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Resumo – O presente estudo buscou estimar a evapotranspiração real diária e mensal, considerando-
se os diferentes usos e cobertura do solo, na bacia hidrográfica da Lagoa da Conceição (78 km²), 
situada na porção leste do município de Florianópolis – SC. Para tal, utilizou-se a metodologia do 
Surface Energy Balance Algorithm for Land (SEBAL) e 19 imagens do satélite Landsat-TM5, 
adquiridas 2005 a 2011. O tipo de uso e ocupação do solo com os maiores valores de 
evapotranspiração encontrados foi a água, com média de 4,94 mm.dia-1, como já era esperado em 
função do seu comportamento termodinâmico e baixo albedo. Em seguida, aparecem as áreas de 
florestas (3,93 mm.dia-1) e de pinus (3,63 mm.dia-1). Os menores valores foram encontrados para as 
áreas urbana (0,77 mm.dia-1) e de dunas (0,51 mm.dia-1), em função dos valores de albedo mais 
elevados, absorvendo menos energia para a evapotranspiração. O modelo SEBAL estima corretamente 
a variação da evapotranspiração em função das modificações dos parâmetros climáticos ao longo das 
estações do ano. É importante destacar o papel das áreas de florestas e de água na bacia hidrográfica 
em relação à evapotranspiração, visto que estes tipos de cobertura do solo são responsáveis pela maior 
fração da evapotranspiração na bacia. 
 
 
Palavras-Chave – Evapotranspiração real, SEBAL, Laguna. 
 
ANALISYS OF ACTUAL EVAPOTRANSPIRATION IN LAGOO BY SEBAL 

MODEL 
 
Abstract – The present study estimated the daily and monthly real evapotranspiration, considering 
different land uses in the Lagoa da Conceição basin (78 km²), located in the eastern portion of 
Florianópolis - SC. For this porpuse, the Surface Energy Balance Algorithm for Land (SEBAL) 
methodology was applied on 19 Landsat-TM5 satellite images, acquired from 2005 to 2011. The land 
use with the highest evapotranspiration values was showed by water, with an average of 4.94 mm.dia-

1, due to its thermodynamic and low albedo, followed by forest areas (3.93 mm.day-1) and pinus (3.63 
mm.day-1). The lowest values were found for urban areas (0.77 mm.day-1) and dunes (0.51 mm.day-

1), as a function of the higher albedo values, absorbing less energy for evapotranspiration. The SEBAL 
model correctly estimated the evapotranspiration variation due to changes in climatic parameters 
throughout the seasons. It is important to highlight the role of forest and water areas in the basin in 
relation to evapotranspiration, since these types of soil cover are responsible for the largest fraction 
of evapotranspiration in the basin. 
 
Keywords – Actual evapotranspiration, SEBAL, Lagoon. 
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INTRODUÇÃO 
A chamada Lagoa da Conceição, localizada em Florianópolis/SC, é uma laguna estrangulada, 

e vem sendo urbanizada nos últimos anos. Junto à urbanização, evidenciam-se os problemas 
relacionados à sua falta de planejamento, como a construção de empreendimentos em áreas 
inadequadas e a carência de saneamento básico, problema este potencializado na temporada de verão 
com a chegada de turistas à região. A interferência antrópica na bacia da Lagoa da Conceição ocorre 
pelo lançamento de esgotos e pelo assoreamento de corpos hídricos como o Canal da Barra, alterando 
negativamente a dinâmica ambiental da bacia. Portanto, é importante que as características dos 
recursos hídricos sejam compreendidas para a preservação desta região. Estas informações podem 
dar suporte à tomada de decisão para a implementação de ações que visem mitigar ou solucionar os 
problemas inerentes à urbanização do espaço natural. 

A técnica utilizada no trabalho foi desenvolvida em 1995 e é conhecida por SEBAL, Surface 
Energy Balance Algorithm for Land (algoritmo de balanço de energia à superfície, em português). 
Ela permite avaliar os componentes do balanço de energia e a evapotranspiração, a partir de imagens 
de satélite e dados meteorológicos, como velocidade do vento e temperatura. A metodologia SEBAL 
já fora aplicada em diversos locais, de forma bastante satisfatória. Por utilizar, essencialmente, 
imagens de satélite e dados meteorológicos, o trabalho pode ser realizado a um baixo custo. 

A estimativa da evapotranspiração fornece subsídios para diversas ações de planejamento e 
estudo da região, como na determinação do aporte de água que a Lagoa da Conceição recebe dos 
corpos d’água da região e ainda os níveis previstos de água na lagoa, ou ainda o impacto da 
diminuição da vegetação nativa no ciclo hidrológico da região, entre outros aspectos. 

O objetivo deste trabalho é estimar a evapotranspiração para a bacia da Lagoa da Conceição, 
considerando os diferentes usos do solo, a bacia hidrográfica como um todo e ainda a distribuição 
temporal da evapotranspiração, a partir da metodologia de cálculo do algoritmo SEBAL.  
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
Área de estudo 

A área de estudo é a bacia 
hidrográfica da Lagoa da Conceição, 
situada na porção leste do município 
de Florianópolis – SC, entre as 
latitudes 27º27’22,10’’ S e 
27º38’37,99’’ S e longitudes 
48º24’55,08’’ O e 48º28’25,47’’ O 
(Figura 1). A bacia hidrográfica 
possui aproximadamente 78 km² de 
área e formato alongado no sentido 
norte-sul. É limitada a oeste por 
linhas de morro com altitudes de 400 
a 496 m, na forma de cristas 
contínuas, e a leste por feixes de 
restinga e costões rochosos, que 
separam a lagoa do mar. A laguna 
inserida na bacia hidrográfica da 
Lagoa da Conceição ocupa uma área 
de 20,65 km². O corpo d’água possui  

 
Figura 1 – localização da área de estudo. 
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uma extensão de 13,5 km no sentido Norte-Sul, e largura variável entre 0,15 e 2,5 km, com 
profundidade média de 1,7 m e máxima de 8,9 m (Godoy, 2007). 

A bacia hidrográfica da Lagoa da Conceição possui grande importância por constituir um 
patrimônio natural, arqueológico, econômico, pelos seus usos múltiplos, destacando-se as atividades 
turísticas e pesqueiras. Entretanto, nos últimos anos a atividade pesqueira tem diminuiu e o 
lançamento clandestino de esgoto tem aumentado, representando um problema para a região (Filho e 
Tirloni, 2009 apud Cecca, 1997). 

O clima da região, segundo a classificação Köppen, é Cfa, subtropical úmido sem estação seca 
e com verão quente (temperatura média do mês mais quente > 22 ºC) (Thomé et al, 1999). Segundo 
Odreski (2012, apud Silva, 2002), a temperatura média anual é cerca de 20º C e a umidade relativa 
média do ar acima de 80%. 

A paisagem da bacia é marcada por diferentes ecossistemas da Mata Atlântica, como marismas, 
restingas, capoeiras e capoeirões, floresta quaternária e reflorestamento de pinus (Pinus elliottii) que 
se estendem sobre as dunas do cordão litorâneo na área do Parque Estadual do Rio Vermelho. Nas 
encostas do setor oeste da bacia há o predomínio de Floresta Ombrófila Densa de estágio secundário 
com presença de cedros, canelas e figueira (Filho e Tirloni, 2009). 

Segundo Godoy (2007), o uso e cobertura do solo predominantes na bacia da Lagoa da 
Conceição eram de vegetação arbórea (55,39%), área urbana (17,86%), dunas e praias (13,67%) e 
vegetação suprimida (11,95%). Observa-se que a maior parte da bacia é coberta por vegetação 
arbórea, a qual tem papel bastante significativo na evapotranspiração. 

 
Materiais 

O pré-processamento das imagens (georreferenciamento, calibração radiométrica e correção 
atmosférica), e a modelagem do algoritmo SEBAL foram realizados no software ERDAS IMAGINE 9.2. 
Após geradas as imagens de evapotranspiração, a extração de dados foi feita no software ArcGIS 9.3. 

Os dados meteorológicos foram obtidos junto à estação meteorológica automática, modelo 
Davis Vantage Pro, administrada pelo Laboratório de Hidráulica Marítima da Universidade Federal 
de Santa Catarina e localizada nas porção leste da bacia (Figura 1). A estação opera desde o ano de 
2005 e está localizada nas coordenadas 27º34’56” S e 48º26’27’’ O. Para o presente trabalho utilizou-
se os dados horários de velocidade do vento, precipitação, umidade, pressão do vapor, radiação solar, 
temperatura do ar e temperatura do ponto de orvalho. Devido à ausência de dados de radiação para 
os anos de 2005 e 2006, se utilizou os dados da estação meteorológica administrada pela EPAGRI, 
localizada no município de São José na latitude 27°36'07'' e longitude 48°37'11''. 

As imagens de satélite utilizadas no estudo foram obtidas pelo site do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE) (http://www.dgi.inpe.br/CDSR/) e pelo website da National Aeronautics 
and Space Administration (NASA) (http://earthexplorer. usgs.gov/). Utilizou-se as imagens do 
satélite Landsat 5 com o sensor Thematic Mapper (TM). Ao total, foram utilizadas 19 imagens entre 
os anos de 2005 e 2011. Utilizou-se somente imagens de datas que houvesse dados meteorológicos, 
ausência de precipitação anterior à data de obtenção da imagem, e pouca interferência de nuvens. 
 
Métodos 

A aplicação do SEBAL foi realizada no software ERDAS IMAGINE 9.2, pela construção do 
modelo, através da inserção das equações para o cálculo da evapotranspiração real, conforme 
metodologia descrita em Allen et al. (2002). O SEBAL estima a evapotranspiração real como o fluxo 
de calor latente, residual do balanço de energia à superfície, a partir da equação (1): 

λET = Rn − G − H (1) 
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onde λET é o valor instantâneo do fluxo de calor latente para o momento de passagem do satélite 
(W.m-2); Rn é o saldo de radiação à superfície (W.m-2); G é fluxo de calor no solo (W.m-2); e H é o 
fluxo de calor sensível (W.m-2). 

O saldo de radiação à superfície foi calculado por: 
Rn = Rs↓ − αRs↓ + RL↓ − RL↑ − (1 − εo)RL↓ (2) 

onde Rs↓ é a radiação incidente de ondas curtas (W.m-2); α é o albedo da superfície (adimensional); 
RL↓ é a radiação incidente de ondas longas (W.m-2); RL↑ é a radiação emitida de ondas longas (W.m-2); 
e εo é a emissividade da superfície (adimensional). 

O fluxo de calor no solo foi estimado segundo Bastiaanssen (2000), pela equação (3): 
G

Rn
=

Ts
α

× (0,0038α+ 0,0074α2) × (1 − 0,98NDVI4) (3) 

onde G é o fluxo de calor no solo (W.m-2); Ts é a temperatura da superfície (ºC); e NDVI é o índice 
de vegetação da diferença normalizada (adimensional). Para os valores de NDVI < 0 (água), foi 
adotado G = 0,5Rn. 

O fluxo de calor sensível é calculado pela realização de um processo iterativo, cuja equação 
fundamental é apresentada abaixo: 

H =
(ρ × cp × dT) 

rah
 (4) 

onde ρ é a densidade do ar (kg.m-3); cp é o calor específico do ar (1.004 J.kg-1.K-1); dT é a diferença 
de temperatura (T1 – T2) entre duas alturas (z1 e z2); e rah é a resistência aerodinâmica ao transporte 
de calor (s.m-1). 

Após a obtenção de λET, por meio da Equação 1,  foi obtida a evapotranspiração real diária: 

ET24h =
86400 × Λ × Rn24h 

λ
 (5) 

onde ET24h é a evapotranspiração diária (mm.dia-1); Λ é a fração de evaporação (adimensional); 
Rn24h é o saldo de radiação médio diário (W.m-2), calculado segundo de BRUIN (1987); λ é o calor 
latente de evaporação da água (J.kg-1). 

A fração de evaporação foi estimada pela relação Λ =  λET (Rn − G)⁄ . 
Para extrapolação dos valores de evapotranspiração diária e oobtenção dos valores de 

evapotranspiração real mensal e anual, foi utilizada a seguinte equação:  

ETperíodo = Λ × ETo,período (6) 

onde ETperíodo é a evapotranspiração real (mm.mês-1 ou mm.ano-1); e ETo,período é a evapotranspiração 
de referência do período (mm.mês-1 ou mm.ano-1), estimada pelo método de Penman-Monteith: 

ETo =
0,408 × ∆(Rn − G) + γ�900

T + 273� �× (es − ea)
∆ + γ(1 + 0,34 × U2)

 (7) 

onde ETo é a evapotranspiração de referência (mm.dia-1); ∆ é a inclinação da curva de pressão de 
vapor de saturação (kPa.ºC-1); γ é a constante psicrométrica (kPa.ºC-1); T é a temperatura do ar medida 
a dois metros de altura (ºC); U2 é a velocidade do vento medida a dois metros de altura (m.s-1); es é 
pressão de saturação do vapor d’água (kPa);  ea é a pressão parcial do vapor d’água (kPa). 

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  4 



  
 

Estimados os valores de evapotranspiração diários e mensais, foi feita a extração estatística dos 
valores de médios e realizada a posterior análise espacial, ou seja, a análise dos valores obtidos para 
cada tipo de solo. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Evapotranspiração real diária 
 A Tabela 1 apresenta os valores de evapotranspiração real diária para os dias de aquisição das 
imagens Landsat-TM5, para cada uso e cobertura do solo identificado na bacia hidrográfica da Lagoa 
da Conceição. Já a Figura 2, apresenta um exemplo das imagens de evapotranspiração real obtidas. 
Tabela 1 – Evapotranspiração real diária para os usos e cobertura do solo na bacia da Lagoa da Conceição. 

Data Tipo de uso e cobertura do solo 
Dunas Urbano Pinus Floresta Água 

21/11/2005 0,01 0,87 5,98 6,62 8,25 
18/02/2006 0,16 1,25 4,67 4,88 5,93 
01/06/2006 1,66 0,22 1,75 2,08 2,72 
19/07/2006 0,72 0,20 1,16 1,46 2,74 
20/08/2006 0,37 0,57 3,23 3,53 4,00 
29/08/2006 0,68 0,35 2,89 3,71 4,58 
05/09/2006 0,03 0,86 4,51 4,60 4,96 
07/10/2006 0,53 0,21 2,56 2,75 3,56 
04/06/2007 0,59 0,74 1,75 2,16 2,76 
01/02/2009 0,04 2,83 7,65 7,54 8,72 
17/05/2009 0,67 0,11 2,14 2,06 3,13 
24/05/2009 1,60 0,15 1,61 2,10 3,10 
12/08/2009 0,51 0,80 2,68 3,20 4,33 
04/02/2010 0,00 0,71 5,23 5,63 8,00 
02/04/2010 0,47 0,34 4,57 4,97 6,06 
27/05/2010 1,01 0,43 2,03 2,42 2,83 
03/11/2010 0,00 1,26 6,20 6,51 7,64 
05/04/2011 0,26 1,64 4,33 4,28 5,12 
12/09/2011 0,30 1,06 3,99 4,25 5,89 

Média 0,51 0,77 3,63 3,93 4,94 

O tipo de uso e ocupação do solo com os maiores valores de evapotranspiração encontrados foi 
a água, com média de 4,94 mm.dia-1, como já era esperado em função do seu comportamento 
termodinâmico e baixo albedo. Em seguida, aparecem as áreas de florestas (3,93 mm.dia-1) e de pinus 
(3,63 mm.dia-1), que apresentam valores de albedo intermediário. E por fim, encontrou-se valores 
menos elevados de evapotranspiração para as áreas urbana (0,77 mm.dia-1) e de dunas (0,51 mm.dia-1), 
em função dos valores de albedo mais elevados, absorvendo menos energia para o processo de 
evapotranspiração. Cabe citar que mais de 50% da área da bacia hidrográfica é composta por vegetação 
arbórea, portanto, a alteração deste tipo de paisagem impacta diretamente o ciclo hidrológico. 

Os resultados aqui encontrados são similares aos apresentados por Uda (2012), que avaliou a 
distribuição espaço-temporal da evapotranspiração real na bacia do alto Rio Negro (clima cfb) com 
imagens do satélite ASTER aplicando o SEBAL. A autora obteve valores médios de 2,2 mm/dia para 
a área urbana, 4,2 mm/dia para áreas de florestas, 4,3 mm/dia para reflorestamento e 5,0 mm/dia para 
regiões com água. Os valores médios obtidos pela autora se aproximam daqueles obtidos para a bacia 
da Lagoa da Conceição, principalmente para os usos e ocupação do solo de florestas, pinus e água. 
Giacomoni (2005) realizou a estimativa da evapotranspiração com o algoritmo SEBAL para todo o 
Estado do Rio Grande do Sul para o ano de 1998, a partir de 44 imagens geradas pelo sensor AVHRR 
a bordo do satélite NOAA-18. O autor obteve os seguintes valores de evapotranspiração diários: a) 
área urbana: 0,76 mm/dia (média), 3,52 mm/dia (máxima) e 0,14 mm/dia (mínima); b) floresta: 1,88 
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mm/dia (média), 4,83 mm/dia (máxima) e 0,43 mm/dia (mínima); c) lagoa: 1,24 mm/dia (média), 
4,82 mm/dia (máxima) e 0,12 mm/dia (mínima). Percebe-se que os resultados para todo o Estado do 
Rio Grande do Sul diferem de forma bastante acentuada daqueles obtidos para a bacia da Lagoa da 
Conceição, e podem ter sido ocasionados em função não só da baixa resolução espacial das imagens 
AVHRR, comparadas às do Landsat-TM5, mas também, pelas diferenças climáticas. 

 
Figura 2: Exemplos de imagens de evapotranspiração real obtidas paras as datas de aquisição 

das imagens Landsat-TM5. 
 

Evapotranspiração real mensal 
O primeiro passo para a estimativa da evapotranspiração real mensal foi definir um intervalo 

de tempo para qual a fração de evapotranspiração de cada uma das 19 imagens processadas seria 
representativa. Optou-se por extrapolar a fração de evapotranspiração de cada imagem até os períodos 
limites (início e fim) das estações do ano. Para aquelas estações onde houvesse mais de uma imagem, 
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decidiu-se por dividir a estação do ano em um período de tempo igual de representação para cada 
uma das frações de evapotranspiração. A única exceção a este padrão foi o ano de 2007, pois para 
este ano havia apenas uma imagem e, portanto, optou-se por utilizá-la para os meses de junho, julho, 
agosto e setembro, período de tempo maior que a estação do inverno. 

Os valores de evapotranspiração real mensal obtidos para cada um dos usos do solo e também 
da bacia como um todo estão apresentados Figura 2. 

 
Figura 2: Evapotranspiração real mensal. 

Igualmente como para a evapotranspiração real diária, a variação da evapotranspiração real 
mensal entre os diferentes usos e coberturas do solo apresentam mesma tendência. É possível observar 
que o modelo SEBAL estima corretamente a variação da evapotranspiração em função das 
modificações dos parâmetros climáticos ao longo das estações do ano. Assim, observa-se que os 
valores de evapotranspiração mais elevados se deram nos meses de verão, frente aos meses de 
inverno, quando há maior insolação, a intensidade da radiação solar é mais elevada e é quando há 
maior disponibilidade de água para o processo evapotranspirativo, pois os meses de verão são os mais 
chuvosos na região da bacia da Lagoa da Conceição.  

Vale citar que o valor médio de evapotranspiração para a bacia hidrográfica como um todo se 
aproximou dos valores com maiores porcentagens de uso e cobertura do solo na bacia. Isto se evidencia 
quando da observação da Figura 2, onde o valor médio se aproxima dos valores obtidos para as áreas 
de água e vegetação (maiores frações de uso e ocupação do solo na bacia) e destaca-se o papel 
fundamental que exercem as áreas verdes e a laguna na evapotranspiração dessa bacia hidrográfica. 
 
CONCLUSÕES 

A implementação do SEBAL permitiu estimar da evapotranspiração real na bacia hidrográfica 
da Lagoa da Conceição, utilizando imagens de média resolução espacial Landsat-TM5, de maneira 
coerente com o esperado para os diferentes usos e ocupação do solo e para as variações climáticas 
dentro das estações do ano. 

É importante destacar o papel das áreas de florestas e de água na bacia hidrográfica em relação 
à evapotranspiração, visto que estes tipos de cobertura do solo são responsáveis pela maior fração da 
evapotranspiração na bacia. A área coberta por água tende a sofrer pouca alteração, entretanto, as 
áreas de florestas estão sujeitas à supressão e, caso isso ocorra, o balanço hídrico da região sofrerá 
forte alteração. 
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