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RESUMO – O manejo racional da irrigação é um elemento crucial da gestão dos Recursos 
Hídricos, principalmente nas regiões onde a água é um recurso escasso, como no semi-árido 
nordestino. A estimativa da evapotranspiração a nível regional faz-se necessária para uma gestão 
racional da irrigação. O algoritmo semi-empírico SEBAL (Surface Energy Balance Algorithms for 

Land) estima o fluxo de calor latente como resíduo do balanço de energia na superfície (radiação 
líquida, fluxo de calor do solo e fluxo de calor sensível) para fornecer uma estimativa da 
evapotranspiração horária e diária, através de ferramentas de geoprocessamento. Este algoritmo foi 
aplicado à imagem do satélite Landsat 7 de 30/09/1999, cobrindo a região de Limoeiro do Norte / 
CE, onde é localizado um importante perímetro irrigado. O uso dos dados SRTM (Shuttle Radar 

Tream Mission) de elevação de terreno permite refinar a estimativa dos termos do balanço de 
radiação. Os resultados obtidos, tanto dos fluxos de energia, como da evapotranspiração horária são 
coerentes com os resultados de outros trabalhos na região Nordeste e justificam a aplicação do 
algoritmo SEBAL a imagens do satélite Landsat 7 junto com dados de elevação SRTM, para 
estimar-se a evapotranspiração a nível regional. 

ABSTRACT – The rational use of water for irrigation is a crucial part of Water Resources man-
agement, particularly in the regions where water is scarce, like in the Brazilian semi-arid Northeast. 
Regional estimations of the evapotranspiration are necessary to a rational management of irrigation. 
The semi-empirical algorithm SEBAL (Surface Energy Balance Algorithms for Land) estimates 
latent heat flux as the residual part of the surface energy balance (net radiation, ground heat flux and 
sensible heat flux) to calculate the hourly and the daily evapotranspiration, using geoprocessing 
tools. This algorithm was used with the Landsat 7 image of 09/30/1999, covering Limoeiro do 
Norte (Ceará State) region, where an extensive irrigated area is located. The use of SRTM (Shuttle 

Radar Tream Mission) elevation data allows refining the radiation balance terms. The energy fluxes 
and evapotranspiration results are consistent with other works in the region e show the good skill of 
SEBAL algorithm using Landsat 7 images together with SRTM data for estimating evapotranspira-
tion at a regional scale. 
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1 – INTRODUÇÃO 

A alocação de água para irrigação depende das necessidades hídricas da cultura, método 

de irrigação adotado e dos fatores climáticos temperatura, vento, radiação solar e umidade 

relativa do ar, os quais interferem na evapotranspiração da planta. Cada método de irrigação 

possui uma eficiência de irrigação aceitável e seu desempenho é influenciado tanto pelo 

dimensionamento hidráulico adequado como pela correta operacionalização do sistema. O 

resultado é refletido na eficiência do uso da água de irrigação (Gondim et al., 2005). 

Desta forma, o conhecimento das necessidades hídricas das espécies irrigadas, estimado 

pelo coeficiente de cultivo (Kc) e evapotranspiração de referência, é de fundamental 

importância para uma gestão sustentável dos recursos hídricos em nível de uma bacia 

hidrográfica, assim como as culturas que são irrigadas, épocas de plantio e métodos de 

irrigação utilizados (Gondim et al., 2005). 

Nas últimas décadas, o emprego de imagens de satélite vem se estabelecendo como um 

instrumento de fundamental importância nos estudos sobre o balanço de energia e de água, 

identificação de áreas em processo de degradação, desmatamento de reservas e 

monitoramento de rebanhos entre outros. As imagens de satélites passaram a representar uma 

das maneiras mais adequadas de monitoramento ambiental, quer em escala local ou global. 

Portanto, a estimativa da evapotranspiração em escala regional, com base em imagens de 

satélite e algoritmos que permitem a conversão de medidas instantâneas em totais diários de 

evapotranspiração, representa uma grande contribuição para o monitoramento da água em seu 

ciclo (Bernardo et al., 2005). 

O modelo SEBAL (Surface Energy Balance Algorithm for Land) (Bastiaanssen, 2007) é 

um algoritmo semi-empírico que promove a parametrização do balanço de energia e fluxos de 

superfície baseado em alguns dados locais e medições espectrais de satélites (Weligepolage, 

2005).  

O algoritmo SEBAL (Surface Energy Balance Algorithm for Land) foi desenvolvido em 

1995 por Bastiaanssen (Bastiaanssen et al., 1998; Bastiaanssen, 2000) e validado em vários 

ecossistemas mundiais, como Egito, Espanha, Portugal, França, Itália, Argentina, China, 

Índia, Paquistão, Nigéria, Zâmbia, Etiópia, Estados Unidos, Novo México, etc. (Tasumi, 

2003). É necessário que os canais visível, infravermelho próximo e infravermelho termal 

sejam tomados como dados de entrada para o processo (Meireles, 2007). 

Meireles (2007) aplicou o SEBAL para estimativa da evapotranspiração real, utilizando 

imagem do satélite Landsat 5 - TM na bacia do Acaraú – CE. Bastiaanssen & Zwart (2007) 

utilizaram o SEBAL para determinar a evapotranspiração, produção de biomassa e 

produtividade da água no Vale Yaqui, México. 
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O objetivo deste trabalho foi estimar a evapotranspiração horária na região de Limoeiro 

do Norte / CE, aplicando o algoritmo SEBAL a uma imagem do satélite Landsat 7 do dia 

30/09/1999 e utilizando o software ArcMap®. 

2 – MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Área de estudo 

A área de interesse é localizada no estado do Ceará, na Chapada do Apodi, no município 

de Limoeiro do Norte. Nessa área foi implantado um perímetro irrigado na década de 1980. 

Portanto a estimativa da evapotranspiração nesta área é de fundamental importância. A Figura 

1 localiza a imagem no mapa de bacias hidrográficas do estado do Ceará. 

 

FIGURA 1: Localização da imagem no estado do Ceará 

 

A Figura 2 apresenta a composição das bandas 4, 3 e 2 da imagem no software ENVI (a) 

para a imagem inteira e (b) para a área de estudo. 

O uso da banda 4 (infravermelho próximo) permite destacar: 

- as áreas de vegetação intensa em vermelho, e particularmente o perímetro irrigado, 

- as áreas degradadas em branco, 

- os corpos hídricos em preto. 

Nota-se a presença de uma empresa mineradora de calcário no canto sudeste da figura 

2b. No sudoeste da figura 2b localiza-se a Lagoa do Sal, quase seca no segundo semestre, e 

onde cultiva-se arroz. Essa área é representada nas cores preta e vermelha, mostrando a 

presença de água e de vegetação. 
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(a) 

 

(b) 

 

 

FIGURA 2: Composição das bandas 4, 3 e 2 no software ENVI (a) para a imagem 

inteira; (b) para a área de estudo 

 

2.2. Esboço metodológico 

A Figura 3 apresenta o esquema do algoritmo SEBAL, o qual foi desenvolvido 

integralmente no software ArcMap®, exceto a etapa do cálculo do fluxo de calor sensível que 

foi realizada no software Matlab, o qual possibilita a programação do processo iterativo 

associado. 

Os dados utilizados para  aplicação do algoritmo SEBAL foram: 

- as observações das bandas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 da imagem do satélite Landsat 7 citada 

anteriormente; 

- os resultados do levantamento da superfície realizado pela Shuttle Radar Topography 

Mission – SRTM (NASA, 2007a) como estimativa da elevação do terreno na região de 

estudo;  

- a velocidade do vento da estação meteorológica de Limoeiro do Norte / CE localizada 

na área de estudo. 
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FIGURA 3 – Esquema do algoritmo SEBAL 

 

2.3. Albedo da Superfície 

Para o cálculo do albedo da superfície (Equação 1), determina-se (NASA, 2007b): 

- as radiâncias espectrais (W.m-2.ster-1.µm-1) para cada banda (utilizando coeficientes de 

calibração do satélite) 

- as reflectâncias para cada banda (razão do fluxo de radiação refletido pelo fluxo de 

radiação incidente – sem dimensão) 

- o albedo no topo da atmosfera (sem dimensão). 

O albedo da superfície (sem dimensão) é então calculado pela Equação 1:  

(1) 

onde : αtoa é o albedo no topo da atmosfera; 

αpath (sem dimensão) é a radiação solar refletida pela atmosfera: 0,03 é o valor 

recomendado por Bastiaassen et al. (2002);  

τsw é a transmissividade atmosférica (sem dimensão), calculada em função da elevação 

do terreno z em cada pixel:  

zSW 00002.075.0 +=τ               (2) 

Como já comentado, o modelo de terreno utilizado foi o SRTM, permitindo uma melhor 

representação das variações de relevo na região estudada, no lugar de utilizar um valor médio 

de altitude. Os dados de elevação do terreno foram interpolados em uma grade de 60m de 

resolução espacial (resolução da banda 6 do satélite Landsat 7). 
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2.4. Índices de vegetaçaõ 

O Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) foi calculado pela seguinte 

equação: 

(3) 

onde ρ3 e ρ4 são as reflectâncias monocromáticas das bandas 3 e 4 (sem dimensão). 

 

Foi calculado outro índice de vegetação, o Índice de Vegetação Ajustado ao Solo 

(SAVI): 

(4) 

 

onde L é uma constante (sem dimensão), a qual foi atribuído o valor de 0,5 (Waters et al., 

2002). 

 

O Índice de Área Foliar (sem dimensão) foi calculado em função do SAVI pela equação 

empírica seguinte (Waters et al., 2002):  

 

(5) 

 

2.5. Temperatura da superfície 

No modelo SEBAL a temperatura da superfície (K) é calculada pela Equação 6:  

 

                                   (6) 

 

onde: K1 (6.09 W.m-2.sr-1. µm-1) e K2 (1282.71 W.m-2.sr-1. µm-1) são constantes do satélite 

Landsat 7; 

Lλ6 é a radiância da banda 6.  

 

2.6. Balanço de radiação na superfície (Rn) 

A radiação líquida (W.m-2) foi determinada pelo balanço de radiação de superfície:  

       (7) 

onde:  α é o albedo da superfície 

↓s
R  (W.m-2) é a radiação de onda curta incidente  
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↓L
R  (W.m-2) é a radiação de onda longa incidente. 

 

A seguir detalha-se cada termo do balanço de radiação. 

A radiação de onda curta incidente foi obtida pela equação abaixo: 

                                      (8) 

onde: Gsc é a constante solar: 1.367 W.m-2; 

cosZ é o cosseno do ângulo de incidência solar (obtido a partir do ângulo de elevação 

solar do cabeçalho da imagem); 

dr (sem dimensão) é o inverso do quadrado da distância relativa entre o sol e a terra em 

unidades astronômicas; 

τsw é a transmissividade atmosférica (sem dimensão).  

 

A radiação de onda longa emitida  foi calculada pela Equação (9): 

   (9) 

onde: ε0 (sem dimensão) é a emissividade da superfície (Water et al., 2002); 

 σ é a constante de Stefan-Boltzman: 5,67.10-8 W.m-2.K-4; 

Ts é a temperatura da superfície (K). 

 

A radiação de onda longa incidente foi calculada pela  seguinte equação: 

                                  (10) 

onde: aε  (sem dimensão) é a emissividade atmosférica (Water et al., 2002); 

 σ é a constante de Stefan-Boltzman: 5,67.10-8 W.m-2.K-4; 

Tcold (K) é a temperatura da superfície no pixel frio, definido no item 2.8, a seguir.     

 

2.7. Fluxo de calor no solo (G) 

Para determinação do fluxo de calor no solo (estocado no interior do solo e da 

vegetação, por condução), calculou-se a razão de G por Rn: 

 - para pixels na água:            (11) 

 

 - para os demais pixels:         ..(12) 

 

G (W.m-2) foi deduzido multiplicando essa razão pela radiação líquida. 
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2.8. Fluxo de calor sensível (H) 

O fluxo de calor sensível (W.m-2) foi determinado pela equação (13): 

ah

p

r

dTC
H

ρ
=                          (13) 

onde: ρ é a massa específica do ar (kg.m-3) 

 Cp é o calor específico do ar (1005 J.kg-1.K-1) 

 dT é a diferença de temperatura entre duas alturas perto da superfície (K) 

 rah é a resistência aerodinâmica (s.m-1). 

A velocidade do vento medida por uma estação meteorológica é um dos parametros 

necessários para o modelo. Devido à falta de observações na região estudada no ano de 1999, 

utilizou-se um valor de velocidade do vento a 10m de altura de 3 m.s-1, obtido no ano de 2004 

em estação meteoróligica instalada na região pelo CENTEC de Limoeiro do Norte. 

O termo rah é calculado em função da velocidade de fricção u*, a qual depende do 

comprimento de rugosidade zom. O algoritmo SEBAL assume uma relação linear entre Ts e 

dT: 

dT= aTs+b            (14) 

Os coeficientes a e b são calculados a partir do conhecimento de dois pixels extremos 

(condições de contorno): 

 - pixel quente: pixel seco, sem vegetação onde assume-se λET=0 

 - pixel frio: pixel em uma área bem irrigada e vegetada (ou até em um corpo hídrico), 

onde tem-se dT=0 e H=0. 

O fluxo de calor sensível foi calculado por um algoritmo iterativo (programado no 

software Matlab), assumindo na primeira iteração condições de estabilidade da atmosfera 

neutras. Nas demais iterações, coeficientes corretivos são incluídos nas formulações de u* e 

rah para representar melhor as condições de estabilidade atmosférica. Novos valores de u*, rah, 

dT e H são calculados, até obter convergência do processo. Após 10 iterações o algoritmo 

convergiu, fornecendo uma estimativa do fluxo de calor sensível. 

 

2.9. Fluxo de calor latente (λET) 

O fluxo de calor latente (W.m-2) foi estimado como resíduo do balanço de energia: 

HGRET n −−=λ          ..(15) 

 

2.10. Evapotranspiração horária (ETh) 

A evapotranspiração horária foi deduzida da maneira seguinte: 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos   9 

λ
λET

ETh 3600=          ..(16) 

onde λ é o calor latente de vaporização da água (J.kg-1), e o coeficiente 3600 vem da 

conversão de segundos em horas. 

3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 4 mostra o mapa do índice de vegetação NDVI. 

 

FIGURA 4: Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) 

 

Os valores de NDVI obtidos variam de -0.59 a 0.80. Os valores negativos correspondem 

a pixels localizados em corpo d´água. Em grande parte da imagem, têm-se valores muito 

pequenos de NDVI, da ordem de 0.1, o que é explicado pela data da imagem, no segundo 

semestre, durante a estação seca no semi-árido, quando as plantas da caatinga quase não têm 

folhas. Nas áreas com vegetação intensa, como por exemplo, nas áreas irrigadas por pivô-

central (pequenos circulos em verde no centro da imagem,  com vegetação bem desenvolvida 

ou nas matas ciliares, obtem-se NDVI maior do que 0.40.  

 

Na Figura 5 é representado o albedo da superfície. Observam-se valores de albedo muito 

pequenos nas áreas irrigadas. O rio (no canto noroeste da imagem) destaca-se também com 

baixos valores de albedo, bem como a região da Lagoa do Sal no canto sudoeste da imagem 

(quase seca nessa época do ano, mas onde cultiva-se arroz). Os maiores valores de albedo 

encontram-se em áreas degradadas de solo nu. A área de albedo intenso no canto sudeste da 

cena (em vermelho) corresponde a área de uma empresa mineradora de calcário, o que explica 

esses valores de albedo. É possível distinguir na área de um dos pivôs, áreas de solo nu em 

preparo para o plantio de áreas de vegetação bem desenvolvidas onde o albedo é menor.  
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FIGURA 5: Albedo da superfície 

 

Na Figura 6 apresenta-se o mapa de temperatura de superfície (°C) 

 

FIGURA 6: Temperatura de superfície (°C) 

 

As temperaturas, de 15°C a até 49°C, são coerentes com a hora de passagem do satélite 

(9:30 hora local). A temperatura mais fria de 15°C é associada a um pixel de nuvem (fora da 

região de estudo). Em corpos hídricos e áreas bem irrigadas observam-se temperaturas em 

torno de 25°C, enquanto nas áreas mais degradadas, a temperatura atinge os valores de 40°C - 

45°C. A faixa de temperatura 45°C - 49°C é atingida em poucos pixels, localizados fora da 

área de estudo. 

 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos   11 

As Figuras 7, 8, 9 e 10 apresentam os mapas de radiação líquida (W.m-2), fluxo de calor 

do solo (W.m-2), fluxo de calor sensível (W.m-2) e fluxo de calor latente (W.m-2), 

respectivamente. 

 

 

FIGURA 7: Radiação líquida (W.m-2) 

 

FIGURA 8: Fluxo de calor do solo (W.m-2)  
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FIGURA 9: Fluxo de calor sensível (W.m-2)  

 

 

FIGURA 10: Fluxo de calor latente (W.m-2)  

 

Foi observada a seguinte amplitude de variação desses fluxos: 

  - 150 – 870 W.m-2 para a radiação líquida; 

  - 37 – 380 W.m-2 para o fluxo de calor do solo; 

  - 0 – 500 W.m-2 para o fluxo de calor sensível; 

  - 0 – 700 W.m-2 para o fluxo de calor latente. 

 

Na formulação do algoritmo de cálculo do fluxo de calor sensível, no pixel frio tem-se 

dT=0 e H=0. Em pixels onde a temperatura é menor do que no pixel frio, tem-se então dT<0 e 

H<0. Isso ocorre em alguns pixels fora da área de estudo. Portanto, a escolha dos pixels frio e 

quente para calcular o fluxo de calor sensível deve ser muito rigorosa, para que estes sejam 
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representativos da área de estudo. Caso deseje-se estudar outra região da mesma cena, outros 

valores de pixel frio e quente devem ser escolhidos. 

Nas áreas mais úmidas (nos corpos hídricos e regiões vizinhas, e nas áreas bem 

irrigadas), obtém-se valores altos de radiação líquida e de fluxo de calor latente, e valores 

baixos de fluxo de calor do solo e de fluxo de calor sensível. Nas regiões degradadas ou de 

solo descoberto, estes padrões se invertem. 

 

A Figura 11 apresenta o mapa de evapotranspiração horária (mm.hr-1) estimada pelo 

SEBAL para a área de estudo. 

 

FIGURA 11: Evapotranspiração horária (mm/h) 

 

Os padrões de evapotranspiração horária seguem as mesmas características observadas 

no fluxo de calor latente, pois essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Os valores 

obtidos variaram de 0 a 1 mm.hr-1, o que é coerente com as características climáticas da 

região e na ordem de valores obtidos por Meireles (2007). Nas áreas irrigadas, onde a 

estimativa da evapotranspiração é de importância crucial, observaram-se valores maiores do 

que 0,65 mm.h-1.  

Dados de estação meteorológica são necessários para estimar a evapotranspiração de 

referência horária pela equação de Pennmann-Monteith (Allen et al., 1998). Seria possível 

então obter o mapa da fração da evaporação de referência (razão da evapotranspiração horária 

pela evapotranspiração de referência horária). Assumindo que essa razão é a mesma nas 

escalas horária e diária, o conhecimento da evapotranspiração de referência diária forneceria o 

mapa de evapotranspiração diária. 
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4. CONCLUSÕES 

Este trabalho permitiu estimar os fluxos de energia na superfície e a evapotranspiração 

horária na região de Limoeiro do Norte / CE, aplicando o algoritmo SEBAL a uma imagem 

do satélite Landsat 7. Os valores de temperatura da superfície, de albedo, de radiação líquida, 

de fluxos de calor do solo, sensível e latente, e de evapotranspiração horária obtidos são 

consistentes com valores de outros trabalhos em região próxima. 

O uso dos valores de elevação do terreno obtidos do SRTM, melhora a representação do 

relevo, de qual dependem a transmissividade atmosférica, o albedo, a radiação de onda curta 

incidente, a emissividade atmosférica e a radiação de onda longa incidente. Têm-se valores 

dessas variáveis diferentes para cada pixel, no lugar de ter um único valor para cena toda 

quando utiliza-se um valor de altitude média.  
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