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“O sensoriamento remoto  representa  uma 
das abordagens mais viáveis para a 
informação  hidrológica  em  tempo  real” 
       (J. S. Cragwall, Jr – USGS, EUA) 
 
“Conhecer a umidade do solo pode ser, ao 
final, a chave para um melhor 
gerenciamento dos recursos hídricos, com 
um impacto direto até mesmo na questão 
da água potável” 
       (Yan Kerr, principal proponente e 
investigador do Projeto SMOS, da ESA)  
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RESUMO 

A observação da superfície terrestre por meio de satélites em órbita de nosso planeta tornou-
se corriqueira no mundo contemporâneo. As inferências de variáveis ambientais diversas 
feitas a partir de imagens e dados fornecidos por satélites cada vez mais aumentam em 
qualidade e aplicabilidade de maneira que um número crescente de hidrologistas, 
meteorologistas, climatologistas e outros profissionais e leigos em geral fazem uso intensivo 
delas em estudos e pesquisas, em políticas governamentais ou na tomada de decisão. Uma 
dessas variáveis é a umidade superficial do solo, que representa uma importante componente 
do ciclo hidrológico terrestre, essencial em vários processos naturais ambientais e cujo 
conhecimento é importante no gerenciamento dos recursos hídricos e terrestres, 
gerenciamento agrícola e na modelagem do meio ambiente e agrícola. As informações 
derivadas de satélites, apesar de ainda apresentarem algumas limitações técnicas, podem 
facilitar bastante o monitoramento ambiental ao se tornarem, muitas vezes, mais ágeis e mais 
econômicas do que medições locais in situ. Em países em desenvolvimento e de limitados 
recursos financeiros, tais como o nosso, a informação por satélites cresce em valor. No Estado 
do Ceará, isso desponta ainda mais em virtude das suas dificuldades econômicas e sociais. Em 
vista disso, é proposta, neste trabalho, a aplicação nesse estado do Nordeste de um método de 
inferência, por satélite, do estado geral da umidade superficial do solo expresso pelo Índice de 
Seca Temperatura-Vegetação (ISTV), que é indicativo do grau da umidade, estando a ela 
relacionado. Esse índice é obtido a partir da combinação de informações da Temperatura da 
Superfície Continental (TSC) e do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (IVDN), 
inferidos por meio de imagens no visível e no infravermelho que podem ser fornecidas por 
satélites meteorológicos operacionais, de órbita polar, tais como os da série NOAA (National 
Oceanic and Atmospheric Administration, EUA). No método, foi escolhido, da literatura 
científica, um algoritmo de cálculo da TSC que apresenta certa facilidade de uso, sendo 
diretamente dependente da Fração de Cobertura de Vegetação (FCV) e que pode fornecer 
boas inferências dessa temperatura. Nesse algoritmo, foram testadas, de forma inédita, 
algumas diferentes formulações da FCV encontradas na literatura especializada, 
representando uma delas o estado da arte no assunto. Foram usadas imagens provenientes do 
satélite NOAA-17, recepcionadas na FUNCEME, e um software específico, dessa Fundação, 
para se processar as imagens e implementar a metodologia abordada. Alguns testes foram 
feitos para duas regiões relativamente pequenas do semiárido cearense, com destaque para 
uma delas englobando a Bacia Experimental de Aiuaba (BEA), comparando-se as 
informações do satélite NOAA-17 com dados in situ (provenientes de sondas no solo) e com 
dados advindos dos satélites ambientais Terra (dados de TSC, disponíveis na Internet) e Aqua 
(dados de umidade superficial do solo). Procurou-se mostrar as diferenças qualitativas entre 
os mapeamentos obtidos, de umidade superficial do solo, e entre estes e os oferecidos pela 
modelagem em geral. Os resultados encontrados mostraram-se promissores para a utilização 
no território cearense do ISTV (no modelo trapezoidal) por meio de satélites NOAA, com o 
algoritmo de Kerr para o cálculo da TSC e com a FCV dada pelo Scaled Difference 
Vegetation Index (SDVI), com o fim de se estimar o estado geral da umidade superficial do 
solo sobre grandes áreas. Entretanto, recomenda-se mais validação local posterior do método 
usado, para detecção de possíveis erros ou limitações não vislumbradas nestes primeiros 
testes, visando sua definitiva aplicação operacional no Ceará e mesmo no semiárido do 
Nordeste. 

Palavras-chave: Hidrologia. Sensoriamento remoto por satélite. Satélite NOAA. Umidade 
superficial do solo. Índice de Seca Temperatura-Vegetação. Semiárido. Ceará.  
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ABSTRACT 

 
Observation of the Earth's surface using satellites orbiting our planet has become 
commonplace in the contemporary world. Estimates of several environmental variables using 
images and data from satellites have increased in quality and applicability in the last decades, 
so that an increasing number of hydrologists, meteorologists, climatologists and other 
professionals or non-experts make intensive use of them in studies and researches on 
government policies or decision making. One such variable is the surface soil moisture, which 
represents an important component of the terrestrial hydrological cycle, an essential 
component in many natural environmental processes and whose knowledge is important in the 
management of land and water resources, agricultural water management and in the 
environmental and agricultural modeling. Information derived from satellites, though still 
present some technical limitations, can greatly facilitate the environmental monitoring, 
frequently becoming more agile and economical than local (in situ) measurements. In 
developing countries with limited financial resources, such as Brazil, the information via 
satellite grows in value. In Ceara State, this information stands out even more because of their 
economic and social hardships. In view of this, it is proposed the use, on Ceara, of a retrieval 
method, by satellite, of the general state of surface soil moisture expressed by the 
Temperature-Vegetation Dryness Index (TVDI) that is indicative of the degree of surface 
moisture and related to this variable. This index is derived from the combination of Land 
Surface Temperature (LST) and Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 
information that are inferred from visible and infrared images that can be provided by polar-
orbiting operational meteorological satellites such as the NOAA’s (National Oceanic and 
Atmospheric Administration, USA) series. In the used method it was chosen from the 
scientific literature an algorithm for calculating the LST, directly dependent on the Fractional 
Vegetation Cover (FVC), that is relatively easy to use and can provide good inferences of that 
temperature. In this algorithm were tested, for the first time in the literature, some different 
ways of estimating the FVC, one of them representing the state of the art on the subject. 
Satellite images from NOAA-17 received at Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos 
Hídricos - FUNCEME, and a specific processing software of this Foundation were used to 
process the images and implement the chosen methodology. Some tests were done for two 
relatively small areas in the semiarid Ceara, especially one encompassing an experimental 
watershed called Bacia Experimental de Aiuaba (BEA), comparing the information from 
NOAA-17 data with in situ data (probes in the soil) and other similar data obtained from the 
environmental satellites Terra (LST data from the Internet) and Aqua (surface soil moisture 
data). It was also tried to show the qualitative differences between the obtained surface soil 
moisture maps and also between these maps and those offered by the general modeling. The 
obtained results were very promising for use in Ceara State of the TVDI (in the trapezoidal 
model and with the use of the Kerr algorithm to calculate the LST by FVC given by the 
Scalled Difference Vegetation Index – SDVI) in order to estimate the overall condition of 
surface soil moisture over large areas. However, it is recommended further local validation of 
the method to the detection of possible and not yet observed errors or limitations, for its 
definitive operational use on Ceara and even in the Brazilian Northeast semiarid.  
 
Keywords: Hydrology. Satellite remote sensing. NOAA satellite. Surface soil moisture. 
Temperature-Vegetation Dryness Index. Semiarid. Ceara. 
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LISTA DE SÍMBOLOS 
 
 
 
avhrr_ch1 – Canal 1 (visível) do sensor AVHRR (albedo, 0 – 1) 
avhrr_ch2 – Canal 2 (infravermelho próximo) do sensor AVHRR (albedo, 0 – 1) 
avhrr_ch4 – Canal 4 (infravermelho termal) do sensor AVHRR (ºC) 
avhrr_ch5 – Canal 5 (infravermelho termal) do sensor AVHRR (ºC) 
ch1nu – Valor registrado pelo canal 1 do sensor AVHRR no pixel considerado solo nu (albedo, 
0 – 1) 
ch2nu – Valor registrado pelo canal 2 do sensor AVHRR no pixel considerado solo nu (albedo, 
0 – 1) 
ch1ve – Valor registrado pelo canal 1 do sensor AVHRR no pixel considerado completamente 
vegetado (albedo, 0 – 1) 
ch2ve  – Valor registrado pelo canal 2 do sensor AVHRR no pixel considerado completamente 
vegetado (albedo, 0 – 1) 
Co – Cobertura de vegetação (equivalente à FCV, 0 – 1) 
FCV – Fração de Cobertura de Vegetação (0 – 1)  
GB – Gigabyte (109 Bytes) 
IAF – Índice de Área Foliar (0 – 6) 
ISTV – Índice de Seca Temperatura-Vegetação (0 – 1) 
IVD – Índice de Vegetação por Diferença (albedo, 0 – 1) 
IVDsn –  Índice de Vegetação por Diferença para solo nu (albedo, 0 – 1) 
IVDve  – Índice de Vegetação por Diferença para solo completamente vegetado (albedo, 0 – 1) 
IVDN – Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (-1 –  1) 
IVDNsn  - Índice de Vegetação por Diferença Normalizada para solo nu (-1 –  1) 
IVDNve  - Índice de Vegetação por Diferença Normalizada para solo completamente vegetado 
(-1 –  1) 
IVP – Reflectância no Infravermelho Próximo (albedo, 0 – 1) 
MB – Megabyte (106 Bytes) 
R2 –  R-quadrado (0 – 1) 
T4 – Temperatura de Brilho do canal AVHRR4 (ºC) 
T5 – Temperatura de Brilho do canal AVHRR5 (ºC) 
Tsn  - Temperatura para típica emissividade de solo nu (ºC) 
Tve  - Temperatura para típica emissividade de solo completamente vegetado (ºC) 
TS – Temperatura da Superfície (ºC) 
TSC – Temperatura da Superfície Continental (ºC) 
TSC1 – Temperatura da Superfície Continental no ponto 1 do espaço TSC-IVDN (ºC) 
TSCmin – Temperatura mínima da Superfície Continental (ºC) 
TSCmax – Temperatura máxima da Superfície Continental (ºC) 
VER – reflectância no canal visível do Vermelho (albedo, 0 – 1) 
Vol % , % Vol – Volume percentual de umidade do solo (%) 
w – umidade do solo (mm) 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

O Laboratório de Hidrologia e Sensoriamento Remoto (Hydrology and Remote 

Sensing Laboratory – HRSL), do Departamento Norte-Americano de Agricultura (United 

States Department of Agriculture – USDA), prevê que uma compreensão mais completa dos 

fluxos de água, do armazenamento hídrico e de suas transformações, no ciclo hidrológico, 

envolvendo as superfícies continentais, a atmosfera e os oceanos, certamente se constituirá no 

desafio central à ciência da hidrologia neste século XXI. 

No ciclo hidrológico terrestre, o solo das superfícies continentais desempenha um 

papel fundamental através do controle da partição da água da chuva entre a 

evapotranspiração, o escoamento superficial e a infiltração. 

A umidade encontrada no solo, que é fortemente dependente das taxas de 

precipitação e evaporação e, ainda, das capacidades de escoamento e retenção, representa uma 

importante variável ambiental hidrológica nas interações superfície-atmosfera, notadamente 

nas trocas de água e de energia entre a superfície continental e a atmosfera.  

A umidade do solo participa de vários processos hidrológicos subsuperficiais e 

superficiais. Essa umidade também controla alguns processos meteorológicos, tendo 

influência na umidade atmosférica, na precipitação e mesmo no clima. Quanto a este último 

aspecto, o Grupo Internacional de Trabalho IGWCO sobre umidade do solo (IGWCO Soil 

Moisture Working Group – ISMWG) destacou, em 2005, que na comunidade científica 

internacional tem se desenvolvido um forte interesse de se reconhecer a umidade do solo 

como uma variável climática emergente em importância. Ainda segundo o laboratório HRSL, 

o melhor conhecimento dessa variável deve auxiliar os modelos climáticos globais nas 

previsões envolvendo mudanças climáticas, as quais se constituíram objeto de grande atenção 

mundial nos últimos anos. 

A umidade do solo regula alguns processos físicos, químicos e biológicos que 

ocorrem no solo. Ela é essencial no desenvolvimento e na produtividade das plantas de 

ecossistemas naturais e culturas agrícolas. Também é fundamental na manutenção de pastos 

verdes para a pecuária e outras atividades de criação animal. A sua deficiência no solo, as 

chamadas secas edáficas, que geralmente estão vinculadas às secas climatológicas, por si sós 

ou junto a outros fatores, dentre os quais os antrópicos, podem proporcionar, como já está se 

verificando em algumas regiões do estado do Ceará, a ocorrência de processos de degradação 

ambiental tais como os de desertificação, muitas vezes de difícil reversibilidade. 



 11 

Observa-se, portanto, que essa variável pode ter importantes repercussões 

econômicas e sociais, notadamente no Ceará que, por estar localizado no semiárido brasileiro, 

habitualmente sofre de secas recorrentes, períodos chuvosos curtos ou irregulares, com má 

distribuição das chuvas tanto no tempo quanto no espaço e altas taxas de evaporação da água 

no solo. Nesse estado do Nordeste, grande parte da agricultura praticada é de subsistência, 

sendo altamente dependente das condições naturais de umidade do solo.  

No entanto, a observação direta e precisa da umidade do solo (próxima à 

superfície e em camadas a algumas dezenas de centímetros de profundidade) por sensores 

(sondas) inseridos no solo é relativamente cara, requerendo a utilização de um número muito 

elevado de sondas para bem representar a grande variabilidade espacial da umidade, não se 

constituindo, em escala global, em prática largamente adotada. Dessa forma, essa observação 

é geralmente muito limitada quanto à sua extensão espacial e também em relação ao período 

de tempo coberto. Algumas empresas agrícolas e grandes agricultores, em geral dos países 

mais desenvolvidos, tomam algumas amostras da umidade do solo, das suas áreas cultivadas, 

utilizando sondas de custo mais acessível, porém apenas durante certos períodos de tempo e 

variando os locais de amostragem.  

Medidas de umidade superficial do solo feitas a partir de aviões com sensores 

especiais tais como radiômetros e espectrômetros, também são caras e limitadas. Medidas 

locais feitas a partir de sensores colocados sobre altas torres, à superfície, também não são 

muito usuais. De qualquer forma, medidas de umidade do solo, no Brasil, são pouco e 

esporadicamente realizadas. Um número relativamente reduzido de esforços nesse sentido já 

foi feito principalmente através de estudos de balanços hídricos e de energia e com algum 

conhecimento das propriedades hidráulicas dos solos, com o fim da utilização dessa 

informação em estudos diversos e na modelagem hidrológica e meteorológica. O uso de 

sondas e de outros recursos de inferência dessa variável é muito limitado no Brasil. 

A umidade do solo também tem sido algumas vezes derivada, indiretamente, a 

partir de modelos de superfície continental alimentados com medidas meteorológicas diversas 

tais como a precipitação, o vento, a radiação, etc., colhidas na região de interesse.  Contudo, 

além da influência da física do modelo, há, nesse caso, sensível dependência dos dados de 

entrada no que diz respeito à sua acurácia, resolução espacial e temporal, de forma que essa 

técnica não é simples e nem sempre fornece os resultados desejados. 

Como alternativa viável, prática, e normalmente mais econômica à observação por 

sensores em aeronaves ou torres, medições in situ da umidade do solo, ou mesmo por meio da 

modelagem numérica, tem-se o sensoriamento remoto por satélites em órbita do nosso 
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planeta. Ele permite, dentro de certas limitações tais como a observação da umidade referente, 

em geral, a apenas uma fina camada superficial do solo, o mapeamento do estado global dessa 

variável sobre as superfícies continentais. O sensoriamento remoto oferece uma forma de se 

evitar algumas dificuldades logísticas e econômicas associadas às medidas in situ de variáveis 

hidrológicas, principalmente em regiões remotas e em países de limitados recursos 

financeiros.  

Assim, diversos satélites de diferentes resoluções espaciais e temporais e 

diferentes sensores embarcados nesses satélites têm sido usados para se inferir a umidade 

superficial do solo. No Brasil, essa umidade já foi algumas vezes estimada por satélites em 

certos estados tais como no Rio Grande do Sul (por exemplo, em estudo realizado na Pós- 

Graduação em Geologia da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos). No Ceará, 

porém, isso ainda não foi feito.  

Importantes informações em escala global e regional da umidade superficial do 

solo têm sido, então, fornecidas pelo sensoriamento remoto a partir de satélites. Apesar de 

algumas vezes preferirem detalhes pontuais no lugar de médias sobre áreas finitas (como são 

representados os dados obtidos pelo sensoriamento remoto), observa-se que os hidrologistas 

em geral já reconhecem que dados inferidos remotamente são valiosos não só para estudos 

hidrológicos de grande escala quanto para estudos regionais.  

O sensoriamento remoto está se mostrando efetivo, apesar de algumas limitações 

próprias, no fornecimento de informações hidrológicas úteis. Ele pode revelar variações 

espaciais complexas da umidade superficial devido à grande heterogeneidade dos solos, 

geralmente não facilmente detectadas através de medidas in situ. Desse modo, as informações 

por satélites têm servido para melhor embasar diversos estudos hidrológicos, meteorológicos 

e agrícolas e, ainda, a modelagem ambiental, que muito tem se desenvolvido e crescido em 

importância nos últimos anos. Como exemplo da última assertiva, tem-se os modelos 

hidrológicos distribuídos, ou seja, aqueles em que se considera a distribuição espacial das 

variáveis, nos quais a umidade superficial do solo estimada por satélites pode assumir papel 

significativo, seja na validação desses modelos ou, então, influenciando favoravelmente nos 

seus tempos de spin-up, para alcançar um estado de equilíbrio.  

As informações de umidade do solo por satélite têm se revelado, dessa forma, 

úteis no gerenciamento dos recursos hídricos e terrestres, dos incêndios florestais e queimadas 

no meio rural (onde o risco de fogo pode ser melhor determinado com essas informações). 

Também no gerenciamento agrícola (que permite maior produtividade da agricultura) elas têm 

apresentado grande valor.  
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Por fim, conforme ainda ressalta o HRSL, o maior conhecimento da variação 

espacial e temporal da umidade do solo facilita sobremaneira a detecção, o monitoramento e a 

previsão de secas bem como a previsão de enchentes.  

Assim, a inferência por satélite do estado da umidade superficial do solo cearense 

torna-se interessante no gerenciamento de bacias hidrográficas e no uso da água, no 

monitoramento de estiagens e secas, de processos de degradação ambiental, de riscos de 

incêndios florestais e queimadas, na agricultura em geral e principalmente na de sequeiro, 

facilitando a execução de programas governamentais nessas áreas ou a tomada de decisão do 

setor produtivo e econômico e da sociedade em geral.   

Recentemente, entrou em operação o satélite europeu SMOS (ESA’s Soil 

Moisture and Ocean Salinity) com um avançado radiômetro imageador, interferométrico 

(formado por 69 antenas individuais), funcionando com a radiação em micro-ondas de baixa 

frequência naturalmente emitida pela superfície da Terra, para sondar com precisão (da ordem 

de 4% de umidade volumétrica de solo), numa cobertura global a cada três dias e com 

resolução espacial entre 35 e 50 km, uma dezena de classes de umidade do solo. Outros 

satélites mais antigos e também equipados com sensores passivos em micro-ondas têm 

produzido boas inferências da umidade do solo (o conteúdo volumétrico (m3m-3) de água na 

camada superficial do solo, por exemplo) principalmente em grandes áreas de vegetação 

esparsa, sob variada topografia, em qualquer condição de tempo e durante o dia ou a noite, 

apesar da muito baixa resolução espacial quando as micro-ondas são usadas. Estas permitem a 

observação do grande contraste existente entre as propriedades dielétricas da água líquida e do 

solo seco, pois as propriedades dielétricas dos solos dependem da quantidade de água neles 

presente.   

Como outro exemplo de satélite que usa micro-ondas de forma passiva tem-se, em 

operação já há alguns anos, o satélite Aqua, da NASA (National Aeronautics and Space 

Administration), cujo radiômetro em micro-ondas apresenta resolução espacial perto de        

57 km para a medida da umidade superficial do solo. Entretanto, estações de recepção e 

processamento de dados e imagens fornecidos por esse satélite são relativamente caras. Mais 

acessíveis e comuns são as estações para os satélites meteorológicos operacionais, de órbita 

polar, da série NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). 

Os satélites construídos para fins meteorológicos não dispõem da grande 

resolução espacial apresentada pelos satélites de observação da superfície terrestre tais como 

os do Programa LANDSAT com cobertura global a cada 16 dias e com resolução de 30 m, 

porém eles geralmente têm melhor resolução temporal (diária, por exemplo).  
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Os satélites da série NOAA possuem sensores passivos em micro-ondas fazendo 

sondagens verticais meteorológicas da atmosfera não medindo, porém, a umidade do solo. No 

entanto, os seus radiômetros imageadores AVHRR (Advanced Very High Resolution 

Radiometer), com resolução espacial de 1,1 km e funcionando na faixa ótica do visível, no 

infravermelho próximo e no infravermelho termal, podem ser usados para se inferir, 

indiretamente e por variadas técnicas, o estado geral da umidade superficial do solo. Nesse 

caso, a resolução espacial, apesar de relativamente baixa, é maior do que aquela 

proporcionada pela observação passiva em micro-ondas dos outros satélites citados. Mesmo 

apresentando grande sensibilidade à presença de nebulosidade, certa sensibilidade ao vapor 

d’água atmosférico (nos canais infravermelhos termais 4 e 5, principalmente neste último) e 

derivando indiretamente a informação da umidade superficial do solo, os dados obtidos a 

partir dos satélites da série NOAA se constituem, devido ao seu baixo custo e facilidade de 

tratamento, numa opção interessante para o conhecimento das condições gerais de umidade do 

solo sobre grandes áreas, incluindo regiões do Ceará ou mesmo o estado como um todo.  

Dessa forma, é interessante dispor da informação do estado geral da umidade 

superficial do solo no estado do Ceará por meio de informações obtidas exclusivamente de 

satélites, não dependendo de dados in situ, na forma de uma prática e razoável ferramenta 

científica e tecnológica que possa encontrar aplicação nas áreas dos recursos hídricos, 

recursos terrestres e meteorologia. 

Assim, o objetivo geral deste trabalho é gerar, pela primeira vez no estado do 

Ceará e na forma de mapeamentos com uma relativamente boa resolução espacial, 

informações sobre o estado geral da umidade superficial do solo expressa através de um 

índice de seca apropriado e derivada unicamente a partir de imagens fornecidas por satélites 

meteorológicos de órbita polar da série NOAA (onde cada passagem de satélite, diária, sobre 

a região de interesse pode produzir um mapeamento). Em seguida, se busca verificar a sua 

validade local para algumas áreas relativamente pequenas do estado, visando posterior 

utilização operacional desse tipo de informação no monitoramento do grau de umidade 

superficial do solo de grandes bacias hidrográficas ou mesmo da totalidade do território 

cearense. Com isso, pretende-se alcançar pelo menos alguns dos benefícios anteriormente 

comentados com o uso do sensoriamento remoto por satélites.  

Como objetivo específico, busca-se o desenvolvimento, aplicação e teste de uma 

metodologia de inferência do estado geral da umidade superficial do solo sobre duas áreas do 

território cearense através do Índice de Seca Temperatura-Vegetação (ISTV), que é 

apresentado, na literatura especializada, nas formas do modelo triangular e do modelo 
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trapezoidal). Esse índice é expresso a partir do relacionamento entre a Temperatura da 

Superfície Continental (TSC) e o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (IVDN) 

que, neste trabalho, são inferidos por meio de imagens fornecidas por satélite de órbita polar 

da série NOAA.  

Para se alcançar os objetivos pretendidos, são experimentadas, pela primeira vez 

na literatura especializada, no algoritmo escolhido para o cálculo da TSC, algumas variações 

(sendo uma delas uma formulação representando o estado da arte no assunto) no método de 

obtenção da Fração de Cobertura de Vegetação (FCV), variável de que o algoritmo depende 

diretamente. Com isso, se busca obter as melhores inferências possíveis dessa temperatura e, 

por conseguinte, da própria umidade expressa pelo ISTV visto que este índice é definido por 

meio da TSC. Note-se, ainda, que para o cálculo dessa temperatura procurou-se escolher um 

algoritmo (dentre vários disponíveis na literatura especializada), definido em função da FCV, 

que tivesse certas características especiais que facilitasse a implementação computacional da 

metodologia escolhida e levasse a resultados satisfatórios da mesma. Também se procurou 

testar a própria apresentação do ISTV em termos do modelo triangular (considerado mais 

simplificado) e do modelo trapezoidal (que, teoricamente, pode ter resultados mais próximos 

do real).   

O método do cálculo do índice é avaliado em duas áreas-alvo relativamente 

pequenas, uma delas em torno da Bacia Experimental de Aiuaba (BEA), no sudoeste do 

Ceará, e outra um pouco mais perto do centro do estado, sendo ambas inseridas no semiárido 

cearense, para se verificar qualitativamente a sua aplicabilidade local, dando margem a uma 

possível utilização ulterior do método em outras áreas (inclusive de maior extensão). Isso 

permitiria dispor-se de um mecanismo de inferência e monitoramento espaço-temporal, por 

satélite NOAA, do estado geral da umidade superficial do solo para grandes regiões cearenses 

ou mesmo do semiárido brasileiro. Instituições científicas e técnicas tais como a Fundação 

Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos – FUNCEME e outras, poderiam vir a utilizar, 

a posteriori, esse produto de satélite. A FUNCEME também poderia disponibilizá-lo de 

forma operacional automatizada, para uso em diversos níveis tais como o governamental, a 

pesquisa científica, a modelagem, o leigo, etc. 

No trabalho, foram utilizados determinados recursos de hardware, software e 

dados da FUNCEME tais como o programa de recepção e processamento de imagens e dados 

NOAA de sua estação banda L-/S de satélites de órbita polar, e imagens AVHRR do satélite 

NOAA-17 recepcionadas por essa estação. O método abordado foi implementado no referido 

programa desenvolvendo-se uma espécie de script (reproduzido no Apêndice) para cálculo 
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das variáveis ambientais utilizadas. Essa implementação permitiu a geração de informações 

de FCV, TSC e do próprio ISTV até então não disponíveis na FUNCEME, nem em outros 

órgãos nordestinos semelhantes. Também foi usado outro software comercial (de análise de 

dados e geração de gráficos) para a produção de gráficos de nuvens de pixels (picture 

elements, em inglês, onde um pixel representa um elemento de resolução da imagem) de 

informações TSC versus IVDN e das informações de regressão linear necessárias ao método 

de cálculo do ISTV. 

Ao final, a umidade superficial do solo estimada a partir das informações 

provenientes do satélite NOAA-17 é comparada com informações advindas do sensor  

AMSR-E (Advanced Microwave Scanning Radiometer – Earth Observing System), do satélite 

Aqua anteriormente mencionado e considerado um dos melhores que já forneceu, até hoje, 

esse tipo de informação, principalmente em regiões sem densa cobertura vegetal. Ela ainda é 

comparada com dados in situ da BEA. Resultados do Modelo de Umidade do Solo para 

Atividades Agrícolas (MUSAG), desenvolvido na FUNCEME, são utilizados (nas áreas-alvo 

escolhidas) para ilustrar a forma pela qual a informação da umidade do solo é atualmente 

simulada ao longo do território cearense e como ela se apresenta em relação aos mapeamentos 

fornecidos pelo método abordado. Resultados de outros modelos diversos, nacionais e 

internacionais, também são apresentados como ilustração de como a umidade do solo é 

estimada. 

É importante frisar que a TSC aqui inferida a partir de imagens fornecidas pelo 

satélite NOAA-17 é comparada com a TSC obtida a partir do satélite Terra (sensor MODIS - 

Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer), de uso consagrado mundialmente na 

inferência desse parâmetro. Como a obtenção da TSC é crítica no método adotado, pois este 

depende diretamente dessa temperatura, essa comparação se torna muito importante.  

Em sequência, são apresentadas a revisão da literatura, a metodologia, os 

resultados obtidos com discussão sobre os mesmos e as conclusões e recomendações geradas 

neste trabalho.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

A seguir, é feita uma breve revisão da literatura científica atual sobre cada uma 

das variáveis ambientais necessárias à obtenção do índice ISTV que expressa o estado geral 

da umidade superficial do solo derivada apenas a partir de informações de satélites. Em 

primeiro lugar, é abordada a própria umidade do solo que é o foco principal de atenção deste 

trabalho. As demais variáveis descritas tais como a TSC, o IVDN e a FCV são apresentadas e 

explicadas principalmente quanto aos seus aspectos essenciais à metodologia utilizada para a 

inferência do ISTV. 

 

 

2.1 Umidade do solo 

 

 

O teor de água no solo (a água encontrada nos poros do solo), na zona que 

compreende os primeiros 1 ou 2 metros a partir da superfície e em que podem ser encontradas 

as raízes dos vegetais (na zona de raízes, que pode interagir com a atmosfera através da 

evapotranspiração), é chamado de umidade do solo. Esse teor varia com o tempo como uma 

função da quantidade de precipitação, da topografia, da evaporação, da tomada de água pelas 

raízes da vegetação, com dependência do grau de cobertura vegetal, da energia recebida do 

Sol, do escoamento superficial e das taxas de infiltração/percolação, onde as propriedades do 

solo determinam a capacidade de armazenamento e transporte da água.  

A água no solo corresponde a apenas cerca de 0,0001 % do total de água do nosso 

planeta, segundo Starks e Jackson (2003). No ciclo hidrológico global, de acordo com 

Robinson et al. (2008), apesar da quantidade de umidade do solo ser pequena (da ordem de 

0,05%) tem-se observado que ela representa um de seus importantes componentes no que diz 

respeito ao balanço global de energia e distribuição de precipitação.  

A umidade superficial do solo controla a partição da energia disponível na 

superfície do solo nas trocas de calor sensível e calor latente com a atmosfera vinculando os 

balanços de água e de energia através dos estados de umidade e de temperatura do solo. Ela 

afeta não apenas os fluxos verticais de energia e de água, mas também os fluxos hídricos 

horizontais (ROBOCK et al., 2000). Porém, segundo Anguela et al. (2008) a umidade 

superficial do solo é altamente variável devido à sua forte dependência das condições 
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atmosféricas (não somente da chuva mas também do vento e da radiação solar)  enquanto que 

a umidade na zona das raízes em geral apresenta menor variabilidade.  

A quantificação da umidade do solo é sobremaneira interessante, dentre outras 

coisas, à hidrologia superficial, no conhecimento dos processos hidrológicos à superfície, e 

também à meteorologia. Na escala de bacias hidrográficas, ainda segundo Robinson et al. 

(2008), a umidade do solo representa o principal controle para a resposta chuva-vazão 

especialmente onde dominam processos de escoamento em excesso de saturação. Segundo 

Araújo e Piedra (2009), a umidade do solo inicial é importante para a formação do 

escoamento superficial. Na USDA Agricultural Research Service, EUA, informações sobre 

umidade do solo derivadas do satélite TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission) já foram 

usadas com sucesso, por diversas vezes, para se prever o volume de água escoado para 

determinados rios norte-americanos, após eventos de chuva forte, na previsão de inundações.    

        A distribuição de umidade do solo desempenha um papel importante na predição 

de erosão e cargas de sedimentos em rios e lagos (MORAN et al., 2004). Ainda segundo esses 

autores, em bacias áridas e semiáridas, a umidade do solo tem sido utilizada como um 

indicador da saúde geral da vegetação. O conhecimento da dinâmica espaço-temporal da 

umidade do solo é também de grande interesse no monitoramento de secas (MC VICAR e 

JUPP, 1998). Conforme Lakshmi, Albertson e Schaake (2001), a umidade superficial do solo 

pode também ser utilizada na parametrização de modelos da superfície continental. Dessa 

forma, a variabilidade em pequena escala da umidade do solo pode ser muito importante na 

simulação de processos hidrológicos em bacias hidrográficas usando-se modelagem da 

superfície continental.  

Em relação à meteorologia, Eltahir (1998), por exemplo, menciona que a umidade 

do solo favorece a precipitação. Koster e Suarez (2001) mostram que as características da 

umidade do solo controlam globalmente a atmosfera. Hirabayashi et al. (2003) comentam que 

numerosos estudos indicam que em complemento à temperatura da superfície do mar, a 

umidade do solo contribui para a variabilidade na precipitação continental. Em relação aos 

trópicos, Koster, Suarez e Heiser (2000) afirmam que a umidade do solo nessas regiões tem 

um grande impacto na precipitação apesar da temperatura da superfície do mar apresentar um 

impacto climatológico maior. Koster et al. (2004) explicam que a chuva pode ser afetada por 

anomalias da umidade do solo. Além disso, a simulação numérica da convecção atmosférica, 

de acordo com Gevaerd (2003), pode ser melhor realizada conhecendo-se a distribuição 

espacial da umidade do solo (superficial e subsuperficial). A previsão numérica de tempo, de 

curto período (entre 6 e 72 horas), apresenta elevada dependência de um campo de umidade 
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do solo realista. De acordo com Simmonds et al. (2004), a heterogeneidade da umidade 

superficial do solo corresponde a um dos principais fatores que influenciam a circulação de 

mesoescala (de algumas dezenas de quilômetros) na atmosfera. Enfim, para a transferência de 

calor e massa entre a superfície e a atmosfera (o que, de fato, controla o tempo), a água nos 

primeiros centímetros superficiais é a variável mais importante (KERR, 2009). 

Outra importante característica da umidade do solo é que seu efeito no sistema 

terra-atmosfera persiste de várias semanas a meses. Isso implica em que ela tem o potencial 

de melhorar as simulações numéricas climáticas (HIRABAYASHI et al., 2003), ao ser 

utilizada como condição inicial da modelagem. 

De acordo com Sahoo et al. (2006), a umidade do solo tem um apreciável impacto 

em mudanças climáticas sobre regiões continentais. Para esses autores, ela desempenha, sobre 

essas regiões, um papel algo semelhante ao da temperatura da superfície dos oceanos. Como a 

umidade do solo tem uma longa memória de armazenagem da energia atmosférica transferida 

para ela através da precipitação devolvendo essa energia para a atmosfera por meio da 

evaporação, ela afeta o clima. 

Ainda segundo Simmonds et al. (2004), a umidade do solo é um fator importante 

controlando o grau pelo qual as superfícies continentais agem como fontes/sumidouros de 

carbono e como a armazenagem de carbono no solo pode variar em resposta a possíveis 

mudanças climáticas. Observações globais da umidade superficial do solo podem ajudar numa 

melhor formulação e parametrização dos impactos da umidade do solo sobre o crescimento da 

vegetação e a dinâmica do carbono no solo. 

O volume de água em um determinado volume de solo corresponde à usual 

medida da umidade do solo por meio de sondas in situ. Na medida da umidade por sondas são 

usadas técnicas relacionadas à moderação de nêutrons, a resistência do solo à passagem de 

corrente elétrica, a constante dielétrica do solo e a tensão da água no solo. Essas são 

características do solo que variam com a sua umidade. Assim, além da técnica gravimétrica 

(muito usada para calibração, sendo simples e de baixa tecnologia, porém trabalhosa e danosa 

para o local de medição), são bem conhecidas, para a medida da umidade do solo, as técnicas 

tensiométricas, hidrométricas, nucleares e eletromagnéticas, dentre outras. No entanto, elas 

geralmente demandam certo esforço em campo, são relativamente caras e normalmente 

válidas apenas no ponto de medição.  

As medidas in situ de umidade do solo não são largamente feitas ao redor do 

mundo e elas são muito esparsas para a utilização na modelagem de escala regional (TANG e 

PIECHOTA, 2009). De fato, não existe um programa de monitoramento global in situ de 
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umidade do solo (MORAN et al., 2004). Redes observacionais de medição regular in situ da 

umidade do solo não são comuns. Uma das mais antigas delas (datando de meados da década 

de 30, do século passado) é a da antiga União Soviética. Nos Estados Unidos, as mais antigas 

surgiram em meados da década de 80, do século passado. Ao redor do mundo há muitas 

estações de pesquisa de medição da umidade do solo para projetos específicos. Observa-se, 

porém, uma falta de padronização em todas essas medidas de forma que elas apresentam uso 

científico limitado se vários processamentos adicionais não forem feitos sobre esses dados 

(ROBOCK et al., 2000).  

Ainda de acordo com os últimos autores mencionados, os campos de umidade do 

solo apresentam uma alta variabilidade espacial e temporal (de pequena escala) graças às 

complexas topografias das paisagens naturais, grande variação de tipos de solos e de 

vegetação, dificultando sua regular medição in situ. A forçante atmosférica, por sua vez, pode 

ser responsável por um sinal de maior escala espacial e temporal na variação dessa umidade.     

O conteúdo de umidade do solo é, pois, altamente não uniforme tanto na 

distribuição vertical no solo quanto na espacialização horizontal do mesmo (NEWTON, 

1979). 

Quanto ao ciclo diurno médio da umidade do solo, Juárez (2004) mostrou que 

para o cerrado brasileiro, por exemplo, a umidade (a 10 cm de profundidade) decresce no 

período da tarde. Para outros biomas em geral, isso provavelmente também deve se verificar, 

em maior ou menor escala dependendo do tipo de bioma. 

Em relação ao uso de modelos hidrológicos para a estimativa da umidade do solo 

sobre grandes áreas, Macelloni et al. (2003) comentam que a sua dificuldade reside na 

dependência da homogeneidade dessas áreas e da informação disponível sobre elas 

(propriedades dos solos tais como suas características hidráulicas e permeabilidade, e dados 

meteorológicos e climatológicos). 

O sensoriamento da superfície terrestre por satélites facilita o mapeamento e o 

monitoramento do estado da superfície continental no que diz respeito à temperatura 

superficial, cobertura de vegetação verde, espelhos d’água, características físicas da água (cor 

e turbidez), umidade do solo, etc. Há mais de três décadas atrás já se vislumbrava a 

importância do sensoriamento remoto na modelagem hidrológica: segundo Cragwall Jr. 

(1979), um dos principais usos de dados de satélites envolve a alimentação de modelos 

hidrológicos. De acordo com Koster, Houser e Engman (1999), a tecnologia do sensoriamento 

remoto pode ser extremamente útil na coleta de dados para o gerenciamento de recursos 
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hídricos, a pesquisa hidrológica básica, a modelagem de grande escala de processos 

hidrológicos e atmosféricos, e uma melhor quantificação do ciclo hidrológico global.  

Segundo Heilman e Moore (1979), o monitoramento de características 

hidrológicas dinâmicas tais como a umidade do solo, que requer cobertura repetitiva, é viável 

apenas por meio de satélites.  

O sensoriamento remoto da umidade do solo facilita a determinação das 

propriedades hidráulicas dos solos (RAWLS et al., 2004), de forma que o conhecimento 

dessas propriedades e da umidade do solo, acrescido de medidas meteorológicas permite a 

investigação de processos fundamentais ao nível de bacias hidrográficas. 

Dessa forma, esforços intensos são feitos, internacionalmente, para a obtenção de 

dados globais de umidade do solo a partir de satélites em órbita de nosso planeta tais como o 

Nimbus-7 SMMR, da NOAA e NASA, EUA, o DMSP SSM/I, da US Air Force, EUA, o 

TRMM/PR, da NASA e JAXA, EUA e Japão, o ADEOS-II AMSR, da JAXA, Japão, o Aqua 

AMSR-E, da NASA, EUA e JAXA, Japão, o SMOS, da ESA, Europa, e o SMAP, da NASA,  

EUA, este último em preparação de operação (com resolução de 10 km). Esses dados são 

integrados a modelos numéricos meteorológicos e modelos hidrológicos (tanto na calibração 

dos modelos quanto na assimilação dos dados) visando melhores resultados dos mesmos e 

buscando-se aperfeiçoar, com isso, o gerenciamento dos recursos hídricos, o gerenciamento 

agrícola e dos recursos terrestres. 

De acordo com Schmugge, Jackson e MacKim (1979), o sensoriamento remoto da 

umidade do solo depende da medida da radiação eletromagnética (infravermelha e, mais 

comumente, em micro-ondas) que é refletida ou emitida pela superfície do solo, pois a 

variação da intensidade dessa radiação com a umidade do solo está ligada à temperatura, às 

propriedades dielétricas do solo, ou a combinação de ambas. Contudo, esse sensoriamento 

fornece apenas uma estimativa das condições gerais, superficiais, de umidade sobre grandes 

áreas.  

O sensor AMSR-E a bordo do satélite Aqua é um radiômetro passivo em micro-

ondas operando em doze canais e seis frequências. Esse sensor mede variáveis geofísicas 

relacionadas ao ciclo hidrológico, dentre as quais a umidade do solo no primeiro centímetro 

superficial e como uma média da área sondada que chega próximo a 57 km de extensão 

espacial, segundo o National Snow and Ice Data Center (NSIDC), da NASA, EUA, o que 

corresponde a uma resolução espacial pobre, porém útil em escala global. As estimativas 

desse satélite se baseiam nos efeitos que a umidade tem sobre a constante dielétrica e, 

portanto, sobre a emissividade do solo que, simplificadamente, representa a sua habilidade em 
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radiar a energia absorvida. Quanto mais refletivo for o solo, mais baixa será a sua 

emissividade.  

Interessantemente, de acordo com Sandholt, Rasmunssen e Andersen (2002), a 

combinação de informações de TSC e IVDN obtidas a partir de satélites pode fornecer 

indicativos sobre as condições da vegetação e da umidade superficial. O relacionamento 

contextual entre a TSC e o IVDN inferidos pelo sensoriamento remoto é traduzido pela 

inclinação da curva TSC versus IVDN, que pode indicar as condições de umidade do solo. 

Ainda segundo esses autores, baseados em Price (1990), e Carlson, Gillies e Perry (1994), o 

gráfico das informações da TSC e do IVDN a partir de estimativas por satélites resulta num 

formato aproximadamente triangular (modelo triangular), ou num formato trapezoidal 

(modelo trapezoidal), este último quando baseados em Moran et al. (1994). A partir desses 

modelos, o ISTV, que é relacionado à umidade do solo, pode ser gerado para caracterizar, 

portanto, o grau e a distribuição da umidade superficial.  

Sandholt, Rasmunssen e Andersen (2002) aplicaram o ISTV em região do Sahel 

semiárido ao norte do Senegal (onde predomina a savana), África. Eles encontraram uma boa 

relação (R2 =0,70) do ISTV com a umidade superficial do solo simulada pelo modelo 

hidrológico distribuído MIKE SHE. Eles também encontraram padrões espaciais similares 

entre o ISTV e a umidade fornecida pelo modelo.  

Em outro estudo também do norte de Senegal, cobrindo uma área de 10.000 km2, 

e usando dados AVHRR/NOAA, MODIS/TERRA e ETM+/LANDSAT, Sandholt e Pedersen 

(2004) encontraram um valor de 0,87 para o R2 da relação linear entre o ISTV e a umidade 

superficial do solo. Eles também constataram uma boa concordância entre os índices 

estimados pelos diferentes sensores dos satélites usados no estudo. Porém, eles ressaltaram 

que mais estudos precisariam ser feitos considerando áreas de grande heterogeneidade 

espacial, o que não foi o caso das áreas por eles abordadas, e diferentes condições 

meteorológicas daquelas encontradas nos estudos. De qualquer maneira, o índice ISTV 

revelou-se um razoável produto de satélite para a estimativa remota da umidade superficial do 

solo de áreas sem grande adensamento vegetal, notadamente no caso semiárido, e para áreas 

relativamente planas. 

Em relação ao Ceará, e segundo o Pacto (social e das políticas) das Águas (2007), 

que pretende construir, de forma conjunta e participativa, sólido conhecimento sobre a 

realidade dos recursos hídricos cearenses, sob a coordenação do Conselho de Altos Estudos e 

Assuntos Estratégicos da Assembléia Legislativa do Ceará, o estado possui 86,8% de sua área 

inserida na região do semiárido brasileiro, região esta com grandes desafios a serem vencidos 
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na questão hídrica. Em vista disso, a inferência da umidade superficial do solo via ISTV pode 

se mostrar uma informação útil para esse projeto ou outros semelhantes. 

Em termos de dados globais climatológicos e hidrológicos disponíveis na Internet, 

a umidade do solo (diária), para o Ceará (Figura 1, a e b), é geralmente pobremente 

representada (1,875 grau x 1,9 grau), como nos exemplos dados abaixo.  

 

 

    (a) 

(b) 

Figura 1 – Umidade superficial do solo diária (0 – 10 cm), adimensional, para 16/01/2006 (a) e 26/06/2006 (b), 
NOAA NCEP-NCAR CDAS-1: Climate Data Assimitation System I; NCEP-NCAR Reanalysis Project. Fonte: 
IRI/LDEO Climate Data Library, EUA.  
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Na Figura 2 são apresentados exemplos, também disponíveis na Internet, para o 

estado do Ceará, de alguns resultados de modelagem da umidade do solo (mensal) que usa 

dados de resolução espacial de um grau e é apresentada em grades de meio grau. 

 

 

       (a) 

(b) 

Figura 2 – Umidade superficial do solo mensal (0 – 2 cm), kg/m2, para janeiro (a) e junho de 2006 (b), Common 
Land Model (CLM)/Global Land Data Assimilation System, NASA´s Earth Science Division/Goddard Earth 
Sciences (GES) Data and Information Services Center (DISC).  

 

 

Dados de umidade do solo (mensal) também podem ser encontrados na Internet na 

resolução de meio grau (Figura 3, a e b).  
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(a) 

 (b) 

Figura 3 – Umidade do solo mensal (mm) para janeiro (a) e junho de 2006 (b), NOAA NCEP CPC GMSM 

monthly soil moisture, Climate Prediction Center. Fonte: IRI/LDEO Climate Data Library, EUA. 

 

 

 No Brasil, a umidade do solo (diária) é estimada, desde 2002, para toda a América do 

Sul (Figura 4) a partir de modelo de solo que utiliza como dados de entrada a estimativa da 

precipitação via satélite TRMM/PR. 
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(a)                (b) 

Figura 4 - Umidade do solo (0 – 10 cm) para 04/05/2004 (m3/m3) (a), e 09/05/2010 (%) (b), a partir de dados do 

satélite TRMM/PR e modelo de solo. Fonte: Laboratório Master. Instituto Astronômico e Geofísico (IAG), 

Universidade de São Paulo (USP).  

 

 

Mas observa-se que as resoluções, em geral disponibilizadas, não permitem um 

grande detalhamento das informações no tempo nem, principalmente, no espaço. 

Em relação unicamente ao sensoriamento remoto por satélites tem-se, na Figura 5, 

um exemplo de campo global (diário) de umidade superficial do solo estimada pelo satélite 

Aqua (sensor AMSR-E) para 16 de janeiro de 2006. Nessa escala, a regionalização da 

informação é pouco destacada.  

 

 

 

Figura 5 – Umidade superficial do solo (g/cm3), em escala global, estimada a partir de informações do satélite 
Aqua, sensor AMSR-E, para 16/01/2006. Fonte: NSIDC, NASA, EUA. 
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Na Figura 6, a umidade do solo é estimada por meio do modelo Land Parameter 

Retrieval Model (LPRM) (OWE, DE JEU e HOLMES, 2008), VU University 

Amsterdam/NASA, com resolução de 0,25 graus, que usa dados do sensor AMSR-E (bandas 

C e X), do satélite Aqua, com passagens diurnas (diárias). O LPRM é baseado num modelo de 

transferência radiativa em micro-ondas que relaciona variáveis de superfície, tal como a 

umidade do solo, às temperaturas de brilho observadas pelo satélite. Nessa figura, aparece a 

área-alvo, de estudo, envolvendo a BEA (descrita em detalhes, mais adiante) e representada 

pelo pequeno quadrado. Observa-se que o modelo representa a referida área-alvo por apenas 

cerca de quatro elementos de sua grade espacial, mas o mesmo se constitui numa das 

melhores ferramentas científicas de que se dispõe, atualmente, na geração dessa informação. 

 

 

            (a) 

 

     (b) 

Figura 6 – Umidade superficial do solo (Vol. %) a partir do modelo LPRM alimentado com dados provenientes 

do satélite Aqua (sensor AMSR-E) para 16/01/2006 (a) e 05/08/2006 (b). O pequeno quadrado representa uma 

das áreas-alvo de estudo (contendo a BEA). 
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Na Figura 7, é apresentada a estimativa da umidade superficial do solo para o ano 

de 2006, fornecida pelo satélite de órbita polar Aqua (sensor AMSR-E), com passagens 

diurnas (diárias) pelo Ceará, para a área-alvo envolvendo a BEA (que aparece na figura 

anterior e detalhada mais adiante, na Figura 15). É importante frisar que os valores inferidos 

por esse satélite, que aparecem nessa figura, representam médias sobre toda a área-alvo (de 

mais de 50 km de lado, que representa um pixel desse satélite). A área observada na figura é 

centrada em 6,554° S e 40,087° O, sendo quase coincidente com o centro da área-alvo 

envolvendo a BEA.  

 

 

 

Figura 7 – Umidade superficial do solo (%Vol.) inferida pelo satélite Aqua (sensor AMSR-E) para a área-alvo 
envolvendo a BEA e para o ano de 2006. O número 16 corresponde a 16/01/06, 26 corresponde a 26/06/06, 15 
corresponde a 15/07/06, 28 corresponde a 28/07/06 e 05 corresponde a 05/08/06. Fonte: LTHE, IRD, França. 
 
 
 
 Note-se que a umidade do solo pode ser dada em unidades volumétricas (% Vol.), que 

é equivalente a m3m-3.  

 Desenvolvido pela FUNCEME, o modelo MUSAG simula o estado de umidade 

do solo para os municípios do estado do Ceará. Ele utiliza dados diários de precipitação, 

dados climatológicos de evaporação de tanques Classe A e dados paramétricos de solos: 

capacidade máxima de retenção de água no solo, capacidade máxima de infiltração e 

capacidade máxima de percolação profunda. Nesse modelo, o mapa por ele gerado retrata a 

umidade do solo em um determinado dia em termos do seu potencial em relação à capacidade 

máxima de retenção de água no solo (ANDRADE, 1995).  
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Na Figura 8 (a, b e c) são apresentadas saídas do modelo MUSAG (onde as 

condições iniciais foram registros de precipitações diárias colhidas pela FUNCEME) para a 

área-alvo envolvendo a BEA (Figura 15) e para os dias 16/01/2006, 26/06/2006 e 15/07/2006. 

O MUSAG mostrou campos de umidade zero para 28/07/2006 e 05/08/2006, daí porque não 

aparecem as figuras referentes a essas datas. 

 

           
          

(a) (b) 
 

                  (c) 

Figura 8 – Umidade do solo (% da capacidade máxima de retenção no solo), para a área-alvo envolvendo a BEA, 

fornecida pelo modelo MUSAG:  16/01/06 (a), 26/06/2006 (b) e 15/07/06 (c). Fonte: FUNCEME. 
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 Na Figura 9, tem-se campo de umidade do solo gerado pelo MUSAG para a área-

alvo envolvendo partes dos municípios de Acopiara, Jucás, Iguatu, Cariús e Saboeiro, para 

16/01/2006.  

 

 

                          
Figura 9 – Umidade do solo (%) fornecida pelo modelo MUSAG para 16/01/2006 e para área-alvo envolvendo 
partes dos municípios de Acopiara, Jucás, Iguatu, Cariús e Saboeiro, Ceará. Fonte: FUNCEME.  
  

 

 Para as demais datas estudadas, e para essa área-alvo, os campos de umidade 

fornecidos pelo MUSAG se apresentaram com umidade do solo igual a zero. 

 Os campos provenientes do MUSAG retratam, então, tão somente uma condição 

momentânea do estado da umidade a partir da precipitação ocorrida (registrada por alguns 

pluviômetros da área), da evaporação que pode ter ocorrido e das capacidades de retenção, 

infiltração e percolação hídrica no solo. Eles são expressos em porcentagens que traduzem a 

quantidade de umidade em relação à capacidade máxima de retenção de água no solo.                                                                            

  

 

2.2 Temperatura da Superfície Continental (TSC) 

 

 

A TSC, também conhecida por temperatura da superfície terrestre (não devendo 

ser confundida com a temperatura da superfície do mar), é aquela referente à parte externa, 

superficial do solo e da cobertura vegetal sobre a superfície continental do nosso planeta. Essa 

temperatura - uma importante variável termodinâmica ambiental - corresponde, em inglês, a 
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uma espécie de radiative skin temperature, denotando aquela relacionada à porção externa 

superficial.  

A TSC representa a temperatura da superfície do solo nu ou do topo da vegetação 

que recobre o solo. Essa temperatura não diz respeito à temperatura do ar junto à superfície do 

solo e da cobertura vegetal apesar dessa temperatura poder, em certos momentos, se igualar à 

TSC. A temperatura do ar à superfície medida em um abrigo meteorológico ou em uma 

plataforma automática de coleta de dados procura caracterizar as propriedades térmicas da 

massa de ar superficial tão independentemente quanto possível das propriedades da superfície 

continental sob ela.  

Para o Center for Advanced Land Management Information Technologies 

(CALMIT), University of Nebraska-Lincoln, EUA, a TSC corresponde a uma resposta da 

superfície não só à radiação solar incidente, mas também às variáveis associadas às condições 

atmosféricas (nebulosidade, vento, umidade relativa do ar, temperatura do ar, dentre outras) e 

ao próprio solo, dentre elas o albedo, a umidade e a inércia térmica do solo (essa última 

representando uma indicação da resistência do solo à variação de temperatura, sendo 

dependente da capacidade térmica e da condutividade, pois ela é dada pela raiz quadrada do 

produto dessas grandezas). 

Segundo Heilman e Moore (1979), a TSC pode fornecer informação sobre a 

natureza da hidrologia superficial e subsuperficial.  

As propriedades térmicas do solo variam com o teor de umidade superficial do 

mesmo (SANDHOLT, RASMUSSEN e ANDERSEN, 2002). A capacidade térmica e a 

condutividade térmica do solo decrescem com a diminuição da umidade do solo 

(SCHMUGGE, JACKSON e  MCKIM, 1979). A TSC pode crescer rapidamente em solo sob 

déficit hídrico (GOETZ, 1997). Dessa forma, a TSC tem sido relacionada ao conteúdo de 

umidade superficial do solo. Variações da TSC resultam do balanço de energia à superfície 

que é dependente da umidade do solo e o fluxo de calor latente pode ser um indicador da 

umidade do solo. Ainda segundo Sandholt, Rasmussen e Andersen (2002), nos solos nus sob 

irradiância constante, as TSC são principalmente determinadas pelos conteúdos de umidade 

dos solos via controle evaporativo e propriedades térmicas da superfície. Assim, altas TSC em 

solos nus resultam de pequena evaporação ou completa ausência de evaporação sobre esses 

solos. De acordo com Schmugge, Jackson e McKim (1979), a evaporação à superfície reduz o 

efeito (aporte de energia) da insolação sobre o solo. Enfim, o solo seco se aquece mais fácil 

do que o solo úmido, apresentando maior fluxo de calor sensível e mais alta TSC do que o 

solo úmido.  
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Quanto à vegetação, ela também é importante na estimativa da TSC. A vegetação 

altera a insolação na superfície do solo, afetando a sua temperatura (HEILMAN e MOORE, 

1979). Segundo Nemani e Running (1989), a TSC decresce com o aumento da densidade de 

vegetação através da transferência de calor latente apesar de também influírem o estado da 

atmosfera e outros fatores. De acordo com Nemani, Pierce e Running (1993), durante as horas 

claras do dia as folhas verdes da vegetação (com pequena massa térmica) mantêm uma 

temperatura próxima a do ar enquanto no solo nu, devido à sua grande massa térmica, a 

temperatura é mais alta do que a do ar.  

Nas superfícies vegetadas, a TSC é indiretamente controlada pela água disponível 

no solo (desde a superfície até várias dezenas de centímetros abaixo, na zona das raízes) e 

mais diretamente pela evapotranspiração, através do balanço de energia da superfície.  

De acordo com Anderson e Kustas (2008), a água cedida para a atmosfera através 

da evapotranspiração contribui para o resfriamento da superfície da terra. De outra forma, 

havendo menos evapotranspiração, ocorre maior aquecimento da superfície. No caso do 

conteúdo de umidade do solo diminuir, a TSC tende a aumentar. Menor umidade no solo 

implica em menor evaporação e, portanto, aquecimento mais rápido do mesmo. Havendo 

diminuição da umidade do solo ao nível das raízes, os estômatos das plantas reduzem sua 

abertura, diminuindo a transpiração das mesmas e ocasionando a elevação da TSC sobre a 

vegetação.  

A diferença da TSC entre o dia e a noite (no ciclo diurno) é um indicador da 

combinação da umidade do solo e da evaporação à superfície (SCHMUGGE, JACKSON e 

MCKIM, 1979). De acordo com Liu (2006), num solo pouco úmido a amplitude diária da 

temperatura superficial do solo é grande enquanto que essa amplitude é menor no solo úmido. 

Dessa forma, a medida da amplitude diária da TSC serve como um indicador do grau de 

umidade do solo. Porém, esse conceito preferencialmente se aplica, segundo Carlson et al. 

(1981), para solos nus (ou praticamente nus). A medida apenas dessa amplitude não é o 

melhor caracterizador da umidade do solo para áreas parcialmente vegetadas. 

A maior parte dos fluxos na interface superfície/atmosfera somente pode ser 

parametrizada através do conhecimento da TSC. Essa temperatura se constitui, portanto, num 

dos parâmetros fundamentais na física dos processos da superfície continental, 

desempenhando um papel direto na estimativa dos fluxos de onda longa, ou indireto quando 

relacionado à inferência dos fluxos de calor latente e sensível. Dessa forma, o fluxo de calor 

sensível do solo para o ar, por exemplo, depende da diferença entre a temperatura do ar e a 

TSC. Assim, segundo Rawls et al. (2003), a TSC é o resultado do estado termodinâmico de 
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equilíbrio ditado pelo balanço de energia entre a atmosfera, a superfície e, ainda, a 

subsuperfície, e a eficiência pela qual a superfície transmite energia radiante para a atmosfera.

  A TSC encontra várias aplicações na hidrologia tais como na obtenção da 

evapotranspiração potencial e na modelagem de sistemas hidrológicos de grande escala. Ela 

também é importante no monitoramento da vegetação, nos modelos atmosféricos de 

circulação global e na geologia, de forma que, para muitos estudos ambientais, é crucial  a 

estimativa confiável da TSC sobre grandes escalas espaciais e temporais (KERR et al., 2004). 

Na agrometeorologia, a utilização da TSC é também fundamental (VÁZQUEZ; REYES; 

ARBOLEDAS, 1997), bem como na estimativa da umidade superficial do solo (TANG et al., 

2008). Medidas contínuas dessa variável, ao longo do espaço e do tempo, podem ajudar a 

obter informações sobre o uso do solo e possíveis mudanças climáticas no nosso planeta 

(DOMENIKIOTIS; LOUKAS; DALEZIOS, 2003). 

A partir de eventuais voos de aeronaves de pesquisa, têm sido usados imageadores 

hiperespectrais operando no espectro infravermelho termal para se obter a TSC sobre áreas 

relativamente extensas. Sensores semelhantes (radiômetros) e câmeras especiais no 

infravermelho termal são algumas vezes colocados nos topos de torres à superfície para se 

obter in situ essa variável para pequenas áreas. Essas medidas não são, no entanto, de baixo 

custo e largamente empregadas.  

Por outro lado, a TSC pode ser convenientemente inferida a partir de dados no 

infravermelho termal fornecidos por satélites em órbita da terra. Os satélites permitem a 

geração de informações de temperatura numa alta frequência temporal e com grande 

cobertura espacial. Entretanto, sua obtenção não é direta, nem muito simples. A atmosfera 

terrestre, disposta entre a superfície e os satélites, exerce vários efeitos de interferência, tais 

como os de absorção, sobre a radiação proveniente da superfície e que alcança os satélites. 

 Vázquez, Reyes e Arboledas (1997) destacam que, além da absorção pelo vapor 

d’água e outros gases (principalmente o dióxido de carbono), o efeito da emissão atmosférica 

(ou re-emissão após a absorção) reduz a correlação entre a radiância detectada pelo 

radiômetro do satélite, nos canais infravermelhos, e aquela emitida pela superfície. Isso 

dificulta a estimativa acurada da temperatura da superfície.  

Kerr et al. (2004) colocam, porém, que os efeitos do dióxido de carbono e, ainda, 

do ozônio são menores do que os efeitos do vapor d’água, de maneira que poderiam ser 

desprezados. Entretanto, uma importante complicação adicional advém do fato de que, em 

geral, a superfície terrestre não se comporta como um emissor perfeito da radiação 

infravermelha (descrito pela teoria física do corpo negro), apresentando uma grande 
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variabilidade da emissividade, que corresponde a uma medida da eficiência da superfície em 

converter energia térmica em energia radiante, sendo dependente do comprimento de onda da 

radiação eletromagnética considerada, para superfícies naturais. Segundo Folhes (2007), no 

intervalo do infravermelho termal do espectro eletromagnético, a relação entre corpos negros 

e não-negros é estabelecida pela propriedade da emissividade. 

Assim, na medida da TSC por satélites, é importante a realização de correção 

atmosférica sobre a radiância coletada e considerar a emissividade da superfície de modo que 

a temperatura de brilho do topo da atmosfera possa melhor indicar a temperatura da 

superfície. A emissividade da superfície pode vir a ser uma das maiores fontes de erro no 

cálculo da TSC (BECKER, 1987). Observe-se que, como não se está determinando 

diretamente a TSC, a medida estimada por satélite corresponde, segundo Gallo (1993), a 

apenas uma TSC aparente. Contudo, conforme ainda destacam Kerr et al. (2004) se o sensor 

do satélite, que mede a radiância traduzida numa temperatura de brilho do topo da atmosfera, 

opera numa parte do espectro eletromagnético onde a atmosfera é quase transparente (em 

torno de 10,3 e 12,5 micrômetros, no caso dos canais 4 e 5, respectivamente, do sensor 

AVHRR/NOAA), com uma menor interferência da atmosfera sobre a radiação proveniente da 

superfície, o que é chamado corriqueiramente de “janela atmosférica”, o acesso à estimativa 

da temperatura da superfície é mais facilitado. Assim mesmo, o efeito atmosférico não é 

desprezível. Ocorre certa atenuação da radiação eletromagnética nas regiões termais das 

janelas atmosféricas, um pouco mais com referência ao canal 5 do AVHRR.  

Em relação à emissividade do solo, esta é quase sempre desconhecida quando as 

superfícies continentais não são negras ou cinzas. Assim, ela dificilmente se iguala a unidade 

(corpo negro) apesar de, muitas vezes, se aproximar bastante desse valor. De acordo com 

Gusso, Fontana e Gonçalves (2007), os valores de emissividade da superfície terrestre 

dependem do tipo de solo, da rugosidade e da cobertura presente, além de outros parâmetros 

físicos e, principalmente, da distribuição da vegetação. Domenikiotis, Loukas e Dalezios 

(2003) comentam que a emissividade pode variar significativamente devido, dentre outras 

coisas, a diferenças nas características superficiais, conteúdo de umidade e condições 

observacionais (i. e. comprimento de onda usado, resolução espacial e ângulo de observação).  

Coberturas vegetais bastante heterogêneas tornam difícil a determinação da suas 

emissividades (DUBREUIL; MONTGOBERT; PLANCHON, 2002), mas a vegetação verde 

em geral exibe emissividade alta. Culturas agrícolas apresentam valores típicos de 

emissividade entre 0,90 e 0,99. As pastagens se situam entre 0,90 e 0,95 (LIU, 2006). O solo 

seco apresenta emissividade (no espectro total e a 20ºC) em torno de 0,92 e o solo úmido 
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igual a 0,95. Já a areia apresenta emissividades variando entre 0,60 e 0,90 (Micro-Epsilon 

Co., EUA).  

A Técnica da Janela Dividida (TJD), utilizando o método da absorção diferencial 

quando são empregados dois ou mais canais de satélites correspondendo a diferentes 

transmissões atmosféricas da faixa de radiação em consideração (em comprimentos de ondas 

próximos), tem sido utilizada na inferência da temperatura da superfície do mar e da terra com 

certo sucesso, com relação aos satélites da série NOAA (KERR et al., 2004). Nessa técnica, a 

variável estudada é expressa em termos de uma combinação linear dos canais utilizados. A 

TJD corrige, em parte, os efeitos atmosféricos e aqueles devido à emissividade da superfície. 

Além disso, as diferenças de emissividade superficial são suavizadas ao se usar satélites de 

baixa resolução espacial tais como os da série NOAA. 

De acordo com Dash (2005), a equação da TJD (derivada a partir da Equação de 

Transferência Radiativa para a parte espectral infravermelha) aplicada aos canais AVHRR 4 e 

5 dos satélites NOAA pode ser simplificadamente representada pela formulação linear: 

 
bTTaTTS +−+= )( 544         (1) 

 
onde TS (ºC) é a temperatura da superfície, tal como a TSC, T4 é a Temperatura de Brilho 

(estimada a partir de medições de radiância espectral por inversão analítica da Lei de Planck) 

do canal AVHRR de número 4 e T5 é a Temperatura de Brilho do canal AVHRR de número 

5, sendo os coeficientes “a” e “b” válidos localmente. Esses coeficientes consideram os 

efeitos atmosféricos e a emissividade é acomodada em um deles. 

Diversos algoritmos já foram desenvolvidos na forma de TJD para a estimativa da 

TSC. Dentre eles, tem-se o clássico algoritmo, simplificado, de Price (1984) em que o 

coeficiente “a” é igual a 3,3 e o coeficiente “b” é igual a 0, na equação anterior, quando as 

emissividades da superfície são consideradas iguais a 1 nos dois canais. De acordo com 

Vázquez, Reyes e Arboledas (1997), esse algoritmo é um dos menos precisos ao serem feitas 

comparações com valores observados.  No entanto, ele ainda é usado em alguns casos. 

Já o algoritmo dado por Kerr, Lagouarde e Imbernon (1992), doravante chamado 

apenas de “algoritmo de Kerr”, classificado como semi-empírico, usa um interessante artifício 

de incorporação da informação da emissividade superficial, de forma aproximada, sem se 

medir diretamente a mesma. Nele, para contabilizar as diferentes emissividades de vegetação 

e de solo, duas temperaturas são calculadas, uma para típicas emissividades de solos nus (Tsn) 

e outra para a vegetação (Tve). Essas temperaturas são adicionadas segundo uma ponderação 
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proporcional à cobertura de vegetação (Co), ou FCV, derivada de índices de vegetação tais 

como o IVDN, deduzidos de dados de satélites (KERR et al., 2004), resultando em TSC (°C) 

dada por: 

 
    4,26,26,3 54 −−= TTTve         (2) 

    1,31,21,3 54 +−= TTTsn         (3) 

        snve TCoCoTTSC )1( −+=         (4) 

 
onde Co representa a fração de vegetação verde e 1 – Co a fração de solo nu.  

Ainda segundo Vázquez, Reyes e Arboledas (1997), esse algoritmo oferece uma boa 

estimativa da temperatura da superfície ao se comparar com valores observados. Ele também 

produz valores de TSC bem próximos ao conhecido algoritmo de Ulivieri et al. (1994), porém 

este último necessita, de acordo com Da Silva (2004), do conhecimento do conteúdo total de 

vapor d’água na coluna atmosférica e da emissividade de cada pixel.  

A emissividade é escrita, então, nessa interessante formulação, como uma função 

das emissividades do solo nu e do solo vegetado ponderados com a fração de cobertura de 

vegetação. Os coeficientes das equações da Tve e da Tsn foram obtidos empiricamente pelos 

autores das equações. 

Segundo Dash (2005), o método acima considera os pixels das imagens de 

satélites como misturas de solo e vegetação. Ele classifica cada pixel como uma combinação 

de solo nu e solo coberto por vegetação considerando seus efeitos separados. 

Na Figura 10, tem-se um exemplo, para a área envolvendo a BEA (no município 

de Aiuaba), de campo de TSC (ou LST, em inglês) gerado pelo satélite Terra (sensor 

MODIS), e obtido da Internet. Observe-se que a resolução espacial é de 1 km, porém a 

temporal representa uma média de até oito dias.  
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Figura 10 – TSC diurna (°C), média de até oito dias, para a área-alvo envolvendo a BEA (Fig. 15), período de 9 

a 16 de janeiro de 2006, por satélite Terra (sensor MODIS). Fonte: USGS LandDAAC MODIS e IRI/LDEO 

Climate Data Library, EUA. 

 

 

2.3 Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (IVDN)  
 

 

A vegetação exerce um papel importante no ciclo hidrológico de forma que a 

cobertura vegetal representa um dado de destaque nos modelos que descrevem o meio 

ambiente terrestre. Essa cobertura pode ser monitorada, em grande escala, pelos satélites da 

série NOAA. Esses satélites conseguem estudar a vegetação em função de suas características 

espectrais (DUBREUIL e LE DÛ, 1997). 

Ainda segundo os últimos autores mencionados, a curva de refletância 

(comportamento da fração do fluxo radiante incidente desviada para o hemisfério de origem) 

dos vegetais verdes em função do comprimento de onda segue um comportamento 

característico. A refletância é fraca nos comprimentos de onda curtos atingindo um máximo 

relativo nos comprimentos de onda do verde, na faixa do visível. Ela diminui novamente no 

vermelho, ainda na faixa do visível. No entanto, ela sofre forte elevação (mais de 30%) no 

infravermelho próximo. Assim, a fraca refletância em boa parte do visível deve-se à absorção 

por determinados pigmentos foliares dentre os quais a clorofila que absorve no azul e no 

vermelho permitindo uma maior refletância apenas no verde (próximo ao amarelo). Já a 
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grande refletância no infravermelho próximo depende da estrutura anatômica das folhas. Se a 

vegetação não se encontra saudável ou ela é esparsa, na cena observada, a refletância no 

infravermelho diminui e a refletância no visível aumenta. 

O sensoriamento remoto por satélite utiliza, então, essa característica especial da 

refletância vegetal, especialmente na parte do vermelho (baixa refletância) e do infravermelho 

próximo (alta refletância), para caracterizar a cobertura vegetal (o greenness, em inglês) da 

superfície continental. No caso dos satélites da série NOAA, o canal AVHRR de número 1 

opera na faixa do vermelho e o canal AVHRR de número 2 no infravermelho próximo. Dessa 

forma, a simples diferença entre as refletâncias observadas pelos dois canais fornece uma 

medida do grau de cobertura pela vegetação verde. Quanto maior essa diferença, maior é a 

caracterização da presença e do vigor da vegetação verde (FERREIRA e TEIXEIRA, 2004).  

A partir do conhecimento dessa particular assinatura espectral, Rouse et al. (1973) 

propuseram o IVDN e Tucker (1986) muito contribuiu para a sua divulgação. Dessa forma, 

ele é dado por: 

 

VERIVP
VERIVPIVDN

+
−

=                     (5) 

 

onde IVP é a refletância no infravermelho próximo e VER é a refletância no vermelho. 

Segundo Baret, Guyot e Major (1989) essas duas bandas espectrais contêm mais de 90% da 

informação espectral sobre a vegetação. Então, em relação aos satélites NOAA, o IVP 

corresponde ao canal 2 e o VER ao canal 1 do AVHRR. A normalização (a divisão pela soma 

do IVP com o VER) proporciona a eliminação, em parte, das variações de iluminação nas 

duas bandas devido às heterogeneidades de estrutura da paisagem observada (declividades, 

por exemplo) ou às condições de visadas diferentes (DUBREUIL e LE DÛ, 1997). Ela 

também reduz o efeito da degradação da calibração do satélite (KAUFMAN e HOLBEN, 

1993) e os efeitos da dependência angular da refletância bidirecional da superfície e da 

atmosfera (TANRÉ, HOLBEN e KAUFMAN, 1992).  

Os índices de vegetação correspondem a números gerados a partir de combinações 

de bandas espectrais. Assim, o cálculo do IVDN para um dado pixel resulta em um número 

entre -1 e +1. Os valores negativos do IVDN dizem respeito às nuvens e aos corpos hídricos. 

Algumas vezes solos muitos secos fornecem valores ligeiramente negativos. Valores 

próximos de zero denotam solos nus, pois estes apresentam refletâncias semelhantes nas duas 

bandas. Em torno de 0,1 ou acima disso, tem-se graus crescentes de cobertura verde. Valores 
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próximos de 0,3 indicam cobertura vegetal verde moderada. Em torno de 0,6 ou um pouco 

acima disso, tem-se as florestas.  

A caatinga do norte do Nordeste exibe um valor médio de IVDN igual a 0,3084. 

Os valores mais elevados para o primeiro semestre (período chuvoso) apresentam uma média 

de 0,3830 e os valores mais baixos para o segundo semestre (período muito pouco chuvoso) 

mostram uma média de 0,2360. A média do trimestre mais úmido (fevereiro, março e abril) é 

de 0,4192 e a média do trimestre mais seco (setembro, outubro e novembro) é de 0,2332 

(Kazmierczak, 1994). Corroborando essas informações, Liu (1990 apud MOREIRA e 

SHIMABUKURO, 2004) observou que no Nordeste são encontrados, em geral, valores 

médios de IVDN com altas flutuações.  

Observado ao longo do tempo, o IVDN pode quantificar variações no estado 

fenológico da vegetação. Ele consegue discriminar razoavelmente bem os tipos de cobertura 

vegetal e tem certa correlação com a quantidade de biomassa. Porém, a refletância vegetal no 

vermelho e no infravermelho próximo é fortemente ligada à transpiração por intermédio da 

resistência estomática à transferência do vapor d’água. Dito de outra forma, as propriedades 

radiativas da vegetação trazem mais informações sobre os processos de fotossíntese e 

respiração do que sobre o estado da superfície em termos de Índice de Área Foliar (IAF) e 

biomassa (DUBREUIL e LE DÛ, 1997). 

Assim, o IVDN tem correlação com o déficit hídrico do solo, mas pode apresentar 

um tempo de atraso (geralmente de alguns dias) com relação a esse déficit (a vegetação pode 

permanecer verde por algum tempo após um déficit hídrico inicial), dependendo do local, da 

época do ano, do tipo de vegetação, etc. O índice por si só pode indicar, em determinadas 

condições, a umidade do solo, mas deve-se ter cuidado com o seu tempo de resposta ao déficit 

hídrico ou mesmo ao crescimento da umidade após eventos de chuva. O IVDN é insensível ao 

excesso de umidade do solo, pois a chuva em abundância não contribui para o aumento do 

grau de verde da vegetação (LIU, 2006). Changyao et al. (2004) encontraram que o IVDN 

indica menos informação sobre a umidade superficial do solo do que a TSC.   

Devido ao fato de que o IVDN é em parte obtido a partir da banda visível (e o 

infravermelho próximo é quase no visível), é necessária, na sua inferência, a ausência de 

nuvens na atmosfera, pois as nuvens dificultam ou impossibilitam a observação da superfície. 

Isso muitas vezes limita sobremaneira o número de imagens disponíveis para a obtenção do 

índice. 

Para se estimar o IVDN também é importante a calibração do radiômetro 

AVHRR, pois ocorre deterioração com o tempo de sua sensibilidade. Trata-se da chamada 



 40 

calibração radiométrica. Coeficientes de calibração dos canais 1 e 2 são fornecidos antes do 

lançamento dos satélites NOAA. Não há calibração interna para esses canais para o período 

pós-lançamento. No entanto, periodicamente são calculadas e fornecidas, pela NOAA, 

correções para esses coeficientes.  

Os efeitos atmosféricos sobre o IVDN são muito difíceis de corrigir. A correção 

atmosférica leva em consideração a presença e a variação do vapor d’água, aerossóis e certos 

gases no ar. Uma correção grosseira geralmente utilizada consiste em subtrair do valor de 

refletância de cada pixel da imagem o valor mais fraco registrado sobre a imagem e observado 

normalmente sobre o mar.  

A posição ou altura do Sol no momento da passagem do satélite – o ângulo     

solar – também tem alguma influência sobre os valores de refletância observados. Então, cada 

imagem deve ser corrigida em função do ângulo solar zenital. No entanto, alguns preferem 

fazer essa correção solar após o cálculo do IVDN (Singh, 1988).  

A correção geométrica, também necessária ao cálculo do IVDN, diz respeito ao 

ângulo de visada do radiômetro, pois nos extremos da linha de observação do satélite (sob 

grandes ângulos) o tamanho e o formato dos pixels são diferentes (elipses em vez de círculos) 

em relação ao meio da linha, no ponto subsatélite (sob ângulo zero).  

Na Figura 11, se reproduz exemplo de imagem de IVDN do Ceará a partir de 

satélite NOAA. As áreas de verde mais intenso correspondem àquelas de maior cobertura de 

vegetação verde (notadamente as serras úmidas e a faixa litorânea). As áreas mais claras ou 

que não aparecem em tons verdes correspondem a solo com muito pequena cobertura vegetal 

verde ou solo nu. 

 

 

    
Figura 11 – IVDN de agosto de 2006, obtido pelo autor a partir de uma única passagem de satélite NOAA, para 
o estado do Ceará, que se encontrava sem cobertura de nuvens. Fonte: FUNCEME (Departamento de 
Meteorologia - DEMET).  
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2.4  Fração de Cobertura de Vegetação (FCV) 

 

 

O IVDN infere a presença e o estado da vegetação verde sobre o pixel em que ele 

é calculado. Porém, a FCV, um importante elemento dos modelos que consideram as trocas de 

água, energia e carbono na superfície, representa a fração de área horizontal de um pixel da 

imagem de satélite coberta por vegetação verde, com valores variando entre 0 (solo nu) e       

1 (solo completamente vegetado). Ela se constitui numa medida horizontal da densidade de 

vegetação fotossinteticamente ativa e tem influência na quantidade de solo nu (desnudo, sem 

cobertura vegetal) e de vegetação visíveis a um sensor radiométrico. Segundo Carlson, Gillies 

e Perry (1994), ela é menos sensível do que o IVDN à contaminação do pixel por efeitos de 

refletância do solo. Assim, de acordo com Gutman e Ignatov (1998), a quantidade de 

vegetação pode ser parametrizada pela FCV, na direção horizontal, e pelo IAF na direção 

vertical. 

Ainda segundo os últimos autores mencionados, as parametrizações das 

superfícies continentais, na modelagem ambiental, calculam a evaporação como uma média 

ponderada da evaporação a partir do solo nu e da transpiração a partir da vegetação (esta 

última dependente do IAF), em que a FCV corresponde ao fator de ponderação. 

Ressalte-se que é interessante derivar a FCV a partir do IVDN, pois este é 

sensível, de acordo com Verstraete e Pinty (1991), à apreciáveis e rápidas variações da 

cobertura de vegetação verde, o que é costumeiramente observado no semiárido brasileiro. 

Deardorff (1978) expressou os coeficientes de calor e de umidade à superfície 

continental para solo nu e solo completamente vegetado como uma função linear da FCV. 

Essa formulação foi usada por Wittich e Hansing (1995) para relacionar o IVDN com a  FCV, 

de forma que:  

 

   snve IVDNFCVIVDNFCVIVDN )1()( −+=          (6) 

 

onde IVDNve se aplica para solo completamente vegetado (100% de vegetação) e IVDNsn 

para solo nu (0 % de vegetação). A partir disso, fazendo-se uma inversão, a FCV pode ser 

descrita como função do IVDN. Ela pode ser dada, então, pela razão entre a diferença do 

valor do IVDN de um pixel qualquer e o valor do IVDN do solo nu e a diferença entre o valor 

do IVDN completamente vegetado e do IVDN do solo nu, na área em consideração da 
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imagem de satélite. Gillies e Carlson (1995) identificaram essa razão como scaled NDVI. 

Dessa forma, tem-se: 

 

  
snve

sn

IVDNIVDN
IVDNIVDNNDVIscaledFCV
−
−

==           (7) 

 

onde IVDN se refere a um pixel qualquer. Observe-se que os valores de IVDNsn e IVDNve 

dependem da região e época do ano.  

A FCV, de acordo com Jiménez-Muñoz et al. (2009) segue, pois, um 

relacionamento linear com o IVDN. Note-se que a equação acima pode ser expressa como: 

  

     baIVDNFCV +=            (8) 

 

com  

 

     
snve IVDNIVDN

a
−

=
1

          (9) 

     
snve

sn

IVDNIVDN
IVDN

b
−

−=                      (10)

  

Esses autores, ao compararem, em grande resolução espacial, a FCV como função 

linear do IVDN com dados in situ, encontraram um coeficiente de correlação igual a 0,91 e 

um desvio padrão de 12,9 %.  

Porém, Carlson e Ripley (1997) consideraram a FCV aproximadamente igual ao 

quadrado do scaled NDVI, resultando em: 

 

     2)(scaledNDVIFCV =         (11) 

 

Gutman e Ignatov (1998), no entanto, retomaram a definição da FCV como sendo 

apenas o scaled NDVI sem elevar o mesmo ao quadrado, assumindo que a parte vegetada de 

um pixel, para dados AVHRR/NOAA, é considerada coberta por vegetação densa (com alto 

IAF).  

Esses são os métodos mais comumente empregados no cálculo da FCV, sendo o 

scaled NDVI um pouco mais usado.  
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Um terceiro método, semi-empírico, de Baret, Clevers e Steven (1995), doravante 

chamado de “método de Baret”, citado, favoravelmente, por Jiang et al. (2006), também 

infere a FCV a partir do IVDN como: 

 

    6175,0)(1
snve

ve

IVDNIVDN
IVDNIVDN

FCV
−
−

−=         (12) 

 

 O método de Jiang et al. (2006), representando o estado da arte no assunto, 

calcula a FCV como a razão entre a diferença do IVD (Índice de Vegetação por Diferença, de 

Lillesand e Kiefer (1987), dado pela diferença entre o infravermelho próximo e o vermelho) 

do pixel qualquer e o IVD do solo nu, e a diferença entre o IVD completamente vegetado e o 

IVD do solo nu. Essa razão, no método, é chamada, em inglês, de Scaled Difference 

Vegetation Index (SDVI). Então, a FCV no método é dada por: 

 

    
snve

sn

IVDIVD
IVDIVD

SDVIFCV
−
−

==         (13) 

 

onde IVD é o Índice de Vegetação por Diferença de um pixel qualquer, IVDsn é o Índice de 

Vegetação por Diferença para pixel de solo nu e o IVDve é o Índice de Vegetação por 

Diferença para pixel completamente vegetado. 

O princípio que norteia a derivação da FCV a partir do IVDN, segundo Jiang et al. 

(2006), é relacionar o IVDN de um pixel qualquer (dado por uma mistura, ou combinação, de 

vários IVDN) aos valores de referência (IVDN completamente vegetado e solo nu), 

assumindo que os componentes individuais de IVDN do pixel qualquer possam ser 

representados pelos valores de referência. 

Jiang et al. (2006) consideram o SDVI um índice robusto para derivar a FCV, em 

várias condições de solos, mais apropriado do que os que usam o IVDN, em superfícies 

parcialmente vegetadas, a partir das refletâncias no vermelho e no infravermelho e assumindo 

uma linearidade de mistura espectral dos componentes solo e vegetação sendo esse índice, 

portanto, quase diretamente proporcional à FCV e independente do efeito da escala espacial. 

Além do mais, o SDVI é insensível a variações da FCV em solo sombreado, visto que o IVD 

desse solo é frequentemente muito pequeno. O IVDN é dependente da escala espacial e dos 

efeitos de sombra. Ainda segundo esses autores, a correção atmosférica deve ser aplicada na 
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utilização do SDVI para obter a FCV. Para eles, a FCV não deveria ser calculada a partir do 

scaled NDVI que levaria, em muitos casos, a uma superestimativa da fração de cobertura.  

Alguns testes dessas diferentes apresentações de FCV foram feitos para a região 

sul do estado do Ceará (TEIXEIRA, 2008). Nesses testes, foi observado que o método de 

Baret se situou entre o scaled NDVI e o scaled NDVI ao quadrado, representando, 

aproximadamente, uma forma intermediária entre os dois e, por isso, aparentemente 

apropriado para o cálculo dessa variável. Para valores de IVDN, por exemplo, entre 0,1 e 0,3, 

que são importantes para o semiárido, as FCV dadas pelo scaled NDVI ao quadrado 

resultaram bem pequenas (parecendo subestimar essa variável). Além disso, como, nesse 

caso, o scaled NDVI ao quadrado forneceu valores menores do que aqueles dados pelo scaled 

NDVI, o método de Baret e o SDVI, e estes três últimos mostraram-se mais próximos entre si, 

somente eles foram utilizados na metodologia aqui desenvolvida, e não o scaled NDVI ao 

quadrado. 

 

 

2.5 Índice de Seca Temperatura-Vegetação (ISTV) 

 

 

A possibilidade de se usar a razão de variação da TSC com a vegetação para se 

descrever características da superfície foi pela primeira vez sugerida por Goward, 

Cruickshank e Hope (1985).  

De acordo com Nemani e Running (1989), o relacionamento entre a TSC e o 

IVDN é negativo. Na distribuição bidimensional das variáveis TSC e IVDN, com o IVDN no 

eixo horizontal e a TSC no eixo vertical (espaço TSC-IVDN), a inclinação da reta de ajuste 

linear aos dados pode refletir as variações da resistência da superfície à evapotranspiração e a 

disponibilidade de umidade do solo, de forma que nas condições mais secas a inclinação é 

maior (maiores diferenças entre as TSC) e nas mais úmidas é menor (menores diferenças 

entre as TSC). Nemani, Pierce e Running (1993) explicam que ao se observar maior IVDN, 

em condições secas, a TSC observada diminui, originando a inclinação no relacionamento 

entre a temperatura e o índice de vegetação. Se a camada superficial de solo é umedecida por 

precipitação, boa parte da radiação solar absorvida é consumida em evaporação e a TSC 

observada não difere entre a vegetação e o solo, de maneira que a inclinação diminui 

sensivelmente. Esses autores ainda comentam que a inclinação do relacionamento entre a TSC 

e o IVDN é controlada, basicamente, pela umidade superficial, pela FCV, pela topografia e 
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pelas condições meteorológicas locais.  A TSC calculada em função da FCV, como utilizada 

neste trabalho, pode, então, contribuir ainda mais para melhor representar o relacionamento 

mencionado. 

O ISTV é um índice de seca relacionado à umidade do solo (sendo esta a sua 

principal fonte de variação) devido a mudanças na inércia térmica e ao controle evaporativo 

(evaporação e transpiração) na partição líquida da radiação (balanço de energia). Ele é 

baseado numa parametrização do relacionamento contextual entre a TSC e o IVDN, 

conceitual e computacionalmente simples de aplicar, refletindo a variação espacial das taxas 

de evaporação e transpiração do conjunto solo-vegetação, sendo dependente apenas de 

informações derivadas de satélites (SANDHOLT, RASMUSSEN e ANDERSEN, 2002).  

O ISTV tem o potencial de caracterizar o estado de umidade do conjunto solo-

vegetação. Além do mais, segundo Dupigny-Giroux (2007), índices tais como o ISTV 

descrevem as variações relativas nas condições de umidade superficial das quais valores 

absolutos de umidade do solo podem ser derivados aplicando-se técnicas de inversão. De 

acordo, ainda, com Moran et al. (2004), a combinação de informações de umidade superficial 

do solo a partir do sensoriamento remoto por satélites com modelos Soil Vegetation 

Atmosphere Transfer (SVAT), permite a obtenção do perfil vertical de umidade na zona de 

raízes. O conhecimento desse perfil é importante no gerenciamento de bacias hidrográficas. 

Assim, no relacionamento entre a umidade em camadas mais profundas de solo e 

aquela superficial, a umidade do solo no nível de raízes tem sido inferida a partir da umidade 

superficial do solo através de técnicas de assimilação em modelos de superfície 

(HIRABAYASHI et al., 2003). Esses últimos autores também desenvolveram um algoritmo 

que permite estimar a umidade no nível de raízes a partir da umidade superficial analisando-se 

o relacionamento climatológico entre a superfície e as camadas mais profundas. Eles 

utilizaram dados do radar de precipitação do satélite TRMM/PR para dispor da informação da 

umidade superficial do solo. Na realidade, os autores mencionados usaram dados derivados 

do algoritmo de Oki, Seto e Musiake (2000) e Seto (2003) que calcula a umidade superficial 

do solo a partir dos dados do TRMM/PR. Já Stephen et al. (2010) modelaram as propriedades 

físicas de uma das bandas de operação do TRMM/PR em função da umidade do solo e do 

IVDN, com aplicação em região semiárida.   

De acordo, ainda, com Sandholt, Rasmussen e Andersen (2002), no triângulo 

definindo o espaço TSC-IVDN (“modelo do triângulo”, proposto por CARLSON, GILLIES e 

SCHMUGGE, 1995, baseados em CARLSON, GILLIES e PERRY, 1994, e PRICE, 1990), 

várias isolinhas de ISTV, de variadas inclinações, podem ser desenhadas. Como primeira 



 46 

iteração para obter informação sobre o conteúdo de umidade superficial do solo, o ISTV 

apresenta valores iguais a 1 no “lado seco” (disponibilidade limitada de água) e valores iguais 

a 0 no “lado úmido” (máxima evapotranspiração e ilimitada disponibilidade hídrica) podendo 

ser definido como: 

 

   
min

min

minmax

min

TSCbIVDNa
TSCTSC

TSCTSC
TSCTSCISTV

−+
−

=
−

−
=      (13) 

 

onde TSCmin é a mínima temperatura superficial (que pode ser a mais baixa temperatura 

observada no conjunto de dados) no triângulo definindo o lado úmido (que, no modelo, é 

representado, com certa segurança, por uma linha de inclinação nula, nessa temperatura), TSC 

é a temperatura superficial observada em um dado pixel, IVDN é o índice de vegetação 

observado no pixel e “a” e “b” são parâmetros definindo o lado seco, que é modelado segundo 

um ajuste linear aos dados em que o termo a + bIVDN é igual a TSCmax, ou seja, a máxima 

temperatura superficial observada para um dado IVDN. Os parâmetros a e b são estimados a 

partir dos pixels que formam uma área grande o suficiente para representar o intervalo de 

umidades superficiais desde condições úmidas a secas e de solo nu a solo completamente 

vegetado.  

 Segundo Carlson (2007), o formato triangular característico desse método surge 

em virtude da temperatura radiante superficial decrescer com o crescimento da cobertura 

vegetal, onde o seu vértice agudo atesta o estreito intervalo de temperaturas radiantes 

superficiais sobre densa vegetação. 

 No gráfico da TSC contra o IVDN, o seu lado esquerdo representa solo nu desde a 

condição seca até úmida (do topo para baixo, respectivamente). Enquanto a quantidade de 

vegetação verde aumenta ao longo do eixo horizontal, ou seja, enquanto o IVDN cresce, a 

temperatura superficial máxima diminui. Assim, no lado esquerdo e no topo tem-se o solo nu 

seco, sem evaporação e com máxima temperatura superficial, e o solo nu úmido, com máxima 

evaporação e mínima temperatura superficial, na parte inferior esquerda do triângulo. Na 

porção intermediária do triângulo, aparece a cobertura parcial de vegetação verde. No lado 

direito do gráfico, tem-se a plena cobertura vegetal com máxima transpiração e mínima 

temperatura superficial. Esse limite à direita corresponde à resposta da temperatura da 

superfície à máxima transpiração sob alto valor de IVDN.  

 Em baixos valores de IVDN, as variações da TSC correspondentes às condições 

de máxima evaporação e sem evaporação são controladas diretamente pela umidade 
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disponível na superfície do solo. Em grandes valores de IVDN, elas estão associadas à 

transpiração da vegetação. Nesse caso, as variações entre os domínios de máxima transpiração 

e sem transpiração ocorrem em resposta a variações na resistência da vegetação à 

transpiração, segundo Nemani, Pierce e Running (1993). 

 Segundo Tenenbaum (2009), a inclinação do lado seco representa, portanto, um 

bom indicador geral da condição de umidade superficial do solo de toda a região considerada 

(todo o conjunto de pixels sob observação), de forma que quanto maior for a inclinação 

negativa mais seca será essa condição (maiores diferenças entre as TSC).  

 Ainda segundo o autor anteriormente mencionado, a determinação também do 

lado úmido (e não apenas do lado seco, como feito por Nemani e Running (1989) e Nemani, 

Pierce e Running (1993)) permite uma descrição por pixel das condições de umidade. Essas 

duas linhas possibilitam descrever a amplitude de temperaturas e o grau de umidade para cada 

valor de IVDN. Assim, o ISTV corresponde a um artifício algébrico para calcular a posição 

de um pixel no espaço TSC-IVDN com respeito aos lados seco e úmido. 

Na Figura 12 (a e b), tem-se a representação gráfica do modelo triangular 

mostrando o espaço TSC-IVDN com algumas isolinhas de ISTV. A nuvem de pontos (TSC, 

IVDN) aparece aproximadamente dentro do triângulo. A equação anterior que fornece o ISTV 

é, ainda, equivalente à razão entre as grandezas A e B referentes a um determinado ponto do 

espaço TSC-IVDN, de forma que quando A tende a zero, o ISTV tende a zero, e quando A 

tende a B, o ISTV tende a 1.  O valor TSCmax1 é dado por a + bIVDN1.  
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      (a)   

   (b)   
             Figura 12 – Espaço TSC-IVDN no modelo triangular (a) e a definição do ISTV nesse espaço (b).   

 

 

 De acordo com Nemani, Pierce e Running (1993), os pixels (não contaminados 

por nuvens) na parte superior do conjunto de pontos que forma o espaço TSC-IVDN e dos 

quais se obtêm a reta de regressão que forma o lado seco, representam áreas iluminadas pelo 

Sol que estão em equilíbrio com as condições de troca de energia. Diferenças nas frações das 

áreas iluminadas pelo Sol e na sombra, no pixel AVHRR, contribuem para a variação da TSC 

para um mesmo valor de IVDN. Quando a fração de área iluminada, vista pelo sensor, 

aumenta, também crescem a TSC e o IVDN. Portanto, os pixels iluminados pelo Sol que têm 

a mais alta temperatura para um mesmo valor de IVDN aparecem na parte superior da nuvem 

de pontos do espaço TSC-IVDN.  
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 Ainda segundo os autores acima mencionados, a fração de cobertura de vegetação 

tem influência sobre a temperatura da superfície a ser estimada pelo sensor, da seguinte 

forma: quando o ângulo de visada aumenta a partir do ponto subsatélite, a fração observada de 

solo nu diminui resultando em mais baixas temperaturas inferidas a partir do satélite. Assim, 

mais uma vez se ressalta a importância do algoritmo escolhido de cálculo da TSC como 

função da FCV.  

 Sandholt, Rasmussen e Andersen (2002) ainda comentaram que a incerteza do 

ISTV é maior para grandes valores de IVDN em que as isolinhas de ISTV são muito próximas 

umas das outras. A simplificação do modelo triangular em contraste ao modelo trapezoidal 

(detalhado adiante) adiciona incerteza ao ISTV para grandes valores de IVDN. Além disso, 

como o lado úmido é modelado na forma de uma linha horizontal paralela ao eixo dos IVDN, 

ao contrário do modelo trapezoidal em que ela é inclinada, isso pode levar a uma 

superestimação do ISTV para pequenos valores de IVDN.        

 Na Figura 13, tem-se a representação esquemática do modelo do trapézio 

(MORAN et al., 1994). Nele, o ponto A representa o solo nu seco, B o solo nu saturado de 

umidade e o ponto C a cobertura vegetal plena sem estresse hídrico.   

 

 

         
   Figura 13 – Espaço TSC-IVDN no modelo do trapézio.   
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 Nesse modelo, o ISTV pode ser definido como: 

 

   
)()(
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+−+

+−
=       (14) 

 

onde a1+b1IVDN é a TSCmin (lado úmido) e a2 + b2IVDN é a TSCmax (lado seco). 

 A Figura 14 mostra a relação do ISTV com o estado de umidade superficial do 

solo, de forma que quando o índice é igual a zero tem-se umidade de 100% (completamente 

úmido), e quando o índice é igual a um tem-se umidade de 0% (completamente seco). 

 

 

       
Figura 14 – Relação do ISTV (acima da linha) com o estado de umidade superficial do solo (abaixo da linha): 
ISTV = 0 (100% de umidade) e ISTV = 1 (0% de umidade).  
 

 

 Portanto, a umidade superficial fracional (ou, equivalentemente, a percentual 

quando multiplicada por 100) é dada por 

 

       ISTVfracionalumidade −= 1       (15) 

 

       100xfracionalumidadepercentualumidade =                              (16) 
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3. METODOLOGIA 

 

 

 A seguir é apresentada em detalhes e em subitens a metodologia adotada, 

relatando-se a seleção das áreas-alvo de teste e das imagens de satélite utilizadas, a calibração 

e o processamento das imagens, a aplicação do método abordado e os estudos comparativos 

que tentam demonstrar a qualidade do mesmo.  

 

 

3.1 Seleção das áreas-alvo de teste 

 

 

 Em virtude da existência de dados in situ de umidade do solo (dados estes muito 

raros no estado do Ceará), foi escolhida, para testar a metodologia adotada, uma área-alvo que 

contém uma pequena bacia hidrográfica, experimental, de 12,0 km2, chamada BEA, no Ceará. 

Ela está inserida na bacia do reservatório Benguê (964 km2) o qual pertence à Bacia do Alto 

Jaguaribe (25.000 km2), e situada na Estação Ecológica de Aiuaba (pertencente ao Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais – IBAMA), no município homônimo, 

no sudoeste cearense, Sertão de Inhamuns, com três sondas automáticas de medição in situ de 

umidade do solo.  

 A BEA é coberta por caatinga arbustiva-arbórea e controlada, em seu exutório, 

por um reservatório (Açude Boqueirão) com capacidade de 60 mil m3. Suas altitudes variam 

entre 530 e 670 metros e seu rio principal tem comprimento de 6,1 km. Criada em 2002 por 

meio de um projeto executado pela UFC, são monitorados diversos dados do ciclo hidrológico 

(precipitação, interceptação, evaporação, umidade do solo, etc.), nessa microbacia, desde 

janeiro de 2003. Seu índice de aridez é 0,26 e sua precipitação média anual é de 650 mm. 

Dentre os vários dados monitorados, tem-se a umidade do solo, com medição horária, a 15 cm 

de profundidade (ARAÚJO e PIEDRA, 2009).  

 Como a BEA representa uma microbacia hidrográfica compreendendo uma área 

de no máximo 10 pixels de imagem de satélite NOAA, foi escolhida uma área-alvo maior (da 

ordem de 57 km de lado) envolvendo a mesma para aplicação e teste da metodologia proposta 

que, preferencialmente, depende de uma área maior, pois uma pequena nuvem de pixels do 

espaço TSC versus IVDN dificulta a aplicação do método. Além do mais, o tamanho da área-
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alvo escolhida se assemelhou às dimensões de um pixel do satélite Aqua (sensor AMSR-E), 

para comparação com informações de umidade média do solo fornecidas por esse satélite. 

 Na Figura 15, tem-se imagem do satélite NOAA-17 com a localização da área-

alvo envolvendo a BEA. A latitude mais ao norte da área-alvo corresponde a 6,317º S e mais 

ao sul a 6,840º S. A longitude mais a leste corresponde a 39,855º O e a mais a oeste a   

40,383º O. 

 

        

        (a) (b) 

Figura 15 – Localização da área-alvo envolvendo a BEA (retângulo amarelo de 57 km de lado), no Ceará, em 

imagem AVHRR, canal 2, do satélite NOAA-17 (a), e localização da BEA na Bacia do Alto Jaguaribe e na 

Bacia do Benguê (Fonte: Grupo de Estudos Hidrossedimentológicos do Semiárido (Hidrosed), UFC) (b). 

 

 

 Na Figura 16 é apresentado um exemplo de IVDN obtido para a área-alvo 

envolvendo a BEA (Figura 15) mostrando (em localização aproximada) os três pontos de 

medição in situ da umidade do solo da microbacia experimental. Observa-se que os pontos de 

medição in situ (únicos disponíveis), próximos entre si, cobrem apenas uma pequena parte da 

área-alvo que é bem maior do que a área da BEA, onde estão localizadas as sondas de 

umidade do solo. Semelhantemente à Figura 11, verdes mais intensos indicam maior 

cobertura de vegetação verde. Observe-se que, aproximadamente, a metade norte (parte 

superior da figura) da área-alvo apresenta cobertura vegetal verde menos expressiva que a 

metade sul. Isso é interessante para se testar a sensibilidade da metodologia nas áreas menos 

vegetadas bem como nas mais vegetadas. Aparece, na figura, uma foto de diversos 
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instrumentos de medição instalados e operando no Ponto 1 da BEA, onde também se fazem 

registros da umidade do solo.  

 

 
  40,38º O                                              6,32º S   39,86º O 

 (a)    (b) 
             6,84º S 

Figura 16 – IVDN obtido para 15/07/2006, 9:32 h local, satélite NOAA-17, para a área-alvo envolvendo  a  BEA  

(Figura 15) e mostrando os três pontos (em localização aproximada, como pequenos círculos numerados) de 

medição in situ da umidade do solo na BEA. Coordenadas geográficas dos pontos: 1 (40° 17,39 O, 6° 42,29 S),  

2 (40° 18,47 O, 6° 42,85 S) e 3 (40° 16,42 O, 6° 43,76 S). Norte em cima, na figura (a). Foto de instrumentos de 

medição no Ponto 1 da BEA (junho de 2009). Fonte: Hidrosed – UFC (b).  

 

 

 Foi escolhida outra área-alvo (Figura 17), também da ordem de 57 km de lado, 

que fosse bem representativa do Sertão semiárido cearense, e compreendendo partes dos 

municípios de Acopiara, Jucás, Iguatu, Cariús e Saboeiro, para se verificar, ainda que 

rapidamente, a aplicabilidade da metodologia abordada. Essa segunda área-alvo se situa a 

nordeste da primeira área-alvo, com altitudes mais baixas do que esta e situada mais próxima 

do centro do estado. Nessa segunda área não havia dados in situ de umidade do solo. A 

latitude mais ao norte da área-alvo corresponde a 6,083° S e mais ao sul a 6,607° S. A 

longitude mais a leste corresponde a 39,323° O e a mais a oeste a  39,850° O. 
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Figura 17 – localização da área-alvo (retângulo amarelo) envolvendo partes dos municípios de Acopiara, Jucás, 

Iguatu, Cariús e Saboeiro, no Ceará, em imagem AVHRR, canal 2, do satélite NOAA-17. Note-se um grande 

reservatório (em tom escuro, à direita) dentro dessa área. Observa-se, ainda, o Açude Orós (fora da área-alvo e 

próximo dela). 

 

 

3.2  Seleção das imagens de satélite 

  

 

 Foi selecionado o ano de 2006 como fonte de imagens AVHRR/NOAA em 

virtude desse ano ter se apresentado mais regular, em relação aos últimos anos, na aquisição 

de imagens pela estação HRPT (High Resolution Picture Transmission) de recepção NOAA 

da FUNCEME. A recepção de imagens, por essa estação, em anos mais recentes foi menos 

regular em virtude de problemas técnicos na mesma que, atualmente, já foram devidamente 

corrigidos.  

 Apesar das passagens diárias do satélite NOAA-17 sobre o estado do Ceará, não 

existia um grande número de imagens à disposição devido à preferência que se deu a imagens 

em que as áreas-alvo estivessem próximas ao ponto subsatélite (imediatamente abaixo do 

satélite, onde a resolução espacial é a melhor possível) e que se apresentassem completamente 

isentas de nuvens. 

 O satélite da série NOAA escolhido foi o NOAA-17 (lançado em 2002) graças às 

suas passagens diárias, diurnas, próximas ao meio da manhã, sobre o estado do Ceará. Não foi 

utilizado o satélite NOAA-18, colocado em operação posteriormente ao NOAA-17, porque 

suas passagens diurnas ocorriam no início da tarde, quando é possível se ter, de acordo com 

Jackson (1980), um estado hidrológico das primeiras camadas de solo mais distante das 
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condições de equilíbrio devido à maior variabilidade dos estoques de energia e água. Quanto 

ao satélite NOAA-19, que é o mais novo da série (ele começou a operar a partir de 2009), 

suas imagens não foram escolhidas devido às suas passagens diurnas também ocorrerem em 

torno do início da tarde.  

 A escolha das imagens foi baseada na visualização das mesmas, no canal 1 

(visível), no formato “jpg”, arquivadas na FUNCEME. 

 Para a área-alvo em torno da BEA, foram selecionadas cinco imagens de satélite 

(16/01/2006, 26/06/2006, 15/07/2006, 28/07/2006 e 05/08/2006), compreendendo a primeira 

imagem o período da pré-estação antecedendo a estação chuvosa local (que começa em 

fevereiro), e as demais imagens a época que imediatamente segue essa estação (que finda em 

maio) adentrando no semestre seco (ou muito pouco chuvoso, da segunda metade do ano). 

Algumas vezes, na pré-estação chuvosa pode ser observada uma elevação na umidade 

superficial do solo em virtude da ocorrência de algumas chuvas, principalmente no sul do 

Ceará (incluindo a área-alvo com a BEA). Após a estação chuvosa (em que, nesta, se registra 

o máximo de umidade) se verifica um progressivo declínio da umidade do solo com a 

diminuição ou cessação da precipitação. Em geral, com a forte insolação e a alta taxa de 

evaporação, a superfície do solo cearense seca relativamente rápido após a estação chuvosa, 

notadamente no seu Sertão semiárido. As datas escolhidas tentaram, pois, capturar os 

processos de variação da umidade antes e depois (período de transição) da estação chuvosa 

(que vai de fevereiro a maio) e adentrando no período seco (típico do semiárido). Porém, isso 

não quer dizer que a metodologia abordada não possa ser utilizada dentro da estação chuvosa, 

apesar da dificuldade maior nesse período em decorrência da maior presença de nuvens.   

 Na Figura 18, tem-se uma imagem AVHRR, no canal visível, fornecida pelo 

satélite NOAA-17, em época antecedendo a estação chuvosa do Ceará (primeira imagem 

selecionada) e cobrindo parte do território brasileiro. Observa-se expressiva cobertura de 

nuvens no centro-norte do Ceará. 
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Figura 18 – Imagem AVHRR canal 1 (visível), em tons de cinza, fornecida pelo satélite NOAA-17 em 

16/01/2006 às 10:05 h local.  

 

 

 Na imagem do satélite NOAA-17, de 16/01/2006, na figura anterior, da pré-

estação chuvosa, havia um pouco de nebulosidade na parte sul da área-alvo contendo a BEA, 

mas ela foi uma das que apresentou menor cobertura de nuvens nesse mês.  

 Durante o período da estação chuvosa, é geralmente observado um apreciável 

aumento da cobertura de nuvens sobre o Ceará, reduzindo o número de imagens NOAA 

possíveis de serem utilizadas. Não são muitos os dias, nesse período, em que se tem grandes 

áreas completamente sem nuvens, a não ser em anos secos ou muito secos. Geralmente, se 

elas não apresentam uma apreciável cobertura de nuvens, elas têm alguma nebulosidade 

presente de forma a dificultar a observação da superfície no canal visível. Em fevereiro e 

maio de 2006 havia, por exemplo, pelo menos duas imagens apropriadas (sem nebulosidade) 

fornecidas pelo NOAA-17, para a área-alvo envolvendo a BEA, nos dias 18 e 29, 

respectivamente, mas nos meses de março e de abril (que representam os picos de 

precipitação da estação), desse ano, não foram identificadas imagens completamente sem 

nuvens na área-alvo mencionada. O máximo que se poderia obter, nesses casos, seria a 

observação de algumas partes da área-alvo e não de toda ela. Entretanto, é possível se fazer 

uma composição de algumas imagens obtidas em dias próximos. A parte com presença de 
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nuvens, da área-alvo, em um determinado dia, pode ser compensada com essa mesma parte 

sem nuvens num outro dia próximo.  

 Quanto ao período entre setembro e dezembro existiam várias imagens do satélite 

NOAA-17 adequadas à utilização, mas elas não foram processadas porque se desejava testar a 

metodologia, como já mencionado, principalmente em períodos mais próximos da estação 

chuvosa (na tentativa de se observar uma maior variação temporal da umidade), mas essa 

metodologia é apropriada para o monitoramento da umidade superficial do solo ao longo de 

qualquer momento do ano.  

 Ressalte-se, ainda, que as imagens selecionadas tiveram os seguintes horários 

iniciais locais: 10:06 h (16/01), 10:09 h (26/06), 9:32 h (15/07), 09:33 h (28/07) e 09:50 h 

(05/08). As duas primeiras ocorreram um pouco mais tarde do que as três últimas. 

Geralmente, a duração da passagem do satélite se situa em torno de 15 minutos, de forma que 

se ela inicia às 9:32 h, finaliza em 9:47 h local.  

 As imagens NOAA-17 escolhidas (cada uma com cerca de 130 MB de tamanho e 

armazenadas em fitas DDS-3, de capacidade de 24 GB, e com dados na forma bruta) foram 

processadas no software TeraScan (fabricado pela SeaSpace Corporation, EUA) que é 

específico para trabalhar com as mesmas. Esse software foi o mesmo que fez a recepção dos 

sinais enviados pelos satélites e que foram convertidos em imagens na estação HRPT/NOAA 

da FUNCEME. Existem, a nível internacional, outros softwares de processamento e 

visualização HRPT/NOAA.  

 

 

3.3 Calibração das imagens de satélite  

 

 

 Foram usados os canais 1 (visível), 2 (infravermelho próximo), 4 (termal) e 5 

(termal) do sensor AVHRR equipando o satélite NOAA-17. 

 Os coeficientes de calibração dos canais AVHRR 1 e 2 foram atualizados no 

software TeraScan, de recepção e processamento das imagens de satélite. O software usa o 

valor de calibração disponível antes e o valor disponível depois do dia em consideração para 

calcular, por meio de uma interpolação, o valor do dia da passagem do satélite. A seguir, é 

reproduzido, para ilustrar o procedimento mencionado, parte do processamento 

computacional da imagem do dia 26 de junho de 2006, usando-se a função hrptin (de ingestão 

dos dados), do software TeraScan. A função hrptin chama, automaticamente, a função 
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avcalget (que, por sua vez, usa a avcal) para a calibração dos canais 1 e 2. A função avcal usa 

dados ASCII do arquivo avcal.coef (específico para a época em consideração e obtido a partir 

dos elementos orbitais dos satélites, próximos da época em consideração) gerando os 

intercepto-y e a inclinação da equação de calibração linear de cada canal. Onde aparece 

2006.177, no exemplo dado, o número 177 corresponde ao dia Juliano referente a 26 de junho 

de 2006. O programa utiliza, no exemplo considerado, os dados referentes aos dias Julianos 

164 e 192 de 2006 para calcular os coeficientes de calibração para o dia 177.  

 
pass partition 1: noaa-17 2006/06/26 13:09:29.145 with AHVRR Channel 3A 
20060626.1308.n17.avhrr: Creating ... 
 
avcalget: Loading visible calibration coefs for noaa-17 2006.177 
 
noaa-17/avcal.coef: noaa-17 Channel 1 interpolated 
noaa-17/avcal.coef: noaa-17 2006 164 0.055180 -2.208000 502 0.162000 -55.730000 
noaa-17/avcal.coef: noaa-17 2006 192 0.055180 -2.208000 502 0.162000 -55.740002 
noaa-17/avcal.coef: noaa-17 2006 177 0.055180 -2.208000 502 0.162000 -55.734642 
 
noaa-17/avcal.coef: noaa-17 Channel 2 interpolated 
noaa-17/avcal.coef: noaa-17 2006 164 0.066490 -2.610000 501 0.197900 -68.519997 
noaa-17/avcal.coef: noaa-17 2006 192 0.066450 -2.609000 501 0.197800 -68.480003 
noaa-17/avcal.coef: noaa-17 2006 177 0.066471 -2.609536 501 0.197854 -68.501427 
 

 Os dados brutos (raw counts) foram, ao final do processamento pelo hrptin, 

transformados, no TeraScan, em unidades de albedo x 100%, para esses canais.  

 Com relação à calibração dos canais infravermelhos termais 4 e 5 do AVHRR, o 

software TeraScan lê no cabeçalho da imagem os valores de referência raw counts medidos 

em alvos internos, do satélite, e alvos espaciais, e calcula os coeficientes de calibração para a 

passagem em particular de acordo com a teoria física descrita no NOAA KLM User’s Guide, 

Section 7.1, da NOAA. A partir daí, os valores brutos são transformados em temperaturas de 

brilho, em graus Celsius.  

 Esses processos correspondem à fase de calibração radiométrica dos dados.  

 

 

3.4 Processamento das imagens de satélite 

 

 

 O tempo de processamento de cada imagem no software TeraScan, desde os dados 

brutos até se dispor das imagens AVHRR (nos canais visível, infravermelho próximo e 

infravermelho termal) é rápido, de apenas alguns minutos. 
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 O processamento de cada imagem envolveu a utilização do recurso sharpen 

(MANSTEIN e GESELL, 1991) que subtrai de cada pixel qualquer contaminação causada por 

sobreposição de pixels adjacentes. O canal é filtrado por meio de um algoritmo de 

deconvolução. Esse filtro foi utilizado devido ao fato de que as linhas sucessivas de pixels, na 

varredura do radiômetro AVHRR, se sobrepõem umas às outras mais e mais em direção ao 

término dessas linhas porque os pixels se tornam maiores nessa direção. Ele foi aplicado sobre 

todos os canais AVHRR (1, 2, 4 e 5) utilizados no processamento. Porém, como nas imagens 

escolhidas as área-alvo se situaram próximas ao ponto subsatélite, o recurso utilizado não teve 

grande influência. 

 Também foi usado o recurso geo_correct que redistribui os pixels ao longo de 

cada linha de varredura de maneira que eles adquiram um tamanho próximo daquele do ponto 

subsatélite (1,1 x 1,1 km), pois nos extremos das linhas os pixels alcançam dimensões de 2,3 x 

6,24 km. Os dados foram, então, geometricamente corrigidos para se compensar os efeitos de 

curvatura do nosso planeta. Contudo, esse recurso também não teve forte influência porque 

nas imagens escolhidas as área-alvo se situaram próximas ao ponto subsatélite. 

 Foi feita, ainda, a correção do ângulo zenital solar através do recurso solar_corr. 

O ângulo zenital solar é o ângulo formado entre a vertical local e a linha que liga o centro do 

Sol ao local. Com as passagens do satélite NOAA-17 entre cerca de 9:32 h e 10:09 h local, 

calculou-se uma elevação do Sol de aproximadamente 60 graus (ângulo zenital solar de 30 

graus) para o horário mais cedo e 67,5 graus (ângulo zenital solar de 22,5 graus) para o 

posterior, de forma que os cossenos dos ângulos zenitais do Sol ficaram em 0,87 para o 

primeiro caso e 0,92 para o segundo. Dessa forma, foram adotados, para o parâmetro de 

processamento chamado min_sun_cos, esses valores (aproximados, pois os valores exatos 

dependem da latitude do local, da declinação solar e do ângulo horário do instante em questão 

em função da hora solar). 

 O recurso fix_missing, também disponível no software mencionado, não foi 

utilizado no processamento dos dados. Ele preenche linhas ruins ou inexistentes com linhas 

imediatamente vizinhas. 

 As imagens, compreendendo os canais espectrais 1, 2, 4 e 5, foram processadas 

para uma área de interesse cobrindo grande parte do litoral brasileiro para facilitar a 

“navegação” (geolocalização dos pixels) da imagem. Em seguida, elas foram transformadas 

em projeção mercator. O software TeraScan, que faz o processamento dos dados de satélite, 

realiza uma relativamente boa navegação da imagem, mas esta pode conter erro da ordem de 

alguns pixels (de 1 a 3, por exemplo) que geralmente não é fácil de determinar devido à baixa 
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resolução espacial do sensor AVHRR/NOAA. A imagem foi, então, reduzida para apenas 

uma área quadrada envolvendo a BEA (e também para a outra área-alvo de teste) e com lado 

de pouco mais de 57 km (53 pixels do satélite). 

 Não foi utilizada a função outliers, do TeraScan, que identifica e elimina dados 

espúrios (ou de “ruído”) preenchendo-os com dados vizinhos. 

 

 

3.5 Aplicação da metodologia de obtenção do ISTV 

 

 

 Como parte fundamental da metodologia abordada, foi usada a função emathp, do 

software TeraScan, onde foram definidas (numa espécie de script construído para este 

trabalho) as variáveis utilizadas e foram montadas as expressões para serem efetuados os 

cálculos (em número de 13) necessários à obtenção do ISTV para cada pixel das áreas-alvo 

nas imagens utilizadas. Esses cálculos envolveram (no emathp): a obtenção do IVDN, a FCV 

como scaled NDVI, a FCV como sugerida por Baret, a FCV dada pelo SDVI, a TSC (método 

de Kerr) usando-se as três formas mencionadas de FCV, e o ISTV a partir do IVDN e das 

TSC com as três formas de FCV, tanto no modelo triangular quanto no modelo trapezoidal.  

 No Apêndice tem-se cópia do script, com a emathp, para a obtenção do ISTV a 

partir das informações derivadas do satélite NOAA-17. Nele, os canais AVHRR 1 e 2 foram 

utilizados em unidades de albedo e os canais AVHRR 4 e 5 em graus Celsius.   

 Cumpre destacar que a FCV é frequentemente calculada pelo scaled NDVI. 

Assim, a TSC dada pelo método de Kerr pode usar a FCV expressa pelo scaled NDVI. Neste 

trabalho, essa temperatura também foi calculada pela FCV dada pelo método de Baret (citado 

por JIANG et al., 2006) e pelo SDVI (JIANG et al., 2006), formulações estas consideradas 

mais aperfeiçoadas, que podem fornecer resultados mais satisfatórios. Não foi testada a FCV 

dada pelo scaled NDVI ao quadrado (outra variante relativamente comum) conforme já foi 

mencionado anteriormente. 

 Outro ponto importante, neste trabalho, foi a utilização, no espaço TSC-IVDN, do 

modelo trapezoidal, além do triangular, para a estimativa da umidade superficial do solo pelo 

ISTV a fim de se observar uma possível maior qualidade do modelo trapezoidal quando 

comparado ao triangular.  

 Foi criada, também, uma paleta de cores, no TeraScan, para a representação do 

ISTV. Nessa paleta, as variações de azul indicam a variabilidade encontrada nas regiões 
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úmidas, e as variações de laranja a variabilidade das regiões secas. Os limites dessa paleta se 

situam, na teoria, entre 0 (úmido, azul mais escuro) e 1 (seco, laranja mais claro) mas, na 

prática, pode-se ter esses limites variando em torno de 0 e de 1, tais como valores 

ligeiramente menores do que zero ou ligeiramente maiores do que 1. 

 Porém, a paleta de cores criada para representar o ISTV não cobre o mesmo 

intervalo de valores nas diferentes imagens. O processo de cálculo do índice no software 

usado não se limita exatamente ao intervalo [0,1], mas varia, irregularmente, um pouco fora 

dele. Dessa forma, cada tom colorido não se refere ao mesmo valor de ISTV entre as imagens. 

Para corrigir isso, é necessário se fazer um enhance, em cada campo colorido de ISTV, para 

se tentar limitar ao máximo possível o índice ao intervalo [0,1], de forma que cada campo se 

torna passível de comparação com outros. Com essa padronização, é possível mostrar (e 

monitorar) mais fidedignamente a variação da umidade ao longo do tempo.  

 Os valores de certos parâmetros tais como o IVDN observado correspondente ao 

pixel de solo nu (ou praticamente nu) e o IVDN observado do pixel completamente vegetado 

(ou mais densamente vegetado), que foram usados nas formulações incluídas no Apêndice, 

notadamente no cálculo das FCV, foram obtidos dos campos de imagens processadas para as 

áreas-alvo em consideração. Também foram obtidos de forma semelhante os valores de 

albedo (canais AVHRR 1 e 2) desses pixels. 

 Foi usado, ainda, o software OriginPro8 (OriginLab) para serem desenhadas as 

nuvens de pontos (pixels) dos espaços TSC versus IVDN e para a obtenção dos coeficientes 

das equações das retas de regressão dos lados secos e úmidos desses espaços, nos modelos do 

triângulo e do trapézio. Foram escolhidos alguns pontos específicos das nuvens de pixels dos 

espaços TSC-IVDN nos extremos superiores dos triângulos e dos trapézios e nos extremos 

inferiores dos trapézios para se fazer os ajustes lineares e encontrar os coeficientes dos 

mesmos, que entram nas formulações incluídas no Apêndice. 

 Para a determinação da TSC mínima no modelo triangular foi suficiente utilizar o 

menor valor de temperatura nas nuvens de pixels do espaço TSC-IVDN. 

 

 

3.6 Estudos comparativos 

  

 

 O ISTV depende do IVDN e da TSC. A qualidade do IVDN inferido a partir de 

satélites meteorológicos de órbita polar da série NOAA é reconhecida pela comunidade 
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científica já há muitos anos. Assim, é importante uma boa estimativa da TSC por satélite 

NOAA no cômputo desse índice. Medidas de TSC durante o dia, com resolução de 1 km, 

feitas a partir do sensor MODIS do satélite Terra (precisão de 1 K em condições de céu claro), 

de órbita polar, foram, então, comparadas qualitativamente com medidas dessa temperatura 

pelo satélite NOAA-17, em termos de reprodução de padrões. Os dados MODIS/Terra 

(obtidos da Internet através do Data Library pertencente ao International Research Institute 

for Climate and Society – IRI, EUA) compreendem composições de 8 dias (tecnicamente 

chamadas produtos MOD11A2) que representam as médias das temperaturas medidas nesse 

período de tempo (na realidade, entre 2 e 8 dias de passagens diárias do satélite, do produto 

MOD11A1). O algoritmo usado na geração do MOD11A2 utiliza informações de 

emissividade estimadas pelo sensor MODIS. É conveniente relembrar que o algoritmo 

utilizado neste trabalho não faz uso de informações de emissividade superficial. 

 Dados in situ de umidade do solo (15 cm de profundidade) da BEA foram 

comparados com dados de umidade superficial do solo (primeiro centímetro superficial) 

inferidos a partir do satélite NOAA-17 segundo a metodologia proposta. Foram extraídos os 

valores de ISTV nos pixels, de cada imagem, com as coordenadas geográficas dos pontos de 

medição in situ. Ressalte-se que o ideal seria dispor de dados in situ da umidade do solo a 

pelo menos 5 cm de profundidade pois a superfície é considerada, em geral, os primeiros        

5 cm, sendo que alguns autores, conforme já mencionado, consideram até 10 cm de 

profundidade.  

 A Figura 19 mostra a variação da umidade do solo in situ (15 cm de profundidade) 

nos três pontos de medição da BEA (Figura 16), para a época fora do período da estação 

chuvosa que se situa entre fevereiro e maio, e que abrange as imagens de satélite usadas. O 

gráfico vai até o mês de outubro enquanto que a última imagem de satélite usada é de agosto. O 

primeiro valor in situ antes da estação chuvosa se refere a 16 de janeiro de 2006 com medição 

feita às 10 h local. O primeiro valor após a estação chuvosa diz respeito a 1 de junho de 2006 às 

9:45 h local. Os horários das medições in situ utilizadas na obtenção do gráfico variaram entre 

9:30 h e 10:15 h local para corresponderem aos horários das imagens do satélite NOAA-17, em 

cada data considerada. Em 26 de junho a medição in situ correspondeu às 10:10 h local, 15 de 

julho às 9:30 h local, 28 de julho às 9:30 h local e 5 de agosto às 9:50 h local. As diferenças 

observadas entre os três pontos de medição podem ser devidas a características locais variáveis 

entre esses pontos como, por exemplo, a cobertura vegetal mais desenvolvida em P1 do que em 

relação a P2 e P3. 
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Figura 19 – Umidade do solo (%) a 15 cm de profundidade para os três  pontos  (P1, P2, P3)  de  medição in  situ 

da BEA para 2006 (não aparecem os dados de fevereiro a maio). As coordenadas dos pontos estão referenciadas 

na Figura 16. Dias: 16/01 (I), 26/06 (II), 15/07 (III), 28/07 (IV) e 05/08 (V). Fonte: Hidrosed – UFC.  

  

  

 As informações de umidade derivadas do satélite NOAA-17 também foram 

comparadas com a umidade superficial do solo a partir do sensor AMSR-E a bordo do satélite 

Aqua. A média calculada a partir das informações provenientes do satélite NOAA-17, sobre 

toda a área-alvo envolvendo a BEA, foi comparada à média feita pelo satélite Aqua, pois o 

tamanho da área-alvo escolhida foi equivalente ao que é amostrado pelo sensor AMSR-E.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 A seguir, são apresentados os campos de TSC sobre as áreas-alvo escolhidas, nas 

variações testadas, e obtidos por meio das imagens NOAA-17 (sensor AVHRR) que foram 

selecionadas, juntamente com campos de TSC provenientes do satélite Terra (sensor MODIS), 

para se observar, qualitativamente, padrões espaciais concordantes de temperatura fornecidos 

a partir dos dois satélites (e diferentes algoritmos utilizados). Não foi feita uma diferença 

quantitativa entre os campos dados pelos dois satélites porque não se dispunha dos valores de 

cada pixel referente ao satélite Terra. Havia, na fonte em que as informações desse satélite 

foram buscadas, para comparação com os dados a partir do satélite NOAA-17, apenas o 

recurso de se obter figuras dos campos de TSC das áreas desejadas. Os campos de TSC a 

partir dos dois satélites têm exatamente as mesmas dimensões e mesmas coordenadas 

geográficas. 

 Também aparecem os espaços TSC-IVDN, para todos os casos estudados, para se 

verificar os formatos dos mesmos, suas particularidades e diferenças entre eles. São 

mostrados, ainda, alguns ajustes lineares que foram feitos nas nuvens de pixels desses espaços 

e que fazem parte do método de obtenção do ISTV nos seus dois modelos de apresentação.  

 Em seguida, são, afinal, apresentados os campos de umidade superficial do solo 

representada pelo ISTV nos dois modelos que calculam esse índice. Esses campos, das áreas-

alvo estudadas, correspondem às mesmas dimensões e coordenadas geográficas dos campos 

de TSC.  

 Foram mostrados e analisados alguns campos de FCV e de IVDN, da área-alvo 

envolvendo a BEA, para se observar as semelhanças e diferenças entre eles.  

 Campos de TSC derivados da imagem NOAA-17 de 26 de junho de 2006 e dois 

pixels de TSC diferentes, escolhidos aleatoriamente nesses campos, foram usados para se 

verificar se as temperaturas dos mesmos se relacionavam, aproximadamente, com a cobertura 

vegetal dada pela FCV.  

 Também se observou a apresentação dos campos de umidade superficial do solo 

pelo ISTV, a partir da imagem NOAA-17 de 26 de junho de 2006, nas suas variantes, e nos 

dois pixels anteriormente mencionados, para se estudar os seus comportamentos. 

 Diversas análises foram feitas, em seguida, a cerca dos resultados obtidos, 

principalmente envolvendo os campos de ISTV representando a umidade superficial do solo, 

as comparações com dados in situ e dados de satélites, bem como discussão sobre os mesmos. 
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 Assim, baseada nas imagens AVHRR do satélite NOAA-17, de 16/01/2006, a 

Figura 20 mostra as TSC segundo o algoritmo de Kerr com as FCV dadas pelo scaled NDVI, 

Baret e SDVI para a área-alvo envolvendo a BEA. Também aparece na figura, para 

comparação com os resultados obtidos a partir do satélite NOAA-17, um campo diurno de 

TSC (composição de até oito dias) gerado pelo satélite Terra.  

 

 (a)  (b) 

(c) (d) 

Figura 20 - Campos de TSC de Kerr para a área-alvo envolvendo a BEA e para FCV dada pelo scaled NDVI (a), 

Baret (b) e SDVI (c), para 16/01/2006, 10:05 h local, satélite NOAA-17. Campo diurno de TSC (Fonte: 

USGS/LandDAAC) gerado pelo satélite Terra para a mesma área e para o período de 9/01 a 16/01/2006 (d). 

Norte para cima em todos os campos, que têm as mesmas coordenadas geográficas da área-alvo referida. 

  

 

 Observou-se que os três campos de TSC a partir das imagens AVHRR/NOAA-17 

foram muito semelhantes entre si. A pequena variação entre as formas testadas pode ser 

notada pela ligeira diferença dos valores extremos de temperatura definindo as escalas de 
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cores dos campos. Ao comparar-se, qualitativamente, esses campos com o gerado a partir do 

satélite Terra, verificou-se que o padrão geral de temperaturas exibiu certa semelhança, exceto 

em parte da região sul da área-alvo, onde havia a presença de alguma nebulosidade nas 

imagens fornecidas pelo satélite NOAA-17. Essa nebulosidade contribuiu, inclusive, para o 

registro de baixas temperaturas nos campos de TSC obtidos a partir desse satélite. 

 Na Figura 21, tem-se os espaços TSC-IVDN para a TSC segundo Kerr e usando 

FCV pelo scaled NDVI, Baret e SDVI, para a área-alvo envolvendo a BEA. Eles se 

mostraram muito parecidos, nas escalas usadas nos gráficos. Diferença um pouco maior 

ocorreu principalmente para a TSC com FCV dada pelo SDVI.  

 

 

(a) (b) (c) 

Figura 21 - Espaços TSC-IVDN com TSC de Kerr para FCV como scaled NDVI (a), Baret (b) e SDVI (c), para 
16/01/06, 10:05 h local, área-alvo envolvendo a BEA e satélite NOAA-17.  
 

 

 Como havia a presença de alguma nebulosidade em parte da região sul da área-

alvo em consideração, observou-se que as nuvens de pixels dos espaços TSC-IVDN se 

espalharam em relação aos seus agrupamentos principais, com alguns pixels aparecendo na 

direção das temperaturas mais baixas, sendo as menores temperaturas associadas às nuvens 

(visíveis em azul na parte inferior dos campos de TSC obtidos por meio do satélite NOAA-17, 

na Figura 20).  

 Na Figura 22, observou-se que a densidade de pixels começou, aproximadamente, 

a se tornar mais elevada acima da linha inclinada que foi desenhada em (a). Então, foram 

utilizados alguns pixels próximos (acima e abaixo) dessa linha para se encontrar os ajustes 

lineares dos lados úmidos no modelo trapezoidal. Outra linha inclinada (b) foi desenhada 

acima da primeira, a partir da qual a densidade de pixels aumentou ainda mais. Foram usados 

alguns pixels junto a essa linha para se encontrar novos ajustes lineares dos lados úmidos no 
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modelo trapezoidal. Foram estudados os dois casos (as duas linhas inclinadas) nas três 

situações descritas na Figura 21. 

 

 

         (a) (b) 

Fig. 22 – Espaço TSC-IVDN correspondente à Figura 21(a). Aproximadamente acima da linha inclinada, a 
densidade de pixels aumentou progressivamente (a). Segunda linha inclinada (acima da primeira) a partir da qual 
a densidade de pixels aumentou ainda mais (b). 
  

 

 A Figura 23 mostra os ajustes lineares realizados para o lado seco e o lado úmido 

de cada espaço TSC-IVDN referente à Figura 21 e à primeira linha inclinada tal como a 

indicada na Figura 22(a), mas também considerada para os itens “b” e “c” da Figura 21. 
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       (a) 

 

               (b)  

 

                                   (c) 

Figura 23 – Ajustes lineares dos lados secos (à esq.) e úmidos (à dir.) dos espaços TSC-IVDN da Figura 21, com 
TSC de Kerr para FCV como scaled NDVI (a), Baret (b) e SDVI (c), e para a primeira linha inclinada tal como a 
indicada na Figura 22(a). 
 

 

 A Figura 24 mostra os ajustes lineares dos lados úmidos nos três casos 

mencionados anteriormente (Figura 21) e em relação à segunda linha inclinada tal como a 

indicada na Figura 22(b) a partir da qual a densidade de pixels aumentou ainda mais. 
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 (a)  (b)  (c) 

Figura 24 – Ajustes lineares dos lados úmidos, nos três casos mencionados na Figura 21, em relação à segunda 
linha inclinada tal como a indicada na Fig. 22(b) a partir da qual a densidade de pixels aumentou ainda mais. 
TSC de Kerr com FCV dada pelo scaled NDVI (a), Baret (b) e SDVI (c). 
 

 

 Na Figura 25, aparecem, finalmente, os campos de umidade superficial do solo 

representada pelo ISTV no modelo triangular e considerando o ajuste linear do lado úmido, no 

modelo trapezoidal, feito com base na primeira linha inclinada de adensamento crescente de 

pixels (exibida na Figura 22-a), do espaço TSC-IVDN, para 16/01/2006. Os tons de laranja 

indicam áreas mais secas (baixa umidade superficial do solo) e os azuis indicam áreas mais 

úmidas (representando umidade superficial do solo elevada ou presença de nuvens). Áreas 

cobertas por nuvens podem indicar, no método, falsas áreas úmidas.  

 
 

                  

                    
Figura 25 - Campos de ISTV (u – úmido, s – seco) para a área-alvo envolvendo a BEA, 16/01/06, 10:05 h local. 
Em todos os casos a TSC é de Kerr. No campo superior à esquerda, a FCV é dada por Baret, no modelo 
triangular. No meio, ainda na parte superior, tem-se mesma FCV só que no modelo trapezoidal. No campo 
superior à direita, a FVC é dada pelo scaled NDVI, no modelo triangular. No canto inferior esquerdo, é a mesma 
FCV anterior só que no modelo trapezoidal. No meio e embaixo, a FCV é dada pelo SDVI, no modelo triangular 
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e no campo inferior direito a FCV é dada pelo SDVI no modelo trapezoidal. Os ajustes lineares dos lados 
úmidos, no modelo trapezoidal, seguiram linhas inclinadas tais como a indicada na Fig. 21(a).  
 

 

 A Figura 26 é semelhante à figura anterior com a diferença que os ajustes lineares 

dos lados úmidos, no modelo trapezoidal, seguiram linhas inclinadas semelhantes à linha 

indicada na Figura 22(b).   

 

 

                   
                  

                    
Figura 26 – Idem da figura anterior (u – úmido, s – seco), porém os ajustes lineares dos lados úmidos, no modelo 
trapezoidal, seguiram linhas semelhantes à linha inclinada indicada na Figura 22(b).  
 

 

 Observaram-se, nas duas últimas figuras, que os campos de ISTV se mostraram 

qualitativamente bastante semelhantes nas variações estudadas. Além disso, os campos 

referentes à segunda linha inclinada (Figura 26) aparentemente se mostraram, em geral, 

ligeiramente menos úmidos do que os da primeira linha inclinada (Figura 25), como esperado 

pela própria definição do índice, ou seja, a segunda linha úmida inclinada se situou um pouco 

mais próxima da linha seca. 

 Na Figura 27, vêem-se campos de TSC, de 16/01/2006, a partir de imagens 

fornecidas pelo satélite NOAA-17 e usando-se o algoritmo de Kerr com FCV dadas pelo 

scaled NDVI, Baret e SDVI, e campo de TSC diurna a partir do satélite Terra, para a área-alvo 
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envolvendo partes dos municípios de Acopiara, Jucás, Iguatu, Cariús e Saboeiro (cujos limites 

políticos podem ser vistos na Figura 9).  

 

 

(a) (b)

(c) (d) 

Figura 27 - Campos de TSC de Kerr para a área-alvo envolvendo partes dos municípios de Acopiara, Jucás, 
Iguatu, Cariús e Saboeiro para FCV dada pelo scaled NDVI (a), Baret (b) e SDVI (c), para 16/01/2006, 10:05 h 
local, satélite NOAA-17. Campo diurno de TSC (Fonte: USGS/LandDAAC) gerado pelo satélite Terra para a 
mesma área e para o período de 9/01 a 16/01/2006 (d).  
  

 

 Observou-se, na última figura, que os três campos de TSC a partir das imagens 

AVHRR/NOAA-17 foram muito semelhantes entre si. Também se notou uma boa 

concordância qualitativa dos campos de TSC gerados a partir do satélite NOAA-17 com 

aquele proveniente do satélite Terra, ou seja, os padrões de áreas mais quentes e mais frias 

foram parecidos. 
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 A Figura 28 mostra os campos de ISTV gerados para a área-alvo compreendendo 

partes dos municípios de Acopiara, Jucás, Iguatu, Cariús e Saboeiro, em 16/01/2006, e usando 

imagens do satélite NOAA-17. Os tons de laranja indicam áreas mais secas (baixa umidade 

superficial do solo) e os azuis indicam áreas mais úmidas (com umidade superficial do solo 

elevada ou presença de grandes corpos hídricos). 

 

 

                 

                   
Figura 28 – Campos de ISTV (u – úmido, s – seco) para a área-alvo envolvendo partes dos municípios de 
Acopiara, Jucás, Iguatu, Cariús e Saboeiro, 16/01/06, 10:05 h local, satélite NOAA-17. Em todos os casos a TSC 
é de Kerr. No campo superior esquerdo, a FCV é dada por Baret no modelo triangular. No meio, mesma FCV só 
que no modelo trapezoidal. No campo superior direito, a FVC é dada pelo scaled NDVI, no modelo triangular. 
No canto inferior esquerdo, é a mesma FCV anterior só que no modelo trapezoidal. No meio, embaixo, a FCV é 
dada pelo SDVI, no modelo triangular e no campo inferior direito a FCV é dada pelo SDVI no modelo 
trapezoidal.  
 

 

 Observou-se, na última figura, que os campos de ISTV foram qualitativamente 

bastante semelhantes nas variações estudadas e se apresentaram um pouco mais úmidos no 

modelo trapezoidal quando comparados ao modelo triangular. 

 Na Figura 29, tem-se o IVDN da área-alvo envolvendo partes dos municípios de 

Acopiara, Jucás, Iguatu, Cariús e Saboeiro, para 16/01/06, 10:05 h local, satélite NOAA-17. 

Os tons verdes mais escuros indicam maior presença de vegetação verde. 
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Figura 29 – IVDN da área-alvo envolvendo partes dos municípios de Acopiara, Jucás, Iguatu, Cariús e Saboeiro, 
para 16/01/06, 10:05 h local, satélite NOAA-17.  
 

 

 Notou-se que os campos de ISTV da Figura 28 mostraram, como esperado, maior 

umidade nas áreas em que o IVDN exibiu maior cobertura de vegetação verde. Porém, 

observou-se que em algumas áreas em que o IVDN mostrou alguma cobertura verde, o ISTV 

não se mostrou muito úmido, ou ao contrário, em que o IVDN mostrou solo praticamente nu e 

o ISTV mostrou certa umidade. Isso aparentemente demonstrou que o ISTV é capaz de 

detectar as reais condições gerais de umidade superficial do solo, pois ele usa não só as 

informações da cobertura vegetal (IVDN), mas também a TSC que tem forte relação com a 

umidade superficial do solo.  

 A partir do processamento das imagens AVHRR de 26 de junho de 2006  

fornecidas pelo satélite NOAA-17, tem-se, na Figura 30, campos de algumas variáveis 

calculadas (em tons de cinza) sobre a área-alvo incluindo a BEA. Neles, as FCV (com valores 

entre 0 e 1) aparecem em branco quando se tem muito baixa cobertura de vegetação verde e 

preto a máxima cobertura de vegetação. De forma semelhante, as variações dos tons de cinza 

para o IVDN indicam pixels com solo nu (ou praticamente nu) nos tons mais claros e maior 

presença de vegetação verde nos mais escuros.  
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 (a)  (b)  (c)  (d) 

Figura 30 – Campo de IVDN (a) e campos de FCV (b - scaled NDVI, c - Baret e d - SDVI), para a área-alvo 
envolvendo a BEA e para 26/06/2006, 10:08 h local, satélite NOAA-17. 
 

 

 Observou-se, a partir de sua representação espacial na forma de campos, na figura 

anterior, uma boa concordância qualitativa, entre si, das três formas de FCV e, ainda, destas 

com o IVDN, afinal as FCV foram expressas em função desse índice de vegetação (mais 

indicado para representar apenas a presença de vegetação), com exceção do SDVI que 

dependeu do IVD. Porém, as FCV pareceram identificar melhor do que o IVDN os contrastes 

entre as áreas vegetadas, as intermediárias e as não vegetadas. 

Na Figura 31, tem-se campo de TSC diurna a partir do satélite Terra, para a área 

envolvendo a BEA e campos de TSC a partir do algoritmo de Kerr com FCV dadas pelo 

scaled NDVI, Baret e SDVI, para 26/06/2006 e a partir de imagens do satélite NOAA-17. 
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 (a ) (b) 

(c) (d) 

Figura 31 – Campo diurno de TSC (Fonte: USGS/LandDAAC) gerado pelo satélite Terra para a região da área-
alvo envolvendo a BEA, para o período de 26/06 a 03/07/2006 e campos, da mesma área-alvo, de TSC de Kerr 
para FCV dada pelo scaled NDVI (a), Baret (b) e SDVI (c), para 26/06/2006, 10:08 h local, satélite NOAA-17. 
 

 

 Observou-se, na figura anterior, que os três campos de TSC a partir das imagens 

AVHRR/NOAA-17 foram muito semelhantes entre si. Também se notou uma boa 

concordância qualitativa dos campos de TSC gerados pelo satélite NOAA-17 com aquele 

proveniente do satélite Terra, ou seja, os padrões de áreas mais quentes e mais frias foram, em 

geral, parecidos. 

 A Figura 32 mostra os espaços TSC-IVDN para a TSC segundo Kerr e usando 

FCV pelo scaled NDVI, Baret e SDVI para a área-alvo envolvendo a BEA, e para as imagens 

de 26/06/2006 fornecidas pelo satélite NOAA-17. Observou-se que, em virtude da ausência 

de nebulosidade, não há espalhamento de pixels como no caso de 16/01/2006. 
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 (a) (b)  (c) 

Figura 32 – Espaços TSC-IVDN para TSC de Kerr com FCV dada pelo scaled NDVI (a), Baret (b) e SDVI (c) 
para a área-alvo envolvendo a BEA e para o satélite NOAA-17, em 26/06/2006, às 10:08 h.  
  

 

 A Figura 33 apresenta os ajustes lineares realizados para o lado seco de cada 

espaço TSC-IVDN referente à Figura 32.  

 

 

(a) (b) (c) 
Figura 33 – Ajustes lineares para os lados secos dos espaços TSC-IVDN, em 26/06/2006, às 10:08 h local, 
satélite NOAA-17, para TSC de Kerr com FCV dada pelo scaled NDVI (a), Baret (b) e SDVI (c) para  a área-
alvo envolvendo a BEA. 
 

 

 A Figura 34 mostra os ajustes lineares para os lados úmidos dos espaços TSC-

IVDN referentes à Figura 32. 
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(a) (b) (c) 

Figura 34 - Ajustes lineares para o lado úmido dos espaços TSC-IVDN, em 26/06/2006, às 10:08 h local,  
satélite NOAA-17, para TSC de Kerr com FCV dada pelo scaled NDVI (a), Baret (b) e SDVI (c), para a área-
alvo envolvendo a BEA. 
 

 

 A Figura 35 apresenta campos, em tons de cinza, de TSC de Kerr para FCV dadas 

pelo scaled NDVI, Baret e SDVI, para 26/06/2006, às 10:08 h local, satélite NOAA-17, e a 

área-alvo envolvendo a BEA, e dois pixels escolhidos aleatoriamente, com o de cima 

representando um pixel com temperatura elevada e o de baixo um pixel com temperatura mais 

baixa. As TSC, na figura, aparecem em tons claros para temperaturas mais altas e tons escuros 

para temperaturas mais baixas. 

  

 

 
Figura 35 – Valores de TSC (ºC) de Kerr para FCV dada pelo scaled NDVI (à esquerda), FCV dada por Baret 
(no meio) e FCV dada pelo SDVI (à direita), para dois pixels (identificados por pequenas cruzes) escolhidos ao 
acaso na área-alvo envolvendo a BEA, 26/06/2006, 10:08 h local, satélite NOAA-17. Coordenadas geográficas 
dos pixels: superior (6º 29,7 S e 40º 9,8 O), inferior (6º 39,1 S e 40º 9,8 O).  
      

 
 Observou-se que os valores de TSC dos dois pixels da figura anterior e os próprios 

campos de TSC concordaram, razoavelmente, com os campos correspondentes de FCV 

(Figura 30) no sentido de que, em geral, onde se tinham solos praticamente nus, as 

temperaturas foram mais altas, e onde havia maior cobertura de vegetação verde as 
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temperaturas se apresentaram mais baixas. Vários outros pontos experimentados 

demonstraram o mesmo comportamento. 

 A Figura 36 mostra campos coloridos do índice ISTV para TSC dada por Kerr 

com FCV pelo scaled NDVI, por Baret e pelo SDVI, no modelo triangular e no modelo 

trapezoidal. Novamente, os tons de laranja indicam áreas mais secas (baixa umidade 

superficial do solo) e os azuis indicam áreas mais úmidas (com umidade superficial do solo 

elevada). Na figura, também são apresentados os valores do índice, em cada caso, para os 

pixels mencionados na figura anterior. 

 

  (a)  (b) 

  (c)  (d)  

  (e)  (f)  

Figura 36 – Umidade superficial do solo (u – úmido, s – seco), expressa pelo ISTV, da área-alvo envolvendo a 
BEA, para 26/06/06, às 10:08 h local, satélite NOAA-17. Os valores de ISTV em cada item correspondem aos 
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pixels mencionados na Fig. 35. Em todos eles a TSC é a de Kerr. A FCV é dada por: scaled NDVI em (a) e (b), 
Baret em (c) e (d), e SDVI em (e) e (f). Os itens (a), (c) e (e) correspondem ao modelo triangular e os itens (b), 
(d) e (f) ao modelo trapezoidal. 
 

 

 Observou-se, na figura anterior, que os valores dos índices foram próximos entre 

si, considerando-se, separadamente, os dois pontos aleatórios, havendo maior diferença no 

caso do ponto de temperatura mais baixa, que parece estar associado a uma maior cobertura 

de vegetação verde, e no modelo trapezoidal. Também se notou que os campos de ISTV no 

modelo trapezoidal apresentaram-se mais úmidos do que no modelo triangular. No modelo 

trapezoidal, também pareceu que o ISTV com TSC em função da FCV dada pelo SDVI se 

mostrou um pouco menos úmido do que nos casos por scaled NDVI e Baret.  

 A figura 37 apresenta campo de TSC diurna a partir do satélite Terra, para a área-

alvo envolvendo a BEA, e campos de TSC a partir do algoritmo de Kerr com FCV dadas pelo 

scaled NDVI, Baret e SDVI, para 15/07/2006 e satélite NOAA-17. 
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(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 37 – Campo diurno de TSC (Fonte: USGS/LandDAAC) gerado pelo satélite Terra para a região da área-
alvo envolvendo a BEA e para o período de 12/07 a 19/07/2006 (a). Campos de TSC de Kerr para a mesma área-
alvo e para FCV dada pelo scaled NDVI (b), Baret (c) e SDVI (d), para 15/07/2006, satélite NOAA-17. 

 

 

 Observou-se, na figura anterior, que os três campos de TSC a partir das imagens 

AVHRR/NOAA-17 foram qualitativamente muito semelhantes entre si. Também se notou 

uma boa concordância qualitativa dos campos de TSC gerados pelo satélite NOAA-17 com 

aquele proveniente do satélite Terra, ou seja, os padrões de áreas mais quentes e mais frias 

foram parecidos. 

 A Figura 38 mostra os espaços TSC-IVDN para a TSC segundo Kerr e usando 

FCV pelo scaled NDVI, Baret e SDVI para a área-alvo envolvendo a BEA, e para 15/07/2006, 

9:32 h local e satélite NOAA-17. 
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(a) (b)  (c) 

Figura 38 – Espaços TSC-IVDN para TSC de Kerr com FCV dada pelo scaled NDVI (a), Baret (b) e SDVI (c) 
para a área-alvo envolvendo a BEA, satélite NOAA-17, em 15/07/2006, às 9:32 h. 
  
 

 A Figura 39 apresenta campos de ISTV para a TSC segundo Kerr e usando FCV 

pelo scaled NDVI, Baret e SDVI, no modelo triangular e no modelo trapezoidal, para a área 

envolvendo a BEA, em 15/07/2006, 9:32 h local e satélite NOAA-17.  

 

 

   

     
Figura 39 - Campos de ISTV (u – úmido, s – seco) para a área-alvo envolvendo a BEA, 15/07/06, 9:32 h local, 
satélite NOAA-17. Em todos os casos a TSC é de Kerr. No campo superior esquerdo, a FCV é dada por Baret no 
modelo triangular. No meio, mesma FCV só que no modelo trapezoidal. No campo superior direito, a FVC é 
dada pelo scaled NDVI, no modelo triangular. No canto inferior esquerdo, é a mesma FCV anterior só que no 
modelo trapezoidal. No meio, embaixo, a FCV é dada pelo SDVI, no modelo triangular e no campo inferior 
direito a FCV é dada pelo SDVI no modelo trapezoidal. 
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 Observou-se, na figura anterior, que os campos de ISTV foram qualitativamente 

bastante semelhantes nas variações estudadas e se apresentaram mais úmidos no modelo 

trapezoidal do que no modelo triangular. 

 A Figura 40 mostra campo de TSC diurna a partir do satélite Terra, para a área-

alvo envolvendo a BEA, e campos de TSC a partir do algoritmo de Kerr com FCV dadas pelo 

scaled NDVI, Baret e SDVI, para 28/07/2006, 9:33 h local e satélite NOAA-17. 

 

   

(a) (b) 

 (c) (d) 

Figura 40 – Campo diurno de TSC (Fonte: USGS/LandDAAC) gerado pelo satélite Terra para a região  da  área-
alvo envolvendo a BEA e para o período de 26/07 a 04/08/2006 (a). Campos de TSC de Kerr para a mesma área-
alvo e para FCV dada pelo scaled NDVI (b), Baret (c) e SDVI (d), para 28/07/2006, satélite NOAA-17.  

 

 Observou-se, na figura anterior, que os três campos de TSC a partir das imagens 

AVHRR/NOAA-17 foram muito semelhantes entre si. Também se notou uma boa 
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concordância qualitativa dos campos de TSC gerados pelo satélite NOAA-17 com aquele 

proveniente do satélite Terra, de forma que os padrões de áreas mais quentes e mais frias 

foram parecidos. 

 A Figura 41 apresenta os espaços TSC-IVDN para a TSC segundo Kerr e usando 

FCV pelo scaled NDVI, Baret e SDVI para a área-alvo envolvendo a BEA, e para 28/07/2006, 

9:33 h local, satélite NOAA-17. Na figura aparecem cinco pixels isolados, com altas 

temperaturas, bem acima das nuvens principais de pixels, tratando-se de dados espúrios.  

 

 

(a) (b) (c) 

Figura 41 – Espaços TSC-IVDN para TSC de Kerr com FCV dada pelo scaled NDVI (a), Baret (b) e SDVI (c) 
para a área-alvo envolvendo a BEA, satélite NOAA-17, em 28/07/2006, às 9:33 h.  
 

 

 A Figura 42 mostra campos de ISTV para a TSC segundo Kerr e usando FCV 

dada pelo scaled NDVI, Baret e SDVI, no modelo triangular e no modelo trapezoidal, para a 

área-alvo envolvendo a BEA, em 28/07/2006, 9:33 h local, satélite NOAA-17. Próximo dos 

centros dos campos, porém mais para o lado esquerdo (Oeste) dos mesmos aparece uma 

pequena área brilhante com um núcleo mais escuro, aproximadamente circular e destoante do 

padrão geral, indicando uma falha nessa área. Correspondendo aos pixels espúrios de alta 

temperatura acima das nuvens principais, que aparecem na Figura 41 e, ainda, na Figura 40 

(pixels escuros), essa pequena falha ocorreu apenas no canal infravermelho 5 do sensor 

AVHRR. Esses pixels não foram removidos para se mostrar que eles podem ocorrer e que um 

processo computacional automatizado de geração de ISTV, que venha a ser elaborado, deve 

prever a ocorrência desse tipo de falha.  
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Figura 42 - Campos de ISTV (u – úmido, s – seco) para a área-alvo envolvendo a BEA, 28/07/06, 9:33 h local, 
satélite NOAA-17. Em todos os casos a TSC é de kerr. No campo superior esquerdo, a FCV é dada por Baret  no 
modelo triangular. No meio, mesma FCV só que no modelo trapezoidal. No campo superior direito, a FVC é 
dada pelo scaled NDVI, no modelo triangular. No canto inferior esquerdo, é a mesma FCV anterior só que no 
modelo trapezoidal. No meio, embaixo, a FCV é dada pelo SDVI, no modelo triangular e no campo inferior 
direito a FCV é dada pelo SDVI no modelo trapezoidal. 
 

 

 Observou-se, na figura anterior, que os campos de ISTV foram qualitativamente 

bastante semelhantes nas variações estudadas. Aparentemente, o modelo trapezoidal se 

mostrou um pouco mais úmido do que o triangular.  

 A Figura 43 apresenta campo de TSC diurna a partir do satélite Terra, para a área-

alvo envolvendo a BEA, e campos de TSC a partir do algoritmo de Kerr com FCV dadas pelo 

scaled NDVI, Baret e SDVI, para 05/08/2006, 9:50 h local e satélite NOAA-17.  
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(a) (b)                 

(c) (d) 

Figura 43 - Campo diurno de TSC (Fonte: USGS/LandDAAC) gerado pelo satélite Terra para a região da área-
alvo envolvendo a BEA e para o período de 05/08 a 12/08/2006 (a). Campos de TSC de Kerr para a mesma área-
alvo e para FCV dada pelo scaled NDVI (b), Baret  (c) e SDVI (d), para 05/08/2006, 9:50 h local. 
 

 

 Observou-se, na figura anterior, que os três campos de TSC a partir das imagens 

AVHRR/NOAA-17 foram qualitativamente muito semelhantes entre si. Também se notou 

uma boa concordância qualitativa dos campos de TSC gerados pelo satélite NOAA-17 com 

aquele proveniente do satélite Terra, de maneira que os padrões de áreas mais quentes e mais 

frias foram parecidos. 

 Assim, o algoritmo de Kerr, que foi convenientemente escolhido (por ser simples 

e não depender diretamente de informações de emissividade superficial) e que efetuou, a 

partir de imagens AVHRR/NOAA-17, as estimativas dos campos de TSC (cinco deles 

relativos à área-alvo envolvendo a BEA e outro à área-alvo englobando partes de Acopiara, 



 86 

Jucás, Iguatu, Cariús e Saboeiro), concordou bem com o algoritmo mais complexo (e 

dependente de inferências da emissividade superficial) utilizado pelo USGS/LandDAAC, 

EUA, para gerar os campos de TSC a partir do MODIS/Terra.  

 Foi, então, observada boa concordância, em geral, dos campos de TSC obtidos a 

partir de imagens simples do satélite NOAA-17 com os campos médios resultantes de 

composições de até oito dias de imagens a partir do satélite Terra. Provavelmente, não houve 

variações muito significativas em cada período de até oito dias de forma que uma imagem de 

um dia a partir do satélite NOAA-17 representou razoavelmente bem o período maior coberto 

pelo satélite Terra, havendo apenas uma concordância um pouco menor no caso da imagem de 

16 de janeiro. Dessa forma, verificou-se, nos casos estudados, a boa qualidade do algoritmo 

escolhido para cálculo da TSC, que é variável fundamental na inferência do estado geral da 

umidade superficial do solo através do ISTV.    

 Não se observaram, qualitativamente, diferenças significativas entre os campos de 

TSC expressos pelas três formas de FCV abordadas neste trabalho. Houve pequena diferença 

quantitativa entre eles. Isso provavelmente se deveu à dependência das FCV a índices de 

vegetação semelhantes (IVDN e IVD). Além disso, observou-se que os campos de TSC a 

partir do satélite NOAA-17 exibiram máximos de temperaturas um pouco mais elevados do 

que os campos fornecidos pelo satélite Terra. Os campos médios das composições de imagens 

do satélite Terra podem ter reduzido os valores máximos de temperatura. Outro fator que pode 

ter influenciado foi a diferença de horários de passagens entre os dois tipos de satélites. 

Quanto às temperaturas mínimas, elas foram próximas. 

 O ideal, na aplicação da metodologia abordada, é que a área a ser observada esteja 

completamente isenta de nuvens. Havendo nuvens e se não for usado um bom algoritmo de 

máscara de nuvens (que bloqueia os pixels identificados com nuvens), a TSC estimada na área 

com nuvem passa a ser aquela do topo da nuvem, o que não é conveniente já que topo de 

nuvem não é superfície, resultando em temperaturas baixas não condizentes com as da 

superfície. Além disso, se a nuvem não tem topo muito frio, o que é comum no Semiárido do 

norte do Nordeste principalmente no período fora da estação chuvosa, a TSC estimada sobre 

ela pode ser confundida com a da superfície, ficando difícil discriminar se é nuvem ou 

superfície. Assim, se a área a ser observada não se apresenta completamente isenta de nuvens, 

é desejável a aplicação de uma máscara de nuvens de boa qualidade (o que não foi feito neste 

trabalho) para se evitar estimativas indevidas da TSC.  

 A não utilização de uma máscara de nuvens pode resultar (como evidenciado no 

caso de 16 de janeiro) em dificuldades para se escolher a TSC mínima no modelo triangular, 
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principalmente se a temperatura do topo de nuvem não for muito baixa.  A determinação do 

lado úmido, no modelo trapezoidal, também se torna mais difícil, se não for usada uma 

máscara de nuvens, como no caso de 16 de janeiro, em que foram testados dois possíveis 

lados úmidos. Isso resultou em campos de umidade superficial do solo, representados pelo 

ISTV, em que um deles se revelou um pouco mais úmido do que outro. 

 A Figura 44 mostra os espaços TSC-IVDN para a TSC segundo Kerr e usando 

FCV pelo scaled NDVI, Baret e SDVI, para a área-alvo envolvendo a BEA, em 05/08/2006, 

9:50 h local e satélite NOAA-17. 

 

 

(a) (b)  (c) 

Figura 44 - Espaços TSC-IVDN para TSC de Kerr com FCV dada pelo scaled NDVI (a), Baret (b) e SDVI (c) 
para a área-alvo envolvendo a BEA, satélite NOAA-17, em 05/08/2006, às 9:50 h. 
 

 

 Analisando-se as nuvens de pixels dos espaços TSC-IVDN, dos casos estudados, 

observou-se, em cada caso, que a TSC de Kerr dada pela FCV expressa pelo SDVI apresentou 

pequena diferença com respeito aos dois outros espaços em que a TSC de Kerr foi calculada 

pelas FCV dadas pelo scaled NDVI e pela formulação de Baret.  

 A Figura 45 apresenta campos de ISTV para a TSC segundo Kerr e usando FCV 

dada pelo scaled NDVI, Baret e SDVI, no modelo triangular e no modelo trapezoidal, para a 

área-alvo envolvendo a BEA, em 05/08/2006, 9:50 h local, satélite NOAA-17. 
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Figura 45 – Campos de ISTV (u – úmido, s – seco) para a área-alvo envolvendo a BEA, 05/08/06, 9:50 h local, 
satélite NOAA-17. Em todos os casos a TSC é de Kerr. No campo superior esquerdo, a FCV é dada por Baret  
no modelo triangular. No meio, mesma FCV só que no modelo trapezoidal. No campo superior direito, a FVC é 
dada pelo scaled NDVI, no modelo triangular. No canto inferior esquerdo, é a mesma FCV anterior só que no 
modelo trapezoidal. No meio, embaixo, a FCV é dada pelo SDVI, no modelo triangular e no campo inferior 
direito a FCV é dada pelo SDVI no modelo trapezoidal. 
 

 

 Observou-se, na figura anterior, que os campos de ISTV foram qualitativamente 

bastante semelhantes nas variações estudadas. Porém, os campos dados pelo SDVI pareceram 

ligeiramente mais úmidos. 

 Na Figura 46 foram reunidos lado a lado os campos de ISTV com TSC segundo o 

algoritmo de Kerr, FCV pelo scaled NDVI, Baret e SDVI, no modelo triangular e no 

trapezoidal, para as imagens NOAA-17 referentes à área-alvo envolvendo a BEA. 
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(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

      
Figura 46 – Campos de ISTV (u – úmido, s – seco) para a área-alvo envolvendo a BEA, TSC de Kerr, FCV pelo 

scaled NDVI no modelo triangular (a) e modelo trapezoidal (b), Baret no modelo triangular (c) e modelo 

trapezoidal (d), e SDVI no modelo triangular (e) e modelo trapezoidal (campo inferior), com imagens (em 

sequência) de 16/01 (a primeira, à esquerda), 26/06 (a segunda), 15/07 (a terceira), 28/07 (a quarta) e 05/08 (a 

quinta, à direita).   
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 Qualitativamente, são observados, na figura anterior, padrões de umidade 

semelhantes na sequência de campos de umidade superficial do solo dados pelo ISTV, 

principalmente do segundo ao último campo. Notam-se pequenas variações entre os mesmos, 

em cada sequência. O primeiro campo (de janeiro) se mostrou um pouco mais destoante dos 

demais, em geral ligeiramente mais seco em algumas áreas. A nebulosidade presente na parte 

sul do mesmo (parte inferior da figura) apareceu como regiões de maior umidade (em azul), 

que não refletem as condições de umidade superficial do solo. As incertezas na definição da 

temperatura mínima e do lado úmido, nesse caso, podem ter influenciado na obtenção desse 

campo. Nas sequências de junho a agosto, foi observado que o modelo trapezoidal reproduziu 

um pouco melhor do que o modelo triangular o decréscimo da umidade com o tempo. É 

provável que esse decréscimo não tenha se mostrado muito acentuado em virtude dos horários 

das imagens de satélite de julho e de agosto terem sido um pouco mais cedo do que em 

relação a junho. Talvez a questão do horário tenha tido maior influência no modelo triangular 

de forma que ele não mostrou decréscimo da umidade com o tempo. 

 A Tabela 1, a seguir, relaciona as TSC dadas pelo algoritmo de Kerr, no caso do 

valor mínimo pontual da nuvem de pixels usado pelo modelo triangular, e os ajustes lineares 

referentes aos lados secos e úmidos utilizados pelos modelos triangular e trapezoidal, para a 

área-alvo envolvendo a BEA. O caso de 16/01/2006 aparece duplicado, na tabela, em virtude 

de terem sido testados dois lados úmidos, no modelo trapezoidal, conforme exibido na Figura 

22 (ajustes lineares nas áreas junto às duas linhas inclinadas que aparecem na figura). 
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                                  TABELA 1 -  TSC PARA A ÁREA-ALVO ENVOLVENDO A BEA 
       Casos estudados 

       Data, hora, FCV 

  TSCKerr  mín., graus    

 Celsius (mod. triang.) 

Lado seco (ajuste linear, 

mod. triang. e trapez.) 

    Lado úmido (ajuste 

linear, mod. trapezoidal) 

16/01/06, 10:05, sc.NDVI (1) 23,09 TSC=60,32-47,44IVDN TSC=28,37-13,21IVDN 

16/01/06, 10:05, Baret (1) 23,61 TSC=60,09-44,30IVDN TSC=28,12-10,75IVDN 

16/01/06, 10:05, SDVI (1) 22,70 TSC=60,40-47,14IVDN TSC=27,45-11,44IVDN 

16/01/06, 10:05, sc.NDVI (2) 25,52 TSC=60,32-47,44IVDN TSC=40,72-34,05IVDN 

16/01/06, 10:05, Baret (2) 26,18 TSC=60,09-44,30IVDN TSC=40,57-32,03IVDN 

16/01/06, 10:05, SDVI (2) 24,61 TSC=60,40-47,14IVDN TSC=40,34-33,59IVDN 

26/06/06, 10:08, sc.NDVI 25,26 TSC=50,52-34,27IVDN TSC=36,78-18,15IVDN 

26/06/06, 10:08, Baret 25,97 TSC=50,61-32,95IVDN TSC=37,03-17,51IVDN 

26/06/06, 10:08, SDVI 25,11 TSC=49,80-33,05IVDN TSC=36,74-18,74IVDN 

15/07/06, 09:32, sc.NDVI 25,35 TSC=50,56-39,44IVDN TSC=37,72-23,06IVDN 

15/07/06, 09:32, Baret 25,78 TSC=50,80-38,71IVDN TSC=36,10-17,60IVDN 

15/07/06, 09:32, SDVI 25,28 TSC=48,93-36,52IVDN TSC=37,04-22,03IVDN 

28/07/06,09:33, sc.NDVI 26,80 TSC=52,68-49,18IVDN TSC=39,38-28,15IVDN 

28/07/06,09:33, Baret 27,24 TSC=52,15-46,21IVDN TSC=39,06-25,69IVDN 

28/07/06,09:33, SDVI 26,68 TSC=50,73-44,52IVDN TSC=40,50-33,50IVDN 

05/08/06, 09:50, sc.NDVI 27,62 TSC=59,29-60,96IVDN TSC=41,16-28,74IVDN 

05/08/06, 09:50, Baret 28,38 TSC=59,79-60,65IVDN TSC=41,56-28,04IVDN 

05/08/06, 09:50, SDVI 27,25 TSC=58,50-60,84IVDN TSC=40,95-28,66IVDN 

Tabela 1 – TSC de Kerr (ºC) como valor mínimo pontual, no modelo triangular, e ajuste linear para o lado seco e 
o lado úmido, no modelo triangular e no trapezoidal, para todos os casos processados (1 e 2, conforme a Fig. 22) 
e para área-alvo envolvendo a BEA, satélite NOAA-17. Note-se que TSC = intercepto-y + (inclinação neg.) x 
IVDN. 
 

 

 Com relação à área-alvo envolvendo a BEA e observando-se os lados secos, na 

Tabela 1, notou-se que ao se comparar 16/01 com 05/08 (com interceptos-y semelhantes) a 

inclinação do ajuste linear foi maior para a última data, ou seja, com o incremento do IVDN a 

TSC caiu mais rapidamente para 05/08. Considerando-se as condições gerais de umidade de 

toda a área-alvo, a maior inclinação do lado seco para essa data indicou, como esperado pela 

própria climatologia local, menor umidade do que para a primeira data. De forma análoga, 

26/06, 15/07 e 28/07, com interceptos-y semelhantes, mostraram inclinações crescentes, nessa 

sequência. Isso também correspondeu à climatologia local que indica progressiva diminuição 

da umidade a partir de junho. 

 Corroborando o comentário anterior, ao se colocar os espaços TSC-IVDN lado a 

lado (Figura 47) foi possível observar que em direção a agosto as nuvens de pixels tenderam a 

se tornar mais densas (mais concentradas) nos valores menores de IVDN, e mais inclinadas, 
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indicando diminuição, com o tempo, da umidade superficial do solo sobre a área-alvo 

envolvendo a BEA, como um todo. 

 

 

  (a) (b) (c) 

   (d) (e) 

Figura 47– Espaços TSC-IVDN para a área-alvo envolvendo a BEA: 16/01/2006, 10:06 h (a), 26/06/2006,      

10:09  h (b), 15/07/2006, 9:32 h (c),  28/07/2006, 9:33 h (d) e 05/08/2006, 9:50 h (e).  

 

 

 A Tabela 2 mostra, para 16/01, a partir de imagens fornecidas pelo satélite 

NOAA-17, e envolvendo partes dos municípios de Acopiara, Jucás, Iguatu, Cariús e Saboeiro, 

as TSC dadas por Kerr, no caso do valor mínimo pontual usado pelo modelo triangular, e os 

ajustes lineares referentes aos lados secos e úmidos utilizados pelos modelos triangular e 

trapezoidal. Observou-se que os valores obtidos (TSC pontuais e ajustes lineares) foram 

semelhantes aos da área-alvo envolvendo a BEA.  

 

 
                                           TABELA 2 – TSC PARA A SEGUNDA ÁREA-ALVO 
      Casos estudados 

      Data, hora, FCV 

     TSCKerr mín., Celsius       

       (mod. triangular) 

  Lado seco (ajuste linear,     

    mod. triang. e trapez.) 

Lado úmido (ajuste linear, 

mod. trapezoidal) 

16/01/06, 10:05, sc.NDVI 26,43 TSC=60,69-41,45IVDN TSC=37,68-15,87IVDN 

16/01/06, 10:05, Baret 27,07 TSC=60,85-40,79IVDN TSC=37,91-14,55IVDN 

16/01/06, 10:05, SDVI 25,22 TSC=58,96-39,32IVDN TSC=38,79-19,07IVDN 

Tabela 2 - Valores de TSC de Kerr (ºC) e ajustes lineares, como na Tabela 1, porém para a área-alvo envolvendo 
partes dos municípios de Acopiara, Jucás, Iguatu, Cariús e Saboeiro. 
  

 

 A Tabela 3 apresenta os valores dos ISTV para os três pontos de medição in situ 

na região da BEA, para os casos e variações estudados. 
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                           TABELA 3 - ISTV PARA OS PONTOS DE MEDIÇÃO IN SITU DA BEA 
               

Pontos in situ 

Kerr/scaled 

NDVI/triang. 

Kerr/scaled 

NDVI/trap. 
 Kerr/Baret/ 

    triang. 

 Kerr/Baret/ 

      trap. 
 Kerr/SDVI/ 

     triang. 

 Kerr/SDVI/ 

       trap. 
1– 16/01 (1) 0,5748 0,5913 0,5581 0,5669 0,6201 0,6335 

2– 16/01 (1) 0,6650 0,6687 0,6477 0,6503 0,6650 0,6684 

3– 16/01 (1) 0,8133 0,8024 0,8014 0,7894 0,7932 0,7799 

1– 16/01 (2) 0,4939 0,5091 0,4765 0,4846 0,5724 0,5592 

2– 16/01 (2) 0,6078 0,5914 0,5899 0,5657 0,6207 0,5898 

3– 16/01 (2) 0,7928 0,7251 0,7813 0,7076 0,7795 0,6920 

1 – 26/06 0,5380 0,2500 0,5330 0,2560 0,5450 0,2810 

2 – 26/06 0,6030 0,4150 0,6030 0,4290 0,6160 0,4720 

3 – 26/06 0,5820 0,3560 0,5770 0,3640 0,5740 0,3820 

1 – 15/07 0,6085 0,3023 0,6079 0,3514 0,6126 0,3048 

2 – 15/07 0,6001 0,3235 0,6079 0,3715 0,6417 0,4011 

3 – 15/07 0,5039 0,1967 0,5222 0,2457 0,5462 0,2693 

1 – 28/07 0,5369 0,2022 0,5498 0,2259 0,5753 0,2275 

2 – 28/07 0,5572 0,2500 0,5700 0,2801 0,6073 0,3076 

3 – 28/07 0,4312 0,0588 0,4525 0,0972 0,4612 0,0994 

1 – 05/08 0,5370 0,2380 0,5280 0,2340 0,5740 0,2800 

2 – 05/08 0,5660 0,2890 0,5580 0,2870 0,6100 0,3470 

3 – 05/08 0,5370 0,2570 0,5360 0,2600 0,5700 0,2860 

Tabela 3 - Valores de ISTV (1 – completamente seco, 0 – completamente úmido) para os três pontos de medição 
in situ na região da BEA, para os casos e variações estudados. 
 

 

 A Tabela 4 mostra os valores dos ISTV da tabela anterior transformados em 

valores fracionais (ou, equivalentemente, valores percentuais quando multiplicados por 100) 

da umidade superficial conforme as equações 15 e 16, para os três pontos de medição in situ 

na região da BEA e para os casos e variações estudados. 
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TABELA 4 - ISTV EM VALORES FRACIONAIS 

              

Pontos in situ 

 Kerr/scaled 

NDVI/triang. 

Kerr/scaled  

NDVI/trap. 

 Kerr/Baret/ 

    triang. 

 Kerr/Baret/ 

      trap. 

 Kerr/SDVI/ 

     triang. 

 Kerr/SDVI/ 

       trap. 

1– 16/01 (1) 0,4252 0,5913 0,4419 0,4331 0,3799 0,3665 

2– 16/01 (1) 0,3350 0,3313 0,3523 0,3497 0,3350 0,3316 

3– 16/01 (1) 0,1867 0,1976 0,1986 0,2106 0,2068 0,2201 

1– 16/01 (2) 0,5061 0,4909 0,5235 0,5154 0,4276 0,4408 

2– 16/01 (2) 0,3922 0,4086 0,4101 0,4343 0,3793 0,4102 

3– 16/01 (2) 0,2072 0,2749 0,2187 0,2924 0,2205 0,3080 

1 – 26/06 0,4620 0,7500 0,4670 0,7440 0,4550 0,7190 

2 – 26/06 0,3970 0,5850 0,3970 0,5710 0,3840 0,5280 

3 – 26/06 0,4180 0,6440 0,4230 0,6360 0,4260 0,6180 

1 – 15/07 0,3915 0,6977 0,3921 0,6486 0,3874 0,6952 

2 – 15/07 0,3999 0,6765 0,3921 0,6285 0,3583 0,5989 

3 – 15/07 0,4961 0,8033 0,4778 0,7543 0,4538 0,7307 

1 – 28/07 0,4631 0,7978 0,4502 0,7741 0,4247 0,7725 

2 – 28/07 0,4428 0,7500 0,4300 0,7199 0,3927 0,6924 

3 – 28/07 0,5688 0,9412 0,5475 0,9028 0,5388 0,9006 

1 – 05/08 0,4252 0,7620 0,4720 0,7660 0,4260 0,7200 

2 – 05/08 0,4340 0,7110 0,4420 0,7130 0,3900 0,6530 

3 – 05/08 0,4630 0,7430 0,4640 0,7400 0,4300 0,7140 

Tabela 4 - Valores de ISTV transformados em umidades fracionais para os três pontos de medição in situ na 
região da BEA (Figura 16), indicados pelos números de 1 a 3, antes das datas (na 1ª coluna), para os casos e 
variações estudados. 
  

 

 A Figura 48, construída a partir da tabela anterior, mostra a umidade superficial 

do solo (fracional) a partir do ISTV, pelo satélite NOAA-17, no pixel em que estaria 

localizado o ponto 1 de medição in situ na BEA, para TSC de Kerr usando-se FCV dada pelo 

scaled NDVI e nos modelos triangular e trapezoidal. Também aparecem, na figura, as medidas 

feitas pelo sensor de umidade no local, no dia e no horário em consideração. Não há medidas 

entre os valores pontuais como, por exemplo, entre 16/01 e 26/06/2006. 
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Figura 48 – Umidade superficial do solo (fracional) dada pelo ISTV (TSC de Kerr e FCV pelo scaled NDVI), no 
modelo triangular (tri) e trapezoidal (tra), conforme a Tabela 4, incluindo os casos 1 e 2 para 16/01, no pixel em 
que estaria localizado o ponto 1 (p1) de medição in situ da BEA. Também aparecem os valores in situ (15 cm de 
profundidade) desse ponto, no dia e no horário da medida por satélite. O eixo das datas não se encontra em 
escala. 
 

 

 A Figura 49 é equivalente à anterior com a diferença que a FCV é dada por Baret.  

  

 

                                    
   Figura 49 – Idem da Figura 48, para p1, porém FCV dada por Baret. 

 

 

 A Figura 50 é equivalente à Figura 48 com a diferença que a FCV é dada pelo 

SDVI. 
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  Figura 50 – Idem da Figura 48, para p1, porém FCV dada pelo SDVI. 

 

 

 A Figura 51 é equivalente à Figura 48 com a diferença que ela se refere ao ponto 

p2 de medição in situ da BEA. 

 

 

          
                    

              Figura 51 – Idem da Figura 48, porém para o ponto p2 e FCV dada pelo scaled NDVI. 

 

 

 A Figura 52 é equivalente à Figura 48 com a diferença que ela se refere ao ponto 

p2 de medição in situ da BEA e a FCV é dada por Baret. 
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            Figura 52 – Idem da Figura 48, porém relativa ao ponto p2 e FCV dada por Baret. 

 

 

 A Figura 53 é equivalente à Figura 48 com a diferença que ela se refere ao ponto 

p2 de medição in situ da BEA e a FCV é dada pelo SDVI. 

 

 

                             
                  Figura 53 – Idem da Figura 48, porém relativa ao ponto p2 e FCV dada pelo SDVI. 

 

 

 A Figura 54 é equivalente à Figura 48 com a diferença que ela se refere ao ponto 

p3 de medição in situ da BEA e a FCV é dada pelo scaled NDVI. 
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             Figura 54 – Idem da Figura 48, porém relativa ao ponto p3 e FCV dada pelo scaled NDVI.  

 

 

 A Figura 55 é equivalente à Figura 48 com a diferença que ela se refere ao ponto 

p3 de medição in situ da BEA e a FCV é dada por Baret. 

 

 

                                
         Figura 55 – Idem da Figura 48, porém relativa ao ponto p3 e FCV dada por Baret. 

 

 

 A Figura 56 é equivalente à Figura 48 com a diferença que ela se refere ao ponto 

p3 de medição in situ da BEA e a FCV é dada pelo SDVI. 
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        Figura 56 – Idem da Figura 48, porém relativa ao ponto p3 e FCV dada pelo SDVI. 

 
 

 Sabendo-se que a medida por satélite NOAA representa uma média sobre uma 

área de pelo menos 1 km x 1 km (1 pixel) que englobaria o ponto de medição in situ e, 

considerando-se, ainda, a relativamente baixa precisão da geolocalização realizada, pelo 

software utilizado, sobre as imagens fornecidas por esse satélite, não se tem certeza, apesar 

dos cuidados tomados no processamento das imagens, de que o pixel da imagem do satélite 

que contém as coordenadas geográficas do ponto de medição in situ realmente engloba esse 

ponto. Além disso, deve-se lembrar que o satélite observa, praticamente, apenas o centímetro 

superficial e a medição pontual in situ é feita a 15 cm de profundidade. 

 Assim, a análise das figuras 48 a 56 indicou que: o modelo trapezoidal se revelou 

mais úmido do que o triangular e ambos se mostraram mais úmidos do que as medições in 

situ; o modelo trapezoidal se aproximou do triangular para 16/01; 16/01 também se mostrou 

menos úmida que as demais datas para os pontos de medição p1 e p2 e próximo do valor in 

situ para p3; os modelos triangular e trapezoidal se revelaram mais úmidos para p3 do que 

para p1 e p2, contrariando os dados in situ (Figura 19). As possíveis explicações podem ser as 

apresentadas no parágrafo anterior. 

 É provável, então, que os modelos de ISTV se mostrem, em geral, mais úmidos do 

que as medições in situ porque eles representam médias, e não valores pontuais, sobre áreas 

relativamente grandes (os pixels das imagens de satélite), englobando regiões secas e úmidas 

e mesmo possíveis corpos hídricos, a não ser que toda a área amostrada pelo pixel esteja 

homogeneamente seca e sem corpos hídricos. Outro fator a se considerar, é que pode haver 

diferença entre a umidade superficial e aquela a 15 cm de profundidade. 

 A Tabela 5 apresenta os valores médios do ISTV e da umidade fracional 

correspondente, para toda a área-alvo envolvendo a BEA e nos casos e variações estudadas.  
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              TABELA 5 - ISTV MÉDIO E UMIDADE FRACIONAL 
 ISTV umidade fracional  

1601scaledtria(1) 0,726 0,274 

1601scaledtria(2) 0,692 0,308 

1601scaledtrap(1) 0,712 0,288 

1601scaledtrap(2) 0,603 0,397 

1601barettria(1) 0,716 0,284 

1601barettria(2) 0,678 0,322 

1601barettrap(1) 0,701 0,299 

1601barettrap(2) 0,592 0,408 

1601sdvitria(1) 0,724 0,276 

1601sdvitria(2) 0,698 0,302 

1601sdvitrap(1) 0,710 0,290 

1601sdvitrap(2) 0,600 0,400 

2606scaledtria 0,742 0,258 

2606scaledtrap 0,592 0,408 

2606barettria 0,732 0,268 

2606barettrap 0,586 0,414 

2606sdvitria 0,744 0,256 

2606sdvitrap 0,600 0,400 

1507scaledtria 0,738 0,262 

1507scaledtrap 0,556 0,444 

1507barettria 0,740 0,260 

1507barettrap 0,583 0,417 

1507sdvitria 0,758 0,242 

1507sdvitrap 0,592 0,408 

2807scaledtria 0,739 0,261 

2807scaledtrap 0,558 0,442 

2807barettria 0,753 0,247 

2807barettrap 0,584 0,416 

2807sdvitria 0,763 0,237 

2807sdvitrap 0, 587 0,413 

0508scaledtria 0,767 0,233 

0508scaledtrap 0,620 0,380 

0508barettria 0,751 0,249 

0508barettrap 0,598 0,402 

0508sdvitria 0,795 0,205 

0508sdvitrap 0,654 0,346 

Tabela 5 – Valores médios do ISTV e da umidade fracional correspondente, para toda a área-alvo envolvendo a 

BEA e para os casos mencionados nas tabelas anteriores.  
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 Na comparação da Tabela 5 (a partir do satélite NOAA-17) com a Figura 7 (a 

partir do satélite Aqua), apesar da diferença de unidade entre elas, nota-se que as umidades 

médias de 16/01 e 26/06 são aproximadamente semelhantes e um pouco maiores do que as 

referentes a 15/07, 28/07 e 05/08. Estas três últimas, principalmente 05/08/2006, se 

mostraram menos úmidas, como esperado pela climatologia local. A umidade apresenta, 

evidentemente, seu máximo no período da estação chuvosa que ficou em torno da média, 

segundo dados da FUNCEME, para a região considerada, no ano abordado. Se a estação se 

apresenta acima da média, a umidade tende a permanecer mais tempo após o período 

chuvoso. Mas percebe-se, ainda, pela Figura 7, que a umidade média superficial não cai para 

zero (ou próximo desse valor) no período do segundo semestre do ano provavelmente devido 

à área estudada ser relativamente grande abrangendo porções mais densamente vegetadas (e, 

geralmente, mais úmidas) que não deixam a umidade média total se aproximar de zero. Além 

do mais, deve haver a contribuição dos corpos hídricos na área em consideração. 

 Na Figura 57, tem-se a variação da umidade fracional média dada pelo ISTV, para 

toda a área-alvo envolvendo a BEA, conforme a Tabela 5 e para TSC de Kerr dada pela FCV 

expressa pelo scaled NDVI.   

 

 

                                
Figura 57 – ISTV médio sobre a área-alvo envolvendo a BEA para TSC de Kerr dada pela FCV expressa pelo 
scaled NDVI (representado por scl), no modelo triangular (tri) e trapezoidal (tra), incluindo os casos 1 e 2 de 
16/01/2006. O eixo das datas não se encontra em escala. 
 
 

 



 102 

 Na Figura 58, tem-se a variação da umidade fracional média dada pelo ISTV, para 

a área-alvo envolvendo a BEA, conforme a Tabela 5 e para TSC de Kerr dada pela FCV 

expressa por Baret. 

  

 

                                
Figura 58 – ISTV médio sobre  a  área-alvo  envolvendo  a  BEA  para  TSC  de  Kerr  dada  pela  FCV  expressa  
por Baret (representado por Bar), no modelo triangular (tri) e trapezoidal (tra), incluindo os casos 1 e 2 de 
16/01/2006. O eixo das datas não se encontra em escala. 
 
 

 

 Na Figura 59, tem-se a variação da umidade fracional média dada pelo ISTV, para 

a área-alvo envolvendo a BEA, conforme a tabela anterior e para TSC de Kerr dada pela FCV 

expressa pelo SDVI. 

 

 

                                      
 
Figura 59 – ISTV médio sobre a área-alvo envolvendo a BEA para TSC de Kerr dada pela FCV expressa pelo 
SDVI, no modelo triangular (tri) e trapezoidal (tra), incluindo os casos 1 e 2 de 16/01/2006. O eixo das datas não 
se encontra em escala. 
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 As Figuras 57 a 59, que são aproximadamente semelhantes entre si, mostram que 

a umidade superficial média do solo dada pelo ISTV, sobre toda a área-alvo envolvendo a 

BEA, foi maior, nos três casos estudados, na estimativa por meio do modelo trapezoidal do 

que por meio do modelo triangular. Os valores exibidos de umidade se mostraram razoáveis 

bem como sua variação no tempo. 

  

 

5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

 As três formas experimentadas de estimativa da FCV, variável de que depende o 

algoritmo de Kerr utilizado para o cálculo da TSC, revelaram semelhanças de resultados nas 

imagens utilizadas. Notou-se que apesar da pequena quantidade de imagens   

AVHRR/NOAA-17 usadas na metodologia proposta, elas foram suficientes (na comparação 

qualitativa com a TSC gerada pelo USGS (EUA) a partir de imagens fornecidas pelo satélite 

Terra) para mostrar a boa qualidade da TSC calculada pelo algoritmo simplificado, escolhido, 

sendo esta temperatura essencial na inferência do estado geral da umidade superficial do solo 

através do ISTV, que é definido por meio da TSC. Assim, os campos de TSC resultantes das 

três formas de FCV foram qualitativamente parecidos. Foram, de forma rápida, observadas 

pequenas diferenças quantitativas entre esses campos de temperatura, mas não foi possível se 

verificar (ao se comparar com dados, de referência, advindos do satélite Terra) uma maior 

qualidade da TSC como função da FCV dada pelo SDVI, em relação à FCV segundo Baret ou 

o scaled NDVI, pois não se dispunha dos valores de TSC de cada pixel (mas somente da 

figura representando o campo total dessa variável) obtidos a partir do satélite Terra para 

comparação com as TSC fornecidas pelo satélite NOAA-17. 

 Nunca foram gerados dados de TSC, por meio de sensores especiais em torres (ou 

aviões), para as áreas-alvo estudadas ou quaisquer outras regiões do estado do Ceará, para 

comparação com dados de satélites. 

 Os campos de TSC obtidos a partir do satélite NOAA-17 concordaram, 

aproximadamente, com as condições de presença ou não de vegetação verde dadas pelos 

campos de IVDN, obtidos também a partir desse satélite, e com as FCV.   
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 O método utilizado depende, fundamentalmente, de uma boa estimativa da TSC e 

também da informação de IVDN, índice cujo uso a partir dos satélites de órbita polar da série 

NOAA já está consagrado mundialmente. Como as variações do algoritmo de cálculo da TSC 

que foram propostas e testadas produziram, em geral, bons campos de TSC quando 

comparados qualitativamente aos derivados do satélite Terra (pelo USGS, EUA), a estimativa 

do estado geral da umidade superficial do solo passou a depender, portanto, da qualidade 

intrínseca do próprio ISTV.  

 Não foi utilizada uma maior coleção de imagens de satélites porque o 

processamento das mesmas e dos produtos intermediários e finais (na forma, por exemplo, de 

grandes matrizes numéricas) foi manual, passo a passo, para se ter total controle sobre cada 

etapa do processo e, portanto, demandando muito tempo e esforço. Também não se desejava 

observar, no escopo do trabalho, alguma variabilidade do tipo intrasazonal ou interanual, por 

exemplo, da umidade superficial do solo. Desejava-se, fundamentalmente, implementar a 

metodologia (com as variantes propostas), até então inexistente na FUNCEME, e realizar 

alguns testes de qualidade sobre ela, segundo os objetivos pretendidos, para se demonstrar, 

ainda que preliminarmente, a sua capacidade e potencialidade. Com isso alcançado, se 

deixaria a tarefa de se realizar, posteriormente, estudos mais alongados, com grande número 

de imagens de satélite, para se buscar constatar se o ISTV consegue observar variações 

intrasazonais, interanuais e possíveis outros aspectos comportamentais da umidade superficial 

do solo por ele expressa.  

 Os espaços TSC-IVDN, com as suas nuvens de pixels, foram semelhantes entre si, 

com uma diferença um pouco maior para aqueles em que a TSC dependeu da FCV dada pelo 

SDVI. Assim, foi detectada uma pequena diferença proporcionada pela FCV dada pelo SDVI. 

Não foi possível determinar exatamente a importância dessa diferença, mas, de qualquer 

forma, sugere-se a utilização do SDVI como FCV (no algoritmo de Kerr, para a TSC), pois, 

pela literatura especializada, ele pode representar um pouco melhor a FCV do que esta 

variável inferida a partir do IVDN (no scaled NDVI e mesmo no método de Baret).  

 Ainda ao se considerar os espaços TSC-IVDN, e observando-se as inclinações dos 

lados secos desses espaços, verificou-se que essas inclinações corresponderam à climatologia 

esperada para a área estudada e a época envolvida. 

 Constatou-se que se as imagens AVHRR/NOAA não se encontram totalmente 

isentas de nuvens, é importante a aplicação de uma boa máscara de nuvens no processo de 

estimativa da umidade superficial através do ISTV. No entanto, neste trabalho nenhuma 

máscara de nuvens foi usada. Além disso, épocas tais como a estação chuvosa, em que a 
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cobertura de nuvens é intensa, dificultam a aplicação do ISTV, de maneira que se tem de 

tentar fazer composições de algumas imagens (e não apenas utilizar imagens simples) para se 

obter informações de umidade superficial do solo por meio desse índice. Daí, se fazer mais 

uso, internacionalmente, das micro-ondas, que atravessam as nuvens, apesar da sua pior 

resolução espacial.  

 Também se verificou que podem aparecer pixels espúrios (pequenas falhas nos 

imageamentos por satélite) em uma imagem correspondente a determinado canal do sensor 

AVHRR. Nesse caso, dados estranhos serão gerados se os pixels não forem removidos. 

Assim, seria conveniente a utilização de um algoritmo (como o outliers, do TeraScan) que 

previsse e filtrasse esses tipos de dados. 

 Observou-se, também, que os corpos hídricos distinguidos pelo sensor do satélite 

aparecem nos campos de ISTV como regiões de elevada umidade superficial. Assim, eles 

podem ser confundidos com solos úmidos. Recomenda-se, para a identificação dos mesmos, a 

comparação do campo observado com imagem AVHRR do canal 2 (infravermelho próximo), 

do satélite NOAA, que é adequada para a visualização de corpos hídricos. 

 Convém destacar como uma fonte de imprecisão do método utilizado que a baixa 

resolução espacial das imagens AVHRR/NOAA pode dificultar, na estimativa da FCV, a 

determinação do IVDN de solo nu, pois o pixel que aparenta ser solo nu pode, na realidade, 

representar uma mistura de espelho d’água (baixo IVDN), vegetação (médio ou alto IVDN) e 

solo nu (baixo IVDN), ou só os dois últimos (com a vegetação em proporção menor do que o 

solo nu). Semelhantemente, um pixel considerado completamente vegetado, pode, na 

realidade, não ter cobertura vegetal total.  

 Foi notada, ainda, uma tendência de obtenção de campos de umidade superficial 

expressa pelo ISTV mais úmidos no caso da utilização do modelo trapezoidal do que em 

relação ao modelo triangular e ambos os modelos se apresentaram mais úmidos do que os 

dados in situ. Nesse último caso, alguns fatores (tais como a medida do satélite realizada 

sobre a área do pixel e não sobre um ponto, e outros mencionados na discussão dos 

resultados), devem ter cooperado para isso. Como o modelo trapezoidal melhor representou a 

variabilidade temporal da umidade superficial do solo do que o modelo triangular, ele se 

mostrou mais adequado para o monitoramento dessa variável e, assim, indicado para uso. 

Contudo, talvez o monitoramento por esse modelo tenha maior justificativa na forma 

qualitativa e não quantitativa já que ele pode estar superestimando a umidade superficial do 

solo do semiárido cearense. Talvez haja uma diferença sistemática a ser posteriormente 

observada e corrigida, nesse modelo. Novos futuros testes, mais extensos, podem vir a 
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permitir uma calibração desse modelo ajustando-o melhor às condições locais. Como o 

modelo trapezoidal tendeu, ainda, a se mostrar um pouco menos úmido ao se usar o SDVI 

como FCV no algoritmo de Kerr (para cálculo da TSC), recomenda-se, novamente, o uso 

dessa FCV com esse modelo. 

 Foi verificada, ainda, uma razoável concordância do ISTV com as condições de 

presença de vegetação verde indicadas pelo IVDN e com a fração de vegetação indicada pela 

FCV. Foi observado que o ISTV pareceu demonstrar real capacidade de detectar o estado 

geral da umidade superficial, o que o IVDN nem sempre consegue por si só. No caso do 

IVDN, espera-se, geralmente, que onde ele se apresenta maior se tenha umidade mais elevada, 

mas, como já citado, a vegetação pode permanecer algum tempo verde mesmo estando sob 

estresse hídrico.  

 O ISTV também funcionou adequadamente para a área-alvo envolvendo partes 

dos municípios de Acopiara, Jucás, Iguatu, Cariús e Saboeiro além da área-alvo englobando a 

BEA. Isso é importante para permitir uma posterior aplicação do índice para praticamente 

qualquer região cearense ou mesmo todo o estado. Provavelmente seria interessante, para 

aplicar o método, dividir o Ceará em grandes áreas (talvez as áreas climatologicamente 

homogêneas ou as que representam as grandes bacias hidrográficas). As regiões de serras 

úmidas, com intensa cobertura vegetal, podem apresentar dificuldades à aplicação do índice. 

Nesse caso, porém, essas áreas não cobrem porções substanciais do estado do Ceará. 

 Na comparação dos dados obtidos de umidade superficial a partir do ISTV com os 

dados das sondas in situ a 15 cm de profundidade, tem-se algumas considerações especiais a 

se fazer. Em primeiro lugar, não se tem certeza, ao se usar o software anteriormente 

mencionado de processamento das imagens AVHRR/NOAA, se a geolocalização dos pixels 

da imagem fornecida pelo satélite NOAA-17 que corresponderiam a das sondas realmente 

coincidiu com as localizações das sondas, ou seja, se os pixels de fato continham as sondas 

responsáveis pelos dados in situ. Além do mais, volta-se a ressaltar que o satélite informa um 

valor médio sobre a área abrangida pelo pixel que geralmente não representa um valor pontual 

in situ. Esse valor médio pode ter compreendido áreas secas, úmidas e possíveis corpos 

hídricos. Em segundo lugar, é importante se frisar que o valor da umidade no primeiro 

centímetro superficial, como detectado pelo satélite, pode ser diferente da umidade em 15 cm 

de profundidade, por variados fatores hidrológicos, meteorológicos, geológicos e pedológicos. 

Uma chuva rápida e pouco intensa, que é comum no período fora (e próximo) da estação 

chuvosa principal do Ceará, pode aumentar a umidade nos primeiros 5 cm, por exemplo, mas 

não alcançar os 15 cm de profundidade. Nesse caso, a umidade superficial poderia se 
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apresentar mais elevada do que na profundidade de 15 cm, até que processos consuntivos e 

evaporativos locais voltassem a diminuí-la. Em alguns momentos, o próprio orvalho pode 

levar a um pequeno aumento da umidade à superfície principalmente no período do início da 

manhã.  

 Com respeito à ocorrência de chuva anterior e próxima ao horário da observação 

por satélite, recomenda-se que isso seja cuidadosamente verificado para se observar a sua 

influência na obtenção do ISTV e, eventualmente, também explicar diferenças em relação a 

dados in situ. 

 Com relação ao ciclo diurno da umidade superficial do solo, sem considerar 

ocorrência de precipitação, é evidente que uma passagem matutina do satélite pode apresentar 

uma diferença em relação a uma passagem vespertina. Porém, é possível que essa diferença 

seja muito pequena ou mesmo não exista em boa parte da estação seca do semiárido cearense, 

em que a umidade superficial do solo (na realidade, a quase completa ausência de umidade) é 

praticamente invariável ao longo do dia. De qualquer modo, é preferível que as passagens 

diárias dos satélites a serem utilizadas sejam em horários os mais próximos possíveis, para se 

evitar as possíveis diferenças com relação ao ciclo diurno. Convém relembrar que as imagens 

utilizadas neste trabalho registraram as condições gerais de umidade superficial do solo nos 

momentos das passagens dos satélites, que foram em torno do meio da manhã.  Passagens 

noturnas do satélite poderiam registrar estados hidrológicos do solo mais próximos do 

equilíbrio, mas a metodologia utilizada depende de imagens no visível que só podem ser 

obtidas com iluminação solar. 

 A comparação dos valores de ISTV médios obtidos a partir do satélite NOAA-17, 

para a área-alvo englobando a BEA, com os valores de umidade superficial do solo a partir do 

satélite Aqua (mais avançado do que os da série NOAA), mostrou semelhanças, de forma que 

os resultados preliminares aqui obtidos, aparentemente demonstraram que o ISTV a partir de 

satélites da série NOAA é capaz de fornecer um razoável indicativo do estado geral da 

umidade superficial do solo para o semiárido cearense.   

 Para se verificar uma maior qualidade do ISTV (com TSC a partir da FCV 

segundo o SDVI) espera-se poder vir a comparar esse índice, num futuro próximo, com 

informações de umidade do solo próximas de 5 cm de profundidade (ou na camada de 0 a 10 

cm) provenientes de sondas que deverão vir a ser instaladas numa bacia experimental, 

atualmente mantida pela FUNCEME, no município de Quixeramobim, Ceará. De qualquer 

maneira, a importância e a utilidade do ISTV têm sido demonstradas mundialmente como, por 
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exemplo, na sua recente utilização, na Espanha, em campanhas de validação das informações 

de umidade do solo fornecidas pelo satélite SMOS. 

 Uma interessante forma de validação da metodologia, e provavelmente a mais 

adequada para a comparação com dados de satélites, seria a utilização de um bom modelo 

físico-hidrológico aplicado a uma determinada área (talvez a bacia experimental acima 

mencionada), que dispusesse de algumas informações in situ de umidade do solo próxima à 

superfície e informações meteorológicas à superfície para simular a umidade superficial do 

solo nessa área e, então, se fazer a comparação com a inferência por meio de satélite NOAA 

usando o ISTV. Esse tipo de comparação, para validação, é preferível àquela que procura 

relacionar dados espaciais de satélites com somente dados pontuais de medições in situ. 

 Uma das maiores dificuldades para a validação do método foi a limitada 

disponibilidade de informações (a nível local ou não), para comparação, e a diferença entre os 

princípios de medição in situ e por satélites. Até mesmo a informação de umidade do solo a 

partir de outros satélites não é abundante ou facilmente acessível. Espera-se poder vir a fazer 

comparações com os dados que serão disponibilizados a partir do satélite SMOS e seus 

sucessores e que a FUNCEME deverá ter acesso, em breve.   

 De qualquer modo, os resultados obtidos pareceram muito interessantes pela 

riqueza de detalhes espaciais que eles exibiram em resoluções espaciais melhores do que o 

que geralmente está disponível na Internet tal como as primeiras figuras (resultantes de 

modelos e satélites) apresentadas no início deste trabalho. A umidade superficial através do 

ISTV a partir dos satélites da série NOAA também se mostrou mais detalhada em 

informações do que os resultados do modelo MUSAG.  

 Assim, foram alcançados satisfatoriamente os objetivos deste trabalho ao se 

demonstrar, ainda que preliminarmente, que a metodologia empregada (notadamente o modelo 

trapezoidal do ISTV, com TSC de Kerr dada pela FCV expressa pelo SDVI) pode bem servir para 

a inferência remota e o monitoramento, via satélites da série NOAA, do estado geral da umidade 

superficial do solo (representado por mapeamentos de relativamente boa resolução espacial e 

temporal) de regiões semiáridas do estado do Ceará e, provavelmente, do Nordeste como um todo, 

considerando-se as recomendações sugeridas. Mais validação local posterior é, no entanto, 

recomendada para o refinamento (calibração) dos resultados que podem ser obtidos com a 

aplicação da metodologia proposta.  
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(Script de fórmulas usadas nos cálculos do 
IVDN, FCV, TSC e ISTV no software TeraScan)  
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emathp  {função do TeraScan que realizou as operações matemáticas sobre os elementos de 
dados das imagens AVHRR/NOAA canais 1 (ch1), 2 (ch2), 4 (ch4) e 5 (ch5)}: 
expr_vars:  avhrr_ch1 avhrr_ch2  avhrr_ch4  avhrr_ch5 
num_exprs:  13 
y1_expr:  (x2-x1)/(x2+x1) 
y2_expr:  (y1-k1)/(k2-k1) 
y3_expr:  y2*(3.6*x3-2.6*x4-2.4)+(1-y2)*(3.1*x3-2.1*x4+3.1) 
y4_expr:  1-pow((k2-y1)/(k2-k1),0.6175) 
y5_expr:  y4*(3.6*x3-2.6*x4-2.4)+(1-y4)*(3.1*x3-2.1*x4+3.1) 
y6_expr:  ((x2-x1)-(k3-k4))/((k5-k6)-(k3-k4)) 
y7_expr:  y6*(3.6*x3-2.6*x4-2.4)+(1-y6)*(3.1*x3-2.1*x4+3.1)  
y8_expr:  (y3-k7)/((k8+k9*y1)-k7) 
y9_expr:  (y5-k7)/((k8+k9*y1)-k7) 
y10_expr:  (y7-k7)/((k8+k9*y1)-k7) 
y11_expr:  (y3-(k10+k11*y1))/((k8+k9*y1)-(k10+k11*y1)) 
y12_expr:  (y5-(k10+k11*y1))/((k8+k9*y1)-(k10+k11*y1)) 
y13_expr:  (y7-(k10+k11*y1))/((k8+k9*y1)-(k10+k11*y1)) 
var_names:  ivdn scaledivdn tsckerrscaled baret tsckerrbaret sdvi tsckerrsdvi istvkerrscaled 
istvkerrbaret istvkerrsdvi istvkerrscaledtrap istvkerrbarettrap istvkerrsdvitrap 
var_types:  fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl 
onde: 
x1 = avhrr_ch1, 
x2 = avhrr_ch2, 
x3 = avhrr_ch4, 
x4 = avhrr_ch5, 
y1 = IVDN de um pixel qualquer, 
k1 = IVDN de solo (praticamente) nu (IVDNnu), 
k2 = IVDN de solo completamente vegetado (IVDNve), 
y2 = FCV como scaled NDVI, 
y3 = TSC de Kerr com FCV como scaled NDVI, 
y4 = FCV como Baret, 
y5 = TSC de Kerr com FCV como Baret, 
k3 = ch2nu, 
k4 = ch1nu, 
k5 = ch2ve, 
k6 = ch1ve, 
y6 = FCV como SDVI (Jiang) 
y7 = TSC de Kerr com FCV como SDVI (Jiang), 
k7 = TSCmin (determinada para Kerr com scaled NDVI, Kerr com Baret e Kerr com SDVI 
(Jiang); cada método com o seu valor, no modelo triangular), 
k8 = parâmetro “a” do lado seco, da TSCmax. Corresponde ao intercepto-y. 
k9 = parâmetro “b” (negativo) do lado seco, da TSCmax. Corresponde à inclinação. 
y8 = ISTV a partir da TSC de Kerr com scaled NDVI, no modelo triangular. 
y9 = ISTV a partir da TSC de Kerr com Baret, no modelo triangular. 
y10 = ISTV a partir da TSC de Kerr com SDVI (Jiang), no modelo triangular. 
y11 = ISTV a partir da TSC de Kerr com scaled NDVI, no modelo trapezoidal. 
y12 = ISTV a partir da TSC de Kerr com Baret,no modelo trapezoidal. 
y13 = ISTV a partir da TSC de Kerr com SDVI (Jiang), no modelo trapezoidal. 
k10 =  parâmetro “a” do lado úmido, da TSCmin, no modelo trapezoidal. Intercepto-y. 
k11 =  parâmetro “b” (negativo) do lado úmido, da TSCmin, no modelo trapezoidal.Inclinação. 
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