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BALANÇO DE RADIAÇÃO E EVAPOTRANSPIRAÇÃO NA BACIA HIDROGRÁFICA
DO RIO JACARÉ - SE MEDIANTE IMAGENS ORBITAIS

RESUMO

BATISTA, Wagner Roberto Milet. Balanço de Radiação e Evapotranspiração na Bacia
hidrográfica do rio Jacaré – Se Mediante Imagens Orbitais. São Cristóvão: UFS, 2010.
Dissertação de Mestrado em Agroecossistemas.

O presente trabalho teve por objetivo estimar os componentes do balanço de radiação (Rn) e a

evapotranspiração diária (ET), através de imagens TM - Landsat 5 e dados complementares

disponíveis em estação meteorológica localizada na região de estudo. A área estudada ocupa

parte dos municípios de Poço Redondo e Canindé do São Francisco no Estado de Sergipe

fazendo parte do baixo São Francisco Sergipano, configurando-se num afluente da margem

direita do rio São Francisco. O rio Jacaré nasce próximo à fronteira Bahia/Sergipe, na serra do

Bonito. A área da bacia é de 943,98 km2 e o perímetro da área é de 142,77 km. Foram utilizadas

duas imagens para os dias 17 de outubro de 1999 (dia 290) e 07 de dezembro de 2006 (dia 341).

O saldo de radiação (Rn) e os fluxos de calor sensível (H) e calor no solo (G) e calor latente

(LE) foram determinados por meio do algoritmo Surface Energy Balance Algorithm for Land

(SEBAL). Pelos resultados, observou-se que o Rn instantâneo apresentou na área de estudo

médias de 585,1 e 578,7 W/m2, para os dias 290 e 341, respectivamente. A densidade de fluxo

de calor no solo (G), que foi obtido em função de Rn, temperatura da superfície, albedo, Índice

de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) e parametrização proposta por Bastiaanssen

(2000), apresentou médias de 92,5 e 111,8 W/m2 nos dias 290 e 341, respectivamente. A

densidade de fluxo de calor sensível (H) apresentou médias de 230,5 e 295,6 W/m2 nos 290 e

341, respectivamente. A densidade de fluxo de calor latente (LE), calculado como resíduo da

equação do balanço de energia, apresentou médias de 260,3 e 169,3 W/m2, nos dias 290 e 341,

respectivamente. A ET diária apresentou valores médios de 2,6 e 1,7 mm.dia-1, para os dias 290

e 341, respectivamente.

PALAVRAS CHAVES: Balanço de radiação, evapotranspiração, Bacia hidrográfica, SEBAL.
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RADIATION BALANCE AND EVAPOTRANSPIRATION IN JACARE  RIVER BASIN
- BY ORBITAL IMAGES

ABSTRACT

BATISTA, Wagner Roberto Milet. Radiation Balance and Evapotranspiration in Jacare
River Basin - by Orbital Images. São Cristóvão: UFS, 2010. Master dissertation in
Agroecosystems.

This study aimed to estimate the radiation balance terms and the daily evapotranspiration (ET)

through  (TM) - Landsat 5 images and supplemental data available at a meteorological station

located in the study area.  The study area occupies part of the municipalities: Poço Redondo city

and Canindé do São Francisco city in Sergipe State, as part of the lower São Francisco. Setting

up a tributary of the right bank of the São Francisco River.  The Jacare River basin rises near the

border of Bahia/Sergipe state in Bonito mountain and has a length of 73.5 km Hydrological

basin area is 943.9 km2, the perimeter of the area is 142.7 km. Therefore, we used two images

obtained from the National Institute for Space Research (INPE) for the day October 17,

1999(day 290) and December 6 (day 341), 2006.  The net radiation (Rn) and sensible heat (H)

and soil heat (G) and latent heat (LE) fluxes were determined by the algorithm Surface Energy

Balance Algorithm for Land (SEBAL). Examined the observed results that showed an average

snapshot (Rn) de 585,1 e 578,7  W/m2 for days 290 and 341 respectively.  The density of soil

heat flux (G) which was obtained as a function of Rn, surface temperature, albedo, normalized

difference vegetation index (NDVI), and parameterization proposed by Bastiaanssen (2000)

showed an average of 92.4 and 111.8 W/m2 on days 290 and 341, respectively. The flux density

of sensible heat (H) showed an average of 230.5 and 295.6 Wm2 in 290 and 341, respectively.

The density of latent heat flux (LE), calculated as the residual energy balance equation showed

an average of 260.3 and 169.3 W/m2 on days 290 and 341, respectively.  The ET daily showed

average values of 2.6 and 1.7 mm.day-1 for days 290 and 341, respectively.

KEYWORDS: Net radiation, evapotranspiration, Hydrological basin, SEBAL.
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1. INTRODUÇÃO GERAL

O crescimento acelerado da população humana mundial favorece uma contínua e

incessante busca pela produção de alimentos e isso tem se mostrado um dos grandes

desafios à sustentabilidade dos agroecossistemas. Essa ocupação desenfreada do espaço

na terra também se faz presente na pressão aplicada sobre os recursos aquáticos e

terrestres. A importância dos recursos naturais em particular dos recursos hídricos para

a sobrevivência humana é incontestável. No Brasil, por exemplo, no âmbito das bacias

hidrográficas, embora exista uma disponibilidade hídrica expressiva, sua distribuição é

irregular, tanto no espaço quanto no tempo, sendo marcantes dois desafios a serem

enfrentados: o primeiro refere-se à escassez de água em algumas regiões,

principalmente na região Nordeste e o outro se refere à redução da qualidade das águas.

O Nordeste brasileiro é a região do país com maior índice de desigualdade em

percentuais hídricos, patamar esse alcançado em decorrência de suas características

geoambientais desfavoráveis tais como: presença do escudo cristalino em cerca de 70%

da superfície do Semiárido nordestino, o que dificulta o acúmulo de água no seu

subsolo, a topografia e as secas, aliado a ações antrópicas como o desmatamento das

nascentes, a poluição, o crescimento das cidades, o aumento das demandas por água, o

uso inadequado da irrigação e a má gestão dos recursos hídricos.

Um dos recursos naturais mais importantes para a manutenção dos ecossistemas

é a água. Entretanto, com o aumento de sua demanda em relação à disponibilidade,

observa-se uma maior degradação de sua qualidade. Por outro lado, a preocupação com

a preservação ambiental, especialmente com os ecossistemas aquáticos, aumentou entre

os setores usuários d’água, e um dos setores preocupantes à sociedade é o grande

desperdício de água através da irrigação.

A conservação dos recursos hídricos está intimamente ligada à qualidade das

bacias hidrográficas, ou seja, à conservação de nascentes, mata-ciliares, uso adequado

do solo e cobertura vegetal. Esses fatores são regulamentados por leis para assegurar

que as atividades antropogênicas alterem o mínimo possível a dinâmica e o ecossistema

das bacias. Dessa maneira, há necessidade de se conhecer o potencial hídrico das bacias

e os efeitos negativos que essas atividades acarretam ao ambiente. Sendo assim, vale
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ressaltar que a estimativa de parâmetros em nível de bacias hidrográficas é de

fundamental importância na gestão dos recursos hídricos bem como para programas de

recuperação ambiental, especialmente no Semiárido brasileiro que apresenta índice de

evapotranspiração maior do que precipitação pluvial. Para estimativa destes parâmetros,

desponta a aplicabilidade de algoritmos, a exemplo do Surface Energy Balance

Algorithm for Land (SEBAL), que evidencia a sua sensibilidade para diferentes usos e

ocupações do solo, constituindo-se numa ferramenta importante de tomada de decisão e

de monitoramento da evapotranspiração real de bacias hidrográficas em tempo hábil.

Nesse contexto o objetivo deste trabalho é determinar através de técnicas de

sensoriamento remoto, os componentes do balanço de radiação e a evapotranspiração

(ET) na bacia hidrográfica do rio Jacaré situado no município de Poço Redondo - SE,

mediante imagens do satélite Landsat 5 e verificar possíveis mudanças na bacia.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. Evapotranspiração

O ciclo hidrológico consiste nos processos que, resumidamente, constituem-se da

precipitação, do escoamento superficial, do armazenamento de água no solo e da

evapotranspiração. Este último compreende a componente responsável por abastecer a

atmosfera de água. Nos solos vegetados, o processo combinado de evaporação pela

superfície do solo e transpiração pelas plantas é chamado de evapotranspiração

(Righetto, 1998). Segundo Kobiyama (2009), esta abrange fenômenos físicos e

fisiológicos que transformam a água precipitada em vapor, ou seja, englobando os

processos de evaporação e transpiração.

A evaporação é o processo físico em que a água, presente na superfície do solo,

nas plantas, nos cursos de água, lagos, reservatórios e mares, passa do estado líquido

para o gasoso. A evaporação depende, basicamente, de quatro fatores principais:

suprimento de energia externa (radiação solar), grau de saturação do ar circundante,

velocidade do vento e disponibilidade de água (Giacomoni, 2005).

A transpiração é a evaporação da água resultante dos múltiplos processos

metabólicos necessários ao crescimento e desenvolvimento das plantas. A perda de água

por transpiração das células vivas dos tecidos vegetais ocorre através dos estômatos

(poros de respiração das plantas) (Pereira et al., 1997). Mesmo sendo um processo

físico, a transpiração é o único componente da evapotranspiração sob o controle

fisiológico da planta.

Apesar de o processo de transpiração não ser idêntico ao de evaporação a

disponibilidade de energia, a demanda atmosférica e o poder evaporante do ar, também

são os principais fatores que a influenciam. Além destes, fatores relativos à planta

também influenciam a evapotranspiração, como o albedo característico, o estádio de

desenvolvimento e o tamanho da superfície foliar transpirante, pois quanto maior a área

foliar, maior a superfície transpirante e maior o potencial para o uso de água (Righetto,

1998; Giacomoni, 2005).
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Para a análise e mensuração do processo de evapotranspiração, dependendo das

condições da vegetação, do tamanho da área vegetada e do suprimento de água pelo

solo, esta pode ser caracterizada como: evapotranspiração real, potencial ou de

referência (Pereira et al., 2002).

Brutsaert (2005) afirma que em termos de quantidade de água transportada em

bacias globais, a evapotranspiração é o segundo componente mais importante do ciclo

hidrológico, depois de precipitação. A climatologia geral do ciclo hidrológico indica

que sobre a superfície da Terra a quantidade média de evapotranspiração corresponde a,

aproximadamente, 60 a 65% da precipitação média. Estudos como os de (Kobiyama &

Chaffe et al., 2008), referentes à evapotranspiração de uma bacia coberta por Mata

Atlântica constataram que a evapotranspiração real chega a 44% do balanço hídrico

anual. Mello et al. (2004) verificaram uma porcentagem, em relação ao balanço hídrico

anual, de 51,6% de evapotranspiração para uma bacia hidrográfica com grande parte de

sua superfície ocupada por braquiária (Brachiaria decumbens) e com a presença de

eucalipto (Eucaliptus grandi) e vegetação típica de várzea.

Assim, informações quantitativas da evapotranspiração constituem importante

fase do ciclo hidrológico e são utilizadas na resolução de diversos problemas que

envolvem o manejo da água, como o planejamento de áreas agrícolas para plantio

irrigado e de sequeiro, a previsão de cheias, a construção e operação de barragens para

abastecimento público, dentre outros (Tucci, 2007).

Entretanto, a estimativa da evapotranspiração é relativamente mais difícil e

complexa, quando comparada a da precipitação e do escoamento superficial. Razão pela

qual, vários métodos foram desenvolvidos, visando a sua medição e a estimativa

(Brutsaert, 1982; Pereira et al., 1997).

O termo evapotranspiração foi introduzido na literatura por Thorthwaite (1948),

que definiu evapotranspiração potencial (ETP), como a perda máxima de água de uma

superfície de solo bem umedecido, completamente coberto com vegetação em fase de

desenvolvimento ativo e com dimensões suficientemente grandes, de modo a minimizar

os efeitos de advecção local. Para o referido autor, quando qualquer dessas condições

não for atendida, tem-se a evapotranspiração real (ETR).
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Penman (1956) definiu evapotranspiração potencial (ETP) como sendo o

processo de transferência d’água para a atmosfera, na unidade de tempo, de uma

superfície totalmente coberta por vegetação verde, de porte baixo, em pleno

desenvolvimento e sem restrição de água no solo.

Makkink (1957), testando o modelo de Penman (1956), encontrou que a

evapotranspiração potencial (ETP) também era função da altura da cultura e sugeriu

que, para efeito comparativo, seria necessária a inclusão dos parâmetros Zo e d na

função vento do modelo de Penman, ou uma padronização da rugosidade. Uma vez que

o tipo de vegetação e a altura da cobertura vegetal não foram definidos, outras

conceituações específicas foram apresentadas posteriormente.

Doorenbos e Pruitt (1977), de acordo com a definição de Penman (1956),

introduziram na literatura o termo evapotranspiração de referência (ETo), definida como

a evapotranspiração de uma extensa cobertura de grama, com altura uniforme de 8 a 15

cm e sem restrição de água no solo. Da mesma forma Doorenbos & Kassan (1979),

apresentaram o termo evapotranspiração máxima (ETm), designando-a como a condição

definida por Penman (1956), quando a cobertura vegetal for uma cultura de interesse

agronômico qualquer, desde que não haja restrição de nenhuma ordem ao

desenvolvimento da cultura.

Vários trabalhos têm objetivado quantificar a evapotranspiração da cultura de

referência (ETo). Dentre os métodos desenvolvidos estão os que determinam a

evapotranspiração de maneira pontual e distribuída. Os métodos que determinam a

evapotranspiração pontualmente foram os primeiros a serem propostos e constituem-se

dos procedimentos clássicos utilizados para medição ou estimativa de

evapotranspiração: métodos diretos (como lisímetros de pesagem, de drenagem ou

medidas de umidade do solo) e métodos indiretos (como o método de Thornthwaite, a

equação de Jensen e Haise, os métodos de Penman e Penman-Montheith e o Balanço

hídrico) (Tucci, 2007). Para a estimativa da evapotranspiração distribuída, muitos

modelos baseados em técnicas de sensoriamento remoto foram desenvolvidos nas

últimas décadas, podendo-se citar: o Water Deficit Index (WDI), os modelos Soil

Vegetation Atmosphere Transfer (SVAT), o Mapping Evapotranspiration at high

Resolution and with Internalized Calibration (METRIC) e o Surface Energy Balance

Algorithm for Land (SEBAL) (Folhes, 2007).
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Thornthwaite (1948) derivou uma fórmula de estimativa da evapotranspiração

potencial (ETP) em função apenas da temperatura, com ajuste para o número de dias do

mês e comprimento de dia em função da latitude.

Blaney e Criddle (1950) desenvolveram um método baseado na correlação entre

temperatura, insolação e ETP, com ajuste a partir de um coeficiente determinado para

diferentes culturas irrigadas em regiões semi-áridas. A equação de Blaney-Criddle pode

ser encontrada na literatura, basicamente, em três tipos de reformulações: na versão

original; na versão adaptada pelo S.C.S (Soil Conservation Service da USDA) e na

versão modificada pela FAO (Food and Agriculture Organization of the United

Nations). A modificação introduzida por Doorenbos e Pruitt (1977) na equação de

Blaney-Criddile, consiste na estimativa da ETo (evapotranspiração da cultura de

referência) levando em consideração níveis gerais de umidade relativa, insolação e

velocidade do vento, enquanto que a equação original estima o uso consuntivo de água,

que foi definido pelo autor como sendo a ET mais a água de constituição do tecido

vegetal.

Penman (1948, 1956), fundamentando-se na realidade física de que a energia

requerida para a evaporação de uma superfície livre de água provém da radiação,

estabeleceu um modelo para a estimativa da evapotranspiração a partir de parâmetros

comumente medidos nas estações meteorológicas, que associam os efeitos do balanço

de energia (Rn) e energia advectiva.

Stanhill (1961), Villa Nova e Ometto (1976), Mota e Beirsdorf (1976) e Vanzyl e

Janger (1987) através de sucessivas correlações entre o termo aerodinâmico do modelo

de Penman e a evaporação medida no evaporímetro de Piche, desenvolveram uma

forma simplificada da expressão de Penman (1956), para a estimativa da ETo, que

ajusta a equação original às condições climáticas onde foram desenvolvidas, e excluem

do modelo a necessidade de informações de velocidade do vento a 2m de altura,

medidas direta de radiação líquida (Rn) e déficit de saturação. Silva (1989) e Jensen e

Haise (1963), determinaram uma equação para estimativa da ETo a partir da análise de

regressão entre observações da ETo determinas por amostragem do teor de umidade no

solo e temperatura do ar.

Priestley e Taylor (1972), considerando a evaporação de superfícies saturadas em

uma atmosfera não saturada apresentaram uma simplificação ao modelo proposto por
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Penman (1956), onde consideraram o déficit de saturação igual a zero, excluindo o

termo aerodinâmico do modelo.

Linacre (1977), com base em correlações encontradas entre ET e vários fatores

meteorológicos, simplificou a equação de Penman, possibilitando a estimativa da ETo

apenas com base em coordenadas geográficas (latitude e altitude) e temperatura do ar.

Hargraves (1977) desenvolveu um método para predição da ETo, a partir de

correlações entre a ET medida e dados de temperatura e radiação solar global. Da

mesma, forma Hargraves e Samani (1985) estabeleceram um método para estimativa da

ETo em função apenas de dados de Tmáx e Tmin. (Tanner, 1968; Doorenbos e Pruitt,

1977; Berlato e Molion, 1981; Villa Nova, 1987), discutiram alguns destes modelos.

Para Tanner (1968), os métodos empregados para a estimativa da

evapotranspiração, podem ser agrupados em três classes principais: os

micrometeorológicos; os do balanço hídrico; e os empíricos. “Os dois primeiros

possuem embasamento físico enquanto que os empíricos precisam ter seus resultados

corrigidos em relação aos anteriores”. Para o autor, nas estimativas da

evapotranspiração, os métodos micrometeorológicos são os mais precisos, já que,

proporcionam medidas em pequenos intervalos de tempo, requerendo, entretanto,

instrumental sofisticado para que possam ser corretamente aplicados.

Destarte, a estimativa da evapotranspiração pode ser feita por vários métodos,

desde simples tanques de evaporação, como o tanque Classe A (U.S.Weather Bureau

Class A Pan), até métodos micrometeorológicos complexos, tais como correlação de

fluxos de turbilhões e balanço de energia, que são alimentados com dados

micrometeorológicos representativos de áreas localizadas. No entanto, a instalação e a

operação de estações meteorológicas para sua estimação demandam recursos

econômicos e humanos nem sempre disponíveis. Além disso, a insuficiência de

estrutura física do sistema nacional de obtenção de informações hidrológicas dificulta a

utilização de modelos sofisticados para resolver os diversos tipos de problemas

relacionados com recursos hídricos.

O conhecimento da evapotranspiração em escala regional é indispensável em

planos de gerenciamento dos recursos hídricos, uma vez que, juntamente com outros

fatores, condiciona temporal e espacialmente as disponibilidades e os déficits (Santiago,
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2001; Alkaeed et al., 2006). Nesse sentido, o sensoriamento remoto é de grande

utilidade, tanto na estimação de parâmetros relacionados à temperatura e radiação, como

na construção de modelos físicos ou empíricos, em que os fatores relacionados à

evapotranspiração sejam passíveis de mapeamento remoto, como os seguintes

componentes do balanço de energia: fluxo de calor sensível, fluxo de calor no solo e

radiação líquida (Engman, 1993).

Bastiaanssen et al. (1998) desenvolveram e validaram um modelo baseado no

balanço de energia computado por meio de sensoriamento remoto, obtendo valores de

evapotranspiração considerados consistentes quando comparados aos obtidos pelo

método do lisímetro. O modelo, denominado SEBAL (Surface Energy Balance

Algorithm for Land), tem sido aplicado em várias regiões do planeta e tem como

principal atrativo o reduzido número de dados meteorológicos de superfície necessários

ao equacionamento do balanço de energia (Silva et al., 2005; Silva e Bezerra, 2006).

2.2. Saldo de Radiação

Os processos de troca de calor e massa que ocorrem na superfície da terra são de

fundamental importância para a redistribuição da umidade e calor no solo e atmosfera.

Porém, nem toda energia que chega ao topo da atmosfera atinge a superfície. Ao atingir

a superfície da terra uma porção da radiação solar é refletida de volta para o espaço e o

restante é absorvido pela própria superfície. Uma parte da energia absorvida é remetida

como radiação termal e o que resta desse balanço, conhecido como saldo de radiação

(Rn), é usado para aquecer o solo, o ar atmosférico e promover a evaporação da água.

Araújo (2006) relata que a radiação corresponde a um processo de transferência

de energia através do espaço sem a necessidade de um meio material onde 99% da

radiação solar estão inseridas na faixa do comprimento de onda entre 0,15 µm a 4,0 µm,

totalizando cerca de 9% para a radiação ultravioleta, 44% para a radiação visível, que é

utilizada efetivamente ma fotossíntese, e 47% para radiação infravermelha.

O balanço de radiação em uma determinada superfície é definido como a

diferença entre os fluxos de radiação incidentes, refletidos e/ou emitidos, incluindo

ambas as radiações de onda longa e de onda curta e representa a principal fonte de

energia utilizada pelos processos físicos, químicos, biológicos e meteorológicos à

superfície e às camadas inferiores da atmosfera. Os fluxos que chegam são positivos e
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os que saem negativos, observando-se nos períodos diurno grande saldo de radiação

devido à radiação solar. No período noturno ocorre o contrário, ou seja, negativo.

Dessa forma, a lei da conservação da energia, quando está relacionada a uma

determinada vegetação ou a superfície do solo, é expressa obtendo-se o saldo de

radiação que é expresso pelo somatório de: a) LE - fluxo de calor latente (W/m2); b) H -

fluxo de calor sensível (W/m2), e c) G - fluxo de calor no solo (W/m2).

O balanço de radiação em bacias hidrográficas é essencial ao conhecimento e

entendimento dos processos físico-químicos que ocorrem na camada limite planetária,

sendo aplicado, sobretudo na previsão do tempo e clima, modelagem atmosférica,

gestão dos recursos hídricos, fisiologia vegetal e irrigação (Silva et al., 2006).

Destarte, diversos estudos científicos são inviabilizados devido à falta ou

descontinuidade na coleta de dados sobre a componente radiação solar no Brasil.

Estimar os componentes do balanço de radiação a partir de dados pontuais está atrelada

a erros proporcionais a distância entre os pontos de coleta de dados (Ferreira, 2009).

Nesse sentido, a utilização de algoritmos aplicados a imagens de sensores orbitais que

venham suprir essa necessidade apresenta-se de grande importância ambiental.

Com o avanço cada vez mais rápido da ciência, novas tecnologias têm surgido

em favorecimento do monitoramento e conservação do meio ambiente. O emprego de

técnicas de sensoriamento remoto apresenta-se como um campo promissor, com a

vantagem da determinação dos componentes do balanço de radiação e de energia com

grande cobertura espacial de forma rápida e precisa. Ganha destaque nesse segmento

por sua simplicidade e precisão o algoritmo SEBAL, que tem como meta principal o

cômputo da evapotranspiração e requer para sua operacionalização poucos dados da

superfície, além de possibilitar facilmente a calibração das equações que o integram,

resultando em aumento da precisão dos resultados.
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2.3. Sensoriamento Remoto

Florenzano (2002), citado por Giongo (2008), define o sensoriamento remoto

(SR) como a tecnologia que permite obter imagens e outros tipos de dados da superfície

terrestre, através da captação e/ou do registro da energia refletida ou emitida pelos

alvos. Essas informações podem ser obtidas a nível terrestre, suborbital (aéreo) e orbital,

de acordo com a distância entre o objeto de interesse e o sensor (Araújo, 2004).

O desenvolvimento inicial do SR é cientificamente ligado ao desenvolvimento

de fotografias e à pesquisa espacial. Sendo as fotografias aéreas o primeiro método de

sensoriamento remoto a ser utilizado e sua aplicabilidade voltada ao uso militar.

Atualmente o SR é caracterizado por uma gama de sistemas sensores e utilizado por sua

vez, em uma série de atividades (Novo, 2008).

Os dados gerados por sensoriamento remoto são potencialmente úteis na

legislação, planejamento e alocação de recursos hídricos, avaliação de impactos

ambientais, avaliação do desempenho de sistemas de irrigação. Além disso, podem

prover informações sobre uso da terra, dimensão de áreas irrigadas, desenvolvimento de

biomassa, previsão de colheita, escorrimento superficial e evapotranspiração

(Bastiaanssen et al., 2000).

O principio fundamental do SR está na interação entre o objeto observado e o

sensor através da energia ou radiação eletromagnética (REM) que é emitida ou refletida

por esses objetos terrestres que por sua vez serão registradas por sensores remotos (A

energia captada é proveniente do Sol, dos alvos e/ou do próprio sensor). A principal

função de um sensor remoto, portanto, consiste em captar e medir a quantidade de

energia refletida e/ou emitida pelos alvos, e desta forma obter informações sobre a

natureza e/ou condições desses alvos.

A radiação solar incidente na superfície terrestre interage de modo diferente com

cada tipo de alvo. Esta diferença é determinada principalmente pelas diferentes

composições físico-químicas dos objetos ou feições terrestres. Estes fatores fazem com

que cada alvo terrestre tenha seu próprio comportamento espectral (também chamado de

assinatura espectral), Outros fatores que também influenciam no processo de interação

dos alvos são: textura, densidade e posição relativa das feições em relação ao ângulo de

incidência solar e à geometria de imageamento (Figueiredo, 2005).
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Erbert (2001) cita que para um mesmo tipo de material, as proporções de energia

refletida, absorvida e transmitida irão variar para diferentes comprimentos de onda.

Assim sendo, dois materiais diferentes podem ser indistinguíveis numa determinada

faixa espectral e serem completamente diferentes noutra faixa. No espectro visível, tais

variações espectrais resultam no efeito visual chamado cor.

A energia eletromagnética pode ser ordenada de maneira contínua em função de

seu comprimento de onda ou de sua frequência, sendo esta disposição denominada de

espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético é uma escala contendo os

diversos comprimentos de onda emitidos e recebidos por um sensor, e está

compreendido desde as ondas de raio gama (0,01Å a 1 Å) até as ondas de rádio (1m a

100 km). Dentro deste espectro, encontra-se a faixa compreendida entre 0,30 µm e 15

µm, representando o espectro óptico (Meireles, 2007).

Segundo Mendes & Cirilo (2001), citado por Meireles (2007), os sistemas

sensores que operam na região óptica do espectro podem ser classificados em função do

tipo de energia que detectam, como sensores termais e sensores de energia solar

refletida. O espectro de energia refletida divide-se em visível (0,38 µm a 0,72 µm),

infravermelho próximo (0,72 µm e 1,3 µm) e infravermelho médio (1,3 µm e 3,0 µm).

Os sensores termais operam na região do infravermelho distante (7 µm e 15 µm).

Em sensoriamento remoto, a resolução é caracterizada por três tipos

independentes: resolução espacial, resolução espectral e resolução radiométrica. A

primeira (resolução espacial) representa a menor feição passível de detecção pelo

instrumento em questão; quanto menor o objeto possível de ser visto, maior a resolução

espacial. A segunda (resolução espectral) é uma medida da largura das faixas espectrais

e da sensibilidade do sistema sensor em distinguir entre dois níveis de intensidade;

quanto maior o número de bandas e menor a largura do intervalo, maior é a resolução

espectral de um sensor. A resolução radiométrica descreve sua habilidade de distinguir

variações no nível de energia refletida, emitida ou retro-espalhada que deixa a superfície

do alvo; quanto maior o número de níveis, maior é a resolução radiométrica. Além

dessas resoluções temos também a resolução temporal a qual refere-se à frequência com

que são obtidas imagens, o tempo em que, tomada uma determinada imagem, transcorre

até que uma segunda imagem do mesmo ponto seja tomada. (Novo, 2008).
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Segundo Sabino (2008), citando Novo (1989), relata que para que seja possível a

extração de informações a partir de dados de sensoriamento remoto, é de fundamental

importância conhecer o comportamento espectral de alvos da superfície terrestre e de

fatores que interfiram neste comportamento.

A assinatura espectral dos objetos tem como finalidade definir as feições,

intensidade e localização das bandas de absorção dos objetos, para tanto quanto maior o

número de bandas, e conseqüentemente mais estreitas elas forem individualmente, mais

informações se terá sobre a distribuição da energia refletida pelos alvos na superfície e

melhor será a resolução espectral, isto é, a curva de resposta espectral de cada alvo

(Costa Filho, 2005).

Liu (2006) explica que para um melhor entendimento do comportamento

espectral dos alvos faz-se necessário realizar a análise conjunta de três fenômenos; a)

reflectância (propriedade de um determinado objeto refletir a radiação eletromagnética

sobre ele incidente), b) absortância (fração absorvida quando a radiação incide sobre

uma superfície real) e c) transmitância (relação entre o fluxo incidente de energia e o

transmitido por uma superfície). Entretanto, segundo Júnior (2001), comumente

enfatiza-se a análise do fenômeno reflectância, uma vez que a maioria dos sensores

atualmente disponíveis para o estudo dos recursos naturais utiliza a radiação

eletromagnética refletida por eles.

Assim, na avaliação do comportamento espectral do uso e cobertura da terra

alvos como a vegetação, corpos hídricos e solo respondem especificamente as faixas de

comprimento de onda incidentes e constituem elementos fundamentais e essenciais para

a interpretação de dados de sensoriamento remoto. A configuração dessa curva denota

as características espectrais do objeto, e exerce forte influência na escolha da região

espectral na qual os dados de sensoriamento remoto deverão ser coletados, visando

alguma aplicação em particular.  O solo exposto é caracterizado pelo contínuo aumento

da reflectância com o aumento do comprimento de onda. Já a água possui um

comportamento antagônico com baixa reflectância (< 10 %) para comprimento de onda

de aproximadamente 0,5 µm e diminuindo em todo espectro do visível, até praticamente

0% quando incidido por comprimento de onda de 0,8 µm.  Já a vegetação possui um

comportamento cromático, ou seja, tem baixos valores de reflectância na faixa do
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visível, altos valores no infravermelho próximo e menores valores na região do

infravermelho médio (UDA, 2010).

A série de satélites Landsat (Land Remote Sensing Satellite), é um projeto

desenvolvido pela agência espacial Americana e tem como objetivo o mapeamento

multispectral em alta resolução da superfície da Terra. Deu-se inicio em 1972 com a

missão denominada Earth Resources Technology Satellite (ERTS) e em 1975 passou a

se denominar Landsat.  O projeto envolveu o lançamento de sete satélites e continua em

atividade até hoje contribuindo para a evolução de técnicas de sensoriamento remoto em

instituições do mundo todo.

O satélite Landsat 5 foi lançado em 1984 e transportava consigo os sensores

Multispectral Scanner Subsystem - MSS que é um equipamento de varredura ótico-

eletrônica, que opera em quatro faixas do espectro eletromagnético, duas no visível

(canais 4 e 5) e duas no infravermelho próximo (canais 6 e 7), propiciando uma área de

cobertura de 6.241 m2, e o sensor Tematic Mapper – TM que opera com 7 bandas nas

regiões do visível, infravermelho próximo, médio e termal (Moreira 2001). As bandas

1,2,3,4,5 e 7 possuem 30 m de resolução geométrica, isto é, cada pixel da imagem

representa uma área de 0,09 ha de terreno, enquanto a banda 6, possui resolução de 120

m. Desde 1995 o sensor MSS do Landsat 5 deixou de enviar dados, o sensor TM

encontra-se ativo até hoje, oferecendo continuidade aos trabalhos e metodologias

desenvolvidas com os produtos do Landsat.

2.4. SEBAL

Com o advento cada vez mais frequente das novas tecnologias o sensoriamento

remoto vem se tornando um importante aliado ao aprimoramento da gestão e

planejamento dos recursos naturais. Atualmente, tem sido desenvolvida uma gama de

tecnologias voltadas aos sensores remotos, e o uso de satélites se destaca como uma das

mais utilizadas.

As imagens de satélites passaram a representar uma das maneiras mais

adequadas de monitoramento ambiental haja vista a facilidade do recobrimento de

grandes áreas (visão sinóptica), estímulos às pesquisas multidisciplinares, informações

de áreas de difícil acesso, universalização dos dados e das técnicas de tratamento e

análise de dados digitais, cobertura repetitiva com mesma hora local, grande quantidade
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dados pontuais, sobre uma mesma área; transferência de dados Satélite/Terra em tempo

real (Novo,1998). E como ferramentas auxiliares para o processamento dessas

informações têm a utilização de algoritmos matemáticos e demais sistemas de

informações geográficas que garantem a precisão e agilidade na tomada de decisão.

Muitos algoritmos, nos últimos 10 anos, estão sendo desenvolvidos com as mais

variadas aplicações. Alguns desses são destinados às estimativas dos fluxos de calor

sensível e vaporação. Um dos mais destacados que vem sendo utilizado por alguns

pesquisadores (Bastiaanssen et al. 1998 e 2000) em várias partes do mundo, é o SEBAL

– Surface Energy Balance Algorithm for Land desenvolvido em 1995 pelo Dr. Win

Bastiaanssen, da Universidade de Wageningen, na Holanda. Este algoritmo é

constituído de 25 passos computacionais, tendo por base imagens multi-espectrais de

satélite e de poucos dados de superfície.

O SEBAL é a culminação de mais de 15 anos de pesquisa e validação completa.

Atualmente, o método está validado em quatro dos cinco tipos de clima pela

classificação climática de Koeppen e nove subtipos, a sua utilização em recursos

hídricos e as aplicações práticas de manejo da irrigação está crescendo no mundo

inteiro. Esta metodologia tem sido adotada em mais de 150 projetos em 15 países,

incluindo 19 projetos nos Estados Unidos. (SEBAL North America, 2010).

Durante este tempo diversos estudos de validação do SEBAL têm sido

realizados com uma infinidade de tipos de vegetação (perímetros irrigados, vegetação

ciliar, solo exposto, pastagens, girassol, alfafa, etc.) bem com submetido a constantes

comparações com outros métodos de estimativa de evapotranspiração.

Bastiaanssen et al. (2003), calcularam o balanço hídrico em escala nacional para

a bacia hidrográfica do rio Kelani situado no Sri Lanka para o período compreendido de

junho 1999 a junho de 2000 e obtveram uma diferença de apenas 1% na estimativa da

ET quando comparado o método SEBAL com o do balanço hídrico. Quando comparado

com a técnica de lisimetria de pesagem considerada como uma das mais precisas no

computo da ET Cassel e Robersson (2006), obtiveram uma diferença de menos de 5%

entre métodos em experimento realizado na região sul da Califórnia com a cultura do

pêssego na temporada de 2002. As comparações foram baseadas no processamento de

sete imagens Landsat ETM + (SEBAL North America, 2010).
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O Surface Energy Balance Algorithm for Land pode ser usado para o cálculo da

evapotranspiração (ET) e outras trocas de energia na superfície da Terra, usando dados

coletados pelo sensor TM ou outros sensores nas faixas do visível, infravermelho

próximo e infravermelho termal, para estimar o balanço de radiação na superfície, bem

como os fluxos de calor sensível e de calor no solo, pixel por pixel.

No SEBAL, o erro em relação a uma medida precisa em uma área de 1 ha, varia

de 10 a 20% e as incertezas diminuem à medida que essa área aumenta.

Allen et al. (2001) usaram o modelo SEBAL e imagens Landsat para determinar

a evapotranspiração ao nível de bacia hidrográfica nos Estados Unidos. Os autores

mostraram que a aplicação do SEBAL na bacia do Rio Urso em Idaho, Wyoming e

Utah, produziu mapas de ET para a região, com resolução de 30 m. Os mapas foram

integrados sobre a estação de crescimento, a fim de produzir outro mapa da ET

estacional para a bacia. Comparações entre a ET estimada pelo SEBAL e a

evapotranspiração medida diretamente em lisímetro, indicaram uma grande precisão e

um promissor uso do algoritmo no planejamento da mencionada bacia, bem como, em

relação ao manejo dos direitos de uso da água.

Kimura et al. (2007) aplicaram e validaram o SEBAL na estimativa da ET diária

de vegetação nativa em bacia na região de Loess Plateau of China empregando

procedimento descrito por Allen et al (1998) e Bastiaanssen (1998). Os resultados

obtidos mostraram uma taxa de evapotranspiração para as áreas de pastagens

semelhantes às taxas registradas nas áreas irrigadas; enquanto que as áreas de

agricultura de sequeiro apresentaram taxas iguais àquelas registradas nas áreas cobertas

por arbustos de porte pequeno a médio. Nesta região, os valores da ET diário obtidos

pelo algoritmo SEBAL foram ligeiramente melhor do que o da fração evaporativa.

Bezerra et al. (2008) estimaram a evapotranspiração real diária - ETr, em escalas

local e regional, através de imagens TM – Landsat 5 e dados complementares coletados

em estação meteorológica, através da aplicação do SEBAL para uma área localizada na

região do Cariri Cearense. Os autores através de mapas mostraram a capacidade do

SEBAL de propiciar a variabilidade espacial da ETr, evidenciando a sua sensibilidade a

diferentes ocupações do solo. A ETr estimada pelo algoritmo SEBAL foi comparada

com resultados obtidos pela técnica de razão de Bowen. As diferenças apresentadas,
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tanto para valores horários como para diários, foram inferiores a 10%, demonstrando,

dessa forma, a potencialidade da técnica.

O SEBAL pode ser aplicado em diversos agroecossistemas, sem a necessidade

de informações sobre o uso da terra ou tipo de cultura (Bastiaanssen et al., 1998).

Porém, a utilização do SEBAL em condições operacionais, apresenta algumas

dificuldades, tais como: necessidade de dia de céu claro, ou com pouca nebulosidade, e

a revisita com baixa frequência restringe sua aplicação em áreas irrigadas. No entanto, a

utilização de dados com boa resolução espacial e alta frequência de revisita sobre as

áreas de interesse, corrige essas dificuldades.

Nesse sentido, a aplicação do modelo SEBAL é uma nova metodologia proposta

por Bastiaanssen (1995) e tem sido aplicada por diversos pesquisadores. O balanço de

radiação e a estimativa da evapotranspiração por meio deste algoritmo constituíram-se o

objetivo principal desse trabalho.
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CAPÍTULO 1

DETERMINAÇÃO DO BALANÇO DE RADIAÇÃO NA BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIO JACARÉ – SE MEDIANTE IMAGENS ORBITAIS

1. RESUMO

BATISTA, Wagner Roberto Milet. Determinação do Balanço de Radiação na Bacia
hidrográfica do rio Jacaré – Se Mediante Imagens Orbitais. São Cristóvão: UFS,
2011. Dissertação de Mestrado em Agroecossistemas.

O presente trabalho objetivou determinar o balanço de radiação da bacia hidrográfica do rio

Jacaré, usando o algoritmo Surface Energy Balance Algorithm for Land (SEBAL) e imagens  do

satélite Landsat 5 - TM dos dias 17/10/1999 e 07/12/2006 que cobre áreas com pouca cobertura

vegetativa (caatinga), áreas com vegetação irrigada, áreas com bioma Mata Atlântica e área da

foz do rio Jacaré. Para tal, foi empregado parte do algoritmo SEBAL, passando pelas seguintes

etapas: calibração radiométrica, reflectância, albedos planetário e da superfície,

transmissividade atmosférica, índice de vegetação da diferença normalizada (NDVI), índice de

vegetação ajustado para a influência do solo (SAVI), índice de área foliar (IAF), emissividades,

temperatura da superfície, radiações de onda longa e curta descendente, radiação de onda longa

ascendente, saldo de radiação e fluxo de calor no solo. Por meio das cenas estudadas verificou-

se haver diferenças consideráveis no albedo para os anos estudados, quando se considerou a

imagem como um todo, porém leves alterações foram observadas entre os alvos analisados. O

índice de vegetação da diferença normalizada (NDVI) apresentou grandes variações, no cenário

da bacia hidrográfica entre os dois períodos analisados. Para o ano de 2006 foram encontradas

áreas com valores bem superiores aos valores observados na imagem de 1999. O saldo de

radiação à superfície (Rn) da cena como um todo, foi maior em 1999, quando atingiu valor

médio no horário da passagem do satélite igual 585,1 W/m2 . No ano de 2006, o Rn médio foi de

578,7 W/m2 . Entre os alvos observados para a variável Rn constatou-se que os menores

registros foram para áreas com vegetação rala (caatinga) e áreas com solo desnudo.

Palavras Chaves: Balanço de energia, bacia hidrográfica, SEBAL.

__________________________

Comitê Orientador: Antenor de Oliveira Aguiar Netto – UFS (Orientador), Inajá Francisco de
Souza – UFS e Bernardo Barbosa da Silva – UFCG.
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THE RADIATION BALANCE IN JACARE RIVER BASIN – (SERGIPE) BY
ORBITAL IMAGES

2. ABSTRACT

BATISTA, Wagner Roberto Milet. Estimates of Regional Evapotranspiration in
Jacare River Basin – (Sergipe) by Orbital Images. São Cristóvão: UFS, 2011. Master
dissertation in Agroecosystems.

This study aimed to determined the radiation balance of the Alligator River catchment, using the

algorithm SEBAL - Surface Energy Balance Algorithm for Land - (Bastiaanssen, 1995) and

satellite images of Landsat-5 TM and the day 17/10/1999 07/12/2006 covering areas with little

vegetative cover (savanna) vegetation with irrigated areas, areas with rainforest biome area and

the mouth of the river Jacare.There was employed part of the algorithm SEBAL using the next

stages: radiometric calibration, reflectance, planetary albedo and to the surface, atmospheric

transmissivity, normalized difference vegetation index (NDVI), Soil-Adjusted Vegetation Index

(SAVI), leaf area index (LAI), emissivities, surface temperature, low long and short waves

radiations, high long wave radiation,balance of radiation and flow of heat in the

ground.Through the scenes studied there was no significant differences in albedo for the years

studied, when considering the image as a whole, but slight changes were observed between the

analyzed targets. The vegetation index (NDVI) showed large variations in the scenario of the

watershed between the two periods. For the year 2006 we found areas classified as positive

values and the next one well above the values observed in the image 1999. For the component

net radiation at the surface (Rn) of the scene as a whole, was higher in 1999, when it reached the

average value at the time the satellite passed W/m2 equal 585.1. In the the 2006 the average was

578.7 Rn W/m2. Among the targets observed for the variable Rn was found that the records

were lower for areas with sparse vegetation (caatinga), and areas with bare soil. The results are

consistent with those obtained in other studies conducted under the same methodology used in

this research.

Key Words: Energy balance, Hydrological basin, SEBAL

__________________________

Guidance Commitee: Antenor de Oliveira Aguiar Netto – UFS (Orientador), Inajá Francisco de
Souza – UFS e Bernardo Barbosa da Silva – UFCG.
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3. INTRODUÇÃO

Com o advento cada vez mais frequente das novas tecnologias, o sensoriamento

remoto vem se tornando um importante aliado ao aprimoramento da gestão e

planejamento dos recursos naturais.  Atualmente tem sido desenvolvida uma gama de

tecnologias voltadas aos sensores remotos, e o uso de satélites se destaca como uma das

mais utilizadas.

Segundo Bastiaanssen (2000) os dados gerados por sensoriamento remoto são

potencialmente úteis na legislação, planejamento e alocação de recursos hídricos,

avaliação de impactos ambientais e avaliação do desempenho de sistemas de irrigação.

Além disso, podem prover informações sobre uso e ocupação da terra, dimensão de

áreas irrigadas, desenvolvimento de biomassa, previsão de colheita, escoamento

superficial, balanço de radiação, energia e evapotranspiração.

Para o processamento dessas informações com o objetivo de revelar aspectos ou

informações importantes para o planejamento hidro-agrícola, faz-se necessário o uso de

ferramentas auxiliares, a exemplo dos modelos matemáticos e demais sistemas de

informações geográficas, que garantem precisão e agilidade na tomada de decisão.

Medições dos componentes do balanço de radiação e dos fluxos de vapor d’água

e de calor sensível numa bacia hidrográfica são essenciais para se entender os processos

que alteram esse ecossistema no ciclo de água local, regional e global. Esses dados

também são necessários aos estudos de modelagem sobre as respostas do regime

hidrológico da bacia às variações das condições ambientais.

O balanço de radiação em uma determinada superfície representa a

contabilização líquida entre toda energia radiante recebida e perdida pela superfície. O

saldo de radiação constitui-se da soma algébrica dos balanços de radiação de ondas

curtas e longas, considerando-se positivos os fluxos incidentes e negativos aqueles

emitidos pela superfície (Silva et al., 2005). O conhecimento desses processos é muito

importante dada sua forte influência no ciclo hidrológico o que proporciona alterações

relevantes no regime climático como também no entendimento de outros fenômenos

atmosféricos a exemplo dos processos de aquecimento e resfriamento do ar e do solo,
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no metabolismo das plantas e dos animais e na transferência de vapor d’água da

superfície para atmosfera em diferentes regiões do globo terrestre.

Deste modo, este trabalho se propõe por meio de técnicas de sensoriamento

remoto determinar os componentes do balanço de radiação da bacia hidrográfica do rio

Jacaré, usando-se imagens do mapeador temático do Landsat 5 e dados complementares

de superfície e diagnosticar possíveis mudanças na área da bacia Hidrográfica do rio

Jacaré entre os anos estudados.

4. MATERIAL E MÉTODOS

A área selecionada (Figura 1) para a pesquisa ocupa parte dos municípios de

Poço Redondo e Canindé do São Francisco no Estado de Sergipe fazendo parte do baixo

São Francisco Sergipano, configurando-se num afluente da margem direita do rio São

Francisco. A hidrografia do rio Jacaré orienta-se no sentido Norte - Nordeste e é

formado por vários tributários, dentre eles destacam-se os mais importantes: o Riacho

Novo, o Córrego Santa Maria e o Riacho do Brás, este último, o mais importante da

margem esquerda. Com relação à margem direita do Rio Jacaré, destacam-se os Riachos

do Boqueirão, o Riacho da Guia, o Riacho São Clemente e o Riacho Craibeiro, com

características fisiográficas semelhantes. A Figura 2 apresenta o mapa da bacia

hidrográfica do rio Jacaré, com seus respectivos afluentes. De acordo com Santana et al.

(2007) o rio Jacaré tem uma extensão de 73,5 Km, a área da bacia é de 943,98 Km2, o

perímetro da área é de 142,77 Km, o desnível entre a nascente e a foz é de 270 m, a

declividade média da bacia é de 4,8 m/Km, declividade na foz é maior que 20%, o

índice de forma é igual a 0,53 e o índice de compacidade é igual a 1,3. Segundo o autor,

estes índices indicam que a sub-bacia tem tendência a sofrer enchentes e inundações.
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FIGURA 1- Projeção da localização geográfica da bacia hidrográfica do rio Jacaré, no Brasil e
em Sergipe.
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FIGURA 2 – Bacia hidrográfica do rio Jacaré e seus afluentes principais.

Fonte: Atlas Digital sobre Recursos Hídricos do Estado de Sergipe – 2004
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A vegetação nativa dominante, de acordo com Santos (2001), na área da Bacia

hidrográfica do rio Jacaré é a caatinga hiperxerófita. Verifica-se nesta formação vegetal

indivíduos de porte arbóreo, isoladamente ou em pequenos grupos, com predominância

de arbustos e árvores baixas e um grande número de cactáceas e bromeliáceas. A

vegetação ciliar do rio Jacaré apresenta-se de forma descontínua, reduzida a pequenos

remanescentes. As espécies de maior ocorrência na área percorrida foram: Caesalpinia

pyramidalis Tul. (catingueira), Sideroxylon obtusifolium (quixabeira), Amburana

cearensis (imburana), Anadenanthera macrocarpa (angico), Myracrodruon urundeuva

Allem (aroeira), Erythrina dominguezii (mulungu), Tabebuia aurea (craibeira), Ceiba

speciosa (barriguda), Mimosa hostilis (jurema), Schinopsis brasiliensis Engl (baraúna),

Ziziphus Joazeiro Marth (juazeiro), Spondias tuberosa (umbuzeiro), Aspidosperma

macrocarpon (pereiro), Bromélia laciniosa (macambira), Melocactus zehntneri (coroa

de frade) e Cereus jamacaru (mandacaru). Os solos da Bacia hidrográfica do rio Jacaré

são rasos, pouco permeáveis, apresentando afloramentos rochosos na superfície e no

perfil, o que contribui para restrições do seu uso e propensão à erosão e salinização.  Os

solos identificados na região foram o Neossolo Litólico, Planossolo, Vertissolos e

Luvissolo (BRASIL, 2003).

Na área de estudo, o regime pluviométrico é do tipo mediterrâneo, tendo um

período seco de primavera-verão com déficit hídrico elevado, que aumenta de sudeste

para noroeste. De acordo com Pinto (1998), a estação seca é de sete a oito meses, e a

chuvosa de cerca de quatro meses (Figura 3). Segundo a classificação climática de

GAUSSEN, o clima da Subárea é do tipo 3aTh – mediterrâneo quente ou nordestino, de

seca acentuada no verão e segundo KOPPEN, Bssh’ – clima muito quente, semiárido,

tipo estepe, com estação chuvosa no inverno. O índice xerotérmico oscila entre 100 e

150, com 7 a 8 meses considerados mais secos e cerca de 4 meses período chuvoso.
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FIGURA 3 – Normal climatológica da precipitação pluviométrica média mensal do município
de Poço Redondo - SE, região do Baixo São Francisco no período de 1963 a 2010.
Fonte: (DEAGRO)

Base de Dados

Utilizaram-se imagens adquiridas junto ao Instituto Nacional de Pesquisas

Espaciais – INPE/São José dos Campos, referentes aos sete canais espectrais (Tabela 1)

do Mapeador Temático - TM do satélite Landsat 5, correspondentes aos dias 17 de

outubro de 1999 e 07 de dezembro de 2006 (Dia Juliano, DJ = 290 e DJ = 341

respectivamente), para a órbita 215 e o ponto 67. Também foram utilizadas informações

meteorológicas (temperatura do ar, umidade relativa, radiação global e velocidade do

vento) de uma estação automática pertencente ao Instituto Nacional de Pesquisas

Espaciais - INPE situada no Centro de Formação Dom Brandão de Castro (latitude 09º

50’ 28” Sul, longitude 37º 40’ 13” Oeste e 260 m de altitude).
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TABELA 1. Descrição dos canais do TM - Landsat 5, com intervalo de comprimento de onda,
coeficientes de calibração (radiância mínima - a e máxima – b) e constante solar monocromática
associada a cada banda do TM – Landsat 5.

 LMIN (W.m-2.ster-1.μm-1) LMAX (W.m-2.ster-1.μm-1)
Banda 1 (Azul) 0,45-0,52 -1,52 193,0 1967
Banda 2 (Verde) 0,52-0,60 -2,84 365,0 1826
Banda 3 (Vermelho) 0,63-0,69 -1,17 264,0 1554
Banda 4 (infra-vermelho próximo) 0,76-0,90 -1,51 221,0 1036
Banda 5 (infra-vermelho médio) 1,55-1,75 -0,37 30,2 215
Banda 6 (infra-vermelho termal) 10,4-12,5 1,2378 15,303 
Banda 7 (infra-vermelho médio) 2,08-2,35 -0,15 16,5 80,67

Descrição dos Canais Comprimento de onda (µm)
Coeficientes de calibração

ESUNλ (Wm-2 µm-1)

Fonte: Allen et al. (2002).

O satélite mede a radiância espectral dos alvos e armazena-os esses dados sob a

forma de números digitais (ND), com intensidade dos níveis de cinza variando de 0 a

255 (8 bits), para o caso do TM - Landsat 5. Cada passo realizado, a partir dos dados

brutos (ND) do satélite para encontrar os parâmetros físicos da superfície, como o

albedo, a temperatura e o NDVI, necessitam de um operador matemático.

Neste sentido, para obtenção do balanço de radiação à superfície foi utilizada, a

ferramenta de programação Model Maker do ERDAS Imagine v. 9.2, destinada às

tarefas descritas a seguir. A montagem final do layout foi feito no programa ArcGIS

9.3. Na Figura 4 estão representadas as diferentes etapas de processamento do balanço

de radiação.
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FIGURA 4 - Diagrama das etapas do processamento do balanço de radiação à superfície
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FIGURA 4 - Diagrama das etapas do processamento do balanço de radiação à superfície

32

FIGURA 4 - Diagrama das etapas do processamento do balanço de radiação à superfície
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Métodos

A metodologia empregada seguiu Silva et al. (2005), Bastiaanssen et al.(1998a;

1998b) e Allen et al. (2002), a qual consiste em:

Com base na intensidade de cada pixel e canal, são procedidos os cálculos da calibração

radiométrica, determinação da reflectância planetária (exceto para o canal 6),

quantificação do índice de vegetação da diferença normalizada (NDVI), e a partir dos

mesmos se calculou o albedo superficial, temperatura radiométrica e saldo de radiação

(Rn). A radiância espectral de cada banda (Lλi) representa a energia solar refletida por

cada pixel por unidade de área, de tempo, de ângulo sólido e de comprimento de onda,

medida em nível do satélite Landsat, para as bandas 1, 2, 3, 4, 5 e 7; para a banda 6,

essa radiância representa a energia emitida por cada pixel e pode ser obtida pela

equação (Markham & Baker, 1987):

= − (1)

em que: DN é o número digital de cada pixel da imagem, LMAX e LMIN são as

constantes de calibração espectral do sensor, cujos valores para o Landsat 5-TM e

utilizados neste estudo, segundo Chander e Markham (2003), foram apresentados na

Tabela 1.

A reflectância monocromática de cada banda (ρλi), definida como sendo a razão entre o

fluxo de radiação solar refletido e o fluxo de radiação solar incidente, foi obtida

segundo a equação (Allen et al., 2002; Silva et al., 2005):

ρλ = π. λ
λ . θ . (2)

em que Lλ é a radiância espectral, computadas na 1º Etapa; ESUNλ é a constante solar

monocromática associada a cada banda do TM – Landsat 5, cujos valores válidos para

dados radiométricos gerados pelo Landsat-5 após 5 de maio de 2003, de acordo com

Chander e Markham (2003),foram apresentados na Tabela 1; θ é o ângulo zenital do

Sol; e dr é o inverso do quadrado da distância Terra-Sol, que é obtida pela equação 3.

= 1 + 0,033 . (3)
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em que: DA é o dia do ano que foram obtidos os dados radiométricos (imagem de

satélite), cujos valores correspondentes ao dia da geração das imagens, bem como o dr e

o cos θ, para os respectivos dias são apresentados na Tabela 2:

TABELA 2: Datas das imagens, seus respectivos dias Juliano (DJ), inverso da distância relativa
terra-sol (dr) e cosseno do ângulo zenital (cos θ).

dr Cos θData da imagem DJ

341
290

07/12/2006
17/10/1999

0,876
0,867

1.030
1.009

O cálculo do albedo no topo da atmosfera foi feito através de uma combinação

linear das reflectâncias espectrais (ρλ), calculados na 2º Etapa, e o coeficiente de

regressão ( λ), para cada banda de acordo com a equação 4.

= ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) (4)

Os coeficientes de regressão linear da equação anterior ( 1, 2,... 7), são calculados

pela equação 5.

= (5)

Para o Landsat 5-TM, os valores de λ, são apresentados na Tabela 3:

TABELA 3 - Coeficientes de regressão linear de cada banda para o cômputo do albedo do topo
da atmosfera. ϖ

1

ϖ
2

ϖ
3

ϖ
4

ϖ
5

ϖ
6

ϖ
7

Landsat 5-TM 0.293 0.274 0.233 0.157 0.033  0.011

Fonte: Allen et. al (2002)

No SEBAL o albedo da superfície é obtido mediante correção atmosférica que

considera a transmitância ( ) e a refletância atmosférica (α) em todo o domínio da

radiação de onda curta, sendo determinado por meio da equação (Bastiaanssen, 1995;

Bastiaanssen et al., 1998; Allen et al., 2002; Silva et al., 2005):

= _ (6)

em que αtoa é o albedo planetário, computado na 3ª etapa, α path_radiance é a porção da

radiação solar refletida pela atmosfera que neste trabalho foi considerada igual a 0,03
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(Bastiaanssen, 2000) e é a transmissividade atmosférica que é definida como a

fração da radiação solar incidente que é transmitida pela atmosfera e representa o seu

efeito de absorção e reflecção (Allen et al., 2002a). A transmissividade atmosférica foi

computada em função da altitude local (z), conforme a equação:

0,75 + 2 × 10 × (7)

Para o local estudado z = 188 m, o que implicou em transmissividade = 0, 754.

O Índice de vegetação da diferença normalizada (NDVI), que é um indicativo

das condições, da densidade e porte da vegetação, foi obtido através da razão entre a

diferença das reflectâncias do infravermelho próximo (ρ4) e do vermelho (ρ3) e a soma

das mesmas reflectâncias conforme equação (Allen et al., 2002a):

= ( )/( ) (8)

O índice de vegetação ajustado às condições do solo (SAVI) é um índice de

vegetação que visa amenizar os efeitos de “background” do solo e foi obtido através da

equação (Huete, 1988):

= (1 + )( )/( + ) (9)

em que: L é um fator de ajuste ao solo e que neste estudo foi considerado como

sendo igual a 0,1.

O cômputo do IAF, que representa a razão entre a área total de todas as folhas

contidas em dado pixel, pela área do pixel, foi feito por equação empírica obtida por

Allen et al. (2002):

= − , ,, (10)

Como cada pixel não emite radiação eletromagnética como um corpo negro,

surge à necessidade de se introduzir a emissividade de cada pixel (ε ) no domínio

espectral da banda termal do TM – Landsat 5 (10,4 a 12,5 µm); por sua vez, quando do

cômputo da radiação de onda longa emitida por cada pixel, deve-se considerar a

emissividade de banda larga (ε ). Segundo Allen et al. (2002) as emissividades ε e

ε podem ser obtidas para NDVI > 0 e IAF < 3 com base nas seguintes equações:

= 0,97 + 0,00331. (11)
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= 0,95 + 0,01. (12)

foram considerados ε = ε ,= 0,98 quando IAF ≥ 3, e para NDVI < 0, caso de corpos

de água, considerou-se ε = 0,99 e ε = 0,985, de acordo com proposta de Allen et al.

(2002).

A obtenção da Temperatura da superfície - Ts (K), foi feita através da equação de

Planck invertida, que é função da radiância espectral da banda termal Lλ,6 e da

emissividade .
= , (13)

em que K1 e K2 são constantes iguais a 607,76 W m2 sr-1 µm-1 e 1260,56 K,

respectivamente.

A radiação de onda longa emitida por cada pixel ( ↑) e a radiação de onda longa

incidente, emitida pela atmosfera na direção da superfície ( ↓), foram obtidas através

das equações:

↑ = . . (W/m2) (14)

↓ = . . (W/m2) (15)

em que é a emissividade de cada pixel, é a constante de Stefan-Boltzman ( =
5,67.10-8 W/m2 K-4), Ts é a temperatura da superfície (K), Ta é a temperatura do ar,

medida pela estação automática do INPE e é a emissividade atmosférica, obtida por:= 0,85. (− ln ) , (Bastiaanssen, 1995; Allen et al., 2002).

A radiação de onda curta incidente – ↓ corresponde à radiação solar que incide

em cada pixel por ocasião da passagem do satélite e de modo geral pode ser computado

para cada pixel da cena segundo a equação (Allen et al., 2002; Trezza, 2002; Tasumi,

2003; Silva et al., 2005):↓ = cos (16)

em que: Gsc é a constante solar (1367W/m2); é a transmitância atmosférica; dr é o

inverso do quadrado da distância Terra-Sol e cos θ é o ângulo de incidência solar.
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TABELA 4: Valores da radiação de onda curta incidente à superfície nas datas estudadas

Datas estudadas Rs↓ (W/m2)
17/10/1999 902,5
07/12/2006 930,7

O balanço de radiação à superfície foi obtido através da expressão 17 (Bastiaanssen,

1995; Morse et al., 2000; Allen et al., 2002; Silva et al., 2002):

= (1 − ) ↓ + ↓ − ↑ − (1 − ) ↓ (17)

em que: ↓ é a radiação de onda curta incidente, α é o albedo corrigido de cada pixel,↓ é a radiação de onda longa emitida pela atmosfera na direção de cada pixel, ↑ é a

radiação de onda longa emitida por cada pixel e é a emissividade de cada pixel. As

densidades de fluxos ↑, ↓ , ↓e Rn são expressas em W/m2.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Albedo da Superfície

Analisando as Figuras 5a e 5b que representam as cartas do albedo da superfície

para os anos de 1999 e 2006 do Landsat-5 TM, observa-se semelhança no

comportamento da variável albedo entre os anos estudados; entretanto, o ano de 2006

(Figura 5b) apresentou uma maior área com tonalidade vermelha quando comparado

com a imagem de 1999 (Figura 5a). Isso demonstra que a imagem de 2006 apresenta

valores de albedo maiores que na imagem de 1999, ou seja, aparece com maior

frequência áreas com solo mais exposto e/ou solos sendo preparados para cultivo. Uma

explicação para tal fato é que os valores de refletância do solo exposto são maiores que

em áreas vegetadas.

As áreas que estão representas por uma tonalidade de azul mais escuro

apresentam uma vegetação mais densa, a qual está associada a uma maior absorção de

luz pelas folhas. Já as áreas com tonalidades em azul mais claro representam valores de

albedo intermediário e estão associadas a um menor índice de área foliar e uma maior

reflectância da radiação global. Ao mesmo tempo, devido à maior exposição do solo,

apresenta temperaturas superficiais maiores que as áreas com maior cobertura vegetal.

Correia et al. (2002) citam que os valores elevados de albedo de superfície estão

associados a superfícies suaves, secas e de coloração clara, enquanto que albedos

menores são associados a superfícies rugosas, úmidas e de coloração escura.

Os valores mínimo, médio e máximo do albedo para o ano de 1999 foram de

0,06, 0,21 e 0,67, enquanto que para o ano de 2006 esses valores foram de 0,04, 0,21 e

0,67.



39

FIGURA 5 - Mapas de albedo da superfície (α) obtido para bacia hidrográfica do rio Jacaré para os anos de 1999 (A) e 2006 (B).

A B
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Os dados indicam que valores médios mais altos de albedo foram encontrados

em 1999, pois essa imagem é do mês de outubro, onde as chuvas são mais escassas e/ou

possuem um menor volume, porém esta imagem apresenta uma maior quantidade de

píxeis na faixa de 6% a 20% correspondente a solos úmidos e vegetação densa. Os

maiores valores observados nas cenas (superiores a 36 %) encontram-se em área com

solo mais descoberto (caatinga), e estão dentro da faixa esperada, visto que as áreas com

solo descoberto apresentam uma maior refletividade do que em solos vegetados em

razão da pouca umidade que esses solos retêm. Esses valores estão de acordo com

estudos realizados na região leste do Ceará, próximo a cidade de Quixeré por Braga et

al. (2009), que usando técnicas de sensoriamento remoto obtiveram valores altos de

albedo superiores a 34 %, em áreas sem vegetação e topo das nuvens. Em outro estudo,

Silva et al. (2002) seguindo a mesma metodologia deste trabalho obtiveram valor de

albedo de 35% para áreas com solo descoberto quando determinava o albedo da

superfície envolvendo áreas irrigadas do projeto Nilo Coelho corroborando com Oke

(1978), que encontrou para o deserto albedo que chega a 40%. Chandrapala &

Wimalasuriya (2003) obtiveram, em grandes extensões de dunas de areia na costa Oeste

do Sirilanka, albedo entre 34% e 36%.

Na Tabela 5 constam as respectivas médias diárias para a variável albedo para os

dois anos estudados comparando com quatro alvos da cena Landsat 5 TM.

TABELA 5 – Albedo instantâneo determinado usando o SEBAL, para quatro diferentes alvos,
para os dias 17 de outubro de 1999 e 07 de dezembro de 2006, na bacia hidrográfica do rio
Jacaré

A B C D
Caatinga Cultivo Irrigado Mata Atlântica Foz do rio Jacaré

17/10/1999 0,23 0,18 0,20 0,12

07/12/2006 0,21 0,18 0,17 0,07

Parâmetro

ALBEDO

Ao analisar a Tabela 5 notam-se diferenças entre os valores de albedo nas quatro

condições estudadas em cada data. Os maiores valores nos dois anos analisados foram

encontrados para o bioma caatinga alvo (A), já os valores de albedo para o alvo cultivo

irrigado (B) não apresentaram diferença entre os anos estudados. Tais valores (18%)

para este tipo de alvo corroboram com os encontrados por Braga et al. (2009), Silva

(2005), Silva (2002) e Boegh et al. (2002), que obtiveram resultados semelhantes aos

apresentados nesse estudo.
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O alvo (C) apresentou valores de albedo de 20 e 17% para os anos de 1999 e

2006 respectivamente. Segundo Bakst e Yamazaki (2002), o valor encontrado de albedo

na floresta de coníferas está compreendido entre 10 e 15 % e na floresta folífera, de 15 a

20%. Já Lima (1996) relatou que as florestas apresentam, em geral, albedo médio da

ordem de 10 a 12%, enquanto a vegetação rasteira, como a pastagem e a maioria das

culturas agrícolas, exibem albedo médio da ordem de 18 a 25%.

Para o alvo foz do rio Jacaré (D) os valores de albedo foram iguais a 12 e 7%

havendo, portanto alterações destes valores nas datas avaliadas na ordem 58% para o

alvo em questão. Para essa alteração uma razão provável se deve ao fato de que para o

ano de 1999 existe uma elevada redução na quantidade de vegetação resultado do

elevado índice de degradação ambiental no entorno da região da foz o que favorece o

assoreamento hídrico e conseqüente aumento dos valores de albedo por conta dos

sedimentos. Moreira (2003) afirma que os minerais inorgânicos, oriundos das rochas e

solos, que são carreados para os corpos d’água pelo processo da erosão eólica ou hídrica

aumentam a reflectância da água, enquanto que a matéria orgânica diminui. Os valores

encontrados para o tipo de pixel água se aproximam do encontrado por Silva et al.

(2005) em estudos realizados em áreas irrigadas (projeto Nilo Coelho) e parte da

barragem de Sobradinho, município de Juazeiro da Bahia, o referido autor obteve

valores de albedo entre 9 e 12% para os corpos d’água. Os valores de albedo obtidos

nesta pesquisa também se aproximam daqueles encontrados por Bastiaanssen et al.

(1998) e Bastiaanssen (2000) para imagens do mesmo satélite na Bacia de Gediz –

Turquia, também próximos aos dados de Oke (1978), que encontrou albedo da água

entre 3 e 10%.

Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI)

Os resultados das imagens para o índice de vegetação por diferença normalizada

(NDVI) entre os anos de 1999 e 2006 estão explicitados na Figura 6a e 6b. As imagens

são da mesma área, mas em situações de umidade e estágio fenológico da vegetação

diferentes. Essa variável quando avaliada em longo prazo, pode ser um importante

indicador tanto da desertificação e redução de fitomassa da Caatinga como da

recuperação de áreas degradadas. Neste estudo, os valores de NDVI obtidos para o dia

17/10/1999 (Tabela 6), foram 0,16 para área de caatinga; 0,69 para área de cultivo

irrigada; 0,58 para região de bioma Mata Atlântica enquanto que para a foz do rio Jacaré
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foi de -0,07. Para o dia 07/12/2006 foram 0,21; 0,60; 0,68 e -0,33, para área de caatinga,

cultivo irrigado, Mata Atlântica e foz do rio Jacaré respectivamente.

TABELA 6 – NDVI instantâneo determinado usando o Algoritmo SEBAL, para quatro
diferentes alvos, para os dias 17 de outubro de 1999 e 07 de dezembro de 2006, na bacia
hidrográfica do rio Jacaré.

A B C D
Caatinga Cultivo Irrigado Mata atlântica Foz do rio Jacaré

17/10/1999 0,16 0,69 0,58 -0,07

07/12/2006 0,21 0,60 0,68 -0,33

Parâmetros

NDVI
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FIGURA 6 - Mapas de índice de vegetação da diferença normalizada (NDVI) obtidos para bacia hidrográfica do rio Jacaré para 1999 (A), e 2006 (B).

A B
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Contudo, quando se comparou as imagens das duas datas, constatou-se

claramente alterações no cenário da bacia hidrográfica entre os dois períodos, sendo os

maiores valores próximos a 1 encontrados para a imagem de 2006. Porém percebe-se

que a carta NDVI da Figura 6b apresenta uma área classificada com valores negativos

bem superiores aos valores que indicam uma vegetação exuberante e também bastante

superior aos obtidos na Figura 6a, o que indica a condição de estresse hídrico (para os

referidos intervalos) em que se encontrava a vegetação devido à escassez de chuvas. É

válido lembrar que mesmo em condições de boa disponibilidade de água há áreas com

valores baixos de NDVI, que podem ser devido à presença de solo exposto ou ainda ao

tipo de solo que ocorre na área. Solos rasos, pedregosos ou de textura arenosa podem

intensificar os efeitos da deficiência de água.

Nota-se ainda que em ambas as imagens as áreas que apresentaram os valores de

NDVI mais positivos (> 0,48) encontram-se em locais com vegetação densa, típico de

florestas, alvo (C) principalmente ao sul da cena, uma vez que nesses locais a cobertura

do solo é maior, mantendo maior umidade no solo mesmo em épocas de estiagem.

Autores como Prasad et al. (2007), comentam que valores de NDVI dessa magnitude,

são típicos de regiões úmidas com maior regime pluviométrico. Esses pontos estão

localizados em pontos de maior elevação na bacia neste caso representado pela serra da

guia (a altitude da serra preserva um clima mais frio e úmido), ponto mais alto do

Estado de Sergipe e área de Mata Atlântica em plena região semiárida.

Mesmo tendo a bacia passado por modificações de caráter antrópico durante o

período, uma vez que sabe-se não se tratar de uma bacia preservada em sua totalidade,

já que práticas agrícolas, principalmente as margens do rio Jacaré são constatadas por

Santana et al. (2007), observou-se um maior aporte de vegetação para o ano de 2006,

demonstrado o poder recuperação desse bioma quando avaliado em períodos longos.

Na Figura 7 está representado o histograma de frequência de píxeis do NDVI

correspondente às cenas estudadas.
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FIGURA 7 - Histograma de frequência do Índice de vegetação por diferença normalizada
(NDVI), da bacia hidrográfica do rio Jacaré em 17/10/1999 (A) e 07/12/2006 (B)

Analisando os histogramas percebe-se que as áreas com resposta à razão de

bandas que correspondem aos locais onde o déficit hídrico foi mais intenso no período

de 1999 apresentaram um deslocamento para a esquerda possuindo maior quantidade de

píxeis assumindo valores próximo aos negativos, uma vez que a fotossíntese é reduzida,

e a clorofila torna-se menos ativa, absorvendo menos radiação solar. Já no ano de 2006,

com distribuição de chuvas superior ao ano de 1999, o gráfico tendeu a se desloca para

a direita, assumindo mais valores positivos, característicos de vegetação em plena

atividade fotossintética, conseqüência de um bom suprimento de água para o seu

desenvolvimento.

Saldo Radiação à Superfície (Rn)

O saldo de radiação (Rn)  para o dia 17/10/1999 e 07/12/2006 para bacia

hidrográfica do rio Jacaré localizada nos municípios de Poço Redondo e parte de

Canindé do São Francisco, do Estado de Sergipe, está apresentado nas Figuras 8a e 8b,

respectivamente.

A

B
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FIGURA 8 - Mapas do saldo radiação a superfície (Rn) W/m2 na bacia hidrográfica do rio Jacaré para 1999 (A), e 2006 (B).

A B
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As áreas com tonalidade em vermelho escuro, em ambas as cartas, representam

valores de Rn superiores a 640,0 W/m2, e correspondem às áreas com cobertura vegetal

usualmente mais densa, áreas com boa disponibilidade hídrica, alguns pequenos

reservatórios de água e lagos respectivamente. As áreas com tonalidade em azul escuro

correspondem às áreas sem vegetação, e se concentram em sua maioria na porção

superior em ambas as imagens apresentando valores inferiores a 402,0 W/m2 para a cena

de 1999 e menores que 451,0 W/m2 para a cena de 2006. As tonalidades azul claro e

amarelo claro representam áreas com baixa cobertura vegetativa e áreas de caatinga

densa respectivamente.

Pela análise da Tabela 7, é possível constatar que a média geral dos valores de

Rn para toda a cena foi menor na imagem de 2006 e maior na imagem de 1999. Silva et

al. (2005) encontraram valores médios de 615,0 W/m2 e 583,9 W/m2, respectivamente

para as datas 04/12/2000 e 04/10/2001, áreas de vegetação nativa e parte da área urbana

dos municípios de Petrolina, PE e Juazeiro, BA abrangendo parte do Lago de

Sobradinho, áreas irrigadas do Projeto Senador Nilo Coelho.

TABELA 7 – Valores do saldo radiação (Rn), mínimo, máximo e médio para os dias
17/10/1999 e 07/12/2006, para a bacia hidrográfica do rio Jacaré

Va lo r Va lo r Va lo r
M ín im o m éd io M á xim o

17/10/1999 183,0 585,1 765,4

07/12/2006 171,9 578,7 819,7

P a râ m etro

Rn (W /m 2)

Observou-se, nessas duas imagens, um comportamento similar na estimativa do

saldo de radiação (Rn) em relação às características dos alvos, nos dois anos estudados.

Porém a cena para o dia 17/10/1999 apresentou uma melhor distribuição e uma maior

frequência de ocorrência de píxeis nas classes com tonalidade vermelha e suas

derivações quando comparada com a imagem de 2006. Estes resultados podem ter sido

influenciados pelo regime particular de precipitação observado nesses anos.

Na Tabela 8 constam os respectivas valores pontuais para a variável saldo de

radiação (Rn) para os dois anos estudados comparando com quatro alvos da cena

Landsat 5 - TM.
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TABELA 8 – Parâmetro saldo radiação instantâneo determinado usando o Algoritmo SEBAL,
para quatro diferentes alvos, para os dias 17 de outubro de 1999 e 07 de dezembro de 2006, na
bacia hidrográfica do rio Jacaré

A B C D
Caatinga Cultivo Irrigado Mata Atlântica Foz do rio Jacaré

17/10/1999 544,9 622,8 635,0 674,7

07/12/2006 570,5 639,8 666,7 777,6

Parâmetro

Rn (W/m2)

Observa-se na Tabela 8 que entre os alvos selecionados para comparação o valor

para o saldo radiação para o alvo vegetação rala (caatinga) foi igual a 544,9 e 570,5 W/

m2 e inferior aos valores encontrados para área de cultivo irrigado (B), 622,8 e 639,8 W/

m2, já para área de Mata Atlântica (C) os valores observados foram de 635,0 e 666,7 W/

m2 sendo inferiores aos encontrados para o alvo foz do rio Jacaré (D) onde se obteve os

maiores valores entre os alvos analisados, 674,7 e 777,5 W m2 todos esses valores são

respectivos para as cenas do dia 17/10/1999 e 07/12/2006. Os menores registros entre

alvos foram para áreas com vegetação rala (caatinga) e áreas com solo desnudo como se

observa na Tabela 8.

Em pesquisas realizadas por Folhes et al. (2007) em região próxima ao

município de Petrolina-PE, foram obtidos Rn entre 765,0 W/m2 a 810,0 W/m2 em áreas

sobre o curso do rio São Francisco para uma cena do dia 12/10/2004. No entanto, para

área do projeto de irrigação Jaguaribe-Apodi, localizado no estado do Ceará, Folhes

(2007) encontrou Rn médio de 629,0 W/m2, 586,0 W/m2, 551,0 W/m2, e 561,0 W/m2

para cenas dos dias 24/10/2005, 28/01/2006, 23/07/2006 e 08/08/2006, respectivamente.

Chavez et al. (2007) obtiveram para corpos d’água e áreas recentemente irrigadas Rn

entre 690,0 a 750,0 W/m-2; em píxeis com alta biomassa sem déficit de água, 600,0 a

650,0 W/m2 e para solos descobertos 500,0 a 550,0 W/m2.

Os histogramas de frequência (Figura 9) mostram a variação do saldo de

radiação à superfície obtido na bacia hidrográfica do rio Jacaré variou de 183,0 a 765,4

W/m2 para o ano de 1999 e de 171,9 a 819,7 W/m2 para o ano de 2006. Entretanto o

range mais freqüente foi de 569,75 a 592,5 W/m2 e representa 18,5 % dos píxeis totais

da cena para o ano de 1999, já para o ano de 2006 o range mais frequente foi de 564,1 a

589,4 W/m2 e representa 21,7% dos píxeis totais da cena.
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FIGURA 9: Histograma de frequência do saldo de radiação à superfície (Rn), determinado para
a bacia hidrográfica do rio Jacaré em 17/10/1999 (A) e 07/12/2006 (B).

A

B
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6. CONCLUSÕES

A metodologia proposta para determinação do balanço de radiação na bacia

hidrográfica do rio Jacaré foi muito consistente e os resultados obtidos neste trabalho

são compatíveis com informações reportadas na literatura assim como os produtos

gerados a partir de imagens orbitais. Portanto a aplicação de técnicas de sensoriamento

remoto em imagens do satélite Landsat 5 TM permitiu avaliar os resultados obtidos e

obter as seguintes conclusões:

a) O albedo da superfície estimado para as imagens do Landsat 5 TM, apresentou

coerência ao ser aplicado na área de estudo. Ao comparar as imagens percebeu-se existir

diferenças significativas na variável albedo em seus valores médios diários, entre 1999 e

2006.

b) O índice de vegetação da diferença normalizada mostrou fortes variações, no

cenário da bacia hidrográfica do rio Jacaré, entre as cenas estudadas, mostrando que

durante o período de seis anos de análise das imagens houve um incremento e ou

recuperação considerável de biomassa na área da bacia.

c) O fluxo do saldo de radiação apresentou padrão semelhante para os dois anos.

Em 1999 os valores dessa variável, estimados pelo SEBAL, resultaram em valores entre

183,0 a 765,4 W/m2. Já em 2006 os valores mínimo e máximo de (Rn) estimados foram

171,9 e 819,7 W/m2.
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CAPÍTULO 2

ESTIMATIVA DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO REGIONAL NA BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIO JACARÉ – SE MEDIANTE IMAGENS ORBITAIS

1.RESUMO

BATISTA, Wagner Roberto Milet. Estimativa da Evapotranspiração Regional na Bacia
hidrográfica do rio Jacaré – Se mediante imagens orbitais. São Cristóvão: UFS, 2011.
Dissertação de Mestrado em Agroecossistemas.

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

chave na gestão dos recursos hídricos. Sua quantificação é de grande importância na modelagem

hidrológica e meteorológica. Neste sentido, o presente trabalho tem por objetivo estimar a

evapotranspiração real diária (ETr), em escala regional, por meio de imagens TM – Landsat 5 e

dados complementares coletados em estação meteorológica, através da aplicação do Surface

Energy Balance Algorithm for Land (SEBAL). A área estudada ocupa parte dos municípios de

Poço Redondo e Canindé do São Francisco no Estado de Sergipe fazendo parte do baixo São

Francisco Sergipano. Para tanto foram utilizadas duas imagens obtidas nos dias 17 de outubro

de 1999 e 06 de dezembro de 2006. A ETr diária foi estimada a partir da densidade de fluxo de

calor latente (LE), obtida como resíduo da equação do balanço de energia.  O SEBAL é

constituído de várias etapas, que incluem calibração radiométrica, cômputo da reflectância e

albedo, índices de vegetação e emissividade, baseados nas bandas reflectivas de sensores

orbitais, neste caso o TM – Landsat 5, além da temperatura da superfície (banda termal).  A

evapotranspiração estimada pelo SEBAL variou de 0,0 mm/dia-1 a 6,0 mm/dia-1, com média de

2,6 mm/dia-1 no dia 17 de outubro de 1999 e de 0,0 mm/dia-1 a 6,00 mm/dia-1, com média de 1,8

mm dia-1 para o dia 06 de dezembro de 2006. Os valores instantâneos da ET para os alvos

preestabelecidos: (A) área com pouca cobertura vegetativa (caatinga), (B) área com vegetação

irrigada, (C) área com bioma Mata Atlântica e (D) área da foz do rio Jacaré, referente ao dia da

cena de 1999 foram respectivamente 1,0 mm dia-1; 3,1 mm dia-1; 4,4 mm dia-1, e 3,5 mm dia-1.

Os valores dos mesmos alvos referentes ao dia da cena de 2006 foram A= 0,8 mm dia-1, B= 4,0

mm dia-1, C= 4,2 mm dia-1, e D= 5,9 mm dia-1. Os resultados encontrados estão de acordo com

os obtidos em outras pesquisas e conduzidas sob a mesma metodologia utilizada nesta pesquisa.

Palavras Chave: Sensoriamento remoto, bacia hidrográfica, evapotranspiração real.

__________________________

Comitê Orientador: Antenor de Oliveira Aguiar Netto – UFS (Orientador), Inajá Francisco de
Souza – UFS e Bernardo Barbosa da Silva – UFCG.
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ESTIMATES OF REGIONAL EVAPOTRANSPIRATION IN JACARE RIVER
BASIN – (SERGIPE) BY ORBITAL IMAGES

2.ABSTRACT

BATISTA, Wagner Roberto Milet. Estimates of Regional Evapotranspiration in
Jacare River Basin – (Sergipe) by Orbital Images. São Cristóvão: UFS, 2011. Master
dissertation in Agroecosystems.

Evapotranspiration (ET) is a major component of the hydrological cycle and a key element in

water resources management, its quantification is of great importance in meteorological and

hydrological modeling. In this sense, this paper aims to estimate the daily actual

evapotranspiration - ETr on a regional scale, through TM - Landsat 5 and additional data

collected from weather station, via SEBAL - Surface Energy Balance Algorithm for Land. The

study area occupies part of the municipalities of  Poço Redondo and Canindé do São Francisco

in the State of Sergipe lower part of the Sergipe São Francisco, becoming a tributary of the right

bank of the River. Therefore, we used two images the National Institute for Space Research

(INPE) for the day October 17, 1999 and December 6, 2006. Daily ETr was estimated from the

density of latent heat flux (LE), obtained as a residue from the equation of energy balance. The

SEBAL consists of several steps, including radiometric calibration, estimation of reflectance

and albedo, vegetation indices and emissivity, based on the reflective bands of orbital sensors,

and in this case the TM - Landsat 5, and the surface temperature (thermal band ).

Evapotranspiration estimated by SEBAL ranged from 0.0 mm/day-1 to 6.0 mm/day-1, averaging

2.6 mm/dia-1 on October 17, 1999 and ranged from 0.0 mm / day 1 to 6.0 mm/day-1, averaging

1.8 mm day-1 to December 06, 2006. The instantaneous values of ET for the pre-established

targets: (A) area with little vegetative cover (caatinga), (B) area with irrigated vegetation, (C)

area with the atlantic forest biome, and (D) area of the mouth of Jacare river, covering daily

scene of 1999 were respectively 1.0 mm day-1; 3.1 mm day-1; 4.4 mm day-1, and 3.5 mm day-1.

The values of the same targets for the day the scene of 2006 were A = 0.8 mm day-1, B = 4.0

mm day-1, C = 4.2 mm day-1, and D = 5.9 mm day-1. The results are consistent with those

obtained in other studies and conducted under the same methodology used in this research.

Key Words: Evapotranspiration, Hydrological basin, SEBAL

__________________________

Guidance Commitee: Antenor de Oliveira Aguiar Netto – UFS (Orientador), Inajá Francisco de
Souza – UFS e Bernardo Barbosa da Silva – UFCG.
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3. INTRODUÇÃO

A evapotranspiração (ET) inclui a evaporação da água da superfície do solo e

transpiração da vegetação. A ET é um dos principais componentes do ciclo hidrológico

e elemento chave na gestão dos recursos hídricos, principalmente nas regiões

semiáridas. Segundo Shih (1985), a ET corresponde aproximadamente a 75% do total

da precipitação que ocorre sobre superfícies continentais. Desta forma, 25% do

montante precipitado infiltram no solo e/ou escoa superficialmente para os mananciais,

enquanto que 75% é evapotranspirada pela cobertura vegetal, retornando para a

atmosfera. Brutsaert (1986) afirma ser o conhecimento da evapotranspiração, em escala

de bacia, indispensável nas estimativas de seca e previsões de cheias, pois a capacidade

de armazenamento de água proveniente de uma precipitação, no perfil do solo, depende

de sua umidade antecedente e, portanto, da evapotranspiração que ocorre na área em

estudo. Portanto, para propósitos hidrológicos, é indispensável ter informações da

evapotranspiração.

Para a determinação dessa variável, existem inúmeros métodos com boa margem

de precisão a exemplo do uso de equipamentos como os lisímetros ou estimados por

meio do balanço hídrico no solo ou dados meteorológicos aplicados em equações como

a utilizada pela FAO - 56 Penman-Monteith (ALLEN et al., 1998). Entretanto, esses

métodos estão limitados pelo fato que eles estimam valores pontuais de ET para um

local específico e não para uma escala regional, exigindo por sua vez uma série de

variáveis climáticas, que na maioria das vezes, necessitam de extensas campanhas de

experimentos em campo. Este panorama de limitações motivou o desenvolvimento do

uso de dados obtidos por sensoriamento remoto para a avaliação da ET em grandes

áreas. O emprego de técnicas de sensoriamento remoto há tempos vem se mostrando

como um campo promissor, com a vantagem da determinação dos componentes do

balanço de radiação e de energia com grande cobertura espacial de forma rápida e

precisa.

Muitos algoritmos, nos últimos 10 anos, estão sendo desenvolvidos com as mais

variadas aplicações. Alguns desses são destinados às estimativas dos fluxos de calor

sensível e vaporação. Um dos mais destacados que vem sendo utilizado por alguns

pesquisadores (Bastiaanssen et al. 1998 e 2000) em várias partes do mundo é o Surface
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Energy Balance Algorithm for Land (SEBAL). O SEBAL destaca-se nesse segmento

por sua simplicidade e precisão do algoritmo, que tem como meta principal o cômputo

da evapotranspiração e requer poucos dados da superfície para que possa ser

empregado, além de possibilitar facilmente a calibração das equações que o integram,

resultando em aumento da precisão dos resultados.

O SEBAL é um modelo matemático simples e de alta precisão para determinação

dos mapas de evapotranspiração para grandes áreas e que requer poucos dados da

superfície. O SEBAL é processado por meio de passos computacionais que predizem

um balanço completo da radiação e da energia ao longo da superfície da Terra. Ele

utiliza imagens coletadas pelo sensor Landsat ou outro sensor que colete imagens em

comprimentos de onda na região do infravermelho reflectivo e termal. A base teórica do

SEBAL utiliza imagens obtidas a bordo dos satélites Landsat 5 e 7. No entanto, a teoria

é independente do tipo de satélite e o uso do modelo SEBAL pode ser aplicado para

outras imagens de satélites desde que se utilizem os parâmetros de forma apropriada

(BASTIAANSEEN, 2000).

Diante do exposto este artigo tem como objetivo estimar a evapotranspiração da

bacia hidrográfica do rio Jacaré,  por meio do uso imagens dos satélites Landsat 5-TM,

e do algoritmo SEBAL.
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4. MATERIAL E MÉTODOS

Área de estudo

A área selecionada (Figura 10) para a pesquisa ocupa parte dos municípios de

Poço Redondo e Canindé do São Francisco no Estado de Sergipe fazendo parte do baixo

São Francisco Sergipano, configurando-se num afluente da margem direita do rio São

Francisco. Segundo Fonseca & Bastos (1998), a hidrografia da região tem padrão

dentrítico, orientando-se no sentido NNE e é formada por cinco sub-bacias, dentre elas

as sub-bacias hidrográficas: do Curituba; das Onças; do Jacaré e de Campos Novos. A

figura 11 apresenta o mapa da bacia hidrográfica do rio jacaré, com seus principais

afluentes. O rio Jacaré nasce próximo à fronteira Bahia/Sergipe, na serra do Bonito, de

acordo com Santana et al. (2007), o rio Jacaré tem uma extensão de 73,5 Km, a área da

bacia é de 943,9 Km2, o perímetro da área é de 142,7 Km, o desnível entre a nascente e

a foz é de 270 m, a declividade média da bacia é de 4,8 m/Km, declividade na foz maior

que 20%, o índice de forma é igual a 0,53 e o índice de compacidade é igual a 1,3.

Segundo o autor, estes índices indicam que a sub-bacia tem tendência a sofrer enchentes

e inundações.
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FIGURA 10- Projeção da localização geográfica da bacia hidrográfica do rio Jacaré, no Brasil e
em Sergipe
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FIGURA 11 – Bacia hidrográfica do rio Jacaré e seus afluentes principais. Fonte: Atlas Digital

sobre Recursos Hídricos do Estado de Sergipe – 2004
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A vegetação nativa dominante, de acordo com Santos (2001), na área da Bacia

hidrográfica do rio Jacaré é a caatinga hiperxerófita. Verificando-se nesta formação

vegetal indivíduos de porte arbóreo, isoladamente ou em pequenos grupos, com

predominância de arbustos e árvores baixas e um grande número de cactáceas e

bromeliáceas. A vegetação ciliar do rio Jacaré apresenta-se de forma descontínua,

reduzida a pequenos remanescentes. As espécies de maior ocorrência na área percorrida

foram: Caesalpinia pyramidalis Tul. (catingueira), Sideroxylon obtusifolium

(quixabeira), Amburana cearensis (imburana), Anadenanthera macrocarpa (angico),

Myracrodruon urundeuva Allem (aroeira), Erythrina dominguezii (mulungu), Tabebuia

aurea (craibeira), Ceiba speciosa (barriguda), Mimosa hostilis (jurema), Schinopsis

brasiliensis Engl (baraúna), Ziziphus Joazeiro Marth (juazeiro), Spondias tuberosa

(umbuzeiro), Aspidosperma macrocarpon (pereiro), Bromélia laciniosa (macambira),

Melocactus zehntneri (coroa de frade) e Cereus jamacaru (mandacaru). Os solos da

Bacia hidrográfica do rio Jacaré são rasos, pouco permeáveis, apresentando

afloramentos rochosos na superfície e no perfil, o que contribui para restrições do seu

uso e propensão à erosão e salinização.  Os solos identificados na região foram o

Neossolo Litólico, Planossolo, Vertissolos e Luvissolo (BRASIL, 2003).

Na área de estudo, o regime pluviométrico é do tipo mediterrâneo, tendo um

período seco de primavera-verão com déficit hídrico elevado, que aumenta de sudeste

para noroeste. De acordo com Pinto et al. (1998), a estação seca é de sete a oito meses, e

a chuvosa de cerca de quatro meses (Figura 12). Segundo a classificação climática de

GAUSSEN, o clima da Subárea é do tipo 3aTh – mediterrâneo quente ou nordestino, de

seca acentuada no verão e segundo KOPPEN, Bssh’ – clima muito quente, semi-árido,

tipo estepe, com estação chuvosa no inverno. O índice xerotérmico oscila entre 100 e

150, com 7 a 8 meses considerados mais secos e cerca de 4 meses período chuvoso.
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FIGURA 12 – Normal climatológica da precipitação pluviométrica média mensal do município
de Poço Redondo - SE, região do Baixo São Francisco no período de 1963 a 2010.
Fonte: (DEAGRO)

Base de dados

As imagens utilizadas nesta pesquisa foram obtidas pelo Mapeador Temático do

Satélite Landsat 5 (Landsat TM 5), órbita 215 e ponto 67, fornecidas pelo Instituto

Nacional de Pesquisas Espaciais. Utilizou-se duas imagens, nos dias 17 de outubro de

1999 e 07 de dezembro de 2006 dia Juliano, DJ=290 e DJ=341 respectivamente.

Também foram utilizadas informações meteorológicas (temperatura do ar, umidade

relativa, radiação global e velocidade do vento) de uma estação automática pertencente

ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE situada no Centro de Formação

Dom Brandão de Castro (latitude 09º 50’ 28” Sul, longitude 37º 40’ 13” Oeste e 260 m

de altitude) .

O sensor TM mede a radiância espectral dos alvos e armazena-os na forma de

níveis de cinza, ou número digital (ND), cujos valores variam de 0 a 255 (8 bits), tendo

uma resolução espacial de 30 m x 30 m nas bandas 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e resolução de 120

m x 120 m no canal termal, banda 6. Todo o processamento das imagens foi realizado

com o software ERDAS Imagine v. 9.2, da Leica Geosystems. Inicialmente as bandas

foram empilhadas, seguindo a ordem crescente, formando um único arquivo de imagem.

O recorte da área de interesse foi extraído da cena Landsat 5 TM a partir de um arquivo

vetor digital (shapefile) o qual continha a delimitação da bacia em estudo. Tanto a
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extração da cena quanto a elaboração dos mapas confeccionados nesta pesquisa foram

feitos utilizando o software ArcGis v. 9.3. O mesmo recorte foi mantido para todas as

imagens.

Aplicação do SEBAL

A evapotranspiração diária foi obtida inicialmente através da equação:

= 0_ 0_ ( . ) (17)

em que: FET0_24 é a fração da evapotranspiração de referência diária, que segundo

Trezza (2002), pode ser considerada igual à fração de evapotranspiração de referência

horária, FET0_h, obtida por:

FET0_h = ETr_h / ET0_h (18)

em que: ETr_h é a evapotranspiração real horária e a ET0_h é evapotranspiração de

referência horária. Tanto a ET0_24 como a ET0_h foram calculadas pelo método da

FAO-Penman-Monteith (Allen et al., 1998), com dados que incluam radiação global,

temperatura do ar, velocidade do vento e umidade relativa do ar, coletados na estação

meteorológica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais -INPE localizada em Poço

Redondo- SE. A ETr_h (mm h-1) foi obtida, em cada pixel da imagem, segundo

expressão:

ETr_h = 3600 LE / L (19)

em que: LE (W m-2) é a densidade de fluxo de calor latente, estimado no momento da

passagem do satélite, como resíduo da equação do balanço de energia (LE = Rn – G –

H) e L (J kg-1) é o calor latente de vaporização da água. A densidade de fluxo de calor

no solo (W m-2) foi calculada segundo a relação (Bastiaanssen, 2000):= (0,0038. + 0,0074. )(1 − 0,98. ) . (20)

em que: Ts é a temperatura da superfície (°C), α é o albedo da superfície e NDVI –

Normalized Difference Vegetation Index. O saldo de radiação (W m-2) foi obtido

segundo critérios do SEBAL e estão bem explicitados em Silva et al. (2005).
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A densidade de fluxo de calor sensível H (W/m2) foi obtida através de processo

iterativo, conforme ilustrado na Figura 13. Inicialmente, utiliza-se a velocidade do vento

– u (m s-1) e a altura média da vegetação – h (m) que envolve a estação meteorológica,

no caso específico do presente estudo foi utilizada a altura média da grama, 0,1 (m), o

que possibilita estimar o coeficiente de rugosidade ao transporte de momentum - Zom

(m). Então, é possível obter a velocidade de fricção – u* (m s-1) segundo expressão

(Allen et al., 2002; Trezza, 2002; Silva e Bezerra, 2006):

∗ = . / ln( ⁄ ) (21)

em que: k é a constante de Von Karman, u a velocidade do vento (m s-1) e z a altura (m)

em que ocorreu a medição da velocidade do vento.

Considerando-se a atmosfera em equilíbrio neutro e o perfil logaritmo do vento,

projeta-se a velocidade do vento a 200 m (blending heigh), altura esta em que a

rugosidade da superfície já não mais interfere na velocidade do vento, admitindo-se,

portanto, que naquele nível essa velocidade é espacialmente constante. Logo, a

velocidade de fricção de cada pixel é obtida segundo (Allen et al., 2002a; Trezza, 2002;

Silva e Bezerra, 2006):

∗ = . / ln 200 (22)

em que u200 (m s-1) é a velocidade do vento a 200 m e zom (m) é obtido pixel a pixel em

função da imagem do SAVI – Soil Adjusted Vegetation Index, segundo equação

desenvolvida por Bastiaanssen (2000). De posse dos valores de u*, estimou-se a

resistência aerodinâmica ao transporte de momentum – rah, segundo expressão (Allen et

al., 2002; Trezza, 2002; Silva e Bezerra, 2006):

∗( ) (23)

em que: Z1 e Z2 são as alturas acima da superfície, normalmente tomados 0,1 m e 2,0 m,

respectivamente. O cômputo da diferença da temperatura do ar em dois níveis próximos

à superfície é feito admitindo-se que essa diferença pode ser obtida em função da

temperatura radiométrica de cada pixel, ou seja:

= + (24)
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em que: a e b são coeficientes obtidos com base das condições verificadas nos píxeis

âncoras e Ts é a temperatura de cada pixel (°C).

Para a estimativa da evapotranspiração real utilizou-se os dados coletados na
estação meteorológica do INMET.

FIGURA 13 - Esquema representativo do processo iterativo para obtenção do fluxo de calor
sensível (H)
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O pixel “frio” foi usado no SEBAL para definir a quantidade de

evapotranspiração que ocorreu na imagem de uma área bem irrigada e completamente

vegetada. Já o pixel “quente” foi localizado em uma área seca ou em área onde se

encontra campos vazios (áreas já colhidas ou em preparo agrícola), considerando assim

que não há evaporação nestas áreas. Foram evitadas áreas impermeabilizadas (asfaltos),

telhados e áreas extremamente quentes. Os píxeis âncora, nessa pesquisa, foram

selecionados mediante a verificação das cartas de temperatura da superfície em conjunto

com a carta da composição R, G, B das bandas 3, 4 e 5. No pixel de temperatura

mínima, assumiu-se que o fluxo de calor sensível é considerado nulo (H=0) e,

conseqüentemente, dT=0 e a densidade de fluxo de calor latente foi calculado por LE=

Rn – G. Já para o pixel de temperatura máxima, o fluxo de calor latente (LE=0) é que é

considerado nulo (Bastiaanssen et al., 1998a; Bastiaanssen et al., 1998b) e, portanto, o

valor de H nesse pixel é dado por:

− = ( )
(25)

em que: ρar (kg m-3) é a massa específica do ar, cp o calor específico a pressão constante

(J kg-1 k-1) e Ts (°C), Rn (W m-2) e G(W m-2) são obtidos o pixel quente de cada

imagem. Com base nesses valores, obtém-se:

+ = ( ) (26)

Como no pixel frio dT = 0, ou seja, dT = a + b Ts = 0, tem-se um sistema de duas

equações e duas incógnitas, no caso a e b, possibilitando, portanto, a determinação de

dT em todos os píxeis da imagem, segundo:

= ( )
(27)

em que: Ts e rah representam a temperatura (°C) e a resistência aerodinâmica ao

transporte de calor sensível (s m-1), respectivamente, de cada pixel das imagens. Os

valores de H obtidos até então, no entanto, não representam adequadamente o fluxo de

calor sensível de cada pixel e servem, conforme mencionado, como valores iniciais de

um processo iterativo em que, nas etapas seguintes, se considerada, efetivamente, a

condição de estabilidade de cada pixel. Nesse sentido, o comprimento de Monin-

Obukhov L (m) foi utilizado na identificação da condição de estabilidade atmosférica de
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cada pixel e, na seqüência, foram obtidas as funções adimensionais para correção da

estabilidade para o transporte de momentum e calor sensível, que uma vez determinados

(Bastiaanssen, 1995; Morse et al., 2000; Allen et al., 2002a; Silva e Bezerra, 2006)

possibilitaram corrigir a velocidade de fricção u* (m-1), segundo:

∗ . ( ) (28)

em que: u200 e k são constantes, z0m já fora definido anteriormente, é o fator de correção

de estabilidade atmosférica para o transporte de momentum, obtido pixel a pixel, em

função da imagem do comprimento de Monin-Obukhov L (m) de acordo com Allen et

al. (2002).

De posse do u* corrigido, foi obtida a resistência aerodinâmica ao transporte de calor

corrigido - rah, de acordo com equação (Bastiaanssen, 1995, Morse et al., 2000; Allen et

al., 2002a):

( ) ( )∗. (29)

em que: Z1 e Z2 e são as funções adimensionais para correções da estabilidade para o

transporte de calor a 2,0 m e 0,1 m, respectivamente, calculadas em função do

comprimento de Monin-Obukhov pixel a pixel de acordo com Allen et al.(2002).

Depois de obtidos os valores desses parâmetros, retorna-se ao cômputo do dT e,

na seqüência, de H com os novos valores de rah. Esse processo deve ser repetido até que

seja verificada estabilidade dos valores sucessivos da diferença de temperatura (dT) e da

resistência aerodinâmica (rah) no pixel quente. Para tanto, foram necessárias de cinco a

sete iterações com as imagens.

Com objetivo de facilitar entendimento, todas as análises futuras estarão contidas

nas figuras 14a e 14b sendo também considerado  quatro alvos da cena estudada para

uma análise mais detalhada da estimativa da evapotranspiração regional da bacia

hidrográfica do rio Jacaré e da acuidade da técnica: (A) área com pouca cobertura

vegetativa (caatinga), (B) área com vegetação irrigada, (C) área com bioma Mata

Atlântica e (D) Área da foz do rio Jacaré.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Caracterização Geral da Cena Estudada

A Figura 14 (a) e (b) representa a composição falsa cor Red Green e Blue (RGB)

das bandas espectrais 3, 4 e 5 do Mapeador Temático – TM do Landsat 5 referente à

área de estudo, com quatro píxeis preestabelecidos para uma análise mais detalhada da

evapotranspiração regional e da acuidade da técnica. Os píxeis selecionados foram: (A)

área com pouca cobertura vegetativa (caatinga), (B) área com vegetação irrigada, (C)

área com bioma Mata Atlântica e (D) Área da foz do rio Jacaré respectivamente para os

dias 17/10/1999 e 07/12/2006.

De modo geral, observa-se as diferentes tonalidades de cinza, para os diversos

tipos de alvos imageados pelo TM. Observa-se, com precisão, a densidade e geometria

das áreas com vegetação, representadas na imagem pela coloração verde. Na parte

superior da imagem, em tons de cinza bem claro, destaca-se áreas com solos expostos e

ou apresentando afloramentos rochosos na superfície típicos da região. Ainda na porção

superior, mais precisamente na posição noroeste percebe-se uma pequena área do

perímetro irrigado Califórnia situado no município de Canindé de São Francisco em

tons de verde. Na parte inferior uma pequena faixa de terra algo em torno de

aproximadamente 100 hectares conserva-se uma vegetação em parte bastante densa e de

grande porte, diferente da vegetação nativa predominante na cena, trata-se da Serra da

Guia área de Mata Atlântica com tonalidade esverdeada intensa.

Ao longo da bacia hidrográfica percebe-se a existência de alguns barramentos,

que servem tanto para captação de água, como passagens para ‘’cruzar’’ o rio. Esses

barramentos, além de impedir o fluxo natural do rio, facilitam a formação de algas,

empoçamentos, estagnação de água, que aliada aos despejos domésticos e aos despejos

das atividades da região, poluem e contaminam o curso d água do rio em questão e estão

representados pelos tons em azul escuro. Percebe-se também a existência de tons em

cinza claro em áreas adjacentes ao longo do rio Jacaré evidenciado-se uma elevada

supressão da vegetação ciliar, possivelmente devido ao acelerado processo de

degradação ambiental, proveniente da ação antrópica que altera por sua vez os

processos físico-ambientais, e contribui de modo mais acelerado para o transporte de

sedimentos, desencadeando com isso um processo de assoreamento de alguns trechos ao

longo da Bacia hidrográfica.
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FIGURA 14 (A) – Composição RGB do Mapeador Temático do satélite Landsat 5 na bacia
hidrográfica do rio Jacaré, para o dia 17/10/1999.

FIGURA 14 (B) – Composição RGB do Mapeador Temático do satélite Landsat 5, na bacia
hidrográfica do rio Jacaré, para o dia 07/12/2006.
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Analisando as figuras percebe-se que não houve, entre os anos estudados, uma

mudança significativa na resposta espectral dos alvos, o que podemos observar são

pequenas alterações pontuais ao longo de toda a cena. Nota-se que as áreas com

tonalidade esverdeada representam áreas com vegetação e aparecem em maior

quantidade e bem melhor distribuídas na imagem de 2006, enquanto na imagem de

1999 em algumas dessas mesmas áreas apresentam uma coloração mais clara indicando

a não mais existência da vegetação. Essa análise supõe em outras palavras, que no

instante do imageamento da área em estudo para esse dia de 1999 as áreas com

vegetação poderiam estar num estádio de desenvolvimento menos avançado e ou variou

conforme o tipo de vegetação ou da cultura implantada naquele local ou até mesmo pela

não mais existência de diques, barragens, reservatórios típicos na região

impossibilitando por sua vez o surgimento de áreas outrora vegetada como presenciado

na imagem de 2006. Um bom exemplo do que foi explicitado anteriormente pode ser

visto no canto superior esquerdo da imagem (assinalado nas imagens com um círculo),

visto que para o ano de 1999 esse reservatório não mais existe corroborando assim com

as observações supramencionadas.

Na Figura 15 são apresentadas as cartas de estimativas da evapotranspiração

(ET) do Landsat-5 para os dias 17/10/1999 e 07/12/2006 em milímetros por dia (mm

dia-1), respectivamente. Observa-se nestas cartas um padrão de distribuição diferente nas

tonalidades quando comparado entre os anos. Observa-se também que as áreas com

tonalidade azul representam áreas da superfície que apresentaram valores de ETr

menores que 1,0 mm dia-1, que correspondem a áreas de solo exposto e/ou de vegetação

nativa muita rala e sem folhas, visto que a época do ano aqui estudada corresponde ao

período de estiagens. Esses resultados corroboram com os obtidos por Wang et al.

(2005) aplicando o SEBAL a imagens ASTER em áreas desérticas e/ou de vegetação

esparsa no estado americano do Novo México. Já as áreas em vermelho-escuro

representam áreas vegetadas, mas com melhor disponibilidade hídrica e possuem

valores de ETr superiores a 4,0 mm dia-1. Observa-se que esses valores concentram-se

predominantemente na área remanescente de Mata Atlântica denominada de Serra da

Guia, é composta por vegetação bastante densa, com NDVI acima de 0,65 e nos

espelhos de água presentes na parte superior próximo a foz do rio Jacaré e em áreas com

boa disponibilidade hídrica e que estão bem espalhadas nas cenas estudadas tendo,

porém uma maior incidência no imageamento do dia 17/10/1999.



72

FIGURA 15 - Mapa de evapotranspiração real (ETr) mm dia-1,obtido para bacia hidrográfica do rio Jacaré para o dia 17/10/1999 e 07/12/2006.
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As áreas com tonalidade em azul claro representam valores de ET entre 1,41 mm

dia-1 e 2,2 mm dia-1. Os valores mínimo, médio e máximo encontrados para 1999 foram:

0,0 mm dia-1, 2,6 mm dia-1 e 6,0 mm dia-1 respectivamente. Para o ano de 2006 o valor

mínimo foi 0,0 mm dia-1, 1,7 mm dia-1 para o valor médio e 6,0 mm dia-1 para o valor

máximo. Visualiza-se na imagem de 2006 uma área maior com tons de azul em relação

à imagem de 1999, que corresponde a áreas de vegetação nativa muito rala e que

apresentaram valores de ETr no range de 0,0 mm dia-1 a 0,9 mm dia-1. Costa filho

(2005) avaliando a componente evapotranspiração em regiões semi-áridas utilizando

imagens orbitais Landsat – 5 TM e Terra-Modis obteve valores médios semelhantes aos

encontrados nesta pesquisa. O referido autor obteve valores mínimo, médio e máximo

da ET estimados pelo Landsat em 2003, na ordem de 0,0 mm dia-1, 2,1 mm dia-1 e 4,2

mm dia-1, respectivamente. Nesse mesmo ano as estimativas da ET pelo Modis

apresentaram um valor mínimo de 0,0 mm dia-1, um valor médio de 1,8 mm dia-1 e um

valor máximo de 4,5 mm dia-1. No ano de 2004 os valores mínimo, médio e máximo da

ET determinados pelo Landsat foram 0,0 mm dia-1, 1,9 mm dia-1 e 5,3 mm dia-1 e pelo

Modis de 0,0 mm dia-1, 1,8 mm dia-1 e 4,9 mm dia-1.

Entre os alvos selecionados observa-se na Tabela 9 que para o pixel pouca

vegetação (A) os valores encontrados para as imagens foram 1,09 mm dia-1 e 0,8 mm

dia-1 respectivamente para o ano de 1999 e 2006 e segue uma tendência já prevista para

este tipo de vegetação, concordando com resultados obtidos por Trezza (2002) em

estudo sobre o estado de Idaho, nos Estados Unidos, estimou por meio do SEBAL como

sendo nulo os eventos de evapotranspiração nas áreas com essas características. O Alvo

com vegetação densa Mata Atlântica (C) por sua vez apresentou valores superiores ao

alvo (A) e foram semelhantes entre os anos estudados com valores superiores a 4,0 mm

dia -1, possuindo o ano de 2006 o maior valor pontual. Em estudo sobre uma região que

apresentava cobertura vegetal muita heterogênea no Sri Lanka, aplicando o algoritmo

SEBAL a imagens NOAA-AVHRR, Hemakumara et al. (2003) obtiveram valores de

3,0 mm.dia-1 a 4,0 mm.dia-1. Ayenew, por sua vez, obteve valores de ET entre 3,2

mm.dia-1 e 4,0 mm.dia-1 para uma floresta completamente densa na época da desfolha.

Bezerra (2006) obteve ET oscilando de 4,0 mm dia-1 a 6,0 mm dia -1 em áreas densas de

florestas da reserva florestal da chapada do Araripe, Estado do Ceará. Para a área

vegetada submetida ao manejo da irrigação (B) o alvo escolhido situa-se no perímetro

irrigado Califórnia localizado em parte do município de Canindé do São Francisco. O

perímetro Califórnia é o campo irrigado mais importante nesta área da bacia sendo
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explorada por quiabo, goiaba, uva, manga, feijão caupi, milho entre outras. Para esta

área foi obtido valores de 3,1 mm dia -1 e 4,0 mm dia-1 para os anos de 1999 e 2006

respectivamente. Bastiaanssen (2000) avaliou a ET em uma área com cultivo de algodão

irrigado no oeste da Turquia nos dias 26 de junho e 29 de agosto, e verificou que a ET

variou de 2,4 mm dia-1 (26 de junho) a 4,4 mm dia-1 (29 de agosto). No ano seguinte

Bastiaanssen et al.(2001) avaliaram o desempenho do SEBAL na região do Projeto Nilo

Coelho em Petrolina-PE, numa área com vários tipos de cultivos submetidos ao manejo

da irrigação e encontraram uma ET média diária de 3,3 mm dia-1. Silva (2000), num

estudo mais criterioso avaliou a ET em pomar de mangueira através do método do

balanço de energia na região de Petrolina, durante dois anos, e encontrou um valor

médio diário de 4,2 mm dia-1. O referido autor também observou que a ET aumentou de

um valor 2,4 mm dia-1, no início da floração a 7,9 mm dia-1 no final da formação de

frutos, decrescendo em seguida para um valor de 3,5 mm dia-1 no estádio de maturação

dos frutos. Trezza (2006) obteve valores de ET, para o dia 14/03/2001, que oscilaram

entre 0,0 mm dia-1 a 8,2 mm dia-1, em áreas agrícolas que abrangem o reservatório do

Rio Guárico, localizado no Estado de Guarico, na Venezuela, sendo que, em áreas

irrigadas, onde o arroz é o principal cultivo, a ET média foi de 4,43 mm dia-1.

Os maiores valores de evapotranspiração real entre alvos foi obtido para o pixel

(D) para o ano de 2006, 5,8 mm dia -1 conforme observado na Tabela 9 e correspondem

à tonalidade vermelha e se localizou principalmente próximo a foz do rio Jacaré. A ETr

diária foi elevada sobre a foz do rio Jacaré devido à disponibilidade de energia (Rn) ser

maior sobre superfícies líquidas, para este alvo o saldo de radiação foi de 777,5 W/m2

também o maior entre alvos. Isso concorda com o que Lima (2005) relatou, ou seja, que

o processo de evapotranspiração é determinado pela quantidade de energia disponível

para vaporizar a água. Ayenew (2003) aplicou o SEBAL na estimativa da evaporação de

lagos e da evapotranspiração diária de superfícies vegetadas, utilizando dados do sensor

Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR), na Etiópia. O autor cita que a

evaporação diária dos lagos é altamente variável, variando de 4,9 a 5,9 mm/dia.
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TABELA 9 - Evapotranpiração real diária (ETr) e saldo de radiação instantâneo (Rn)
determinados usando o Algoritmo SEBAL, para cinco diferentes alvos, para os dias 17 de
outubro de 1999 e 07 de dezembro de 2006, na hora de passagem do satélite.

A B C D
Caatinga Cultivo Irrigado Mata atlântica Foz do rio Jacaré

17/10/1999 1.1 3.1 4.4 3.5

7/12/2006 0.8 4.1 4.2 5.9
17/10/1999 544.9 622.9 635.1 674.7

7/12/2006 570.5 639.8 666.7 777.6

Parâmetros

Etr (mm dia-1)

Rn (W/m2)

Nas Figuras 16 (a) e (b) está representado os histogramas de frequência das

cartas de ET para os dias de estudo na área da bacia do rio Jacaré.

Observando os histogramas percebe-se que os valores nos dois extremos são os

menos freqüentes para cena de 17/10/1999, pois representam poucos píxeis referentes à

água ou à superfície totalmente desprovida de vegetação, diferentemente da cena de

07/12/2006.

Para o ano de 1999 os maiores valores de ET se concentraram nas classes 4, 5 e

6 as quais apresentaram valores superiores a 2,0 mm dia -1 e inferiores a 3,12 mm dia-1.

Para o histograma da cena de 2006 os maiores valores encontrados estavam presentes

nas classes 2 e 3 e apresentaram valores inferiores a 2,0 mm dia-1. Analisando as curvas

dos histogramas da ET para a bacia hidrográfica do rio Jacaré, percebe-se uma

significativa diferença na distribuição dos píxeis entre os anos. O histograma do ano de

2006 apresentou uma curva com deslocamento para a esquerda indicando baixos valores

de ET e que podem ser explicado pelas boas condições de umidade presente nesta data.
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FIGURA 16 (a) - Histograma de frequência da evapotranspiração real (ETr) mm dia-1,

determinado para a bacia hidrográfica do rio Jacaré para o dia 17/10/1999.

FIGURA 16 (b) - Histograma de frequência da evapotranspiração real (ETr) mm dia-1,

determinado para a bacia hidrográfica do rio Jacaré para o dia 07/12/2006.
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6. CONCLUSÕES

A metodologia proposta para determinação da evapotranspiração na bacia

hidrográfica do rio Jacaré foi muito consistente e os resultados obtidos neste trabalho

são compatíveis com informações reportadas na literatura assim como os produtos

gerados a partir de imagens orbitais. Portanto a aplicação de técnicas de sensoriamento

remoto em imagens do satélite Landsat 5 TM permitiu avaliar os resultados obtidos e

obter as seguintes conclusões:

a) A evapotranspiração real apresentou variações entre os anos estudados

obtendo-se 0 a 6,0 mm/dia-1, com média de 2,58 mm/dia-1 parao ano de 1999 e de 0 a

6,0 mm/dia-1, com média de 1,76 mm dia-1 para 2006.

b) As menores taxas de evapotranspiração diária (ETdiária < 1,0 mm.dia-1)

foram registradas em áreas de vegetação nativa muito rala e/ou solos expostos, e as

maiores nas áreas com boa disponibilidade hídrica, expressando a sensibilidade do

algoritmo SEBAL na estimativa da evapotranspiração em escala de bacias

hidrográficas.
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