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RESUMO: Objetivou-se nesse trabalho testar diferentes metodologias para estimativa da 

evapotranspiração da cultura (ET0) diária no Estado de Minas Gerais. Os dados 

meteorológicos necessários para execução desse trabalho foram retirados das Normais 

Climatológicas (1961-1990) de 50 localidades de Minas Gerais, disponibilizadas pelo 

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O método tomado como padrão foi o Penman-

Monteith-FAO 56 e a comparação dos resultados foi por meio do coeficiente de determinação 

(r
2
), dos coeficientes “a” e “b” das equações de regressão linear, erro-padrão da estimativa 

(ESE), índice de concordância de Willmott (d), coeficiente de correlação de Pearson (r) e do 

coeficiente de confiança (c). As melhores metodologias para estimativa da ET0 em Minas 

Gerais foram Pristley-Taylor, Hargreaves-Samani e Linacre. As metodologias de Jensen-

Haise e Makkink não devem ser utilizadas para estimativa da ET0 em Minas Gerais. 
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DIFFERENTS METHODS FOR ESTIMATING REFERENCE 

EVAPOTRANSPIRATION ON THE MINAS GERAIS STATE 

 

SUMMARY: This study aimed to test their different methodologies for estimate of reference 

evapotranspiration (ET0) daily in the Minas Gerais state. The meteorological data needed to 

perform this work were taken from Standard Climatological (1961-1990) of 50 localities of 

Minas Gerais, provided by the National Institute of Meteorology. The method was taken as 

the standard Penman-Monteith-FAO56 and comparison of results was by the coefficient of 

determination (r²), the coefficients "a" and "b" of the linear regression equations, standard 

error of estimate (ESE), Willmott index of agreement (d), the Pearson correlation coefficient 

(r) and confidence coefficient (c). The best methodologies for estimate of the ET0 in Minas 

Gerais were Pristley-Taylor, Hargreaves-Samani and Linacre. The methodologies Jensen-

Haise and Makkink should not be used to estimate ET0 in Minas Gerais state. 
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INTRODUÇÃO 

 

A evapotranspiração de referência (ET0), juntamente com coeficientes relacionados a 

planta e solo, são utilizados para a estimativa adequada da evapotranspiração da cultura, que 

consiste no principal parâmetro a ser considerado no dimensionamento e manejo de sistemas 

de irrigação, uma vez que totaliza a quantidade de água utilizada nos processos de evaporação 

e transpiração pela cultura durante determinado período (CUNHA et al., 2013). Além disso, a 

ET0 é utilizada em balanços hídricos agrícolas, previsões de safra, modelagem dos processos 

climatológicos e hidrológicos, avaliação de disponibilidade de recursos hídricos, zoneamento 

agroclimático e caracterização de clima (BACK, 2008). 

Segundo PEREIRA et al. (2009), a ET0 pode ser determinada por meio de métodos de 

estimativa (indiretos), os quais são menos onerosos que os diretos, uma vez que sua aplicação 

é baseada em elementos meteorológicos medidos em estações apropriadas. O método de 

Penman-Monteith (ALLEN et al., 1998) foi recomendado pela FAO como o padrão. 

Minas Gerais é um dos maiores estados em área e produção agrícola do País. Esse 

estado apresenta vários projetos hidroagrícolas que necessitam de estimativas rápidas e 

confiáveis da ET0. Apesar da existência de diversos modelos de estimativa da ET0, esses, no 

entanto, são utilizados em condições climáticas e agronômicas muito diferentes daquelas em 

que inicialmente foram concebidos e, por isso, é de extrema importância avaliar o grau de 

exatidão desses modelos, antes de utilizá-los para nova condição. 

Diante disso, a presente pesquisa objetiva testar diferentes metodologias para estimativa 

da ET0 diária para o Estado de Minas Gerais. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Dentre os métodos de estimativa da evapotranspiração de referência (ET0) contidas no 

software SEVAP, testou-se no presente trabalho as metodologias de Hargreaves-Samani, 

Jensen-Haise, Linacre, Makkink e Priestley-Taylor (SILVA et al., 2005). O método de 

Penman-Monteith-FAO 56 (ALLEN et al., 1998) foi tomado como padrão para estimativa da 

ET0, seguindo recomendações da Food and Agriculture Organization. 

Os parâmetros de entrada para estimativa da evapotranspiração de referência (ET0) pelo 

software SEVAP foram temperaturas máximas e mínimas, duração em horas do brilho solar, 

umidade relativa, velocidade do vento e pressão atmosférica. Os dados meteorológicos 

necessários para execução desse trabalho foram retirados das Normais Climatológicas (1961-

1990) de 50 localidades do Estado de Minas Gerais, disponibilizadas pelo Instituto Nacional 

de Meteorologia (Inmet). 
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Após a verificação dos dados foi realizada uma análise de regressão que correlacionou 

os valores de ET0 estimados pelas equações empíricas com o método Penman-Monteith-

FAO56 (ALLEN et al., 1998). Foram considerados os coeficientes “a” e “b” das respectivas 

regressões lineares simples e o coeficiente de determinação (r
2
). A melhor alternativa foi 

aquela que apresentou coeficiente de regressão “a” próximo de zero, coeficiente “b” próximo 

da unidade e maior coeficiente de determinação. A precisão é dada pelo coeficiente de 

determinação, pois indica o grau em que a regressão explica a soma do quadrado total. 

A análise de desempenho dos modelos foi feita comparando os valores de ET0 obtidos 

pelos métodos empíricos com o método de Penman-Monteith-FAO56 (ALLEN et al., 1998). 

A metodologia adotada para comparação dos resultados foi proposta por ALLEN et al. 

(1989), e se fundamenta no erro-padrão da estimativa (EPE). O melhor método para 

estimativa da ET0 foi aquele que apresentou o menor EPE. 

A aproximação dos valores de ET0 estimados por determinado método estudado, em 

relação aos valores obtidos com uso do método padrão, foi obtida por um índice designado 

concordância ou ajuste, representado pela letra “d” (WILLMOTT et al., 1985), onde seus 

valores variam desde zero, onde não existe concordância, a 1, para a concordância perfeita. 

Para validação do modelo, obteve-se também o coeficiente de correlação de Pearson (r) e o 

coeficiente de confiança ou desempenho (c). 

O coeficiente de confiança ou desempenho, proposto por CAMARGO & SENTELHAS 

(1997), é interpretado de acordo com os referidos autores como: “ótimo” (c > 0,85); “muito 

bom” (0,76 < c < 0,85); “bom” (0,66 < c < 0,75); “mediano” (0,61 < c < 0,65), “sofrível” 

(0,51 < c < 0,60), “mau” (0,41 < c < 0,50) e “péssimo” (c < 0,40). Os modelos que obtiveram 

coeficientes de confiança superiores a 0,75 foram considerados adequados para estimar ET0. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O método de Jensen-Haise subestimou e Makkink superestimou os valores de ET0 e 

Hargreaves-Samani, Linacre e Priestley-Taylor subestimaram os valores de ET0 apenas 

quando o método de Penman-Monteith-FAO 56 acusou estimativa superior a 4,4 mm dia
-1

 

(Figura 1). O melhor ajuste foi encontrado no método de Priestley-Taylor (r
2
 = 0,6654). Esse 

método também foi o que apresentou melhor combinação entre os coeficientes de regressão 

“a” e “b”, de forma que o coeficiente “a” se aproximou a zero e o coeficiente “b” a unidade. 

CUNHA et al. (2013) avaliando o desempenho dos métodos Hargreaves-Samani e Priestley-

Taylor em Chapadão do Sul-MS, observaram que esses subestimaram os valores de ET0 

quando o método padrão acusou estimativas superiores a 5,5 e 3,0 mm dia
-1

, respectivamente. 
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Figura 1. Valores de evapotranspiração de referência (ET0) obtido pelo método de Penman-

Monteith-FAO 56 comparados com valores de ET0 obtidos pelos métodos de 

Hargreaves-Samani, Jensen-Haise, Linacre, Makkink e Priestley-Taylor. 

 

Observa-se que Priestley-Taylor foi o modelo que apresentou melhor desempenho 

(Tabela 1), segundo CAMARGO & SENTELHAS (1997), para a estimativa da ET0 em 

Minas Gerais. Esse modelo apresentou um coeficiente de correlação (r) com classificação 

“muito alto”, segundo COHEN (1988). Além disso, foi o modelo que apresentou o menor 

ESE e maior concordância de Willmott, confirmando seu melhor desempenho em relação às 

demais metodologias. A metodologia de Priestley-Taylor é baseada no saldo de radiação e 

tem sido usada em diversos estudos devido sua simplicidade em relação aos métodos 

combinados, por não exigir dados de velocidade do vento e umidade relativa do ar. 

 

Tabela 1. Estimativa do erro padrão (ESE), concordância de Willmott (d), correlação de 

Pearson (r), coeficiente de confiança (c) e desempenho de Camargo e Sentelhas, 

obtidos das correlações entre os valores de evapotranspiração de referência (ET0 

em mm dia
-1

) pelo método de Penman-Monteith-FAO 56 com os métodos de 

Hargreaves-Samani, Jensen-Haise, Linacre, Makkink e Priestley-Taylor 

Método ET0 ESE d r c Desempenho 

Penman-Monteith-FAO 56 3,3317 - - - - - 

Hargreaves-Samani 3,5388 0,4582 0,8707 0,8483 0,7386 Bom 

Jensen-Haise 2,5221 1,0026 0,5851 0,6914 0,4046 Péssimo 

Linacre 3,5719 0,5286 0,8360 0,8293 0,6933 Bom 

Makkink 5,2543 2,0718 0,3500 0,6777 0,2372 Péssimo 

Priestley-Taylor 3,5339 0,4411 0,8776 0,8671 0,7609 Muito Bom 

ŷ = 0,8419 + 0,8095x
r² = 0,6459
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Os métodos de Hargreaves-Samani e Linacre receberam desempenho classificado como 

“bom” (Tabela 1). O método de Hargreaves-Samani apresentou coeficiente de correlação com 

classificação “muito alto”. A metodologia de Hargreaves-Samani se destaca por ser bastante 

simples e de fácil aplicação, necessitando apenas de dados de temperatura e latitude do local. 

Diante disso, por necessitar apenas de um termômetro de máxima e mínima, deve ser 

preferido para estimativa confiável da ET0 no Estado de Minas Gerais quando utilizar o 

software SEVAP. Apesar de bom desempenho no presente trabalho, o método de Hargreaves-

Samani não estimou precisamente a ET0 em algumas regiões brasileiras. BARROS et al. 

(2009) avaliando o método de Hargreaves-Samani na região de Seropédica-RJ não 

encontraram boas estimativas diárias de ET0. Os autores recomendaram esse método apenas 

para estimativas médias a partir de 3 dias. BACK (2008) observou baixo desempenho de 

Hargreaves-Samani na estimativa da ET0 em Urussanga-SC e justificou pelo fato do método 

ter sido desenvolvido para as condições semi-áridas. 

Apesar de mesma classificação, a metodologia de Linacre apresenta o inconveniente, 

em relação ao método de Hargreaves-Samani, de necessitar do cálculo da temperatura do 

ponto de orvalho por meio da umidade relativa do ar, que poderá ser obtida por meio de um 

termo-higrógrafo. Esse método é derivado do método de Penman e necessita também de 

dados geográficos (latitude e altitude) e temperatura média do ar. 

As metodologias Jensen-Haise e Makkink obtiveram baixos coeficientes de correlação e 

receberam desempenho classificado como “péssimo” (Tabela 1) e não devem ser utilizadas 

para estimativa da ET0 em Minas Gerais. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Os métodos de Pristley-Taylor, Hargreaves-Samani e Linacre possibilitam estimativas 

confiáveis de evapotranspiração de referência para Minas Gerais; e quando se dispõe apenas 

de dados de temperatura do ar, o método de Hargreaves-Samani deve ser preferido. 

As metodologias de Jensen-Haise e Makkink não devem ser utilizadas para estimativa 

da evapotranspiração de referência em Minas Gerais. 
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