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RESUMO: A região agreste se caracteriza por seu balanço hídrico deficitário, podendo ser 
caracterizada por temperaturas elevadas o ano inteiro contrastando com a grande variabilidade 
espacial e temporal das chuvas. Para se produzir se faz necessário o uso da irrigação, o que 
remete a necessidade da obtenção de dados meteorológicos, sendo a evapotranspiração de 
referência (ETo) um dos mais importantes. Existem várias equações para a determinação da 
ETo, sendo o método de Penman Monteith o que apresenta maior veracidade dos dados. 
Entretanto, nem sempre se dispõe dos dados necessários para o uso da equação de Penman 
Monteith, o que remete a serem utilizadas equações com quantidades menores de variáveis. 
Desta feita, o objetivo deste trabalho foi comparar as equações de Blaney-Criddle, 
Hargreaves-Samanni e Priestley-Taylor com a equação padrão FAO-Penman Monteith, 
buscando saber a correlação existente entre elas para o ano de 2009 no município de 
Arapiraca/AL. Foram avaliados alguns métodos de estimativa da evapotranspiração de 
referência (ETo) para as condições climáticas da região agreste do estado de Alagoas, 
município de Arapiraca. As análises foram realizadas com os dados meteorológicos diários de 
uma estação automática, no período de Janeiro a Dezembro de 2009, referente a 365 dias. 
Para o ano em questão, os métodos para determinação da evapotranspiração de referência se 
mostraram estatisticamente iguais de acordo com os parâmetros estudados. Dados de outros 
anos devem ser analisados para que essas informações sejam confirmadas. 
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ABSTRACT: The wild region is characterized by its water balance deficit, which may be 
characterized by high temperatures all year in contrast to the large spatial and temporal 
variability of rainfall. To produce the use of irrigation is necessary, which suggests the 
necessity of obtaining meteorological data, and the reference evapotranspiration (ETo) one of 
the most important. There are several equations for determining ETo, and the Penman 
Monteith which has a higher accuracy of the data. However, it does not always have the 
necessary data for using the Penman Monteith, which leads to be used equations with smaller 
amounts of variables. This time, the aim of this study was to compare the equations of 
Blaney-Criddle, Hargreaves-Samanni and Priestley-Taylor equation with standard FAO 
Penman-Monteith, seeking to know the correlation between them for the year 2009 in the city 
of Arapiraca / AL . We evaluated some methods of estimation of the reference 
evapotranspiration (ETo) for the harsh climatic conditions of the region of the state of 
Alagoas, the city of Arapiraca. Analyses were performed with daily meteorological data from 
an automatic station, from January to December 2009, relating to 365 days. For the year in 
question, the methods for determining the reference evapotranspiration were statistically equal 
according to the parameters studied. Other years of data to be analyzed so that this 
information is confirmed. 
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INTRODUÇÃO: 

A região agreste se caracteriza por seu balanço hídrico deficitário, podendo ser 

caracterizada por temperaturas elevadas o ano inteiro contrastando com a grande variabilidade 

espacial e temporal das chuvas. A irregularidade de chuvas interfere diretamente no plantio 

das diversas culturas quando se tratando do ano todo.  

O cultivo da grande maioria das culturas deve ser feito tomando como base principal a 

condições da fertilidade do solo, e principalmente a meteorologia da região. Essas condições 

podem, por exemplo, determinar o preço de um determinado produto baseando-se na oferta 

dos mesmos ao mercado. Para Henrique & Dantas (2007), informações quantitativas da 

evapotranspiração são de grande importância na avaliação da severidade, distribuição e 

frequência dos déficits hídricos, elaboração de projetos e manejo de sistemas de irrigação e 

drenagem. 

Essa evapotranspiração de referência, de acordo Vescove & Turco (2005) pode ser 

definida como um processo combinado de transferência de água do solo para a atmosfera, 

incluindo a evaporação da água do solo diretamente e o processo de transpiração através dos 

tecidos vegetais, quando estas culturas (grama, alfafa) encontram-se em condições de 

normalidade hídrica, numa altura de 12 cm em média. 

Dos diversos métodos existentes, a FAO (Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura) decidiu utilizar como padrão o método de Penman-Monteith para 

a estimativa de evapotranspiração (Allen et al., 1998). A adoção deste método tem como 

justificativa a eficiência dele em resultar a ETo em condições variáveis de umidade 

atmosférica (CAMARGO & CAMARGO, 2000). 

 Entretanto, nem sempre se dispõe dos dados necessários para o uso da equação de 

Penman Monteith, o que remete a serem utilizadas equações com quantidades menores de 

variáveis, é o caso das equações de Blaney-Criddle, Hargreaves-Samanni e Priestley-Taylor. 

 Desta feita, o objetivo deste trabalho foi comparar as equações de Blaney-Criddle, 

Hargreaves-Samanni e Priestley-Taylor com a equação padrão FAO-Penman Monteith, 

buscando saber a correlação existente entre elas para o ano de 2009 no município de 

Arapiraca/AL. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram avaliados alguns métodos de estimativa da evapotranspiração de referência 

(ETo) para as condições climáticas da região agreste do estado de Alagoas, município de 
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Arapiraca. Segundo Köppen, a classificação climática é do tipo ‘As’, tropical com estação 

seca de Verão. Apresenta precipitação média anual de 750 a 1100 mm, com má distribuição 

das chuvas e temperatura média anual de 25°C (MEDEIROS, 2009). 

Para o cálculos dos dados utilizou-se as seguintes variáveis climáticas:  radiação solar, 

velocidade do vento a 2 metros de altura, temperatura máxima, mínima e média do ar, 

umidade relativa máxima, mínima e média do ar. As análises foram realizadas com os dados 

meteorológicos diários da estação automática de Arapiraca (09°48’16’’ S, 36°37’9’’ O), no 

período de Janeiro a Dezembro de 2009, referente a 365 dias. 

Após a obtenção dos dados, os mesmos foram organizados em planilhas eletrônicas, 

onde foram agrupados em intervalos diários para as estimativas de evapotranspiração de 

referência pelos métodos de FAO Penman-Monteith (1), Blaney-Criddle (2), Hargreaves-

Samanni (3) e Priestley-Taylor (4), utilizando o software Origen 6.0. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 As variáveis temperatura média (°C) e radiação solar global (MJ m² dia-1) apresentam 

grande influência na determinação da evapotranspiração de referência (ETo), sendo a radiação 

uma das variáveis mais importantes. Na figura 1 observa-se dados de temperatura média e 

radiação solar global para a estação automática Batingas, no município de Arapiraca, no ano 

de 2009. A temperatura média variou de 21,70 a 30,35°C referente aos dias 225 e 334 

respectivamente. Medeiros (2009), afirma que a temperatura do ar determina a maioria das 

mudanças fenológicas nas plantas, e por consequência regem a duração do ciclo de cultivo, o 

que explica a diminuição no ciclo de algumas culturas.  

 Nestas mesmas datas a Radiação solar global (Rs)  foi de 15,93 e 28 MJ m² dia-1. A Rs 

variou de 5,84 a 32,99 MJ m² dia-1, correspondendo aos dias 95 e 130 do mesmo ano. Para 

Botaro et. al., (2012), a radiação solar é um parâmetro de fundamental importância nos 

processos físicos e dinâmicos da atmosfera, o que influencia diretamente na agricultura. 

Dentre as radiações existentes, uma que apresenta grande significado e influência é a radiação 

global (Rs), que contribuem expressivamente para estudos agronômicos, ecológicos e 

hidrológicos. 

Visualiza-se, na Figura 2 os gráficos representativos da análise de regressão linear 

entre as equações estudadas e o modelo FAO Penman-Monteith. Nota-se que todos os 

métodos apresentaram coeficiente de determinação maior que 0,90, o que tende a existir 

aproximação nos métodos para a região em destaque. 
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Figura 1. Valores diários da temperatura média e radiação solar global, 
para o município de Arapiraca, posto Batingas, 2009. 

 

 Dos métodos estudados, apesar de haver grande correlação entre eles, o método FAO-

Radiação apresentou-se maior próximo do método padrão. Chagas et. al., (2013), também 

comparando métodos de estimativa da evapotranspiração de referência (ETo) no município de 

Rio Real-BA, concluiu que os métodos FAO-Radiação e Blaney&Criddle apresentaram as 

melhores avaliações para todos os critérios estatísticos adotados para a comparação entre os 

valores diários estimados de ETo com o método de Penman-Monteith (FAO-56). Neste o 

trabalho, o Método de Blaney&Criddle se mostrou com menor coeficiente de determinação, 

mesmo que de 0,91. 

 Chagas et. al., (2013), ainda pôde observar que o método de Hargreaves & Samani 

obteve avaliação inferior para todos os critérios de comparação com relação aos demais 

métodos de estimativa de ETo, diferindo dos resultados deste trabalho, onde Hargreaves & 

Samani igualou-se aos demais, assim como Priestley&Taylor. 

O coeficiente c, proposto por Camargo e Sentelhas (1996), é interpretado de acordo 

com os referidos autores como: “ótimo” (c > 0,85); “muito bom” (c entre 0,76 e 0,85); “bom” 

(c entre 0,66 e 0,75); “mediano” (c entre 0,61 e 0,65), “sofrível” (c entre 0,51 e 0,60), “mau” 

(c entre 0,41 e 0,50) e “péssimo” (c < 0,40). Analisando os valores da Tabela 1, verifica-se 

que todos os métodos apresentaram ótimo índice de desempenho “c”. A regressão linear se 

ajustou bem para os resultados de ETo diários. 

XXV CONIRD – Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem
08 a 13 de novembro de 2015, UFS - São Cristóvão/SE

1178



 

Figura 2. Valores diários de ETo (FAO Penman-Monteith versus equações baseadas em 
temperatura) comparados por regressão linear. 
 

Tabela 1. Desempenho dos métodos de estimativa da ETo diária, segundo índice de 
desempenho “c”, para Arapiraca – AL. 

Correlação Parâmetros estatísticos 
Desempenho 

Y X R² r* d** c*** 

RAD PM 0,97 0,98 0,99 0,9702 Ótimo 

HS PM 0,91 0,95 0,99 0,9405 Ótimo 

BC PM 0,92 0,96 0,99 0,9504 Ótimo 

PT PM 0,93 0,96 0,99 0,9504 Ótimo 

*Coeficiente de correlação de Pearson; **Índice de concordância de Wilmott; ***Índice de desempenho. 

 

CONCLUSÕES 

Para o ano em questão, os métodos para determinação da evapotranspiração de 

referência se mostraram estatisticamente iguais de acordo com os parâmetros estudados. 

Dados de outros anos devem ser analisados para que essas informações sejam 

confirmadas. 
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