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RESUMO: A situação hídrica no nordeste brasileiro é irregular, contudo a região oferece 

temperatura e radiação solar ideal para desenvolvimento de diversas culturas agrícolas. Uma 

das variáveis utilizadas para tanto é a evapotranspiração de referência, que pode ser estimada 

por diversos métodos. Neste sentido, o presente trabalho teve por objetivo estimar a 

evapotranspiração de referência pelo método de Penman-Montheith para diferentes 

municípios do estado de Alagoas. Foram analisados dados coletados a partir das estações 

automáticas do INMET, durante o período de fevereiro a maio de 2015 comparando os dados 

das cidades de Palmeira dos Índios (região semiárida) e de Maceió (região litorânea) do 

estado de Alagoas, sendo caracterizado como tropical com estação seca. Os valores de 

evapotranspiração de referência (ETo) obtidos para a cidade de Palmeira dos Índios (AL) 

superestimaram os valores obtidos para a cidade de Maceió (AL). 
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REFERENCE EVAPOTRANSPIRATION ESTIMATE (ETo) THE METHOD OF 

PENMAN-MONTHEITH FOR DIFFERENT ALAGOAS STATE MUNICIPALITIES 

 

ABSTRACT: The water situation in northeastern Brazil is irregular, but the region offers 

temperature and solar radiation ideal for development of various agricultural crops. A variable 

is used for both reference evapotranspiration, which can be estimated by various methods. In 

this sense, the present study aimed to estimate the reference evapotranspiration by Penman-
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Montheith method to different cities in the state of Alagoas. We analyzed data collected from 

an automatic station of INMET during the period February to May 2015 for the cities of 

Palmeira dos Indios (region semiarid) and Maceió (region seaside) do State of Alagoas, being 

characterized as tropical with dry season. The values reference evapotranspiration (ETo) 

obtained for the city of Palmeira dos Indios (AL) overestimated the values obtained for the 

city of Maceió (AL). 

 
KEYWORDS: Climate; Solar Radiation; Indirect method. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Água e solo são recursos fundamentais do ambiente natural para atividades agrícolas. A 

disponibilidade dos recursos hídricos é essencial para o crescimento e desenvolvimento 

vegetal. Tanto para o consumo humano como para a produção agrícola, os recursos hídricos 

estão cada vez mais escassos, tornando-se necessário um planejamento mais eficaz do 

aproveitamento da água, com desenvolvimento de metodologias que permitam estimar 

volumes cada vez mais exatos para obtenção de ótima produção nos cultivos agrícolas. 

 A disponibilidade de água do solo para as plantas não depende apenas das precipitações 

pluviais, mas também da outra componente do balanço hídrico que corresponde às perdas de 

água do solo para a atmosfera, que ocorrem por evaporação e transpiração vegetal, processo 

denominado de evapotranspiração. A evapotranspiração é um dos principais componentes do 

ciclo hidrológico, e a precisão de sua estimativa é de importância para os diversos estudos, 

como balanços hidrológicos, projetos e manejos de irrigação, simulação de produtividade de 

culturas e planejamentos e gerenciamento dos recursos hídricos. (LIMA, 2005).  

A evapotranspiração pode ser determinada através de métodos diretos ou indiretos. O 

método direto consiste na utilização de lisímetros sendo, contudo uma técnica cara, o que 

torna o estudo inviável para algumas regiões. Já a indireta é feita através de equações 

empíricas que usam elementos meteorológicos com parâmetros de entrada. (ALLEN et 

al.,1989). 

Os métodos para a estimativa da ETo são geralmente dependentes de diversas variáveis 

atmosféricas, um exemplo disso, é o método de Penman Monteith, parametrizado no boletim 

56 da FAO (ALLEN et al. 1998), onde em muitas situações podem provocar dificuldades aos 

produtores rurais e pesquisadores que não possuem essas informações para a região, forçando-
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os a busca por outros métodos que não sejam dependentes de muitas variáveis, como 

alternativa para o planejamento do manejo de irrigação. 

Os municípios de Palmeira dos Índios e Maceió têm como principais características 

climáticas as irregularidades da precipitação pluviométrica e a pouca variação sazonal da 

radiação solar, do fotoperíodo e da temperatura do ar. A proximidade da linha do Equador é 

um fator que condiciona um número elevado de horas de incidência de sol por ano e índices 

acentuados de evapotranspiração. 

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo estimar a evapotranspiração de 

referência (ETo) para diferentes municípios do estado de Alagoas. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi desenvolvido a partir de dados meteorológicos coletados no período 

compreendido entre os meses de fevereiro a maio de 2015, junto à estação meteorológica do 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), localizada nos municípios de Maceió no litoral 

alagoano, com as seguintes coordenadas geodesias: latitude: 9° 33’ 04” Sul, longitude: 35° 

46’ 12” Oeste e altitude 84 m e Palmeira dos Índios, agreste alagoano, com as seguintes 

coordenadas geodesias: latitude: 9° 25′ 13″ Sul, longitude: 36° 37′ 13″ Oeste e altitude de 279 

m. O clima para a capital alagoana é do tipo “Am” segundo a classificação de Köppen, sendo 

caracterizado como tropical com monção e para Palmeira dos Índios é de “As”, que representa 

um clima tropical megatérmicos. Os dados meteorológicos foram utilizados a partir do 

método de Penman-Monteith, comparando os valores para a cidade de Palmeira dos Índios e 

Maceió (AL). 

A estimativa da evapotranspiração diária pelo método FAO Penman-Monteith é 

considerada a mais adequada por representar influência da componente do balanço de energia 

e da componente aerodinâmica e pode ser representada como segue (ALLEN et al., 1998): 
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em que: 

ETo : evapotranspiração de referência, mm d -1;  

δ : declividade da curva de pressão de vapor de saturação, kPa ºC -1;  

 : calor latente de evaporação, MJ kg -1.  
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rc : resistência do dossel da planta, s m-1;  

ra : resistência aerodinâmica, s m-1;  

Rn : saldo de radiação à superfície, kJ m-2 s-1;  

G : fluxo de calor no solo, kJ m-2s-1;  

 : constante psicrométrica, kPa ºC-1;  

T : temperatura média do ar, ºC;  

U2 : velocidade do vento a 2 m de altura, m s-1; 

900 : fator de transformação de unidades, kJ-1  kg K. 

 

Os componentes desta equação podem ser obtidos conforme descrito a seguir: 

 
Declividade da curva de pressão de vapor (δ): 
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Pressão de saturação de vapor (es): 
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em que: 
Tmax : temperatura máxima do ar, ºC;  

Tmin : temperatura mínima do ar, ºC. 

 
Pressão de saturação de vapor média (eº), kPa; 
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Calor latente de evaporação () T : 

  = 2,501 – 2,361 x 10-3 T                                                                                                                (5) 

  
Constante psicrométrica (): 
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Pressão atmosférica à altitude Z [m], kPa  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Pode ser observado na Figura 1 que os valores da evapotranspiração de referência para 

as cidades de Palmeira dos Índios e Maceió estiveram sempre em paralelo durante todo o 

período analisado, sendo que os valores da cidade de Palmeira dos Índios apresentaram-se 

sempre superior durante todo o período analisado, fato esse devido o clima da região agreste 

do estado ser mais quente proporcionando maiores evapotranspirações, apresentando valor 

médio de 6,34 mm dia-1, com valor máximo de 8,04 mm no dia 25/04 e mínimo de 2,53 mm 

no dia 12/04 para o método de Penman-Montheith. 

BATISTA et. Al; (2007) encontrou um valor máximo da estimativa da demanda 

evapotranspirométrica para a região de Canindé do São Francisco em Sergipe, usando o 

método indicado pela FAO de 5,3 mm dia-1 entre os meses de fevereiro à abril. 

 

Figura 1. Evapotranspiração de referência (ETo) para as cidades de Palmeira dos Índios (AL) 

e de Maceió (AL),durante e o período de fevereiro a maio de 2015. 

 

 

Enquanto que os valores médios de Evapotranspiração de referência para o método de 

Penman-Montheith para a cidade de Maceió foi de 5,46 mm dia-1e 7,42 e 4 mm dia-1, para 

valores máximos e mínimos, respectivamente. 

Resultados semelhantes aos encontrados na presente pesquisa foram obtidos por 

SOUZA, 1996 estudando a evapotranspiração de referencia pelo método de Penman-Monteith 
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na cidade de Maceió, no mês de fevereiro obteve uma evapotranspiração média de 5,3 mm 

dia-1. 

A cidade de Palmeira dos Índios fica localizada na região semiárida do estado de 

Alagoas, se comparada com a cidade de Maceió na região litorânea, tem maiores valores de 

evapotranspiração de referência. 
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