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RESUMO: Na agricultura, informações quantitativas da evapotranspiração são de grande 

importância na elaboração de projetos e manejo de sistemas de irrigação. O presente trabalho 

teve como objetivo realizar a estimativa da evapotranspiração de referência (ETo) através da 

comparação entre métodos empíricos, considerados padrão pela FAO. Analisou-se no período 

de abril a julho de 2014, sendo os dados coletados do no Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET) da cidade de Arapiraca (AL). Os dados meteorológicos foram utilizados na análise 

comparativa dos métodos: Hargreaves-Samani, Penman-Monteith, Radiação FAO e Priestley-

Taylor. Os valores apresentaram-se paralelos durante todo o período analisado, sendo que os 

valores de ETo obtidos pelo método de Penman-Monteith são mais confiáveis, porém, caso 

não se tenha disponíveis todas as variáveis, pode-se utilizar o método de Hargreaves-Samani, 

já que esse método é recomendado para climas  secos e apresenta somente a temperatura 

como base para estimação. 
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COMPARISON OF METHODS OF ESTIMATING REFERENCE 

EVAPOTRANSPIRATION (ETo) IN ARAPIRACA (AL) 

 

SUMMARY: In agriculture, quantitative information evapotranspiration are of great 

importance in project design and management of irrigation and drainage systems. This study 

aimed to carry out an estimated reference evapotranspiration (ETo) by comparing empirical 

methods considered by FAO. Analyzed in the period April to July 2014, and the data 

collected from the National Institute of Meteorology (INMET) in the city of Arapiraca (AL). 
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Meteorological data were used in the comparative analysis of methods: Hargreaves-Samani, 

Penman-Monteith, Radiation FAO and Priestley-Taylor. Values are presented parallel during 

the whole period, and the ETo values obtained by the Penman-Monteith method are more 

reliable, however, the case has not been available all the variables, you can use the 

Hargreaves-Samani method since this method is recommended for dry climates and presents 

only the temperature and allowed to base. 

Keywords: evapotranspiration; irrigation management; water resources. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A deficiência hídrica é uma das causas mais frequentes de fracassos agrícolas, pois 

reduz significativamente a produção das culturas. Segundo Bernardo & Mantovani (2006), a 

determinação da quantidade de água necessária para as culturas é um dos principais 

parâmetros para o correto planejamento, dimensionamento e manejo de qualquer sistema de 

irrigação. 

 Diante desse fato a evapotranspiração é um termo que vem sendo bastante estudado.  

De acordo com PEREIRA et al. (1997), a evapotranspiração compreende simultaneamente a 

evaporação e a transpiração, processos controlados pelo suprimento de água às plantas e pela 

disponibilidade de energia resultante da interação com as variáveis meteorológicas que 

condicionam a demanda atmosférica. Logo, a ETo é um valor indicativo da demanda 

evapotranspirativa da atmosfera de um local, num período. (SENTELHAS et.al. 2007).  

Existem várias medidas para a estimação da evapotranspiração, que por sua vez pode 

ser feita por meios de medidas diretas, através de lisímetros de pesagem ou drenagem e 

medidas indiretas por meio de modelos matemáticos, fazendo-se uso de equações que usam 

variáveis climatológicas tais como: temperatura, saldo de radiação, velocidade do vento, entre 

outras. 

 Utilizando-se dados meteorológicos como entrada, diversas equações para estimativa 

da ETo têm sido desenvolvidas com variável complexidade e requerimento de dados, porém 

as mais utilizadas são as de Thorthwaite e Penman-Monteith que considera maior quantidade 

de variáveis climatológicas.    

O objetivo do presente trabalho foi estimar e comparar a ETo pelos métodos de 

comparação de Hargreaves-Samani, Penman-Monteith, Radiação FAO  e  Priestley-Taylor. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
 

O trabalho foi realizado no Campus de Arapiraca da Universidade Federal de Alagoas 

(UFAL), no período de abril a julho de 2014. O clima local é classificado do tipo As, segundo 

a classificação de Köppen, sendo caracterizado como tropical com estação seca. 

Para a determinação da demanda evapotranspirativa do local, utilizou-se as informações 

meteorológicas obtidas em uma estação meteorológica automática, no Povoado Baatingas, 

Arapiraca (AL) localizada às margens da AL 110 sentido São Sebastião (AL), mantida pelo 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), que permanece a uma distância de 8,1 km da 

UFAL, sendo composta por sensores de temperatura, umidade relativa, radiação solar, 

velocidade e direção do vento e precipitação pluviométrica. 

A aquisição de dados meteorológicos foi feita com um sistema da aquisição de dados da 

marca Campbell Scientifc (datalogger), modelo 21 X, programado para realizar leituras dos 

sensores a cada 60 segundos e armazenar a média e/ou total, dependendo do elemento, a cada 

60 minutos. 

Foram adotadas medidas indiretas com os modelos de Penman-Monteith, Hargreaves-

Samani, Radiação FAO e Priestley-Taylor por serem de uso consagrado na literatura para se 

estabelecer comparação das medidas de ETo com  estimativas. 

O modelo de Penman-Monteith, descrito por (ALLEN et al., 1998) utiliza a seguinte 

equação: 
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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.  

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. 
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O método de Hargreaves-Samani, para estimativa da ETo diária, em mm dia-1 , pode ser 

apresentada por (PEREIRA et al., 1997). 

         minTmaxT)8,17T(Rn0023,0ETo                                         (2) 

em que: 

ETo = evapotranspiração de referência, mm d-1; 

Rn = saldo de radiação, mm d-1; 

T = temperatura média diária, ºC; 

Tmax = temperatura máxima, ºC; 

Tmin = temperatura mínima, ºC. 

 

O método Radiação FAO é descrito por DOORENBOS & PRUITT (1975), 

demandando observações de insolação, nebulosidade ou radiação, além da temperatura do ar. 

Pode ser empregado na ausência de dados de umidade relativa e velocidade do vento 

requerendo, contudo, o conhecimento de níveis gerais desses elementos para o local. A 

relação sugerida pelos autores é: 

ETo = a + b (W Rs)             (3)    

em que: 

a = coeficiente linear da reta, mm d-1; 

b = coeficiente angular da reta, adimensional; 

W = índice de ponderação dependente da temperatura e altitude, adimensional; 

Rs = radiação solar de ondas curtas recebida pela superfície terrestre em um plano 

horizontal, expressa em equivalente de evaporação, mm d-1. 

 

A equação empregada no método de Priestley-Taylor desenvolvido na Austrália, tem a 

seguinte forma (JENSEN et al.,1990; ALLEN, 2000):  

45,2

Rnw
26,1ETo


                    (4) 

em que: 

W = é o fator de ponderação dependente da temperatura do ar, em ºC; 

Rn = radiação líquida, MJ m-2 dia-1. 

 

Após a coleta os dados foram processados para a realização dos cálculos. Os cálculos 

foram realizados com auxilio de uma planilha eletrônica (Microsoft Excel). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Analisando os dados na Figura 1, pode ser observado que os valores da ET0 estiveram 

sempre em paralelo durante todo o período, com o valor médio de 3,02 mm dia-1, com 

máximo de 5,47 mm no dia 09/07 e mínimo de 1,39 mm no dia 22/05. 

 
Figura 1: Evapotranspiração de referencia (ETo), pelos métodos de PenmanMonteith, 

Hargreaves-  Samani, Radiação e Priestley-Taylor durante o período de abril a julho de 2014 

 
 

Observando-se os métodos, nota-se que tanto os dados da Radiação FAO, que 

apresentou um valor médio de 3,52 mm dia-1, com um valor máximo de 5,47 mm no dia 

09/07, e mínimo de 1,92 mm no dia 31/05, como os dados de Hargreaves-Samani, que 

apresentou um valor médio de 3,73 mm dia-1, com valor máximo de 4,82 mm no dia 11/07 e 

mínima de 2,03 mm no dia 25/07 superestimaram o método de Penman-Monteith para 

estimativa da ETo. Araújo et al. (2010), estudando a ETo nas condições climáticas do 

Município de Alegre-ES, concluiu que o método Radiação FAO apresentou superestimativa 

da ETo, nas condições climáticas do município, independentemente de qualquer intervalo 

analisado. Na estimativa da ETo na região Norte de Minas Gerais o método de  Hargreaves-

Samani também superestimou a  ETo  padrão Penman-Monteith (LISBOA et al., 2011). 

Para o método de Penman-Monteith foi obtido um valor médio de 2,51 mm dia-1, com 

valor máximo de 4,04 mm no dia 20/04 e mínimo de 1,39 mm no dia 22/05. Valores esses que 

foram subestimados pelo método de Priestley-Taylor na maioria dos dias. Este apresentou um 

valor médio de 2,32 mm dia-1, com valor máximo de 3,42 mm no dia 09/07, e um valor 

mínimo de 1,49 mm no dia 31/05. 

As temperaturas máximas e mínimas ocorridas simultaneamente para ambos os métodos 

é justificada pelo saldo de radiação para ambos os dias. 
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CONCLUSÕES 

 
Conclui-se que para as condições climáticas do município de Arapiraca (AL) os 

valores de ETo obtidos pelo método de Penman-Monteith são mais confiáveis, porém, caso 

não se tenha disponíveis todas as variáveis, pode-se utilizar o método de Hargreaves-Samani, 

já que esse método é recomendado para climas  secos e apresenta somente a temperatura 

como base para estimação. 
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