eletrônica dotada de uma largura de faixa de 215 km pré-

boost e 247 km pós-boost (NASA, 2018b). Deste instrumento foram utilizados dois parâmetros: 

tipo de chuva e altura no nível de congelamento, oriundos do produto 2A25, com descrição e 

detalhes em NASA (2018b).  

O parâmetro tipo de chuva possui três categorias: Estratiforme, Convectiva e Outros que são 

classificados de acordo com dois métodos denominados Método do Perfil Vertical (V_Método) e 

Método Padrão Horizontal (H_Método). De acordo com Awaka et al., (2009), o V_Método depende 

da detecção da Banda Brilhante
3
 (BB) e da potência do eco do radar. Quando BB é detectada e o 

eco for menor que 39 Dbz, será classificada como estratiforme, caso contrário é convectiva. Quando 

o tipo de chuva não é estratiforme nem convectiva é classificado como outros pelo V_Método. 

Enquanto que o H_Método depende do Fator de Refletividade do radar (Z). Neste método a 

detecção de chuva convectiva é realizada primeiro, caso uma das condições seja satisfeita: 1) Zmax 

excede 39 Dbz; 2) os quatro pixels mais próximos do centro convectivo também são convectivos, 

caso contrário é estratiforme. 

Os tipos de chuva pelos dois métodos são unificados e expresso por um número de três 

dígitos da forma Tipo(V_Método, H_Método), cuja o primeiro digito indica a categoria principal do 

tipo: 1: estratiforme, 2: convectiva e 3: outros, enquanto que o segundo e o terceiro dígito indica  o 

tipo de chuva de acordo com o método utilizado. Por exemplo, tipo de chuva classificado como 

100, 1: corresponde ao tipo de chuva estratiforme, 0: tipo estratiforme pelo V_Método, 0: tipo 

                                                             
3
Região horizontal observada por um radar de máxima refletividade, isto é, uma camada de fusão, onde as 

partículas sólidas se fundem e se transformam em gotas de chuva.  
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estratiforme pelo H_Método;  Agora classificado como 200, 2: corresponde ao tipo de chuva 

convectiva, 0: tipo convectiva pelo V_Método, 0: tipo convectiva pelo H_Método. Em suma, 

quando os métodos de classificação divergem nos seus resultados a classificação principal é 

categorizada como talvez/probabilidade, caso contrário é certeza. Um resumo dessas combinações 

pode ser vista no material complementar (Anexo_1) e também em Awaka et al. (2009). 

 

Tabela 4.1: Características dos produtos 2A-CLIM e 2A25. 

Características Pré-boost (antes de 07/08/01) Pós-boost (após de 24/08/01) 

Cobertura temporal 08/12/1997 a 07/08/2001 24/08/2001 a 08/04/2015 

Cobertura Geográfica 38° N – 38° S 

Resolução temporal ~ 16 órbitas dia
-1 

Resolução espacial 4,4 km 5,1 km 

Parâmetros – Sigla 

(Produto) 

Conteúdo integrado de água de chuva – do inglês, Rain Water Path – RWP* 

Conteúdo integrado de gelo – do inglês, Ice Water Path – IWP* 

Precipitação convectiva – do inglês, Convective Precipitation – CP* 

Taxa de precipitação em superfície – do inglês, Surface Precipitation – SP* 

Precipitação Congelada em superfície – do inglês, Frozen Precipitation – FP* 

Altura do nível de congelamento – do inglês, Freezing Height – FH**; e 

Tipo de chuva – do inglês, Rain Type – RT**. 

*Produto 2A-CLIM 

**Produto 2A25. 

Fonte: Adaptado de Abreu (2018). 

 

 Dados de relevo foram utilizados para complementar as análises a fim de verificar a 

influência da topografia com os parâmetros microfísicos.  Os dados de altitudes foram obtidos a 

partir de dados do SRTM (do inglês, Shuttle Radar Topographic Mission), com resolução 

horizontal de ~90 metros e resolução vertical de 1 metro. Para mais informações e detalhes do 

SRTM, consultar em http://www.dsr.inpe.br/topodata/.  

Os dados descritos acima foram obtidos a partir da plataforma da NASA, com exceção do 

SRTM e do PRODES, para o período seco da região (junho-agosto-setembro) de 2000 a 2013, que é 

o período comum para todos os produtos. Além disso, Albrecht et al. (2016) recomenda não utilizar 

dados da TRMM de 2014 e 2015, devido ao início da trajetória descendente do satélite, e sua 

entrada na atmosfera terrestre, o que pode introduzir incertezas. O período seco definido neste 

trabalho, justificou-se por ser o período ideal do ano para analisar os efeitos do desmatamento sobre 

os parâmetros microfísicos da nuvem na Amazônia, devido à menor instabilidade atmosférica 

gerada por ausência de circulações de grande escala (WANG et al., 2009). Em outras palavras, 

http://www.dsr.inpe.br/topodata/
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nesse período não existem sistemas precipitantes de grande escala dando suporte às chuvas, sendo 

assim, as precipitações são, em sua maioria, por efeitos locais. 

Para verificar uma relação entre o desmatamento e as características microfísicas das nuvens 

foi necessário reamostrar, através do vizinho mais próximo, os dados dos produtos acima descritos 

para uma grade correspondente a resolução do produto PRODES.  

Para verificar as alterações nos parâmetros microfísicos apenas os pixels identificado como 

Floresta e Desmatado, de acordo com o PRODES, foram considerados nas análises. Os pixels 

identificados como Não_Floresta (savanas, áreas urbanas dentre outros) e Hidrografia bem como os 

pixels que não apresentaram ocorrência de chuva, de acordo com o TRMM, foram desconsiderados. 

Este mapa binário de células florestadas e desmatadas foi utilizado como base para comparar 

medições da microfísica das nuvens nas análises seguintes. Por fim, foram efetuadas operações de 

recortes da área de estudo, bem como a determinação das estatísticas comparativas, tais como 

média, construção de histogramas e comparadas segundo o teste t de Student, entre os tipos de 

cobertura vegetais.  

Para quantificar o efeito relativo (ER) do desmatamento nesses parâmetros, foram calculadas 

as diferenças absolutas entre áreas desmatadas (D) e de florestas (F) e divididas pelas estimadas na 

floresta (F), conforme Equação (4.1). Em seguida, adotaram-se os percentis de 25% (P25) e 75% 

(P75) a fim de quantificar a probabilidade da ocorrência desses valores para ambas as cobertura de 

solo. 

𝐸𝑅 = 100  
𝐷−𝐹

𝐹
       (4.1) 

onde ER corresponde ao efeito relativo dado em porcentagem, D os valores dos parâmetros de áreas 

desmatada e F os valores dos parâmetros de áreas de floresta. 

 

4.3. Resultados e discussões 

 

4.3.1 Relação da microfísica das nuvens com a altitude. 

 Pesquisas apontam que a topografia pode influenciar as ocorrências de fenômenos 

atmosféricos (SILVA Dias et al., 2002; LAURENTE et al., 2002; NEGRE et al., 2004). Por 

exemplo, Gonçalves et al. (2015) observaram na região central da Amazônia que a precipitação da 

estação chuvosa ocorreu de forma quase que espacialmente homogênea ao passo que para a estação 

seca os picos de chuvas foram observados em áreas elevadas. Concluíram que na ausência de uma 

circulação de grande escala, que dê suporte a precipitação, a topografia desempenha um papel 

importante na formação de células de chuva. Gundu et al. (2004), por meio de simulações 

numéricas, observou que o desmatamento da região leste da Amazônia poder ser responsável por 
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decréscimos de chuva, porém nas proximidades de topografias elevadas pode estar sendo observado 

um aumento.   

Neste sentido, esta seção tem como objetivo verificar a influência do relevo nos parâmetros 

microfísicos, considerando as áreas de floresta e desmatada de Rondônia. Para atingir esse 

propósito, foram criados histogramas de frequência dos referidos parâmetros para diferentes 

altitudes com intervalos de 136 metros (Figura 4.1). 

 Observou-se que em geral a relação entre os quantitativos microfísicos e a topografia 

apresentaram certa afinidade na região de estudo. Para os parâmetros IWP (Figura 4.1a, b) e RWP 

(Figura 4.1c, d) expressos em kg m
-2

, notou-se que para ambas as áreas todas as elevações tiveram 

picos para valores menores que 0,02 kg m
-2

. Entretanto, para valores superiores a 0,02 kg m
-2

, picos 

nos quantitativos foram observados apenas em áreas acima de 721 metros.  

Esta configuração foi observada para as demais variáveis, variando apenas em escala de 

valores. As variáveis FP (Figura 4.1e, f), CP (Figura 4.1g, h), SP (Figura 4.1i, j), FH (Figura 4.1k, l) 

e RT (Figura 4.1m, n) sofrem influencia com a topografia, independente do tipo de superfície e para 

valores maiores que o percentil 75%, com exceção de FH e RT (ver Tabela 4.2). 

Essas variáveis representam características que estão presentes no interior das nuvens 

precipitantes. Assim, sua relação com a topografia já era previsível. Uma vez que na ausência de 

sistemas meteorológicos precipitantes de grande escala, característico da estação seca, de acordo 

com Gonçalves et al. (2015, à elevação do terreno torna-se um importante impulsionador na 

formação de células produtoras de precipitação, por exemplo, formação de sistemas convectivos de 

mesoescala (MACHADO et al., 2002). Segundo Laurent et al. (2002), a topografia parece ser mais 

importante do que os padrões de uso da terra para o inicio da convecção na Amazônia. Ramos da 

Silva et al. (2008) mostraram através de modelagem numérica que algumas regiões com topografias 

elevadas podem apresentar aumento (mudanças) da precipitação após desmatamento. 

 Para a variável FH (Figura 4.1k, 4.1l), observou-se que os picos de todas as elevações 

ocorreram em torno de 4.800 metros, valor este característico para regiões tropicais (HARRIS et al., 

2000). Entretanto, para elevações acima de 721 metros se observaram maiores irregularidades para 

ambas as superfícies. Isto sugere que para essas elevações a FH sofre maiores influencias (aumento 

ou declínio) devido a sua dinâmica associada às correntes existentes dentro das nuvens, além do 

estágio em que essas se encontram (AHRENS e HENSON, 2015). 

Com relação a RT, a relação com a topografia é notória. Nas áreas de florestas (Figura 4.1m) 

observou-se que as chuvas tipo estratiformes apresentaram picos para todas as elevações e para 

convectiva também. Observaram-se para as áreas desmatadas (Figura 4.1n) que as chuvas 

estratiformes apresentaram picos para todas as elevações, enquanto que para as convectivas há 

ligeiro aumento nas ocorrências para elevações maiores que 721 metros. 
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Figura 4.1 – Histogramas de frequência dos parâmetros microfísicos para diferentes altitudes 

(intervalo de 136 m) para Rondônia, 2000 a 2013. Painel esquerdo: áreas de florestas; Painel 

direito: áreas desmatadas.   
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Como observado nos resultados acima, onde a topografia parece ter alguma relação com os 

parâmetros microfísicos da estação seca independente do tipo de superfície, isto é, a topografia 

exerce influencia nos quantitativos microfísicos tanto em áreas de floresta quanto desmatada, sendo 

mais pronunciado a partir de 721 metros. Esses resultados são semelhantes com os achados de 

Carey et al. (2001) realizado durante a campanha denominada Wet Season Atmospheric Mesoscale 

Campaign (WETAMC) em Rondônia. Esses autores observaram, para a estação chuvosa, uma 

relação da topografia com os quantitativos de chuva para áreas com florestas e não floresta 

(desmatada). Eles mostraram que os maiores acumulados de chuva foram favorecidos para regiões 

elevadas (>230 metros) tanto para áreas de floresta quanto para desmatada.  

 

4.3.2 Relação do desmatamento com as características microfísicas das nuvens. 

Como observado na seção anterior, que em geral, a topografia exerce influencia nos 

quantitativos dos parâmetros investigados, onde foi mais evidente para altitudes acima de 721 

metros. Desta forma, os cálculos, bem como as análises deste estudo foram realizados 

desconsiderando os pixels localizados sobre este limiar de elevação, acima ou igual a 721 metros. O 

que pode garantir que as diferenças, por ventura, encontradas sejam devido ao desmatamento. 

Para quantificar o efeito sobre a mudança da cobertura vegetal de floresta para uma 

superfície desmatada nos parâmetros microfísicos, as diferenças absolutas entre valores dos pixels 

nessas regiões foram calculadas conforme Equação (4.1) e apresentadas nos histogramas das curvas 

de distribuição de densidade normal conforme visualizado na Figura 4.2. 

Para os parâmetros Conteúdo integrado de gelo – IWP (Figura 4.2a) e Conteúdo integrado 

de água de chuva – RWP (Figura 4.2b), observou-se aumento de aproximadamente 13 e 11% (p-

valor<0,05), respectivamente. Enquanto que para os parâmetros Precipitação Congelada em 

superfície – FP (Figura 4.2c), Precipitação Convectiva – CP (Figura 4.2d) e Taxa de Precipitação 

em Superfície – SP (Figura 4.2e) reduções entre 8 a 9% (p-valor<0,05), ao passo que para Altura do 

nível de congelamento – FH (Figura 4.2f) e Tipo de chuva – RT (Figura 4.2g) não se observaram 

alterações significativas (p-valor>0,05). Contudo, com relação ao RT (Figura 4.2g), nota-se que a 

curva de áreas de florestas tende a ser ligeiramente superior com relação às áreas desmatadas para o 

tipo estratiforme (ver R1 da Figura 4.2g), ao passo que para o tipo de chuva convectiva, observa-se 

o inverso, isto é, a curva de densidade de áreas desmatadas tende a ser superior quando comparada 

com a de floresta (ver R2 da Figura 4.2g). Embora, observa-se que as chuvas tipo convectivas de 

áreas de florestas tendem a ser superiores a desmatada na região destacada como R3 da Figura 4.2g.  

Destaca-se que na região R2 é classificado como convectivo quando os dois métodos 

unificados concordam em suas classificações ou quando um dos métodos classifica como outros. 
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Enquanto que na região R3 um dos métodos classifica como estratiforme e o outro como convectiva 

(ver Anexo_1). Isso pode explicar o ligeiro aumento da densidade de chuvas convectivas em áreas 

de floresta observada na região R3, pois um dos métodos classificou como estratiforme o evento, 

enquanto que o outro como convectiva. Esse resultado corrobora com os achados de Machado et al., 

(2004), onde observaram que as regiões desmatadas tem maior frequência de chuvas intensas 

(convectivas)  quando comparada com áreas de florestas. Por fim, a altura do nível de congelamento 

– FH (Figura 4.2f), conforme mencionado, não apresentou diferenças estatisticamente 

significativas. Contudo, observou-se ligeira elevação da curva de densidade em regiões desmatadas 

a partir do percentil 75% (~4865 metros) e com média superior a de floresta (Tabela 4.2).   

 

Figura 4.2 – Histogramas do efeito relativo da mudança da superfície de Floresta (F) para 

Desmatado (D) para os parâmetros microfísicos da nuvem para áreas de florestas (linhas tracejadas 

verde) e áreas desmatadas (linhas solidas amarelas) em Rondônia, Brasil. (2000-2013). As linhas 

verticais representam as respectivas médias. Teste t de Student significativo (***) e não 

significativo (NS) a 5%. 
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(e) 
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conforme resumido em D‟Almeida et al., (2007), que indicam que o efeito do desmatamento 

regional pode levar a um aumento de precipitação em sistemas convectivos organizados (SILVA 

DIAS et al., 2005). Contudo, a magnitude e os efeitos podem variar dependendo do modelo 

(HASLER et al., 2009; PITMAN et al., 2009) e da resolução (RAMOS da SILVA, et al., 2008). 

Porém, não explicam porque a quantidade de eventos convectivos (chuvas do tipo convectiva) 

ocorrem com maior frequencia sobre áreas desmatadas conforme observado na região R2 da Figura 

4.2g e comentado no paragrafo anterior bem como os aumentos nas quantidades de gelo e água de 

chuva das nuvens. Portanto, suas elucidações serão abordadas nos parágrafos seguintes. 

Como observado acima as taxas de precipitação de áreas desmatadas são menores com 

relação as de florestas. Em contra partida, observou-se relativo aumento na frequencia de chuvas 

convectivas e nas quantidades de gelo e água de chuva das nuvens (RT, IWP e RWP, 

respectivamente). Uma plausível justificativa para esse controverso resultado pode ser explicado 

pelas alterações provocadas pelo desmatamento nos fluxo de calor entre a superfície e a atmosfera e 

nos padrões de nuvem (termodinâmica e dinâmica atmosférica). Machado et al.(2004) e Negri et al. 

(2004) observaram que as regiões desmatadas tem maior frequencia de tempestades com menores 

quantidades de precpitação quando comparadas com florestas, mas a intesidade são maiores. Essas 

características das chuvas em áreas desmatadas estão associadas, em parte, aos efeitos secundários 

dos aerossóis, que segundo Silva Dias et al. (2002b),  consiste na capacidade de atuar como núcleos 

de formação de gotas nas nuvens com implicações no tipo de chuva que se forma bem como na 

formação e evolução das nuvens. Artaxo et al. (2014) elucida que em uma atmosfera poluída 

concentrações elevadas de aerossóis na fumaça oriunda de queima de biomassa, as chuvas tendem a 

ser mais intensas com ventos fortes e descargas elétricas mais abundantes.  

 Esses eventos, em geral, estão associados com nuvens de grande desenvolvimento vertical e 

convecção profunda e são caracterizados por produzir expressiva quantidade de relâmpagos 

(UMAN, 1987). Neste sentido, estudos têm demonstrado que nuvens com elevada ocorrência de 

relampagos possuem predominancia de particulas de gelo (MATTOS et al., 2017). Recentimente, 

Abreu (2018), estudando a relação dos relâmpagos com a microfísica das nuvens no Nordeste 

Brasileiro, verificou que associado a ocorrência de relâmpagos a atmosfera possui elevadas 

quantidades de gelo. Ele observou, apoiado por outros estudos, que a produção de relâmpagos e a 

massa de particulas de gelo no interior das nuvens tinham forte correlação (WILLIAMS, 1988), que 

segundo Petersen e Rutledge (2001), devido a implicações de processos vigorosos da fase mista do 

ciclo de vida de uma tempestade, estimulados por correntes convectivas ascendentes que se 

desenvolvem no interior de nuvens tipo cumulus-nimbus. 

Deste modo, podemos aferir que o aumento da quantidade de gelo e água de chuva integrada 

na coluna atmosferica em areas desmatadas são devido a ocorrencia de eventos de chuva mais 
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intensos e localizados (convectivos) geradas pela diferença dos fluxos de calor latente (LE) e 

sensível (H) observado sobre ambas as áreas. Fisch et al.(2004) relata que essas diferenças nos 

fluxos de energia são responsáveis por alterações na Camada Limite Convectiva
4
 - CLC. Como o 

fluxo de H é maior sobre áreas desmatada a altura da CLC segue esse padrão. A medida que a 

turbulência é predominante sobre áreas desmatadas, há uma circulação gerada na interface de ambas 

as regiões denominada de circulação de mesoescla ou brisa de desmatamento. 

Avissar et al., (2002) relatam que essa circulação pode causar possíveis mudanças nos 

acúmulos de precipitação resultantes de uma expansão progressiva do desmatamento. 

Consequentemente, as chuvas poderão aumentar associado a circulação de mesoescala que fará o ar 

subir nas áreas desmatada e descer na de floresta, como resultado do desmatamento inicial. Mas 

poderão diminuir rapidamente à medida que a áreas desmatada atravesam algum limiar, que 

segundo Avissar et al., (2002) foram estimado em 30 a 50% do desmatamento. Entretanto, Knox et 

al. (2011), com base em uma distribuição de probabilidade binomial, revelaram um efeito real da 

circulação de mesoescala na precipitação. Eles descobriram que a precipitação diminui em relação 

as áreas desmatadas distantes das fronteiras da floresta, mas aumentam nas áreas desmatadas 

proximos de áreas de transição (borda da floresta).  

 A Tabela 4.2 sumariza o que foi aferido a partir das análises dos parágrafos anteriores sobre 

a microfísica das nuvens para as duas superfícies contrastantes. Nota-se que as estatísticas dos 

parâmetros microfísicos mostrados pela Tabela 4.2 sugerem, mais uma vez, a distinção entre as 

duas curvas de distribuição e, com isso as diferenças estatisticamente significativa (p-valor<0,05) 

que atmosfera apresenta para áreas de floresta e desmatada, com exceção da FH e RT. 

 Os máximos e os percentis de 75% dos parâmetros microfísicos são os que apresentam os 

maiores valores em áreas desmatadas, com exceção da SP e FH. Esses resultados sugerem que os 

eventos mais severos ocorrem em áreas desmatadas que podem estar associados a nuvens com 

grande desenvolvimento vertical e com abundantes descargas elétricas. As estatísticas para FH e RT 

demonstraram similaridade não sendo possível uma clara distinção entre as duas superfícies (p-

valor >0,05). Contudo, observa-se ligeiro aumento da FH em regiões desmatadas.  Corroborando 

com os resultados das Figuras 4.2g.  

 

 

 

 

                                                             
4
Região da atmosfera que é diretamente influenciada pelo solo e apresenta turbulência devido à instabilidade térmica. 
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Tabela 4.2 – Valores mínimos, máximos, média e percentis de 25% e 75% dos parâmetros de 

microfísica avaliados para áreas de floresta (F) e desmatada (D) em Rondônia (2000 a 2013).  

Sup. Estatísticas 

Parâmetros 

IWP 

(kg/m²) 

RWP 

(kg/m²) 

FP 

(mm/h) 

CP 

(mm/h) 

SP 

(mm/h) 

FH 

(m) 
RT 

F 

Mínimo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,125 4203 100 

P25% 0,011 0,010 0,107 0,078 0,769 4731 120 

Média 0,113 0,044 0,742 0,495 3,590 4795 160 

P75% 0,077 0,020 0,851 0,537 3,825 4862 210 

Máximo 7,952 6,340 44,432 43,880 266,985 5268 291 

D 

Mínimo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,218 4210 100 

P25% 0,011 0,012 0,088 0,064 0,763 4728 120 

Média 0,127 0,048 0,679 0,449 3,300 4796 160 

P75% 0,097 0,021 0,767 0,490 3,825 4865 210 

Máximo 14,496 8,270 60,439 60,412 84,310 5257 291 

 

   

4. 4 Conclusões 

 Os resultados aqui descritos apontam para possíveis processos físicos que estão sendo 

modificados pela mudança do uso da terra (desmatamento). Os objetivos propostos por esse estudo 

consistiram em avaliar os efeitos do nível atual do desmatamento em Rondônia, nos parâmetros 

microfísicos da nuvem, utilizando dados extraídos dos sensores orbitais TMI e PR do satélite 

TRMM, para um período de 14 anos, considerando apenas o trimestre mais seco (jun-jul-ago) da 

região de estudo. Adicionalmente, verificou-se a influencia do relevo local nos parâmetros 

microfísicos, uma vez que estudos têm mostrado que a topografia influencia na dinâmica e, 

consequentemente, nos quantitativos dos sistemas precipitantes. Como nossas análises focou nos 

efeitos do desmatamento sobre os parâmetros microfísicos ter o conhecimento do nível da elevação 

que exercesse influência nesses parâmetros era necessário para desconsiderar possíveis viesses nos 

resultados. 

 Em geral o relevo local influencia nos parâmetros microfísicos sendo mais preponderante a 

partir de 721 metros de altitude independente do tipo de superfície. Nossos resultados também 

indicaram que o nível do desmatamento local produziu aumentos, estatisticamente significativos, 

nos parâmetros quantidade de gelo (IWP) e água de chuva integrada na nuvem (RWP) e reduções 

para os parâmetros chuva convectiva (CP), precipitação em superfície (SP) e chuva congelada (FP). 

Enquanto que para os parâmetros altura do nível de congelamento (FH) e tipo de chuva (RT), não 

foram observadas alterações visíveis (significativas). 
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Os aumentos observados nesses parâmetros (IWP, RWP) em áreas desmatadas foram 

associados à maior frequência de eventos de chuvas convectivas originadas por circulações de 

mesoescala. Esses eventos são principalmente caracterizados por fortes correntes de ar (ascendentes 

e descendentes) no interior da nuvem que favorecem a produção e crescimento de partículas de gelo 

e gotas de água. Porém, esses eventos apresentam menor quantidade de precipitação em 

decorrência, em parte, da diminuição da evapotranspiração que reduz a umidade atmosférica em 

conjunto com as alterações na formação e evolução das nuvens devido aos aerossóis oriundos da 

queima de biomassa (carbon black) o que elucida as reduções observadas nos parâmetros 

caracterizados como taxas de chuvas (SP, CP e FP). As pequenas alterações observadas nos 

parâmetros FH e TP não foram significativas, estatisticamente, porém ligeiro aumento para a altura 

do nível de congelamento e maior frequência do tipo de chuvas convectivas em áreas desmatadas 

foi observado.  

Esses resultados sugerem que a estrutura microfísica da nuvem se apresenta com 

características distintas quando relacionadas a áreas de florestas e desmatadas concordando com as 

mudanças observadas nos padrões de nuvens e quantitativos de precipitação de pesquisas anteriores.  
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CAPÍTULO 5 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1 Sobre os resultados obtidos 

Os efeitos do desmatamento, em particular na componente de Física do Clima, assinalam 

para interações físicas extremamente complexas que apenas nas últimas décadas começaram a ser 

mais bem compreendidas, cujos novos estudos começaram a discutir questões antes não abordadas 

sobre os mecanismos envolvidos. Para as análises comparativas dos efeitos do desmatamento nos 

parâmetros microfísicos da nuvem e na evapotranspiração em escala regional tem importância 

fundamental. 

Esta pesquisa consistiu em analisar dados de satélite de evapotranspiração e da microfísica 

das nuvens para o sudoeste da Amazônia, Rondônia, considerando um período médio de 15 anos, 

com a finalidade de estudar os efeitos do nível do desmatamento atual nos campos mensais de 

evapotranspiração e nos parâmetros microfísicos da nuvem.  

Primeiramente, avaliaram-se os produtos oriundos de sensoriamento remoto para a região de 

estudo por meio de estatísticas avaliativas. Em seguida, regiões homogêneas de evapotranspiração 

foram determinadas, através da técnica estatística de Análise de Cluster, com base nas médias 

mensais de evapotranspiração. Na sequência, estatísticas comparativas foram criadas dentro de cada 

sub-região para identificar mudanças relativas na evapotranspiração devido às alterações na 

cobertura vegetal. Adicionalmente, após observar, preliminarmente, que os valores de 

evapotranspiração de áreas desmatadas da estação seca eram significativamente diferentes das de 

florestas, buscou-se analisar o uso de um modelo de regressão logística para criar mapas de 

desmatamento na Amazônia com base nos campos de evapotranspiração. Por último, mudanças 

relativas devido ao desmatamento foram investigadas nos parâmetros microfísicos da nuvem pelo 

uso combinado de dados de sensores orbitais ativos e passivos. 

Em geral, os dados do produto TRMM e do MOD16 tenderam a superestimar a precipitação 

pluvial e a ET medida na região de estudo. Contudo, os resultados mostraram que esses produtos 

conseguiram reproduzir com fidelidade a variabilidade sazonal desses processos na região, com 

desvio médio em torno de 6% e 22%, respectivamente. Três sub-regiões foram suficientes para 

representar o estado de Rondônia em padrões de evapotranspiração. Onde as regiões foram 

separadas considerando, além dos diferentes padrões de sazonalidade, a intensidade da 

evapotranspiração. Diante da determinação das regiões homogêneas, análises comparativas foram 

realizadas entre as superfícies contrastantes (floresta e desmatada) em cada sub-região. Os 

resultados indicaram que a evapotranspiração regional de áreas desmatada diminui em média 28% 

no período seco e aumenta 4% no período chuvoso, podendo variar dependendo da sub-região 
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analisada. Essas diferenças foram apenas estatisticamente significativas para a estação seca (valor-p 

<0,05). Pela análise de regressão logística foi possível demonstrar que o padrão espacial do 

desmatamento pode ser identificado por fatores biofísicos como a evapotranspiração com precisão 

de até 87%, desde que mantidas as condições climáticas médias do meio ambiente.  

Com relação aos parâmetros microfísicos no contexto e nas condições descritas nesta 

pesquisa apresentaram alterações (redução/aumento) significativas devido ao grau atual de 

desmatamento observado em Rondônia. Além disso, observou-se que em geral, a topografia exerce 

influencia nos quantitativos dos parâmetros investigados, onde foi mais evidente para altitudes 

acima de 721 metros. Nossos resultados indicaram que o nível do desmatamento local produziu 

aumentos, estatisticamente significativos, nos parâmetros quantidade de gelo (IWP) e água de chuva 

integrada na nuvem (RWP) e reduções para os parâmetros chuva convectiva (CP), precipitação em 

superfície (SP) e chuva congelada (FP) que foram associados às alterações nas ocorrências de 

chuvas convectivas das regiões desmatadas. Enquanto que para os parâmetros altura do nível de 

congelamento (FH) e tipo de chuva (RT), não foram observadas alterações significativas. 

Este estudo mostrou quantitativamente o impacto do desmatamento nos campos de 

evapotranspiração e na microfísica das nuvens para o sudoeste da Amazônia, usando dados de 

satélite. Em geral os efeitos do desmatamento são avaliados, principalmente, para a precipitação 

usando simulação numérica e dados observados. No entanto, este estudo mostrou uma clara relação 

entre o desmatamento e as mudanças na evapotranspiração e na microfísica das nuvens em escala 

regional. Além disso, estimaram-se parâmetros estatísticos de um modelo logístico que descreveu a 

relação entre o desmatamento e a evapotranspiração. Os resultados obtidos nesta tese serão úteis 

para uma ampla gama de pesquisadores, como climatologistas, hidrólogos, biólogos, ecologista e 

assim por diante.  

Podemos destacar, desta forma, as seguintes conclusões: 

 O desmatamento promoveu uma diminuição na evapotranspiração em escala regional no 

período seco e um aumento na estação chuvosa; 

 O processo de evapotranspiração obtido em pequenas áreas é diferente daqueles em áreas 

maiores; 

 O padrão espacial do desmatamento pode ser identificado por fatores biofísicos, como a 

evapotranspiração; 

 O relevo/topografia influencia nos parâmetros microfísicos independente do tipo de superfície; 

 A estrutura microfísica da nuvem se apresenta com características distintas quando relacionadas 

a áreas de florestas e desmatadas. 
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5.2 Sugestões de trabalhos futuros 

Este documento contém alguns pontos importantes para futuros estudos e aplicações neste 

campo, conforme listado a seguir: 

 

 Fazer análise comparativa da evapotranspiração e da microfísica das nuvens entre áreas de 

floresta e desmatada para outras regiões da Amazônia bem como para outros biomas brasileiros 

como, por exemplo, o Cerrado e Pampa. Para quantificar o impacto das alterações de uma 

superfície natural (nativa) por monoculturas temporárias (arroz, soja, milho dentre outros) e 

verificar a variabilidade entre esses parâmetros nessas áreas; 

 

 Realizar um estudo mais detalhado sobre os efeitos do desmatamento nos parâmetros 

microfísicos considerando áreas de transição de áreas desmatadas e de florestas. A fim de, 

complementar o estudo de Knox et al. (2011) que propôs um modelo conceitual relacionando a 

ocorrência de precipitação em áreas de floresta/desmatada e floresta/desmatada de transição em 

Rondônia, onde mostrou um efeito real de uma circulação de mesoescala na precipitação. 
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ANEXO_1 

 

Tabela 1 - Tipo de chuva unificada e, entre parênteses, o tipo de chuva de acordo com o método 

V_Método  (V) e pelo método H_Método (H). 

 
       Fonte: Awaka et al. (2009). 
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ANEXO_2 

Tabela 1 - Resultados da regressão logística de acordo com o método Jackknife. Onde o índice da 

abreviação "mod" indica o ano removido do ajuste do modelo e avaliado posteriormente. 

Modelo Coeficiente b SE (b) AUC 

mod00 
Intercepto 6.6312 4.7357 

0.888 
ETd -0.2982 0.0502 

mod01 
Intercepto 5.9435 4.1124 

0.854 
ETd -0.2999 0.0652 

mod02 
Intercepto 3.0229 4.9463 

0.858 
ETd -0.3314 0.0789 

mod03 
Intercepto 11.6087 4.2341 

0.798 
ETd -0.3092 0.0769 

mod04 
Intercepto 8.5778 5.2338 

0.846 
ETd -0.3212 0.0632 

mod05 
Intercepto 6.3448 5.0170 

0.833 
ETd -0.2118 0.0316 

mod06 
Intercepto 7.4515 5.0233 

0.943 
ETd -0.2913 0.0581 

mod07 
Intercepto 10.3174 4.5392 

0.810 
ETd -0.2645 0.0675 

mod08 
Intercepto 11.1982 4.5951 

0.866 
ETd -0.3786 0.0701 

mod09 
Intercepto 2.1889 5.4136 

0.912 
ETd -0.2765 0.0991 

mod10 
Intercepto 11.0658 4.4136 

0.786 
ETd -0.2835 0.0991 

mod11 
Intercepto 12.1973 4.6426 

0.827 
ETd -0.2118 0.0833 

mod12 
Intercepto 8.2713 5.6420 

0.902 
ETd -0.2873 0.0576 

mod13 
Intercepto 6.8522 4.8833 

0.851 
ETd -0.2408 0.0378 

mod14 
Intercepto 9.5487 4.8381 

0.865 
ETd -0.2820 0.0578 

b: Coeficiente; SE: Erro Padrão; Área sob a curva ROC (AUC). 

 


