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ESTIMATIVA DOS COMPONENTES DO BALANÇO DE ENERGIA E DA 
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RESUMO --- As técnicas de sensoriamento remoto têm sido aplicadas extensivamente na 
obtenção de informações referentes ao manejo e gestão dos recursos naturais. O SEBAL é um 
algoritmo que tem como vantagem a estimativa dos fluxos de energia à superfície de forma efetiva e 
econômica. Ele usa imagens de sensores que colete comprimentos de ondas na faixa do visível, 
infravermelho refletivo e termal. Este trabalho objetivou estimar os componentes do balanço de 
energia e a evapotranspiração em escala regional por meio do algoritmo SEBAL (Surface Energy 
Balance Algorithm for Land) e imagem TM - Landsat 5. As estimativas da temperatura da 
superfície (T), saldo de radiação (Rn) e dos fluxos de calor no solo (G) e sensível (H) para o dia 
05/06/2005 apresentaram valores médios na cena de 295,35 K, 615,98 W m-2, 66 W m-2 e            
180 W m-2, respectivamente. Sendo que a evapotranspiração (ET) média diária foi de 3,2 mm d-1. 

ABSTRACT --- The techniques of remote sensing have been applied extensively for obtaining the 
information regarding the management of the natural resources. The SEBAL is an algorithm that 
has as advantage the capability to estimate the energy fluxes from the soil surface in an effective 
and economical way. It uses sensor images which collects wavelengths in the visible range, 
reflective infrared and thermal bands. This work was carried out to estimate the energy balance 
components and the evapotranspiration fluxes in regional scale by means of the SEBAL algorithm 
(Surface Energy Balance Algorithm for Land) and TM images - Landsat 5. The estimates of the 
surface temperature (T), solar radiation balance (Rn), soil heat flux (G) and sensible heat flux (H) 
for the 2005/05/06 presented average values in the scene of 295.35 K, 615.98 W m-2, 66.0 W m-2 
and 180.0 W m-2, respectively. The daily average of evapotranspiration (ET) rate was 3.2 mm d-1. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A crescente população precisa de mais alimentos com menos água disponível para a 

agricultura. Essa complicada situação só pode melhorar se a água for gerenciada mais efetivamente, 

proporcionando o aumento da produção da cultura por unidade de água consumida. Segundo 

Bastiaanssen e Ali (2003), para estabelecer um manejo otimizado dos recursos hídricos é de 

fundamental importância o monitoramento do crescimento da cultura e a avaliação da relação entre 

a produção e os processos hidrológicos. Fenômenos climáticos, como o El Niño, têm contribuído 

para esta necessidade. Nesse sentido, tem crescido o número de pesquisas que empregam técnicas 

de sensoriamento remoto na identificação de áreas de cultivo, bem como, na estimativa de 

parâmetros biofísicos a serem utilizados em modelos de crescimento, balanço hídrico, 

produtividade, etc. 

De acordo com Bastiaanssen (2000), o sensoriamento remoto aplicado à agricultura oferece 

grandes vantagens, como a obtenção de informações que possibilitam a geração de séries temporais 

da região em estudo, facilitando a comparação entre elas. Ao mesmo tempo, proporciona o 

oferecimento de ampla cobertura espacial, favorecendo a análise de toda a região e a obtenção de 

informações que podem ser representadas espacialmente. Essas informações geralmente revelam 

aspectos indispensáveis no planejamento e manejo de recursos hídricos, principalmente em locais 

onde a produção agrícola irrigada representa uma grande porcentagem da economia regional. 

Na agricultura, para que haja um bom planejamento e manejo dos recursos hídricos, torna-se 

primordial o conhecimento da demanda evapotranspirométrica da cultura, uma vez que, a 

evapotranspiração (ET) representa, aproximadamente, 75% do total da precipitação que ocorre 

sobre superfícies continentais (Costa, 1997). 

A ET pode ser obtida por meio de medidas diretas ou por métodos empíricos. As medidas 

diretas exigem estruturas apropriadas e normalmente são utilizadas em condições de pesquisa. Em 

contraste, existem vários métodos empíricos que são classificados conforme os princípios 

envolvidos em seu desenvolvimento: aerodinâmicos, combinados, etc. Mesmo com a precisão 

oferecida por alguns métodos diretos e, ou, empíricos, a ET é normalmente estimada de forma 

pontual. Esta limitação motivou o uso de dados obtidos por sensoriamento remoto para a 

determinação da mesma em grandes áreas. 

French et al. (2005) citam que é reconhecido que a variabilidade espacial da ET é grande, e 

que, até mesmo as maneiras mais avançadas de medir a ET em torres por meio de sistemas de 

covariância de vórtices turbulentos não é freqüentemente o mais representativo da ET numa escala 

regional. Consequentemente, a incorporação de dados de sensoriamento remoto é requerida, devido 
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ser esta a única maneira de se observar, simultaneamente, grandes áreas de superfície do solo 

(French et al., 2005). 

Bezerra (2004) cita que os dados obtidos através do sensoriamento remoto para o cálculo 

dos fluxos de energia que ocorrem na interface solo-vegetação-atmosfera utilizam-se de algoritmos 

para a obtenção desses elementos. Um desses algoritmos é o SEBAL (Surface Energy Balance 

Algorithm for Land) que foi desenvolvido por Bastiaanssen et al. (1998a e 1998b). Este algoritmo 

calcula o fluxo de calor latente como um “resíduo” da equação clássica do balanço de energia. Este 

trabalho objetivou estimar os componentes do balanço de energia e a ET diária em escala regional 

por meio do algoritmo SEBAL e imagem TM - Landsat 5. 

2 – MATERIAIS E MÉTODOS 

A Figura 1 mostra a imagem do dia 05/06/2005 (sensor TM) na composição (RGB) para a 

região que compreende parte do Triângulo Mineiro e norte do Estado de São Paulo. A imagem 

recorte da área de estudo possui as seguintes coordenadas: 

Canto superior esquerdo: latitude 19º58’48”S e longitude 48º55’00”W; 

Canto inferior esquerdo: latitude 20º38’27”S e longitude 48º55’00”W; 

Canto superior direito: latitude 19º58’48”S e longitude 48º05’46,66”W; 

Canto inferior direito: latitude 20º38’27”S e longitude 48º05’46,66”W. 

De posse da imagem do dia 05/06/2005 contendo as sete bandas espectrais do sensor TM do 

Landsat 5, deu-se início a aplicação de várias etapas para a obtenção da evapotranspiração em 

escala regional por meio do algoritmo SEBAL (conforme formulação proposta por Bastiaanssen et 

al., 1998a). 

A aplicação do SEBAL consiste em métodos baseados fisicamente no esquema de 

transferência da camada única para o calor sensível e numa estimativa empírica para o fluxo de 

calor no solo (G). O saldo de radiação (Rn) é calculado através da reflectância e emitância da 

radiação, variável espacialmente. O fechamento do balanço de energia pixel a pixel é processado ao 

considerar o fluxo de calor latente (LE) como um resíduo da equação do balanço de energia. Este 

método requer radiância espectral nas regiões do visível, infravermelho próximo e termal para a 

determinação dos seguintes parâmetros: albedo da superfície (α), NDVI e temperatura da superfície 

(Ts). 
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Figura 1 - Imagem na composição RGB (bandas 3, 2, 1 do sensor TM – Landsat 5) para a região 

que abrange parte do Triângulo Mineiro e norte do Estado de São Paulo. 

 

O saldo de radiação é modelado como a soma dos componentes que chegam e que saem da 

superfície do solo. O balanço de radiação de ondas curtas é estimado com base em equações 

astronômicas junto com a estimativa da transmitância atmosférica e albedo. O balanço de ondas 

longas é modelado com base na temperatura do ar no tempo de passagem do satélite, na qual é 

considerada constante para toda a área de estudo. A radiação de ondas longas emitida pela 

superfície é derivada com a ajuda da temperatura da superfície e uma estimativa da emissividade da 

superfície tendo como base o NDVI. A Figura 2 apresenta o fluxograma para a estimativa do saldo 

de radiação (Rn). 
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Figura 2 - Fluxograma do saldo de radiação. Fonte: Allen et al. (2002), adaptado por Bezerra 

(2004). 

No SEBAL, a estimativa inicial do coeficiente de rugosidade aerodinâmica para o transporte 

de momentum (zom) usa uma equação empírica que tem como base o NDVI. Medições da 

velocidade do vento são utilizadas para determinar a velocidade de fricção (u*) em cada pixel, tendo 

como base a suposição de que a velocidade do vento é constante numa altura denominada 

“bleinding height”. Os valores das alturas zoh e zref (usualmente 0,1 e 2,0 m acima do solo, 

respectivamente) são definidos como os limites verticais para especificação do fluxo de calor 

sensível (H) e a diferença vertical da temperatura do ar próximo à superfície (dT). Então, conforme 

a equação de transferência para o fluxo de calor sensível, esses limites tornam-se aplicáveis no 

cálculo da resistência aerodinâmica (rah). 

A presença de condições hidrológicas extremas na área de cobertura da imagem permite 

especificar soluções para o balanço de energia à superfície. No pixel seco, denominado pixel 

quente, o fluxo de calor latente é desprezado, implicando que, dTquente = (Rn - G) rah / (ρ cp) e dTfrio 

= 0, (em que, ρ é a densidade do ar úmido (kg m-3) e cp é o calor específico do ar à pressão 
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constante (1004 J kg-1 K-1)), permitindo assim, a determinação de dTquente ao utilizar a estimativa 

inicial de rah. No SEBAL, é assumido que dT relaciona-se linearmente com a temperatura da 

superfície em todos os pixels, e consequentemente torna-se possível o cálculo dessa relação com a 

ajuda dos pixels extremos (pixels quente e frio).  

A primeira estimativa de H é calculada e usada para obter a correção de estabilidade ao 

utilizar a hipótese de similaridade de Monin-Obukhov. Esta correção permite uma segunda e 

melhorada estimativa de u* ao incorporar a correção da estabilidade para os efeitos da flutuabilidade 

no fluxo de momentum. O novo valor de u* é então empregado na estimativa de rah ao incorporar a 

correção de estabilidade para o transporte de calor. Este procedimento é iterativamente aplicado até 

H convergir para uma condição de flutuabilidade neutra em cada pixel. A Figura 3 mostra o 

fluxograma para o cálculo do fluxo de calor sensível (H). 

 

Figura 3 - Fluxograma do fluxo de calor sensível. Fonte: Allen et al. (2002), adaptado por Bezerra 

(2004). 
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O fluxo de calor no solo, pixel a pixel, foi calculado pela seguinte expressão: 

Rn)NDVI0,98)(1α0,0074α(0,0038
α

T
G 42s









−+=                                                                         (1) 

em que, Ts é a temperatura da superfície (ºC), α é o albedo corrigido (adimensional) e NDVI é o 

Índice de Vegetação da Diferença Normalizada. 

O balanço de energia é finalmente fechado, considerando o fluxo de calor latente como um 

termo residual (LE). 

HGRnLE −−=                                                                                                                     (2) 

De posse dos componentes do balanço de energia (LE, H, Rn, G, todos em W m-2) é possível 

obter a seguinte relação:  

GRn

LE

HLE

LE

−
=

+
=λ                                                                                                              (3) 

sendo esta relação denominada por fração evaporativa (λ), definida como a fração de calor latente 

para o máximo saldo de energia disponível. 

Estudos micrometeorológicos indicam que a fração evaporativa (λ) pode ser considerada 

constante durante o período diurno, sendo que é neste período que acontece o processo de 

evapotranspiração (Crago, 1996; Ayenew, 2003). Sendo assim, pode-se estimar a evapotranspiração 

diária por meio da equação proposta por Ayenew (2003): 

28
DIÁRIO

DIÁRIO

Rn
ET

λ
=                                                                                                               (4) 

em que, ETDIÁRIO é a evapotranspiração diária em mm d-1, λ é a fração evaporativa (adimensional), 

RnDIÁRIO é o saldo de radiação integrado para um período de 24 horas e o escalar no denominador 

representa o fator de conversão de unidades (W m-2 para mm d-1). 

3 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O conhecimento da temperatura da superfície é de grande importância na detecção e 

monitoramento de recursos hídricos, como também é indispensável para o cálculo do balanço de 

radiação à superfície, especialmente na estimativa da radiação de onda longa emitida pela mesma. 

No sensoriamento remoto esse dado é obtido através da radiância da banda termal do radiômetro do 

satélite. Para tanto, é necessário considerar os problemas resultantes dos efeitos de absorção 

atmosférica e da emissividade da superfície (Silva, 2002 citado por Bezerra, 2004). Na Figura 4 

tem-se a temperatura da superfície em Kelvin para o dia 05/06/2005. Nota-se que a temperatura da 

superfície variou na cena de 286 a 304,53 K com média em torno de 295,35 K (correspondente à 

tonalidade laranjada na cena). Sendo que, as áreas secas e de solo exposto apresentaram os valores 

mais elevados de temperatura. 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 8

 

Figura 4 – Temperatura da superfície em kelvin para o dia 05/06/2005. 

O saldo de radiação exerce um papel fundamental nos métodos que estimam a 

evapotranspiração, componente essencial do balanço hídrico, principalmente quando a superfície do 

solo é mantida úmida com irrigação, como no caso da grande parte do Triângulo Mineiro e norte do 

Estado de São Paulo, que devido às condições favoráveis de plantio (relevo plano, água abundante, 

boa fertilidade do solo, etc) encontra-se uma grande quantidade de áreas irrigadas. A Figura 5 

apresenta o Rn do dia 05/06/2005 para região que abrange parte do Triângulo Mineiro e norte do 

Estado de São Paulo. As tonalidades em ciano e verde claro correspondem aos valores de Rn mais 

baixos entre 529,19 W m-2 e 597,84 W m-2 e se localizam em áreas sobre o Rio Grande (divisa entre 

os Estados de Minas e São Paulo). Valores altos de Rn correspondem às tonalidades em cinza e 

branco oscilando entre 664,91 e 936,30 W m-2, estes valores máximos situam-se em áreas 

vegetadas. As demais tonalidades representam os valores intermediários do espectro, sendo que, o 

Rn médio foi de 615,98 W m-2. Bastiaanssen (1998) obteve Rn variando de 400 W m-2, em deserto, 

para 500 W m-2, em oásis. Dubayah (1992) obteve Rn com correção de modelo digital de elevação 

da ordem de 654 W m-2, e Rn não corrigido de 643 W m-2. Silva et al. (2005) encontraram valores 
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médios de 615,00 W m-2 e 583,90 W m-2, respectivamente para as datas 04/12/2000 e 04/10/2001, 

abrangendo parte do Lago de Sobradinho, áreas irrigadas do Projeto Senador Nilo Coelho, áreas de 

vegetação nativa e parte da área urbana dos municípios de Petrolina, PE e Juazeiro, BA. 

 

Figura 5 – Saldo de Radiação (Rn, W m-2) do dia 05/06/2005. 

As Figuras 6 e 7 apresentam os fluxos de calor no solo e sensível, respectivamente, para o dia 

05/06/2005. Verifica-se que o fluxo de calor no solo (G) variou de 0,57 W m-2 a 278,93 W m-2, 

sendo que, a tonalidade em ciano representa a classe com valores mínimos da cena (0,57 W m-2 a 

48,41 W m-2). As tonalidades em marrom e cinza se encontram em maior parte sobre o lago do Rio 

Grande e representa as classes de valores mais altos de G. Além disso, a classe de tonalidade verde 

escuro contém o valor médio de G que foi de 66 W m-2. Silva e Bezerra (2006) ao estudar uma 

região que abrange o Perímetro irrigado Senador Nilo Coelho, encontraram valor médio de G da 

ordem de 94,5 W m-2 e valores mínimos e máximos de 29,7 W m-2 e 222,1 W m-2, respectivamente, 

para cena de 04/12/2000. Entretanto, para cena de 04/10/2001 encontraram valor médio de G da 

ordem de 112,3 W m-2 e valores mínimos e máximos de 54,5 W m-2 e 224,1 W m-2, 

respectivamente.  
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Figura 6 – Fluxo de calor no solo (G, W m-2) do dia 05/06/2005. 

Já na Figura 7 tem-se o fluxo de calor sensível (H), no qual variou na cena de -125,8 W m-2 a 

1198,8 W m-2, sendo que, as tonalidades em ciano e branco representam as classes com valores de 

H mínimos e máximos, respectivamente. Neste estudo, o valor médio de H foi de 180 W m-2, 

contudo, Silva e Bezerra (2006) obtiveram valores médios de H da ordem de 130,2 W m-2 e 158,3 

W m-2 para cenas do dia 04/12/2000 e 04/10/2001, respectivamente. Ao analisar a Figura 1 que 

apresenta a composição RGB das bandas 3, 2, 1, juntamente com as Figuras 6 e 7, observa-se que G 

foi mais elevado em áreas sobre o Rio Grande e afluentes, e mais baixo sobre áreas irrigadas e de 

vegetação nativa (Figura 6), mostrando que G é dependente das condições da superfície (seca ou 

úmida e nua ou vegetada). Com relação a H (Figura 7), verificam-se valores altos em áreas com 

solo exposto e valores baixos em áreas com vegetação e corpos de água (Rio Grande e afluentes), 

sendo também H dependente das condições da superfície. Observações semelhantes também foram 

feitas por Silva e Bezerra (2006), afirmando ainda que valores de H negativo correspondem aos 

pixels cuja temperatura da superfície é inferior a temperatura do pixel frio, ocorrendo geralmente 

sobre áreas que correspondem a corpos de água. 
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Figura 7 - Fluxo de calor sensível (H, W m-2) do dia 05/06/2005. 

A Figura 8 mostra a variabilidade da ET diária na cena que abrange parte do Triâgulo Mineiro 

e Norte do Estado de São Paulo. Observa-se que a ET oscilou na cena entre 0 e 7,11 mm d-1, com 

valor médio de 3,2 mm d-1. Esta variabilidade pode estar relacionada com o tipo de feição, 

cobertura e umidade do solo, pois ao analisar a Figura 8 pode-se ver claramente que áreas como as 

que abrangem superfície de água e irrigação apresentam valores altos de ET. Já as áreas com solo 

exposto ou parcialmente com vegetação se mostram com baixos valores de ET, na qual está 

representada na cena pelas tonalidades do verde mais claro. 

Ayenew (2003) ao aplicar o algoritmo SEBAL e imagem do sensor TM do Landsat 5 

objetivando caracterizar a variabilidade espacial da ET em bacias da Etiópia encontrou ET que 

variou de 4,9 mm d-1 a 5,9 mm d-1 para o dia 29/11/1989. Entretanto, Bastiaanssen (2000), também 

utilizando imagens do sensor TM Landsat 5 e o algoritmo SEBAL na bacia de Gediz, na Turquia, 

encontrou para a cultura do algodão os valores de ET para o período de 24 horas de 3,1 mm d-1 e 

3,4 mm d-1, nos dias 26/06/1998 e 29/08/1998, respectivamente. 
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Figura 8 – Evapotranspiração (ET, mm d-1) do dia 05/06/05. 

4 – CONCLUSÕES 

As estimativas da temperatura da superfície, saldo de radiação e dos fluxos de calor no solo e 

sensível por meio do algoritmo SEBAL para a região localizada entre o Triângulo Mineiro e norte 

do Estado de São Paulo para o dia 05/06/2005 apresentaram valores médios na cena de 295,35 

kelvins, 615,98 W m-2, 66 W m-2 e 180 W m-2, respectivamente. Além disso, foram encontrados 

valores de ET diária que variaram de 0 a 7,11 mm d-1, sendo que o valor médio foi de 3,2 mm d-1. 
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