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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi aplicar e validar o Simple Algorithm For 
Evapotranspiration Retrieving (SAFER) em imagens MODIS para determinação da 
evapotranspiração real (ETr) da cana-de-açúcar irrigada no Submédio do Vale do 
São Francisco. Para isso, selecionou-se uma área comercial de cana-de-açúcar na 
Usina Agrovale, em Juazeiro, BA: Canavial Campo Britânica (Britânica), no qual 
havia dados de campo da ETr. Foram utilizadas imagens de satélite da safra de 
cana-de-açúcar de 2015-2016. Os valores da ETr foram determinados por meio do 
algoritmo SAFER e validados com parâmetros de campo obtidos em sensores 
instalados em uma torre micrometeorológica. Os dados de entrada para a 
modelagem da ETr com o SAFER foram: albedo da superfície (αs), temperatura da 
superfície (Ts) e NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). Observou-se que a 
aplicação do SAFER não apresentou boas estimativas da ETr para a cana-de-
açúcar. Entretanto, os parâmetros do balanço de radiação, albedo e temperatura do 
ar obtidos por meio de imagens de satélite apresentaram correlações significativas 
para o ciclo da cultura quando comparados com dados de campo. Verificou-se que 
na modelagem do αs não ocorreram variações acima de 2% entre as datas das 
imagens, com destaque e para o crescimento gradativo entre o início da safra, 
representado pela data 04/07/2015 (albedo = 12,87%), e o início da colheita, 
representado pela data 08/05/2016 (albedo = 17,71%). Para o NDVI, observaram-se 
os intervalos de classe entre 0,37 e 0,50 para períodos iniciais da safra e de 0,70 a 
0,80 para período vegetativo. Já para a temperatura da superfície (Ts) foram 
computados valores máximos entre setembro e dezembro de 2015 (06/09/2015 a 
19/12/2015), que foram superiores a 34°C no canavial em estudo. Os valores da ETr 
estimados pelo modelo SAFER (ETrSAFER) variaram entre 3,00 e 5,00 mm dia-1 no 
período de crescimento máximo e maturação (09/01/2016 a 30/04/2016). Esses 
valores quando comparados com valores de ETr mensurados em campo com a torre 
micrometeorológica (ETrTORRE) apresentaram elevada dispersão, não apresentando 
significância entre os dados ao nível de 5% de probabilidade; e com baixa 
correlação (r = 0,16). Por fim, o algoritmo SAFER subestimou os valores de ETr da 
cana-de-açúcar irrigada, causando déficit para a evapotranspiração real da cultura 
se usado para manejo de água em campo. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Sensoriamento Remoto; Evapotranspiração; Modelagem. 
  



 
 

ABSTRACT 

 

This work aimed to apply and validate the Simple Algorithm For Evapotranspiration 
Retrieving (SAFER) in MODIS images to obtain the actual evapotranspiration (ETr) of 
irrigated sugarcane in the Submedio of the San Francisco River Valley. For this, a 
commercial area of sugarcane was selected at the Agrovale Corporation in Juazeiro, 
BA: Britânica Sugarcane Field (Britânica), in which there were field data for ETr. 
Satellite images of the sugarcane productive growth of 2015-2016 were used. The 
ETr values were determined using the SAFER algorithm and validated with field 
parameters obtained in a micrometeorological tower. The input data for the ETr 
modeling with SAFER were: surface albedo (αs), surface temperature (Ts) and NDVI 
(Normalized Difference Vegetation Index). It was observed that the SAFER did not 
present good estimates for the sugarcane ETr. However, the radiation balance 
components, albedo, and surface temperature from MODIS satellite images 
presented significant correlation to the field data during the growth productive cycle 
studied. It was verified that in the modeling of αs, there were no variations above 2% 
between the dates of the images, especially for the initial period of growth, 
represented by the date 04/07/2015 (albedo = 12.87%), and for the before harvest 
period, represented by the date 08/05/2016 (albedo = 17.71%). For the NDVI, class 
intervals were observed between 0.37 and 0.50 for initial periods of growth season, 
and around 0.70 - 0.80 for vegetative period. The highest temperature values were 
recorded between September and December 2015 (06/09/2015 to 12/19/2015), 
which were higher than 34 °C in the studied sugarcane plot. The ETr values 
estimated by the SAFER model (ETrSAFER) ranged from 3.00 to 5.00 mm day-1 for the 
maximum growth period (09/01/2016 to 04/30/2016). Comparing to ETr values 
obtained in the field with the micrometeorological data form the tower (ETrTORRE), it 
was observed high dispersion, with no significance for 5% probability; and, low 
correlation (r = 0.16). Finally, the SAFER algorithm underestimated the ETr values, 
causing deficit for the actual evapotranspiration of the crop if used to field water 
management. 
 
 
KEYWORDS: Remote sensing; Evapotranspiration; Modeling. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

No contexto da agricultura brasileira está inserida a cana-de-açúcar, matéria-

prima para a fabricação do açúcar e do álcool, além de outros subprodutos, tendo 

colocado o país como líder mundial do setor, com produção de 633,26 milhões de 

toneladas na safra 2017/2018 (CONAB, 2018). Para alcançar elevados níveis de 

produtividade, a cana-de-açúcar tem passado por importantes ajustes no seu 

sistema de cultivo ao longo dos anos, principalmente com o lançamento de várias 

linhagens de híbridos no mercado nacional. Além disso, a tecnologia inserida no 

processo produtivo tem sido uma importante ferramenta para o planejamento dos 

tratos culturais, bem como no entendimento das sazonalidades das regiões 

produtoras de cana-de-açúcar no país.  

A diversidade climática entre as regiões de cultivo no país força os produtores 

a inovarem em seus sistemas de produção em busca de maiores produtividades e 

menor abertura das fronteiras agrícolas. Dentre essas tecnologias destacam-se: 

irrigação, fertirrigação, nutrição mineral, adubação verde, uso de bactérias fixadoras 

de nitrogênio, rotação de culturas, dentre outras. Nesses aspectos destacam-se as 

áreas produtoras localizadas no Submédio do Vale do São Francisco, onde sob 

baixos volumes de precipitação, irregularmente distribuídos ao longo do ciclo de 

produção, e elevada demanda atmosférica, ocorre a reposição de água via irrigação 

durante todas as etapas de produção da cultura. 

Associado ao uso dos dados de clima, tem se observado a adoção de novas 

ferramentas e técnicas que envolvem o sensoriamento remoto aplicado às áreas de 

cana-de-açúcar, como índices de vegetação oriundos de dados de refletância de 

sensores de dossel com comprimentos de onda específicos (AMARAL et al., 2018; 

ROSA et al., 2015), dentre outros. Em geral, isso tem permitido o monitoramento de 

áreas mais extensas e com maior repetibilidade temporal, atentando para as 

formulações técnicas e equacionamentos de constantes que favoreçam a 

veracidade de campo e a aplicabilidade de novas tecnologias. 

Dentre as várias aplicabilidades, em regiões onde se realiza a reposição de 

água via irrigação, a determinação da evapotranspiração dos cultivos tem sido 

obtida utilizando-se imagens de sensores à bordo de satélites e algoritmos baseados 

em processos físicos, como o “Surface Energy Balance Algorithm for Land” – SEBAL 
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(BASTIAANSSEN, 1995), o “Mapping Evapotranspiration at High Resolution using 

Internalized Calibration” – METRIC (ALLEN et al., 2007) e o “Simple Algorithm For 

Evapotranspiration Retrieving” – SAFER (TEIXEIRA et al., 2010). Este último foi 

desenvolvido e validado na região do Semiárido brasileiro, mais especificamente no 

Submédio do Vale do São Francisco, com o intuito de obter valores regionais da 

evapotranspiração real (ETr).  

Segundo Teixeira et al. (2012) os métodos de balanço energético utilizando 

medições por satélites têm apresentado vantagens para frações de vegetação nativa 

e culturas agrícolas em diferentes estágios de desenvolvimento, não exigindo uma 

avaliação pontual das diferentes fases vegetacionais. No entanto, para algumas 

culturas cultivadas é necessária a avaliação desses métodos em condições 

extremas, que podem ser observadas durante as estações secas e chuvosas, e 

ainda para as diferentes fases de desenvolvimento dos cultivos. 

O SAFER é um algoritmo que tem como vantagem o uso não obrigatório da 

banda termal e a possibilidade de aplicação com dados provenientes de diferentes 

tipos de estações agrometeorológicas (convencionais e automáticas). Essas 

características são importantes por possibilitar a avaliação das tendências históricas 

dos componentes do balanço de energia e da produtividade da água em larga 

escala ao longo dos anos, haja vista que sensores automáticos correspondem a 

avanços relativamente recentes na tecnologia instrumental (TEIXEIRA et al., 2014) e 

indisponíveis em muitos locais. 

Embora tenha sido desenvolvido para a região do Submédio do Vale São 

Francisco, para a concepção do SAFER foram utilizados dados de campo oriundos 

de experimentos micrometeorológicos realizados em áreas nativas de caatinga e 

cultivos agrícolas irrigados de mangueira e videira (de vinho e de mesa). Assim, 

objetivou-se determinar e validar a evapotranspiração real (ETr) em áreas de cultivo 

de cana-de-açúcar (Saccharum officinarum L.) irrigada no Submédio do Vale São 

Francisco, utilizando técnicas de sensoriamento remoto e parâmetros obtidos em 

campo por meio de sensores instalados em torre micrometeorológica. 

  



15 
 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Sensoriamento Remoto 
 

O Sensoriamento Remoto (SR) é definido como sendo a utilização conjunta de 

sensores, equipamentos para processamento e de transmissão de dados colocados 

a bordo de aeronaves, espaçonaves, ou outras plataformas, com o objetivo de 

estudar eventos, fenômenos e processos que ocorrem na superfície do planeta a 

partir do registro e da análise das interações entre a radiação eletromagnética e as 

substâncias que compõem os alvos em suas diversas manifestações (NOVO, 2010). 

O sensoriamento remoto tem papel significativo como uma das alternativas 

mais viáveis para extração de informações sobre os diversos usos do solo, gerando 

dados e possibilitando a programação de ações adequadas para tomada de 

decisões por constituir-se de ferramentas de articulação e informações geoespaciais 

(FUSHITA et al., 2013).  

A partir do conhecimento das características físicas dos objetos de uma dada 

região e seu comportamento espectral (interação da radiação solar com os objetos 

que compõe o mosaico da superfície terrestre como os rios, a vegetação, o tipo de 

solo, a rocha, etc) é possível fazer o monitoramento das condições ambientais da 

área em questão e descobrir suas possíveis modificações (AMORIM et al., 2007).  

O formato matricial das imagens facilita operações matemáticas e estatísticas 

para se analisar o grande número de dados que possuem as imagens dos sensores 

orbitais. Praticamente, todos os softwares especializados em processamento de 

imagens de sensoriamento remoto dividem as técnicas em dois tipos básicos: i) 

correção e ii) sistematização das imagens digitais. Não existindo um procedimento 

pré-definido que o usuário seja obrigado a seguir. Por exemplo, o usuário que deseja 

gerar um mapa temático necessitará de informações precisas da localização dos 

alvos que ele deseja investigar. Por isso, as correções das distorções geométricas 

da imagem são imprescindíveis. Em outros casos o usuário poderá extrair 

informações espectrais dos alvos em um banco de dados para identificar a natureza 

dos componentes terrestres, sendo obrigatória a realização das correções 

atmosféricas. Por fim, é possível aplicar uma classificação supervisionada, obtendo 

uma avaliação da distribuição das classes desses alvos. As técnicas de pré-

processamento são, essencialmente, funções operacionais para remover ou corrigir 
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os erros e as distorções introduzidos nas imagens pelos sistemas sensores devido a 

erros instrumentais (ruídos espúrios), às interferências da atmosfera (erros 

radiométricos) e à geometria do imageamento (distorções geométricas). A ordem da 

correção da imagem depende dos objetivos almejados pelo intérprete, podendo 

iniciar pela correção radiométrica ou geométrica, ou todas serem realizadas 

(MENESES & ALMEIDA, 2012). 

Moreira (2011) mencionou que ao incidir sobre um alvo, a radiação proveniente 

do Sol, interage com o seu material constituinte e pode ser parcialmente refletida, 

absorvida ou transmitida. Dessa forma, os objetos da superfície terrestre como a 

vegetação, a água e o solo refletem, absorvem e transmitem radiação 

eletromagnética em proporções que variam com o comprimento de onda e com as 

suas características biológicas, físicas e químicas (FLORENZANO, 2002). 

O processamento de imagens é uma equação ou conjunto de equações 

aplicadas aos dados dos sensores, armazenando os resultados da computação para 

cada pixel (LILLESAND et al., 2004). O resultado forma uma nova imagem digital 

que pode ser exibida ou armazenada em formato pictórico, para ser manipulada 

posteriormente em programas computacionais. 

A utilização de técnicas de sensoriamento remoto (SR) tem se mostrado 

promissora na estimativa de índices de vegetação, biomassa, status hídrico e 

nutricional das plantas (ANDRADE et al., 2014; ANDRADE et al. 2016; GOMES et 

al., 2009; PEREIRA et al., 2016), permitindo ampliar o diagnóstico espaço-temporal 

de cenários em diferentes áreas. Os produtos do SR tornaram-se uma importante 

ferramenta para as mais variadas aplicações, particularmente aquelas relacionadas 

com a avaliação, o manejo, o gerenciamento e a gestão de recursos naturais 

(OLIVEIRA &GALVÍNCIO, 2011), inclusive para a evapotranspiração. 

 

2.2 Evapotranspiração 
 

A evapotranspiração (ET) compreende a transferência de água da superfície do 

solo ou de superfícies com água livre (evaporação) e da vegetação através dos 

estômatos (transpiração) para a atmosfera (PEREIRA et al., 1997). Nesse processo, 

a água transita do estado líquido para o gasoso, e esta transferência é condicionada 

pelo estado físico da atmosfera, pelas características do solo, dos corpos hídricos e 
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da vegetação. Mais especificamente, a transpiração (T) consiste na vaporização e 

remoção para a atmosfera da água contida no interior do tecido vegetal (ALLEN et 

al., 1998). Dessa forma, no sistema solo-água-planta, os vegetais constituem vias 

intermediárias de circulação d’água do solo para a atmosfera (RIVAS, 2004). Na 

fase final de circulação no tecido vegetal, as plantas transferem água para a 

atmosfera na forma de vapor, caracterizando assim a transpiração vegetal. Nesse 

processo, em que gases e vapor d’água são liberados pelos estômatos localizados 

nas folhas das plantas, há liberação de calor da massa vegetal (ALLEN et al.,1998). 

O conceito de evapotranspiração potencial (ETp) é definido como a 

transferência de água do sistema solo-planta para a atmosfera, sob condições 

padronizadas, totalmente coberta por vegetação baixa, de altura uniforme e com 

elevado índice de área foliar, de crescimento ativo na fase adulta e teor de água do 

solo próximo ou na capacidade de campo (CARVALHO et al., 2011). Uma vez que o 

conceito de ETp é bastante amplo, surgiu o conceito de evapotranspiração de 

referência (ET0), que é a evapotranspiração máxima de um cultivo de referência, 

hipotético, em perfeitas condições hídricas, nutricionais e fitossanitárias, com altura 

de 12 cm e em fase de crescimento, que deve proporcionar uma cobertura total do 

solo em área extensa e com boa disponibilidade hídrica (ALLEN et al., 1998). 

O processo de evapotranspiração nem sempre ocorre conforme as condições 

hipotéticas. Por este motivo utiliza-se o conceito de evapotranspiração real (ETr), o 

qual retrata a quantidade de água verdadeiramente perdida para atmosfera em 

forma de vapor pelo sistema solo-planta. A ETr tende a ser menor que a ETp e, em 

alguns casos, pode igualar-se a esta. Apenas em situações extremas a ETr pode ser 

maior que a ETp, como ocorre logo após uma chuva, em virtude da evaporação da 

água interceptada pelas plantas (ENTRAIGAS et al., 2001; INOUE & MORAN, 

1997). 

Para a estimativa do consumo de água pelas culturas podem-se aplicar 

equações a partir da evapotranspiração de referência (ET0). A cultura de referência 

utilizada é uma cultura hipotética, cujas características se assemelham à 

evapotranspiração da grama. Isto permite que os valores numéricos sejam os 

parâmetros constantes adotados no cálculo da ET0. Estes parâmetros, para a 

cultura hipotética, são: altura entre 0,10 e 0,12 m, albedo igual a 0,23 e resistência 

da cultura ao transporte de vapor d’água correspondente a 69 s m-1 (ALLEN et al., 

1998). 
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Dessa forma, sabe-se que parâmetros agrometeorológicos, características da 

cultura, manejo e aspectos ambientais são fatores que afetam diretamente a ETr. 

Bem como a cobertura do solo, densidade no plantio, arquitetura das plantas, 

microclima e umidade do solo.  

Os valores da evapotranspiração potencial (ETp) podem se desviar dos valores 

da ETr de cultura, devido à ocorrência de pragas e doenças, salinidade do solo, 

baixa fertilidade do solo, deficiência ou excesso de água no solo (TEIXEIRA et al, 

2009). 

Segundo Mello et al. (1996), sabe-se que existem entre 50 e 60 equações para 

a estimativa da evapotranspiração, das quais algumas equações são baseadas em 

dados meteorológicos para o cálculo da evapotranspiração de referência (ET0). 

Outros métodos são mais precisos e de difícil aplicação, não só pela complexidade 

dos cálculos, mas, também, por exigirem um grande número de dados 

meteorológicos, nem sempre disponíveis (BERNARDO et al., 2008; TEIXEIRA et al., 

2014). 

Os procedimentos clássicos utilizados para a determinação da 

evapotranspiração constituem-se dos métodos diretos, como os lisímetros, e os 

métodos indiretos, que estimam a ET por meio de equações que utilizam dados 

medidos em estações meteorológicas. Experimentalmente, o cálculo da 

evapotranspiração pode ser feito com bastante precisão a partir de lisímetros de 

pesagem, de drenagem e de lençol freático constante, além de métodos como a 

razão de Bowen (ALLEN et al., 2002; TUCCI, 2007) ou correlações turbulentas 

(SHUTTLEWORTH, 2007; DING et al., 2010). 

A evapotranspiração da cultura é obtida pela medida da energia disponível (Rn 

– G), determinação dos fluxos de calor sensível (H) e de calor latente (LE), obtidos 

por meio do método do balanço de energia pela razão de Bowen (BERB), que se 

baseia na relação do fluxo-gradiente e da transferência de massa entre a superfície 

e a atmosfera, bem como pelo método das correlações turbulentas ou “Eddy 

Covariance”, que mede diretamente os fluxos de calor latente e de calor sensível. 

Esses métodos têm sido amplamente aplicados em culturas como: milho 

(STEDUTO; HSIAO, 1998), alfafa (TODD et al., 2000), café (MARIN, 2003; RIGHI, 

2004), forrageira (SILVA et al., 2005), videira (TEIXEIRA et al., 2007), cana-de-

açúcar (MOURA et al., 2007; SILVA, 2009), manga (TEIXEIRA; BASTIAANSSEN, 

2012), entre outras. 
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A cana-de-açúcar cultivada no Submédio do Vale do São Francisco apresenta 

elevados índices de produção devido às condições climáticas favoráveis, uso da 

irrigação, seleção de cultivares e controle fitossanitário. Em estudos realizados por 

Carmo et al. (2017) na mesma região semiárida, verificou-se que métodos de 

correlações turbulentas subestimaram os valores da evapotranspiração da cultura, 

quando comparados com fluxos obtidos pelo método da razão de Bowen, 

observando que maior parte da energia disponível foi convertida em ETr (CARMO et 

al., 2017). 

A ET diária na cana-de-açúcar apresenta variação conforme a sazonalidade 

(época de plantio, e por conseguinte, de desenvolvimento da cultura); a cultivar 

(algumas são mais ou menos exigentes em água); o manejo e tratos culturais; o 

estádio fenológico; dentre outros fatores. Deste modo, estudando a lavoura de cana-

de-açúcar no município de São Manuel, Machado et al. (2014) encontraram valores 

no intervalo de 0,54 a 2,83 mm dia-1, bem como na região canavieira no litoral sul de 

Pernambuco, em que a ET na mesma cultura variou de 2,0 a 5,5 mm dia-1. Para a 

região de Botucatu-SP, Moraes et al. (2014) obtiveram valores de ET entre 0,41 e 

4,86 mm dia-1, em condições de variabilidade espacial climática sobre o cultivo de 

cana-de-açúcar, onde os valores mais baixos foram decorrentes de áreas com solo 

exposto e fase inicial de cultivo. No mesmo ano Lira et al. (2008) mapearam a ET 

diária da cana-de-açúcar irrigada no Submédio do São Francisco, encontrando 

valores da cultura entre 4,70 e 6,43 mm dia-1. Já Silva et al. (2015) em estudo de 

demanda hídrica da cana-de-açúcar irrigada por gotejamento nos Tabuleiros 

Costeiros de Alagoas obtiveram ET da cultura com média de três ciclos variando de 

1,73 a 5,04 mm dia-1. 
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2.3 Modelo SAFER (Simple Algorithm For Evapotranspiration Retrieving) 
 

O uso de imagens de satélite para estimativas da evapotranspiração ocorre 

pela aplicação de métodos empíricos e físicos (GOWDA et al., 2008; KALMAN et al., 

2008). Os métodos físicos são aqueles baseados no balanço de energia 

(BASTIAANSSEN et al., 1998a; ALLEN et al., 2007), cuja aplicabilidade tem início 

com o cômputo do balanço de radiação. 

A equação do saldo de radiação (𝑅 ) pode ser resolvida por uma combinação 

de dados de sensoriamento remoto (albedo, emissividade e temperatura da 

superfície) e dados de campo (radiação solar global e radiação de ondas longas 

incidentes), conforme a equação a seguir (BASTIAANSSEN, 1995; MORSE et al., 

2001; ALLEN et al., 2002; SILVA et al., 2002): 

 

𝑅 = 𝑅 ↓(1 − 𝑟 )  +  𝑅 ↓ −  𝑅 ↑ −  (1 − Ɛ )𝑅 ↓                                                (1) 

 

em que 𝑅 ↓ é a radiação de ondas curtas incidente em cada pixel; 𝑟   é o albedo 

corrigido de cada pixel; 𝑅 ↓ é a radiação de onda longa emitida pela atmosfera na 

direção do pixel; 𝑅 ↑ é a radiação de onda longa emitida por cada pixel e Ɛ  é a 

emissividade de cada pixel da cena escolhida. 

A emissividade da superfície tem sido estimada por meio de equações 

empíricas utilizando índices de vegetação (BASTIAANSSEN et al.,1998a; 1998b; 

ALLEN et al., 2007). Segundo (TASUMI et al., 2008), o albedo tem sido estimado por 

meio da combinação linear de bandas hiperespectrais situadas entre o visível e o 

infravermelho. Em que se aplicam fatores de correção para os sensores utilizados 

na mensuração (VAN HELLMONT & RUDDICK, 2014). 

O método do balanço de energia utilizando medições por satélites têm 

apresentado vantagens para vegetação nativa e culturas agrícolas em diferentes 

estágios de desenvolvimento. No entanto, para culturas como uva e manga é 

necessária a avaliação em condições extremas, que podem ser observadas durante 

as estações secas e chuvosas (TEIXEIRA et al., 2012). Dessa forma, foram 

desenvolvidos trabalhos em que se utilizaram o algoritmo Surface Energy Balance 

Algorithm for Land – SEBAL (BAASTIANSSEN et al., 1998a). Esse modelo exige a 

presença de condições hidrológicas extremas dentro da cena, podendo levar abaixa 

precisão dos dados, na escolha equivocada do pixel quente e frio, principalmente 
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para época chuvosa, quando ocorrem valores de fluxo de calor latente similares na 

imagem. Porém, quando bem aplicado, algoritmos para estimativa de ET, 

apresentaram resultados satisfatórios para a Caatinga (MIRANDA et al., 2017), 

cultivo irrigado de frutíferas e olerícolas (BATISTA et al., 2014). Além do SEBAL, o 

METRIC tem sido aplicado para soja, trigo, cana-de-açúcar, eucalipto e pastagem 

(GIONGO, 2011; UDA, 2016). 

Em busca de uma metodologia mais simples para a determinação da ETr foi 

proposto o Simple Algorithm For Evapotranspiration Retrieving – SAFER, a partir do 

qual podem-se obter frações da evapotranspiração real em relação a 

evapotranspiração de referência para diferentes situações de cobertura vegetal. Em 

relação aos modelos que utilizam o balanço de energia, o SAFER possui uma 

parametrização mais simples, necessitando apenas de dados remotos de albedo, 

NDVI e temperatura da superfície. Esse modelo dispensa a calibração usando 

condições extremas, como o SEBAL, e possui aplicação direta, necessitando 

apenas dos dados de evapotranspiração de referência (ET0), radiação solar global 

(Rg) e temperatura média do ar (Ta), estes obtidos em estações 

agrometeorológicas. Portanto, antes da obtenção da estimativa da 

evapotranspiração via sensoriamento remoto é necessário efetuar o pré-

processamento das imagens de satélite. Esses procedimentos são definidos como 

correções geométricas, calibrações radiométricas e informações biofísicas para o 

cálculo da evapotranspiração (TEIXEIRA et. al, 2010). 

Assim, o algoritmo Simple Algorithm For Evapotranspiration Retrieving 

(SAFER) foi desenvolvido e validado na região do Semiárido brasileiro, para obter os 

valores da evapotranspiração real (ETr), que em conjunto com o saldo de radiação e 

o equacionamento matemático do balanço de energia, permite quantificar o fluxo de 

calor latente e sensível (TEIXEIRA et al., 2013). A mensuração e estimativa diária da 

evapotranspiração real (ETr) têm proporcionado sua aplicação no ajuste do manejo 

agrícola, seja para balanço hídrico regionais, sazonalidade, zoneamentos agrícolas, 

como também na concepção e tomada de decisões quanto a gestão dos recursos 

hídricos (TEIXEIRA et al., 2014), possibilitando a validação com dados de campo 

para as condições do Submédio do São Francisco tem sido utilizada para regiões 

centro-oeste e sudeste do país (ANDRADE et al., 2016), apresentando resultados 

expressivos (MIRANDA et al., 2017). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Localização, clima e solo 
 

O estudo foi realizado em área comercial cultivada com cana-de-açúcar 

(Saccharum officinarum L.) na empresa Agroindústrias do Vale São Francisco S.A. 

(Agrovale), localizada no município de Juazeiro, BA, no Vale São Francisco (Figura 

1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Área de estudo com destaque para localização do canavial selecionado 
para modelagem da evapotranspiração da cana-de-açúcar irrigada no Submédio 
do Vale São Francisco. 
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Essa região apresenta clima tropical semiárido (ALVARES et al., 2013), com 

radiação solar incidente variando de 20,6 a 14,4 MJ m-2, respectivamente nos meses 

de outubro e junho, com elevada oferta anual de radiação solar (18,2 MJ m-2), 

resultando em temperatura do ar média de 24,4 °C no mês de julho e de 28,5 °C em 

novembro (TEIXEIRA, 2010). A precipitação concentra-se entre os meses de 

dezembro a março, totalizando média de 475 mm, enquanto a evapotranspiração é 

da ordem de 2.226 mm, resultando em ausência de excedente hídrico e total 

deficiência de água (BAGAGIM et al., 2017), sendo, dessa forma, imperativo o uso 

de irrigação para o sucesso dos cultivos agrícolas em escala comercial. 

O tipo de solo das áreas onde foram realizados os experimentos de campo é 

VERTISSOLO. De acordo com Cunha et al. (2008), são solos minerais com no 

mínimo 30% de argila; feições morfológicas características com fendas de retração 

largas e profundas que surgem quando encontra-se seco; elevado teor de argilas do 

tipo 2:1, que se caracterizam por provocarem expansões e contrações, 

respectivamente quando úmidos e secos; pouco permeáveis e baixa drenagem. 

Para este estudo foi selecionada uma área comercial de cana-de-açúcar 

plantada com a cultivar VAT 90-212, irrigada por gotejamento subsuperficial, 

conforme descrição apresentada na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Caracterização do canavial comercial de cana-de-açúcar selecionado 
para os estudos de validação da evapotranspiração real da cana-de-açúcar obtida 
por sensoriamento remoto e dados micrometeorológicos na Usina Agrovale S.A., em 
Juazeiro, BA. 

Características 
Canavial 
Britânica 

Variedade VAT 90-212 
Sistema de irrigação Gotejamento subsuperficial 

Espaçamento em fileiras duplas 1,3 m x 1,0 m 
Data de plantio janeiro/2013 
Ciclo avaliado 3ª folha 

Data de início da safra junho/2015 
Data de colheita da safra maio/2016 

Irrigação da safra 1.591 mm 
Produtividade 148 tha-1 

Sistema de Colheita Manual/Queimada 
Área (ha) 113,35 ha 
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3.2 Aquisição e processamento das imagens de satélite 
 

As imagens de satélite foram obtidas junto ao catálogo de imagens da 

Empresa Norte Americana de Espaço e Aeronáutica (National Aeronautics and 

Space Administration – NASA), disponíveis no site: https://earthexplorer.usgs.gov/. 

No ato da busca das imagens hiperespectrais do satélite MODIS foram utilizados os 

produtos: MOD09Q1 e MOD16A2 (Tabela 2). Em que após o download das 

imagens, verificaram-se os arquivos metadados, onde foram aplicados filtros de 

nebulosidade menor que 50%, com a finalidade de diminuir ruídos radiométricos 

provenientes de instabilidades atmosféricas. Aplicaram-se parâmetros de 

reescalonamento espectral (observados nos arquivos metadados), para os anos de 

2015 e 2016, obtendo-se a refletância (MOD09Q1) para as datas de obtenção das 

imagens e a evapotranspiração acumulada em 8 dias (MOD16A2). 

No pré-processamento das imagens, nas etapas de correção e 

reescalonamento, bem como composição de mapas de saídas utilizou-se o software 

QuantumGIS (GNU, 2017). Já para aplicação dos algoritmos e modelagem das 

imagens para a obtenção dos parâmetros utilizou-se o software SPRING (INPE, 

2003). 
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Tabela 2 - Dados dos produtos MODIS (MOD09Q1 e MOD1A2) utilizados para 
obtenção da reflectância e evapotranspiração. 

Data 
Dia 

Sequencial 
do ano 

Reflectância 
Banda 1 

Reflectância 
Banda 2 

ET MODIS 
(mm 8 dias-1) 

04/07/2015 185 0,0525 0,1759 29,21 
28/07/2015 209 0,0680 0,1485 50,29 
05/08/2015 217 0,0658 0,1479 47,02 
21/08/2015 233 0,0756 0,2055 37,70 
06/09/2015 249 0,0628 0,2059 33,84 
30/09/2015 273 0,0723 0,2719 39,57 
16/10/2015 289 0,0480 0,2760 39,84 
01/11/2015 305 0,0830 0,4046 40,45 
09/11/2015 313 0,0447 0,3308 47,02 
17/11/2015 321 0,0532 0,3377 45,74 
25/11/2015 329 0,0678 0,4753 48,00 
03/12/2015 337 0,0575 0,3847 49,07 
11/12/2015 345 0,0391 0,4044 51,45 
19/12/2015 353 0,0428 0,4243 43,46 
27/12/2015 361 0,0325 0,4608 30,50 
26/02/2016 57 0,0348 0,4023 53,48 
05/03/2016 65 0,0406 0,4273 51,42 
30/04/2016 121 0,0581 0,5517 39,34 
08/05/2016 129 0,0684 0,4932 39,60 
16/05/2016 137 0,0534 0,4800 40,58 

 

3.3 Evapotranspiração pelo método do balanço de energia com base na razão 
de Bowen 
 

A determinação da ET em campo foi realizada pelo método do balanço de 

energia com base na razão de Bowen (RB) para a safra 2015-2016, por meio de 

medições realizadas por sensores eletrônicos instalados em uma torre 

micrometeorológica de 8 metros de altura, no centro do canavial estudado. 

Foram realizadas medições do saldo de radiação (Rn); da radiação solar 

global incidente (Rg) e refletida (Rr); da radiação de ondas emitida pela atmosfera 

(Ra) e pela superfície (Rs); da precipitação pluviométrica (P); do fluxo de calor no 

solo (G); da temperatura (T) e umidade relativa (UR) do ar; e da temperatura do ar 

de bulbo seco (Ts) e em bulbo úmido (Tu), sendo estes últimos instalados em dois 

níveis acima do dossel vegetativo. 
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De forma resumida, para aplicação do balanço de energia, é necessária a 

determinação do fluxo de calor latente (LE), de calor sensível (H), do calor no solo 

(G) e do saldo de radiação (Rn), todos em W m-2, conforme expressão: 

 

𝑅𝑛 = 𝐿𝐸 + 𝐻 + 𝐺 (2) 

 

Uma vez que Rn e G foram medidos por meio de sensores instalados na torre 

micrometeorológica, os fluxos de H e LE foram determinados segundo o método da 

razão de Bowen (RB), como sendo: 

 

𝐿𝐸 =
𝑅𝑛 − 𝐺

1 + 𝛽
 

(3) 

 

 

𝐻 =
𝛽(𝑅𝑛 − 𝐺)

1 + 𝛽
 

(4) 

 

Onde Rn, H, LE e G foram obtidos em  W m-2, e RB é a razão de Bowen 

(adimensional), expressa como: 

𝛽 = 𝛾
∆𝑡

∆𝑒
 

(5) 

 

em que ∆t e ∆e são as diferenças de temperatura do ar (ºC) de pressão de vapor 

d’água (kPa), respectivamente, entre dois níveis acima do dossel da cultura.  

Aplicou-se a metodologia proposta por Perez (1999) para verificação dos 

erros associados ao método RB e validação das estimativasde β, LE e H, 

considerando “válidos” os dias em no mínimo 80% dos dados dos horários diurnos 

foram consistentes (SILVA et al., 2011). Análises e descrições detalhadas foram 

apresentadas por Carvalho et al. (2018). 

  



27 
 

3.4 Aplicação do SAFER 
 

Inicialmente para a utilização do modelo SAFER foi feito o reescalonamento 

das reflectâncias obtidas com o produto MODIS MOD09Q1, conforme descrito a 

seguir: 

 

𝜌ƛ = [(𝐷𝑁 ∗ 𝑅𝑒 )]  (6) 

onde: 

ρƛ = Refletância espectral (W m-2·sr·μm) 

DNBi= Imagem com número digital das bandas hiperespectrais 

REBi = Fator multiplicativo de redimensionamento das bandas hiperespectrais 

 

Em seguida, obtiveram-se os parâmetros de entrada do modelo SAFER: 

Temperatura da superfície (Ts), Albedo de superfície (αs) e Índice de Vegetação por 

Diferença Normalizada (NDVI), conforme fluxograma apresentado na Figura 2. 

 

Figura 2 - Fluxograma para aplicação do modelo SAFER na obtenção da 

evapotranspiração real (ETr) de áreas com cana-de-açúcar com imagens MODIS. 

 

No processo de parametrização das variáveis de entrada para modelagem 

com o SAFER foram realizados o balanço de energia e a aplicação das reflectâncias 
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das bandas 1 e 2 do produto MOD09Q1, como expressos nas equações a seguir 

(TEIXEIRA et al., 2010): 

 

i) Transmissividade atmosférica (𝝉a): 

 

τ = R  / R (7) 

 

Em que Rg é a radiação global diária (MJ m-2 dia-1) e Ro é a radiação no topo da 

atmosfera (MJ m-2 dia-1) 

 

ii) Albedo da superfície (𝛼s): 

 

α =  a + b𝜌 + 𝑐𝜌  (8) 

 

em que α  é o albedo da superfície em decimais, 𝜌  e 𝜌  são as reflectâncias das 

bandas 1 e 2 do produto MOD09Q1 reescalonado; a = 0,08; b = 0,41 e c = 0,14. 

 

iii) Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI): 

 

NDVI =  
(  )

(  )
 (9) 

 

em que 𝜌 e 𝜌  são as reflectâncias das bandas 1 e 2 do produto MOD09Q1 

reescalonado. 

 

iv) Coeficiente de regressão e distribuição espacial (aL): 

 

𝑎𝐿 = 𝑑𝑇 − 𝑒   (10) 

 

em que, 𝑇  é a temperatura do ar (°C), 𝑑 = 6,99 e 𝑒 = 39,93. 

 

v) Saldo de Radiação (Rn): 

 

𝑅 =  (1 − 𝛼 )𝑅 − 𝑎𝐿𝝉  (11) 
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Onde Rn é o saldo de radiação diário (W m-2), Rg é radiação global instantânea (W 

m-2). 

 

vi) Radiação solar refletida (Rr): 

 

𝑅 =  𝛼 ∗ 𝑅  (12) 

 

Onde Rr é a radiação solar refletida (MJ m-2), e Rg é radiação global instantânea (W 

m-2). 

 

vii) Emissividade da atmosfera (Ɛ ): 

 

Ɛ =  𝑎 (− ln 𝜏)  (13) 

 

onde:𝑎  e  𝑏  são os coeficientes de regressão iguais a 0,94 e 0,10 respectivamente. 

 

viii) Radiação atmosférica de ondas longas (Ra): 

 

𝑅 =  𝝈Ɛ𝒂𝑻𝒂   (14) 

 

em que: 𝝈 é a constante de Stefan-Boltzmann (5,67 x 10-8 W m-2 K-4), 𝑅 é a radiação 

atmosférica de ondas longas (W m-2), 𝑻𝒂 é a temperatura do ar (K). 

 

ix) Radiação de onda longa emitida (Rs): 

 

𝑅 =  𝑅 −  𝑅 +  𝑅 −  𝑅    (15) 

 

onde 𝑅 é aradiação atmosférica de ondas longas (W m-2) 

 

x) Emissividade da superfície (Ɛs): 

 

Ɛ =  𝛼 ln 𝑁𝐷𝑉𝐼  +  𝑏                       (16) 
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onde 𝛼 e 𝑏 são os coeficientes de regressão 0,06 and 1,00 respectivamente. 

 

xi) Temperatura da superfície (Ts) 

 

𝑇 =  
Ɛ  

            (17) 

 

em que: Ts = Temperatura da superfície em Kelvin, 𝝈 = Constante de Stefan-

Boltzmann (5,67 x 10-8 W m-2 K-4). 

 

xii) Evapotranspiração real (ETr): 

 

𝐄𝐓𝐫 = 𝒆𝒙𝒑 𝒂 + 𝒃
𝑻𝒔

𝜶𝒔∗𝑵𝑫𝑽𝑰
𝐄𝐓𝐨   (18) 

 

onde: ETr = Evapotranspiração real diária (mm), 𝑻𝒔 = Temperatura da superfície (°C) 

 𝜶𝒔 = Albedo da superfície (decimal), 𝑵𝑫𝑽𝑰 = Normalized Diifference 

Vegetation Index. 

 

Os coeficientes de regressão a = 1,90 e b = -0,008 para o SAFER foram 

utilizados para as condições Semiáridas brasileiras, conforme Teixeira et al. (2012). 

Já os dados de ET0 foram referentes aos valores diários obtidos a partir da 

aplicação da equação de Penman-Monteith-FAO (Allen et al., 1998) em dados 

ambientais obtidos uma estação agrometeorológica localizada na Usina Agrovale. 

  

3.5 Validação do SAFER para a cana-de-açúcar 
 

Após a obtenção da ETr por meio do SAFER utilizando os coeficientes de 

ajustes recomendados por Teixeira et al. (2010), verificou-se a validação do modelo 

para as condições de cultivo de cana-de-açúcar no Submédio do Vale São 

Francisco. Para isso, foram realizadas análises de correlações e verificada a 

significância entre a ETr computada pelo SAFER (ETrSAFER) e a ETr determinada por 
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meio de torre micrometeorológica aplicando o método da razão de Bowen 

(ETrTORRE). 

Nesse processo foram utilizados valores de ETr computados pelo modelo 

SAFER em razão dos valores obtidos pelas torres micrometeorológicas, onde com o 

auxílio de softwares estatísticos, realizou o ajuste por regressão entre valores 

modelados com o SAFER em função dos valores obtidos pela razão de Bowen em 

torres micrometeorológicas. Assim, analisando a correlação entre o modelo SAFER 

e os valores das torres micrometeorológicas, utilizados na obtenção da ETr na cana-

de-açúcar cultivada na área de estudo. Também foram realizadas análises de 

correlação para os componentes do balanço de radiação, albedo e temperatura da 

superfície obtidos nas imagens de satélite e no campo.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 Condições climáticas 
 

Na Tabela 3 estão apresentados os dados mensais para o período estudado 

(Safra de cana-de-açúcar 2015-2016) da radiação global (Rg, MJ m-2 dia-1); 

temperatura do ar (Tar, °C); umidade relativa do ar (URar, %); velocidade do vento a 

10 metros de altura (Vv, em m s-1), precipitação (P, mm) e evapotranspiração de 

referência (ET0, mm) obtidos na Estação Meteorológica de Juazeiro do Laboratório 

de Meteorologia da UNIVASF (LABMET/UNIVASF). 

Percebe-se que dois meses após o início da safra (agosto e setembro), os 

valores de Tar média diária variaram entre 25,7 e 27,8°C e posteriormente, na época 

de máximo crescimento, e na antecedência da colheita (abril e maio) reduziu-se de 

28,8 °C para 27,5°C. Para Rg foram observados valores entre 22,2 MJ m-2 dia-1 e 

25,2 MJ m-2 dia-1 (início da safra) e entre 20,1 MJ m-2 dia-1 e 22,1 MJ m-2 dia-1 

(véspera da colheita); enquanto a URar apresentou valores variando de 52,2% no 

início da safra e valores próximos de 50,8% na véspera da colheita. Verificou-se 

ainda que a velocidade média diária do vento se apresentou mais elevada no início 

da safra (11,70 m s-1), mas que reduziu para 9,10 m s-1 para o período anterior a 

colheita da cultura. 

Os dados para safra 2015-2016 corroboram com dados observados por 

Araújo et al. (2017), que obtiveram máximo perfilhamento da cultura em Tar média 

entre 22,5 e 24,5°C, com Rg entre 21,0e 21,7 MJ m-2 dia-1. Segundo dados 

observados pela Embrapa (2009), as condições climáticas foram favoráveis ao 

desenvolvimento vegetativo da cana-de-açúcar, com temperaturas médias diárias 

entre 22 a 30ºC na fase de crescimento vegetativo. 

As condições climáticas durante a safra de cana-de-açúcar 2015-2016 

apresentaram poucas variações quando comparadas às normais climatológicas 

analisadas por Teixeira (2010). 
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Tabela 3 - Dados climáticos mensais durante o ciclo de cultivo da cana-de-açúcar, 
em Juazeiro, BA. 

Mês/Ano 
Rg Tar URar V P* ET0* 

(MJ m-2 dia-1)  (°C) (%) (m s-1)  (mm mês-1)  (mm mês-1)  
Junho/2015 17,1 25,7 60,0 11,2 0,3 162,4 
Julho/2015 19,2 25,4 57,9 11,3 5,3 184,9 
Agosto/2015 22,2 25,7 52,2 11,7 1,3 165,3 
Setembro/2015 25,2 27,8 47,0 10,7 0,0 214,2 
Outubro/2015 25,8 28,6 46,3 10,8 3,8 230,3 
Novembro/2015 27,0 30,6 41,9 10,3 0,0 238,8 
Dezembro/2015 26,4 30,2 43,8 11,4 10,9 235,2 
Janeiro/2016 19,6 27,2 66,3 9,2 332,3 145,0 
Fevereiro/2016 24,7 27,3 60,2 8,8 87,8 127,6 
Março/2016 24,4 29,5 50,4 8,2 13,0 155,4 
Abril/2016 22,1 28,8 50,8 9,1 13,0 143,7 
Maio/2016 20,1 27,5 54,4 9,1 0,0 133,5 
Média 22,8 27,9 52,6 10,2 467,7 2.136,2 
* total mensal 

Rg = radiação solar incidente; Tar = temperatura média do ar; UR = umidade relativa do ar; V = 

velocidade do vento; P = precipitação; ET0 = evapotranspiração de referência. 

 

 A ET0 do período de estudo correspondeu a 2.136,2 mm, enquanto que a 

precipitação foi de 467,7 mm. Conforme dados da Tabela 1, o total de irrigação no 

canavial Britânica foi de 1.591 mm. Essa quantidade de água foi suficiente para 

repor as perdas por evapotranspiração da cultura determinada pelo método da razão 

de Bowen no canavial estudado, que totalizou 1.822 mm (Carvalho et al., 2018). 

Em estudos realizados em cana-de-açúcar irrigada, Carmo et. al (2017) 

verificaram ETr igual a 1.478 mm para safra anual. Por sua vez, Carvalho et. al 

(2018) nas mesmas condições, verificaram que a disponibilidade hídrica com 

lâminas de irrigação, juntamente com a precipitação no período da safra, foi igual a 

1.984 mm, resultando em uma ETr média diária para a cana-de-açúcar entre 4,4 e 

6,9 mm dia-1. 

  



34 
 

4.2 Albedo 
 

Pode-se observar que para o albedo (Tabela 4), não ocorreram variações 

acima de 2% entre as datas das imagens, com destaque para o crescimento 

gradativo entre o início da safra, representado pela data 04/07/2015 (albedo = 

12,87%), e o início da colheita, representado pela data 08/05/2016 (albedo = 

17,71%).  

Tabela 4 - Albedo para canaviais irrigados no Submédio do Vale São Francisco, 

modelado a partir de imagens do satélite MODIS (MOD09Q1). 

Data NDA 
Reflectância 

Albedo (%) 
Banda 1 Banda 2 

04/07/2015 185 0,0680 0,1485 12,87 
28/07/2015 209 0,0658 0,1479 12,77 
05/08/2015 217 0,0525 0,1759 12,62 
21/08/2015 233 0,0756 0,2055 13,98 
06/09/2015 249 0,0628 0,2059 13,46 
30/09/2015 273 0,0723 0,2719 14,77 
16/10/2015 289 0,0480 0,2760 13,83 
01/11/2015 305 0,0830 0,4046 17,07 
09/11/2015 313 0,0447 0,3308 14,46 
17/11/2015 321 0,0532 0,3377 14,91 
25/11/2015 329 0,0678 0,4753 17,43 
03/12/2015 337 0,0575 0,3847 15,74 
11/12/2015 345 0,0391 0,4044 15,26 
19/12/2015 353 0,0428 0,4243 15,70 
27/12/2015 361 0,0325 0,4608 15,78 
09/01/2016 9 0,0321 0,4021 14,95 
10/02/2016 41 0,0628 0,5237 17,91 
26/02/2016 57 0,0348 0,4023 15,06 
05/03/2016 65 0,0406 0,4273 15,65 
30/04/2016 121 0,0581 0,5517 18,11 
08/05/2016 129 0,0684 0,4932 17,71 
16/05/2016 137 0,0534 0,4800 16,91 

 

Na torre micrometeorológica do canavial Britânica havia um albedômetro, que 

registrou em média 16,98% para o início da safra e 21,90% no início da colheita. 

Avaliou-se a correlação entre os dados modelados entre albedo mesurado na torre 

(Albedo Torre) e o Albedo modelado com as imagens MODIS (Albedo MODIS), obtendo 

uma correlação significativa (Figura 3) ao nível de 1% de probabilidade, com r2 = 

0,50. 
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Figura 3 - Correlação entre o albedo medido na torre e obtido nas imagens MODIS 
para a cana-de-açúcar irrigada, safra 2015-2016, no Submédio do Vale São 
Francisco. 

 

Constatou-se que quando ocorreu o crescimento e maturação do canavial, a 

área cultivada apresentou albedo similar no período de crescimento vegetativo pré-

colheita (27/12/2015 a 05/03/2016), apresentando intervalos médios entre 14 e 16%. 

Esses dados corroboram com informações em áreas de cana-de-açúcar no estado 

de São Paulo, em que o albedo variou entre 18 e 20% (GOMES et al., 2009). 

Em áreas de cultivo de cana-de-açúcar no Cerrado, utilizando imagens do 

satélite Landsat 5 TM, Giongo et al. (2010) observaram valores médios de albedo 

entre 13,5 e 23,1% durante o ciclo anual da cultura. Já Giongo & Vettorazzi (2014) 

utilizando imagens hiperespectrais na Bacia hidrográfica do Rio Corumbataí, São 

Paulo, obtiveram valores de albedo para cana-de-açúcar (25 a 30%). Ainda para o 

cultivo de cana-de-açúcar em São Paulo, utilizando imagens do Satélite MODIS, 

Oliveira et al. (2015) relataram que os valores de albedo médio (10,4 a 22,7%) 

variam de acordo com o ciclo da cultura, com as mudanças das fases fenológicas, 

bem como a presença de queimada da cana reduz os valores médios e que a 

palhada sobre o solo aumenta a refletância da lavoura. Ainda sobre dados obtidos 

experimentalmente em campo no Norte Fluminense por André et al. (2010), o albedo 

médio teve valores crescentes, variando de 23 a 30%, fato observado com o 

fechamento gradativo do dossel e o desenvolvimento da cultura.  
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Figura 4 - Albedo da superfície (%) em canaviais irrigados obtidos a partir de 
imagens do satélite MODIS no Submédio do Vale São Francisco. 
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4.3 NDVI 
 

A variação do NDVI (Tabela 5) apresentou-se como um importante padrão 

quantitativo na mensuração da área foliar nas imagens orbitais, parâmetro esse 

determinante para a avaliação e inferência do estágio fenológico e da atividade 

metabólica das plantas em cada sistema de cobertura do solo. Assim, na cana-de-

açúcar o NDVI apresentou intervalos de classe entre 0,37 e 0,50 para períodos 

iniciais da safra e de 0,70 a 0,80 para período vegetativo. 

Já em trabalhos realizados por Esteves et al. (2012) com cana-de-açúcar em 

áreas comerciais de cultivo em ressoca no estado do Rio de Janeiro, o NDVI pós-

corte, ou seja, na fase inicial de crescimento apresentou variação de 0,20 a 0,50, e 

de 0,60 a 0,70 no período de maturação do mesmo ciclo e em diferentes talhões. 

Observou-se que no período que antecede a colheita (30/04/2016 a 

16/05/2016) a cultura já tem ocupado quase que totalmente a superfície do solo, 

com os valores máximos de NDVI (Figura 5) reduzindo o aquecimento do ar próximo 

ao nível do solo e ainda causando uniformidade na refletância do alvo terrestre, 

sendo a cobertura vegetal um importante componente de resposta ao balanço 

energético nas áreas com cultivo agrícola. 
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Tabela 5 - Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) para canaviais irrigados 
no Submédio do Vale São Francisco, modelado a partir de imagens do satélite 
MODIS (MOD09Q1). 

Data NDA 
Reflectância 

NDVI 
Banda 1 Banda 2 

04/07/2015 185 0,0680 0,1485 0,3718 
28/07/2015 209 0,0658 0,1479 0,3842 
05/08/2015 217 0,0525 0,1759 0,5403 
21/08/2015 233 0,0756 0,2055 0,4621 
06/09/2015 249 0,0628 0,2059 0,5326 
30/09/2015 273 0,0723 0,2719 0,5799 
16/10/2015 289 0,0480 0,2760 0,7037 
01/11/2015 305 0,0830 0,4046 0,6596 
09/11/2015 313 0,0447 0,3308 0,7619 
17/11/2015 321 0,0532 0,3377 0,7278 
25/11/2015 329 0,0678 0,4753 0,7503 
03/12/2015 337 0,0575 0,3847 0,7399 
11/12/2015 345 0,0391 0,4044 0,8237 
19/12/2015 353 0,0428 0,4243 0,8167 
27/12/2015 361 0,0325 0,4608 0,8682 
09/01/2016 9 0,0321 0,4021 0,8521 
10/02/2016 41 0,0628 0,5237 0,7858 
26/02/2016 57 0,0348 0,4023 0,8408 
05/03/2016 65 0,0406 0,4273 0,8265 
30/04/2016 121 0,0581 0,5517 0,8094 
08/05/2016 129 0,0684 0,4932 0,7564 
16/05/2016 137 0,0534 0,4800 0,7998 
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Figura 5 – Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)em canaviais irrigados 
obtidos a partir de imagens do satélite MODIS no Submédio do Vale São Francisco. 
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4.4 Temperatura da superfície e componentes do balanço de radiação 
 

No final do segundo semestre de 2015 teve início o período de maior 

disponibilidade de energia, com radiação solar global incidente no horário de 

passagem do satélite variando de 380 a 620 W m-2 para a região. Na mesma época 

ocorreram as maiores temperaturas do ciclo produtivo (Figura 6), resultando em 

maior demanda hídrica da cultura, visto que foi coincidente com a fase de máximo 

crescimento vegetativo. Notou-se que a temperatura da superfície verificada em 

agosto de 2015 foi a menor do período de estudo, enquanto entre novembro de 

dezembro de 2015 observaram-se valores superiores a 36°C no canavial em estudo 

(Tabela 6).  

 

Tabela 6 - Temperatura da superfície (°C) para canaviais irrigados no Submédio do 

Vale do São Francisco, modelado a partir de imagens do satélite MODIS. 

Data NDA 
Reflectância Rg Rn Rs 

Ts (°C) 
Banda 1 Banda 2 (W m-2) (W m-2) (W m-2) 

04/07/2015 185 0,0680 0,1485 330,80 212,32 471,62 31,70 
28/07/2015 209 0,0658 0,1479 294,00 179,96 459,44 31,50 
05/08/2015 217 0,0525 0,1759 240,40 128,58 438,68 27,84 
21/08/2015 233 0,0756 0,2055 544,90 375,46 459,55 30,47 
06/09/2015 249 0,0628 0,2059 619,00 432,62 479,59 33,05 
30/09/2015 273 0,0723 0,2719 822,00 598,56 498,34 35,59 
16/10/2015 289 0,0480 0,2760 551,50 377,88 488,58 33,15 
01/11/2015 305 0,0830 0,4046 647,40 445,51 506,87 36,29 
09/11/2015 313 0,0447 0,3308 691,30 488,23 488,05 32,70 
17/11/2015 321 0,0532 0,3377 883,00 625,97 525,50 38,62 
25/11/2015 329 0,0678 0,4753 673,80 451,02 516,35 37,11 
03/12/2015 337 0,0575 0,3847 866,00 597,52 539,74 40,63 
11/12/2015 345 0,0391 0,4044 672,00 454,57 504,99 34,95 
19/12/2015 353 0,0428 0,4243 840,00 607,66 514,48 36,43 
27/12/2015 361 0,0325 0,4608 273,50 150,34 474,09 29,89 
09/01/2016 9 0,0321 0,4021 587,90 427,19 491,77 32,76 
10/02/2016 41 0,0628 0,5237 692,60 479,05 505,40 35,24 
26/02/2016 57 0,0348 0,4023 348,60 220,76 484,53 31,69 
05/03/2016 65 0,0406 0,4273 760,00 533,23 517,21 36,79 
30/04/2016 121 0,0581 0,5517 324,40 182,70 495,09 33,51 
08/05/2016 129 0,0684 0,4932 612,20 413,69 488,00 32,72 
16/05/2016 137 0,0534 0,4800 657,20 480,65 501,43 34,55 
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Para a mesma região, estudos realizados por Silva et al. (2013) comprovaram 

que entre os meses de setembro e março ocorrem os maiores valores de 

temperatura, em resposta à maior incidência de radiação solar global, e que os 

valores de umidade relativa do ar foram reduzidos na maior parte do período, 

apresentando elevação em decorrência dos eventos de precipitação. 

Foram realizadas correlações entre os dados de satélite MODIS e da torre 

para a temperatura da superfície (Ts), saldo de radiação (Rn), radiação refletida (Rr), 

radiação de ondas longas emitida pela superfície (Rs) e pela atmosfera (Ra) (Figura 

6), resultando em correlações muito boas. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

 
(e) 

Figura 6 - Correlação da temperatura da superfície (a), saldo de radiação (b), 
radiação emitida pela superfície (c) e atmosfera (d), e radiação refletida (e) entre 
dados modelados com o MODIS e medidos na torre micrometeorológica para o 
canavial irrigado no Submédio do Vale São Francisco.  
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4.5 Evapotranspiração real 
 

Os valores da ETr modelados com o SAFER, seguiram o padrão de aumento 

diretamente proporcional ao crescimento da cana-de-açúcar, que apresentou valores 

médios da ordem de 3,00 mm por dia nos meses de crescimento vegetativo 

(setembro a outubro de 2015). Os valores máximos modelados foram em torno de 

4,70 mm por dia e ocorreram durante o máximo desenvolvimento vegetativo e na 

fase de pré-colheita (janeiro a abril de 2016) (Tabela 7). Ressalva-se que, o 

parâmetro NDVI, referente a fração de área foliar inserida no algoritmo, apresentou 

relação diretamente proporcional a ETr, em que, a medida que o NDVI aumentava, 

valores de ETr aumentavam linearmente e de forma positiva, mensuradas a partir da 

correlação de Pearson (r = 0,89). 

Os valores da ETr variaram entre 3,00 a 5,00 mm dia-1 no período de pré-

colheita (09/01/2016 a 30/04/2016) (Tabela 7). Resultados com intervalos de classes 

similares foram encontrados por Silva et al. (2013), que obtiveram ETr entre 6 e 8 

mm dia-1, sendo esses valores obtidos a partir de dados terrestres pelo método da 

razão de Bowen e para a mesma época de cultivo da cana-de-açúcar. 

Em estudos realizados por Mendonça et al. (2012), aplicando o SEBAL em 

imagens MODIS, na bacia hidrográfica Rio Tapacurá, no estado de Pernambuco, 

foram observados valores entre 0 e 6,00 mm dia-1 para o ciclo de cultivo da cana-de-

açúcar. Já para o Cerrado nos estados de São Paulo e Minas Gerais, Ruhoff et al. 

(2013) encontraram valores de ETr entre 2,8 e 5,5 mm dia-1 para época chuvosa e 

entre 1,2 e 2,6 mm dia-1 para época seca. Valores esses aproximados aos valores 

de ET obtidos no início do estágio vegetativo para cana-de-açúcar no presente 

estudo. 
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Tabela 7 - Evapotranspiração real (ETr) para canavial irrigado modelado a partir de 
imagens MODIS e algoritmo SAFER no Submédio do Vale São Francisco. 

Data NDA Ts (°C) 
Albedo 

(%) 
NDVI 

ETo 
(mm/dia) 

ETr 
(mm/dia) 

04/07/2015 185 31,70 12,87 0,3718 3,27 0,11 
28/07/2015 209 31,50 12,77 0,3842 3,97 0,28 
05/08/2015 217 27,84 12,62 0,5403 2,91 0,47 
21/08/2015 233 30,47 13,98 0,4621 4,04 0,62 
06/09/2015 249 33,05 13,46 0,5326 4,40 0,74 
30/09/2015 273 35,59 14,77 0,5799 5,82 1,40 
16/10/2015 289 33,15 13,83 0,7037 4,23 1,85 
01/11/2015 305 36,29 17,07 0,6596 4,43 2,25 
09/11/2015 313 32,70 14,46 0,7619 6,06 3,77 
17/11/2015 321 38,62 14,91 0,7278 5,21 2,02 
25/11/2015 329 37,11 17,43 0,7503 3,57 2,47 
03/12/2015 337 40,63 15,74 0,7399 6,04 2,48 
11/12/2015 345 34,95 15,26 0,8237 5,19 3,75 
19/12/2015 353 36,43 15,70 0,8167 3,80 2,62 
27/12/2015 361 29,89 15,78 0,8682 4,49 5,24 
09/01/2016 9 32,76 14,95 0,8521 3,60 3,07 
10/02/2016 41 35,24 17,91 0,7858 4,33 3,91 
26/02/2016 57 31,69 15,06 0,8408 4,05 3,66 
05/03/2016 65 36,79 15,65 0,8265 5,55 3,81 
30/04/2016 121 33,51 18,11 0,8094 4,38 4,70 
08/05/2016 129 32,72 17,71 0,7564 4,44 4,21 
16/05/2016 137 34,55 16,91 0,7998 3,05 2,64 

 

 

4.6 Validação do SAFER para a cana-de-açúcar 
 

Após obtenção dos valores de ETr com a realização do processamento do 

algoritmo SAFER em imagens MODIS, partiu-se para a validação desses dados, 

utilizando dados de ET determinados pelo método da razão de Bowen a partir de 

medidas realizadas na torre micrometeorológica. Uma vez que foram observadas 

correlações positivas e significativas entre os dados MODIS e da torre para os 

parâmetros de entrada do modelo, também aplicou-se essas relações para se 

proceder ao computo de ETr corrigida, porém, não se observou importantes 

alterações nos valores e nem no comportamento temporal da ETr.  
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Foi verificada elevada dispersão e não significância entre os dados ao nível 

de 5% de probabilidade; além muito baixa correlação (r = 0,16) (Figura 7), não sendo 

o SAFER um algoritmo válido e recomendado para estimativa da ETr em cultivos de 

cana-de-açúcar no Submédio do Vale São Francisco, em especial o município de 

Juazeiro, BA.  

 

 

Figura 7 - Evapotranspiração real (ETr, mm dia-1) no canavial Britânica a partir de 
imagens do satélite MODIS e modelo SAFER (ETr SAFER) em comparação com 
ETr obtida em campo por meio de Torres Micrometeorológicas (ETr TORRE) no 
município  de Juazeiro, BA situado no Submédio do São Francisco. 

 

Em trabalho de validação de imagens processadas com produtos MODIS em 

razão de dados computados em campo, Kim et al. (2012) também não obtiveram 

correlações significativas para valores de ETr em regiões vegetadas da Ásia, fato 

determinado pela complexidade dos ecossistemas e variação no comportamento 

dos parâmetros meteorológicos na região, assim como observado por Fu et al. 

(2017) em áreas de pastagem na China. Estes autores não observaram correlação 

significativa quando comparado produtos MODIS com a aplicação do método de 

obtenção da ETr em função da aplicação do Eddy covariance, método esse que 

também utiliza mensurações de parâmetros meteorológicos em campo. 

Por fim, percebeu-se que na maior parte das imagens utilizando produtos 

MODIS e aplicando o modelo SAFER houve subestimativa dos valores mensurados 

em campo quando se determinou a evapotranspiração da cana-de-açúcar pelo 
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método da razão da Bowen. Isso tem causando déficit para a evapotranspiração real 

da cultura determinada pelo SAFER nessa região de Juazeiro, Bahia. Essa 

inconsistência na estimativa da ET também foi observada por Souza et al. (2016) em 

grandes culturas, no município de Cachoeira do Sul, RS, mesmo utilizando o 

sistema de Covariância dos Vórtices Turbulentos (Eddy covariance) e comparando 

com os produtos MODIS. 

 

5. CONCLUSÕES 
 

O uso do SAFER não apresentou alta eficiência para estimativa da 

evapotranspiração real (ETr) da cana-de-açúcar cultivada no Submédio do Vale do 

São Francisco no município de Juazeiro, BA. Durante a safra 2015-2016 os 

parâmetros de entrada modelados com o algoritmo SAFER em produtos MODIS 

apresentaram altas correlações com os dados observados em campo, e mesmo 

assim a ETr modelada subestimou, em várias imagens, os valores determinados em 

campo pelo método da razão de Bowen. 

Recomenda-se efetuar correções para todos os coeficientes dos parâmetros 

ambientais, como temperatura da superfície e os componentes do balanço de 

radiação, determinados pelo MODIS, por meio de equações lineares e seus 

coeficientes específicos antes de aplicar o SAFER para determinação da ETr da 

cana-de-açúcar na região do Submédio do Vale São Francisco.  

Novos estudos são necessários para validar e calibrar o modelo SAFER para 

a cana-de-açúcar nas condições do Submédio do Vale São Francisco, aplicando-se 

outros métodos de determinação da ET em campo e avaliando outros períodos de 

produção. 
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Anexos 
 

Anexo 1 - Parâmetros meteorológicos utilizados na modelagem do para as datas 
das imagens utilizadas na modelagem do SAFER. 

Data 
Rg T (ar) UR (ar) V (vento) P ET0 

MJ m-2 dia -1 °C % m s-1 mm dia-1 mm dia-1 
24/08/2015 25,39 26,64 44,77 10,71 0,00 6,52 
09/09/2015 25,98 28,13 47,67 10,39 0,00 7,23 
25/09/2015 26,96 29,00 42,69 10,36 0,00 7,53 
11/10/2015 29,85 27,34 45,78 12,13 0,00 8,48 
27/10/2015 29,51 29,03 38,63 10,81 0,00 8,52 
12/11/2015 29,34 29,35 37,36 9,46 0,00 7,78 
14/12/2015 30,42 30,40 41,17 13,26 0,00 8,61 
03/03/2016 26,21 28,54 55,33 7,60 0,00 4,55 
06/05/2016 23,76 28,25 48,19 9,45 0,00 4,10 
22/05/2016 23,13 27,91 47,15 9,42 0,00 5,10 

 

 


