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RESUMO – A medida da evapotranspiração anual apresenta-se como um desafio devido sua difícil 

mensuração. Tendo em vista sua importância para diversas aplicações é imprescindível sua estimativa 

de forma a ser contabilizada no ciclo hidrológico. Para isto há métodos diretos que utilizam 

equipamentos e métodos indiretos. Atualmente têm sido desenvolvidos os modelos utilizando dados 

de sensoriamento remoto (indireto), como o modelo SSEBop. Este modelo caracteriza-se pela fácil 

aplicabilidade em larga escala, sendo utilizado pela Agência Nacional de Águas (ANA) no Brasil. 

Este trabalho tem como objetivo visualizar as diferenças nas estimativas da evapotranspiração real 

anual (ETa) no campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), utilizando dados de saída 

do modelo SSEBop e também comparar estas estimativas com dados de referência, disponibilizados 

previamente pelo Estado do Rio Grande do Sul. As análises indicaram que, para a área do campus da 

UFSM não se deve utilizar apenas uma imagem como valor de ETa real diário. É recomendada a 

utilização de no mínimo 2 imagens de diferentes estações do ano, sendo uma estação quente e outra 

estação fria pois quando comparado com as outras analises esta apresentou um erro quadrático médio 

inferior e apresentou um valor de ETa mais próximo ao valor de referência.   
 

ABSTRACT– The measurement of annual evapotranspiration presents itself as a challenge due to its 

difficult measurement. In view of its importance for several applications, its estimation is essential in 

order to be accounted in the hydrological cycle. To this are direct methods that use equipment and 

indirect methods. Currently, models have been developed using remote sensing data (indirect), such 

as the SSEBop model. This model is characterized by its easy applicability on a large scale, being 

used by the National Water Agency (ANA) in Brazil. This work aims to visualize the differences in 

the estimates of annual real evapotranspiration (ETa) at the Federal University of Santa Maria 

(UFSM) campus, using output data from the SSEBop model and compare these estimates with 

reference data, previously made available by the State of Rio Grande do Sul. The analyze indicated 

that, for the UFSM campus area, only one image should not be used as the real daily ETa value. It is 

recommended to use at least 2 images from different seasons of the year, one hot season and another 

cold season because when compared to the other analyzes this one presented a lower mean square 

error and presented an ETa value closer to the reference value. 

 

Palavras-Chave – Evapotranspiração, sensoriamento remoto, modelo SSEBop. 

INTRODUÇÃO 

 O estudo da evapotranspiração vem sendo desenvolvido desde a Grécia antiga [Sediyama, 

(1996)], porém no início do século XVIII ocorreu o divisor de águas no entendimento desta fração 
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do ciclo hidrológico, quando Edmond Halley provou que a água que evapora da terra era suficiente 

para abastecer os rios, posteriormente como precipitação [Tassi e Collischonn (2008)]. A 

evapotranspiração é constituída pelos processos físicos de evaporação e transpiração, que são 

responsáveis pelas perdas da água da superfície terrestre para a atmosfera, a água volta para a 

atmosfera na forma de vapor, sendo diretamente associado à origem das precipitações, a união destes 

processos resulta na evapotranspiração [Pimentel (2015)]. A evapotranspiração é influenciada pelos 

seguintes fatores: radiação solar; temperatura; velocidade do vento e humidade do ar [Tassi e 

Collischonn (2008)]. 

 É possível estimar a evapotranspiração real (ETa) diretamente por meio de lisímetros, torres 

de fluxo [Mcshane et al. (2017)], ou por métodos indiretos a partir de equações ou modelos teóricos 

físico-matemáticos como, por exemplo, a equação de Penman-Monteith. Também podem ser 

utilizados dados de sensoriamento remoto [Malta (2019)], como por exemplo os modelos Two-Source 

Model (TSM) [Norman et al. (1995)], Surface Energy Balance System (SEBS) [Su (2002)] e 

Operational Simplified Surface Energy Balance (SSEBop) [Senay et al. (2007; 2013; 2016; 2017; 

2018)].  

 O SSEBop é um modelo simples que executa um de balanço de energia para a estimação da 

evapotranspiração em larga escala [Senay (2020)]. A evapotranspiração de referência é obtida através 

do equacionamento de Penman-Monteith utilizando dados metereológicos [Senay (2020)]. A 

configuração do SSEBop é baseada na abordagem do modelo Simplified Surface Energy Balance 

(SSEB) [Senay et al. (2007)] com parametrização única para aplicações operacionais [Senay et al. 

(2013)]. O modelo tem como saída a evapotranspiração real em mm/dia, e este resultado é obtido 

através da multiplicação entre a evapotranspiração (ETf que varia de 0 a ~1) resultante da utilização 

de dados obtidos através da temperatura do ar e de temperatura de superfície que são obtidas através 

de imagens de sensoriamento remoto que possuam banda termal, como MODIS e Landsat, e a 

evapotranspiração de referência (ETr), usualmente estimada pelo método de Penman-Monteith para 

a área de estudo [Senay (2020); Ana (2020)]. 

 No Brasil, a ANA apresenta Estimativas de Evapotranspiração Real por Sensoriamento 

Remoto, aplicando modelo SSEBop. As estimativas de evapotranspiração para qualquer ponto do 

território são disponibilizadas online, por meio do aplicativo SSEBop BR, disponível no portal do 

Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH) [Ana (2020)]. 
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 Sendo assim este trabalho pretende analisar a diferença na estimativa da ETa anual no campus 

da Universidade Federal de Santa Maria – RS (UFSM) a partir da aplicação do modelo SSEBop, com 

diferentes entradas no modelo e a partir de dados de ETa diária, de origem do modelo SSEBop 

observar o comportamento dos resultados obtidos.  

MATERIAL E MÉTODOS 

 A delimitação do campus da UFSM e a álgebra de mapas, para as análises, foram feitas através 

do software de geoprocessamento livre Qgis, versão 3.0. Os dados de evapotranspiração real diária 

foram obtidos através do site do SNIRH. Para a realização do experimento as análises foram divididas 

em três etapas. 

A primeira foi utilizando apenas o dado de uma imagem para estimar a ETa anual, utilizando uma 

imagem para cada estação do ano, em um período de 2 anos (2015, 2016), totalizando assim 8 

estimativas de ETa anual, que foram obtidas multiplicando o valor médio da ETa diária de cada 

imagem pelo número de dias do ano.   

 A segunda análise foi feita utilizando dados de 4 imagens por ano, uma para cada estação 

climática, cada qual com seu respectivo valor de ETa diária média, multiplicando este valor pelo 

número de dias de cada estação climática e depois somando estes valores, obteve-se a ETa anual, para 

estabelecer a quantidades de dias de cada estação foram utilizados dados do departamento de 

astronomia da universidade de São Paulo (2020), e assim no ano de 2015 o verão teve duração de 89 

dias, o outono 93 dias, o inverno 93 dias e a primavera 90 dias, totalizando assim os 365 dias do ano, 

para o ano de 2016 foi utilizado a mesma quantificação de dias, apesar de ser bissexto. 

 Por fim a terceira análise foi feita em cima de uma média entre duas estações climáticas, sendo 

uma delas estação quente (verão ou primavera) e outra delas uma estação fria (inverno ou outono), 

após a obtenção do valor da ETa média diária foi multiplicado pelo número de dias do ano, para assim 

obter a ETa anual. Após a obtenção do valor da ETa por cada um dos métodos eles foram comparados 

com o valor da evapotranspiração real obtida na Bacia hidrográfica à qual o campus está inserido. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 Dentro do site do SNIRH, foi feito uma pesquisa sobre datas as quais se tem disponibilidade 

de imagens, o ponto de referência para a aquisição das imagens foi o prédio do Centro de Tecnologia 

da UFSM, localizado nas coordenadas 53º43’00” O, 29º42’48” S. Foi definido que para a execução 
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deste trabalho seriam feitas análises utilizando 4 datas por ano, uma em cada estação climática e em 

dois anos sendo eles 2015 e 2016. As imagens deveriam estar com uma cobertura de nuvens menor 

que dois por cento e deveriam ser provenientes do satélite Landsat 8, a data selecionada para cada 

estação climática e seu devido ano pode ser observada na Tabela 1. 

Após a seleção das imagens dentro do software de geoprocessamento Qgis, foi feito um 

recorte com uma máscara na área da UFSM, e assim obter o valor da evapotranspiração real diária 

média dentro do campus. Na Figura 1 é possível observar o comportamento da ETa diária em função 

das estações do ano, assim como já era esperado verão e primavera apresentaram valores de ETa 

maiores que as estações de inverno e outono em ambos os anos, porém um fato que chama atenção é 

que a imagem que foi utilizada na estação da primavera de 2015 obteve um valor médio de ETa diária 

maior que a imagem utilizada no verão, estes valores podem ser observados na Tabela 2. 

Tabela 1- Datas selecionadas para o estudo. 

 

Ano Verão Outono Inverno Primavera 

2015 22/jan 12/abr 27/ago 08/dez 

2016 18/jan 19/mar 03/jul 24/nov 
           Fonte: Autor 

 

  
Tabela 2- Valores obtidos para ETa diária por estação. 

 

Ano Verão Outono Inverno Primavera  
2015 5.17 4.41 1.9 5.55 ETa (mm/dia) 

2016 6 2.14 1.68 4.5 ETa (mm/dia) 

 
Fonte: Autor 
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Figura 1- Evaporação Real (ETa) no campus da UFSM- Santa Maria-RS. 

 

 Outro aspecto que deve ser ressaltado é nas imagens utilizadas para o outono, apresentaram 

falhas nas informações em ambos os anos, a área desta falha foi de 0,81 e 0,82 km² nos anos de 2015 

e 2016, respectivamente. Esta falta de informações pode ser devido a cobertura por nuvens, ou ruídos 

na imagem base.  Levando em consideração que o campus da UFSM tem 5,16 km² a falta de 

informação nas imagens representa aproximadamente 15,7%, porém devido ao comportamento da 

ETa ser bastante linear conforme visto na Figura 1 e também pela área de análise ser pontual, 

considerou-se que estas falhas não acarretariam em alterações significativas na ETa diária.  

 Na primeira análise deste estudo, em que a estimativa da ETa anual foi realizada utilizando 

um único dado de saída do modelo SSEBop, uma única imagem para estimar a ETa anual, com isso 

foi observado que o modelo ou superestima ou subestima a ETa anual, uma vez que segundo o 

Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento do Rio Grande do Sul (DRHS) a 

evapotranspiração de referência da bacia hidrográfica do Vacacaí mirim está entre 1100 e 1160 

mm/ano. Em ambos os anos os resultados referentes ao verão e primavera foram observados valores 

superestimados, já no inverno foi verificada a subestimação dos valores de ETa, por fim, durante o 
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outono do ano de 2015 foram observados resultados superestimados e em 2016 subestimado. Os 

valores obtidos para ETa utilizando uma imagem como entrada podem ser observados na Tabela 3. 

 
Tabela 3- ETa com um dado de entrada. 

Ano Verão Outono Inverno Primavera  
2015 1887.05 1609.65 693.5 2025.75 ETa (mm/ano) 

2016 2190 781.1 613.2 1642.5 ETa (mm/ano) 

 
Fonte: Autor  

 

 A fim de buscar um resultado mais próximo ao valor de referência obtido pelo DRHS, foram 

realizados outros dois conjuntos de análises. A primeira delas consistiu em utilizar o valor da ETa 

diária, obtida através do processamento das imagens, multiplicando-o pelo número de dias de cada 

estação climática. A segunda análise foi utilizando dados de 2 estações climáticas e fazendo uma 

média entre elas. 

 Os resultados obtidos ao utilizar o valor da ETa, multiplicando este valor pelo número de dias 

de cada estação climática foram mais próximos ao valor de referência. Na tabela 4 é possível observar 

os valores resultantes desta operação além do valor da ETa para cada estação do ano, o somatório da 

ETa obtida para cada estação resulta na ETa anual. 

 
Tabela 4 - Estimativa da ETa anual a dividindo o ano em suas estações. 

Ano Verão Outono Inverno Primavera ETa (mm/ano) 

2015 460.13 410.13 176.7 499.5 1546.46 

2016 534 199.02 156.24 405 1294.26 

 
Fonte: Autor  

 

 A última análise deste estudo foi utilizando dados de 2 estações climáticas, sendo uma delas 

fria (inverno ou outono) e outra delas quente (verão ou primavera) e multiplicando a média de ETa 

diários de uma estação fria com uma estação quente pelo número de dias do ano, foi possível obter o 

valor da ETa anual estimado, está análise foi feita seguindo a Equação 1. 

 

               𝐸𝑇𝑎 = (𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑜 ∗
𝐸𝑇𝑎𝐹+𝐸𝑇𝑎𝑄

2
)                                                                    (1) 

 

 Os resultados obtidos por meio deste equacionamento indicaram que a utilização de dados 

provenientes das estações inverno e primavera do ano de 2016, acarretam no valor mais próximos ao 

valor de referência da bacia (1127,85 mm/dia), estando assim dentro da faixa da evaporação de 
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referência. Quando observamos o uso de dados do outono, é visto que não acontece um 

comportamento linear, sendo assim, são necessárias mais análises em cima desta estação climática, 

para definir um comportamento linear ou não da estação. Observando os resultados atingidos 

utilizando a Equação 1 (Tabela 5) observou-se que os valores que mais se aproximaram da ETr 

aconteceram quando foi utilizado a estação fria como inverno. 

 
Tabela 5- Comparativo dos resultados obtidos a partir da Equação 1. 

Ano 
Verão/Inverno 

Outono/Primavera Verão/Outono Inverno/primavera  
2015 1290.275 1817.7 1748.35 1359.625 Eta (mm/ano) 

2016 1401.6 1211.8 1485.55 1127.85 Eta (mm/ano) 

 
Fonte: Autor (2022). 

 

 Por fim, a Figura 2 apresenta um gráfico onde é possível observar o comparativo entre as 

análises finais abordadas neste trabalho, pois a primeira série de análises foi descartada devido a 

grande diferença entre os resultados obtidos e os dados que foram utilizados como referência. Na 

figura 2 podemos observar os resultados obtido nesta pesquisa comparados com a ETr do DRHS, 

onde em preto pontilhado representa  o limite superior de 1160 mm/ano e em preto o limite inferior 

de 1100 mm. Quando comparamos estes valores com os resultados obtidos observou-se que, nas 

análises utilizando o número de dias de cada estação climática, obteve-se uma diferença de 33,31% e 

11,57% nos anos de 2015 e 2016 respectivamente, em relação ao limite superior, resultando assim 

em um erro quadrático de 21,74. Quando analisamos os dados a partir da média de duas estações 

climáticas sendo uma delas fria e outra quente observamos uma diferença de 11,23% quando utilizado 

o verão e inverno de 2015, 20,82% quando utilizado verão e inverno de 2016, 17,20%. Quando 

utilizado inverno e primavera de 2015 e -2,77% quando utilizado inverno e primavera 2016, em 

relação ao limite superior, resultando assim em um erro quadrático médio de 12,07.  
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Figura 2 – Comparação dos resultados obtidos 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Após estas séries de análises em torno dos resultados gerados a partir do modelo SSEBop, 

pode-se afirmar que quando a estimação da ETa anual é feita utilizando apenas uma única imagem 

do modelo SSEBop este valor será mais subestimado ou mais superestimado em comparação a 

utilização de mais de uma imagem. Este estudo indica que a utilização da média entre uma estação 

quente e uma estação fria é o método que mais se aproximou do valor da evapotranspiração de 

referência obtida pelo DRHS. 
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