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RESUMO 

A determinação da evapotranspiração (ET) a partir de dados meteorológicos pontuais não permite a captura 

adequada dos padrões espaciais dos fluxos de massa e energia em áreas montanhosas. Neste trabalho avaliamos a 

distribuição espacial diária da ET sobre a bacia hidrográfica do Rio Paraibuna, através do acoplamento do 

algoritmo SEBAL (Surface Energy Balance Algorithms for Land), com um modelo de radiação solar global 

(RSG) e com o conjunto de dados meteorológicos do GLDAS (Global Land Data Assimilation System). Para 

estimar a RSG diária em terrenos inclinados, foi utilizada a relação entre os ângulos do terreno e do sol em um 

período de integração de 24 horas. Os testes foram realizados em uma data no período úmido/verão (01/12/2015) 

e uma data no inverno/seco (09/25/2015) para avaliar as diferenças sazonais na ET. Os resultados indicaram 

diferentes padrões espaciais de distribuiçao da ET diária em cada data. No verão, a ET foi 9,5% maior nas 

encostas voltadas para o sul, enquanto no inverno a ET foi 10,3% maior nas encostas voltadas para o norte. Foi 

observada uma alta variabilidade nos valores diários de ET em encostas mais íngremes (acima de 45°), em 

ambas as datas. A notável heterogeneidade espacial da ET demonstra o particionamento complexo dos fluxos de 

massa e energia em diferentes ângulos do terreno, o que pode influenciar os processos hidroecológicos em escala 

local. A abordagem apresentada permitiu uma captura mais detalhada da variabilidade espacial da ET em uma 

bacia hidrográfica montanhosa, apesar da escassez de dados meteorológicos. 

 

INTRODUÇÃO 

A evapotranspiração (ET) é um importante parâmetro geo-biofísico para a regulação da dinâmica 

hidrológica, climática e ecológica na maioria das escalas de tempo e espaço (Hobbins e Huntington, 2016). A ET 

é influenciada por diversos fatores ambientais (ex.: vegetação, solos, topografia) e meteorológicos (ex.: 

temperatura do ar, umidade relativa, velocidade do vento, insolação), dentre eles, a radiação solar é a variável 

mais sensível nas estimativas da ET (Gao et al.,2008; Zhang et al., 2005). 

Em áreas montanhosas a estimativa da ET torna-se mais complexa devido, principalmente, às dificuldades na 

estimativa da radiação líquida em diferentes declividades e orientações do terreno e às incertezas com relação 

aos processos de transferência de energia e massa, como a advecção e a circulação local do vento. Alguns 

autores desenvolveram técnicas para avaliar a influência da topografia na estimativa da ET real por 

sensoriamento remoto (Gao et al.,2008), bem como sobre a ET de referência (Aguilar et al., 2010) e sobre os 

fluxos de energia à superfície (Chen et al., 2013). Nessas aplicações, a radiação incidente sobre superfícies 

inclinadas foi obtida a partir de parametrizações da radiação solar global (GSR), considerando diferentes 

declividades e azimutes do terreno. 

Na escala de bacia hidrográfica, a estimativa da ET utilizando dados de estações meteorológicas não capta 

adequadamente os padrões espaciais dos fluxos de massa e energia. Apesar da ampla aplicabilidade de modelos 

de sensoriamento remoto, como o SEBAL (Bastiaanssen et al., 1998), METRIC (Allen et al., 2007) e SEBS (Su, 

2002), os dados meteorológicos pontuais geralmente requeridos por estes modelos podem afetar a precisão 

espacial das estimativas de ET, especialmente em áreas com elevada variabilidade ambiental. Esta questão foi 

abordada por (Elhaddad e Garcia, 2011) em uma aplicação utilizando dados meteorológicos espacializados 

(raster) como entrada para o modelo SEBAL. 
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Com a maior disponibilidade de dados meteorológicos em grade, baseados na reanálise atmosférica e 

previsão numérica do clima, tornou-se possível incorporar a informação meteorológica espacializada em 

modelos de evapotranspiração sobre áreas com escassez de dados meteorológicos. O sistema GLDAS representa 

o estado da arte na aquisição e disponibilização de dados meteorológicos em grade, construído a partir de 

técnicas avançadas de modelagem da superfície terrestre e assimilação de dados que suportam várias aplicações 

em recursos hídricos (Rodell et al., 2004; NASA, 2017). 

Neste trabalho avaliamos a distribuição espacial diária da ET sobre uma bacia hidrográfica montanhosa no 

sudeste do Brasil nos períodos de verão (úmido) e inverno (seca), acoplando os modelos SEBAL e de radiação 

solar global, adaptados para superfícies inclinadas, com os dados meteorológicos em grade do GLDAS. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A área de estudo deste trabalho foi a bacia hidrográfica do Rio Paraibuna (Figura 1). 

 

Figura 1. Localização da bacia hidrográfica do Rio Paraibuna. 

 

 

Esta bacia é tributária do Rio Paraíba do Sul, e cobre uma área de aproximadamente 8.500 km
2
, dos quais 

64% são cobertos por pastagens e culturas agrícolas, 34% por florestas e apenas 1,2% por áreas urbanas 

(MAPBIOMAS, 2017). O clima regional é mesotérmico brando, com temperatura média anual de 21 °C e 

precipitação total anual variando de 1.000 mm a 2.000 mm. Áreas acidentadas (declividade > 25 °) ocorrem em 

14% da bacia e a amplitude altimétrica é de cerca de 2.300 metros, com altitudes mínima e máxima de 254 m e 

2.608 m, respectivamente. 

Os dados de entrada utilizados neste estudo estão sumarizados na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Características gerais dos dados de entrada utilizados no estudo. 

Variável Unidade Fonte Res. espacial Res. temporal Responsável 

Reflectancia de superfície adm OLI/Landsat-8 30m 16 dias USGS 

Radiancia Termal * TIRS/Landsat-8 30m 16 dias USGS 

Altitude Metro SRTMGL1 30m - USGS 

Temperatura Kelvin GLDAS-2.1 

GLDAS-2.1 

GLDAS-2.1 

GLDAS-2.1 

~25km 3h NASA 

NASA 

NASA 

NASA 

Umidade específica Kg/Kg ~25km 3h 

Velocidade do vento m/s ~25km 3h 

Pressão Pa ~25km 3h 

Cobertura da terra Classe MAPBIOMAS 30m Anual MAPBIOMAS 
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Como a bacia hidrográfica estudada cobre duas cenas Landsat-8, foram selecionadas imagens de 4 datas, em 

12/01/2015 (verão) e 25/09/2015 (próximo ao inverno) da cena 217/75 (path/row) e em 19/01/2015 (verão) e 

31/08/2015 (inverno) da cena 218/75 (path/row). A refletância de superfície e os dados termais foram adquiridas 

dos produtos Landsat Collection Level-1 e Level-2, respectivamente, através do site EarthExplorer 

(https://earthexplorer.usgs.gov/). Estas cenas foram selecionadas devido à baixa cobertura de nuvens, inferior à 

5%. 

Os dados meteorológicos a cada 3 horas do GLDAS foram baixados do site GES DISC 

(https://disc.sci.gsfc.nasa.gov/), cobrindo as mesmas datas das imagens Landsat-8. A estratégia de preparação 

dos dados GLDAS foi composta por três etapas principais: 1) Ajuste temporal ao tempo de passagem do satélite 

Landsat-8; 2) Agregação diária dos dados e 3) Reamostragem espacial para a resolução de 30m. 

O ajuste temporal ao tempo de passagem do satélite Landsat (aprox. 13 UTC) foi realizado através de uma 

interpolação linear dos dados GLDAS de 12h e 15h UTC. 

A agregação diária foi realizada pela média simples dos arquivos GLDAS de 3 horas para cada dia (8 

arquivos) e para cada variável. O método usado para reamostragem espacial para resolução de 30m foi a 

interpolação bilinear. Para fins de simplificação, não foram aplicados métodos de downscaling espacial. 

Para a estimativa da RSG instantânea em superfícies inclinadas, foi utilizado o modelo HDKR (Hay, Davies, 

Klucher e Reindl) (Duffie e Beckman, 2013). Este modelo foi aplicado assumindo condições de céu claro, de 

acordo com a equação 1: 

RSGT = {[RBh + RDh . (RBh / R0h )] . cosi / cosθz} + { RDh . (1 - RBh / R0h) . [(1 + cosS) / 2] . [1 + (RBh / RSGh)
0.5

 

. sen
3
(S / 2)]} + [RSGh . αT (1 - cosS) / 2]            equação (1) 

Onde, RSGT é a radiação solar total em uma superfície inclinada (W.m
-2

); RBh é a radiação solar direta em 

uma superfície horizontal (W.m
-2

); RDh é a radiação solar difusa em uma superfície horizontal (W.m
-2

); RSGh é a 

radiação solar global em uma superfície horizontal (W.m
-2

); R0h é a radiação solar extraterrestre instantânea em 

uma superfície horizontal (W.m
-2

); αT é o albedo de superfície corrigido topograficamente; e S é a declividade da 

superfície em graus. Os parâmetros RBh, RDh, RSGh e R0h foram calculados pelo modelo paramétrico Iqbal C, 

descrito em (Wong e Chow, 2001). 

Para estimar a média diária da RSGT, os valores instantâneos computados das 9h às 21h UTC foram 

integrados de acordo com a equação 2: 

RSGT 24h = (∑RSGT , (i.∆t)) / (24 / ∆t )             equação (2) 

Onde ∆t é o intervalo de tempo em horas (neste caso ∆t = 1), i é o índice de totalização que varia de 1 a 

24/∆t, RSGT , (i.∆t) é o RSGT instantâneo (W.m
-2

) calculado pela equação 1 para o tempo “i.Δt” em hora. 

O fluxo de ET real no modelo SEBAL é calculado para cada pixel da imagem de satélite como um “residuo” 

da equação do balanço de energia (Equação 3): 

λET = Rn – G – H              equação (3) 

Onde Rn é o fluxo de radiação líquida na superfície (W.m
-2

); H é o fluxo de calor sensível (W.m
-2

); G é o 

fluxo de calor no solo (W.m
-2

) e; λET é o fluxo de calor latente (W.m
-2

). Mais detalhes para o cálculo de cada 

componente da equação do balanço de energia no SEBAL podem ser encontrados em (Waters et al., 2002). 

A implementação do SEBAL, adaptado para superfícies inclinadas, foi realizada basicamente a partir de 

modificações no albedo da superfície, radiação de ondas curtas incidente e temperatura de superfície, conforme 

descrito a seguir. Estes são, em geral, parâmetros críticos nas equações de balanço de energia. 

O albedo da superfície (α) foi calculado através da integração das bandas de reflectância de superfície do 

sensor OLI/Landsat-8 para todo o espectro de ondas curtas. Para cada banda foram calculados coeficientes de 

ponderação, que representam a fração da radiação solar incidente em cada faixa espectral em relação à radiação 

solar global, calculados pelo modelo SMARTS2 (Gueymard, 1995). Mais detalhes sobre esta abordagem são 

descritos em (Tasumi et al., 2008). Os coeficientes de ponderação foram aplicados sobre as bandas do sensor 

OLI corrigidas topograficamente pelo algoritmo SCS + C (Soenen et al., 2005) com o objetivo de se obter o 

albedo de superfície topograficamente corrigido (αT). 
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Os valor de RSG instantâneo em superfícies inclinadas, obtido pela equação 1, foi utilizado no modelo 

SEBAL em substituição à radiação de onda curta calculada pela equação geral apresentada em Waters et al. 

(2002). 

Para a correção do gradiente de temperatura em função da elevação, foi determinada a taxa de variação da 

temperatura por altitude (lapse rate) através de uma regressão linear entre a temperatura de superfície (Ts) e a 

altitude do pixel, extraída do MDE. O valor absoluto do coeficiente angular desta regressão foi adotado como a 

taxa de variação (L) na equação 4, para a correção da temperatura de superfície. Para permitir o cálculo 

adequado de L, somente as áreas planas (S < 5°) foram consideradas na regressão. Esta correção foi utilizada 

apenas para a estimativa do fluxo de calor sensível (H). 

TsDEM = Ts + L . (ALTpixel - ALTavg )            equação (4) 

Onde TsDEM  é a temperature de superfície corrigida (°C); Ts é a temperatura de supefície sem correção (°C); 

L é a taxa média de variação da temperatura (°C/m); ALTpixel é a altitude do pixel (m) e; ALTavg é a altitude 

média da área de interesse (m).  

A evapotranspiração real diária (ET24) foi calculada através da fração da ET de referência (ETrF) no 

momento de passagem do satélite, com objetivo de extrapolar as estimativas instantâneas da ET do modelo 

SEBAL para valores diários. O ETrF e o ET24 foram calculados pelas equações 5 e 6: 

ETrF = ETinst / ET0              equação (5) 

ET24 = ETrF x ET0 24h                   equação (6) 

Onde ETinst é a ET estimado pelo SEBAL, ET0 e ET0 24h são a evapotranspiração de referência horária e 

diária calculadas pela equação ASCE-Penman Monteith (ASCE–EWRI, 2005), respectivamente. Para o cálculo 

de ET0 e ET0 24h foram utilizados os dados meteorológicos em grade do GLDAS e a radiação solar do modelo 

RSGT.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na bacia do rio Paraibuna, o valor médio de RSGT24 obtido a partir do modelo de radiação solar foi de 313,6 

W.m
-2

 no verão, variando de 78,9 a 346 W.m
-2

. No inverno, o valor médio foi de 264,4 W.m
-2

, variando de 31,7 

a 306 W.m
-2

. A ET média diária obtida pelo SEBAL modificado, no verão e no inverno, foi de 4,98 e 4,07 

mm.dia
-1

, enquanto os valores médios máximos foram de 5,48 e 5,10 mm.dia
-1

, respectivamente. 

  De acordo com a Figura 2, a distribuição espacial diária da RSGT e da ET na bacia mostrou diferenças entre 

os dois períodos, especialmente em áreas com declividades acima de 45 °. No verão, a distribuição da RSGT e da 

ET foi mais homogênea, com valores ligeiramente maiores nas vertentes ao sul, com diferença média de +9,5% 

para a ET. Em contraste, no inverno os menores valores ocorreram nas encostas voltadas para o sul e oeste (para 

os valores de ET), com diferenças médias de ET de cerca de +10,3%. 
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Figura 2. Mapas de RSGT24 e ET24 no verão (Esquerda) e inverno (Direita) na bacia do rio Paraibuna. 

 

 

As Tabelas 2 e 3 mostram a distribuição da Média e do Coeficiente de Variação (CV) da ET24 considerando 

diferentes inclinações e azimutes do terreno nos dois períodos avaliados. 

  

Tabela 2: Média e CV da ET24 em diferentes declividades do terreno na bacia hidrográfica do rio Paraibuna. 

Declividade 0 a 15° 15 a 30° 30 a 45° Acima de 45° 

Verão 
Média (mm) 5,18 4,85 4,35 2,74 

CV (%) 2,10 6,04 12,82 24,95 

Inverno 
Média (mm) 4,78 4,35 3,71 2,43 

CV (%) 1,09 3,87 18,06 43,61 

 

Tabela 3: Média e CV da ET24 em diferentes azimutes do terreno na bacia hidrográfica do rio Paraibuna. 

Azimute 315 a 45° (N) 45 a 135° (E) 135 a 225° (S) 225 a 315° (W) 

Verão 
Média (mm) 4,31 4,85 4,94 4,24 

CV (%) 17,87 12,56 11,64 23,62 

Inverno 
Média (mm) 4,35 4,45 3,84 3,75 

CV (%) 9,52 9,48 26,99 28,58 

 

Em encostas mais íngremes (acima de 45°) foi observada a maior variabilidade (maior CV) da ET24, com CV 

de cerca de 25% no verão e de 43,6% no inverno. Por outro lado, essas áreas apresentaram os menores valores 

médios de ET24 com 2,7 e 2,4 mm.dia
-1

 no verão e no inverno, respectivamente. 
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A Figura 3 mostra a distribuição da RSGT24 e ET24 em relação aos ângulos do terreno, através de pontos de 

amostragem em áreas não-planas e com predominância de cobertura florestal (Declvidade > 1 ° e NDVI > 0,7). 

 

Figura 3. Gráficos de distribuição da RSG24 e da ET24 em relação à declividade e azimute do terreno. 

 

 

Como apresentado nos gráficos da figura acima, ambos os valores de RSGT24 e ET24 apresentaram maior 

relação com os valores de inclinação do terreno, com coeficiente de correlação r = -0,82 (R
2
 = 0,68) e r = -0,62 

(R
2
 = 0,39) para o verão e r = -0,54 (R

2
 = 0,29) e r = -0,67 (R

2
 = 0,45) para o inverno, respectivamente. Em 

contraste, o coeficiente de correlação entre RSGT24 e ET24 e os valores de azimute do terreno foi mais fraco em 

ambos os períodos, com R
2
 inferior a 0,1. Nessas áreas selecionadas foi encontrada uma relação significativa 

entre os valores da RSGT24 e ET24, com coeficiente de correlação r = 0,68 (R
2
 = 0,47) no verão e r = 0,65 (R

2
 = 

0,42) no inverno. 

A notável diferença espacial nos valores de RSGT24 e ET24 entre as duas datas analisadas pode ser explicada, 

em certa medida, pela influência significativa da topografia, principalmente do ângulo de inclinação do terreno 

(declividade), como demonstrado pelos altos coeficientes de variação em declividades acima de 45° e pelo grau 

de correlação nos gráficos de distribuição. Em geral, os valores de ET seguem a distribuição espacial da RSG. 

No entanto, a ET média em encostas voltadas para Oeste mostrou inconsistencias com os valores médios de 

RSG, especialmente no inverno. Isto pode ocorrer devido a alguma limitação na extrapolação de valores 

instantâneos para valores diários utilizando a fração da ET de referência (ETrF) em áreas montanhosas. 

Outra fonte de incertezas é a relação entre os ângulos do terreno e a temperatura da superfície (Ts). A 

estimativa da Ts a partir de observações de satélite sobre áreas montanhosas está sujeita a incertezas associadas à 

geometria de visada (GIFOV - campo de visão instantânea do solo) e à natureza anisotrópica da emissividade 

(Malbéteau et al., 2017). Futuras pesquisas também devem investigar o impacto da topografia nos valores de Ts 

e da ETrF e sua influência na estimativa da ET sobre a bacia hidrográfica do rio Paraibuna. Além disso, futuras 

campanhas de validação em campo podem melhor avaliar os resultados preliminares deste estudo. 

CONCLUSÕES 

Neste trabalho, as adaptações no algoritmo SEBAL e a integração com um modelo de radiação solar para 

superfícies inclinadas e o uso do conjunto de dados meteorológicos GLDAS permitiram uma captura detalhada 

da variabilidade espacial da ET na bacia hidrográfica do rio Paraibuna. As análises realizadas neste estudo 

consideraram diferentes inclinações e azimutes do terreno, o que possibilita um ganho de informação para 

análise espacial da ET em bacias montanhosas, principalmente em condições de escassez de estações 

meteorológicas. 
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