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RESUMO: Os estudos sobre evapotranspiração proporcionam informações relativas à quantidade de

água consumida pelas plantas, fornecendo dados para o manejo da água e para o dimensionamento dos

sistemas  de  irrigação  com o  devido  planejamento  agrícola. Objetivou-se  no  presente  trabalho

estimar e comparar a ETo pelos métodos de comparação de Hargreaves-Samani,  Penman-

Monteith, Radiação FAO e Priestley-Taylor para cidade de Garanhus, Pernambuco. Analisou-

se no período de julho a setembro de 2014, sendo os dados coletados do no Instituto Nacional de

Meteorologia (INMET) da cidade de Garanhuns (PE). Os dados meteorológicos foram utilizados na

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

Taylor. Demonstrou-se que valores de Evapotranspiração de Referência obtidos pelo método da

Radiação da FAO superestimaram os demais, enquanto que os menores valores foram obtidos

pelo método de Penman-Monteith.

PALAVRAS-CHAVE: Penman-Monteith, equações empíricas, manejo de água

COMPARISON OF METHODS OF ESTIMATING REFERENCE

EVAPOTRANSPIRATION (ETo) IN GARANHUNS (PE)

SUMMARY: Studies  on  evapotranspiration  provide  information  on the  amount  of  water

consumed by plants, providing data for water management and for the design of irrigation

systems with proper agricultural planning. The objective of this work was to estimate and

compare  ETo by the  methods of  Hargreaves-Samani  comparison,  Penman-Monteith,  FAO

Radiation and Priestley-Taylor for city Garanhus, Pernambuco. Analyzed in the period from

July to September 2014, the data collected from being the National Institute of Meteorology
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(INMET) in the city of Garanhuns (PE). Meteorological data were used in the comparative

analysis  of methods: Hargreaves-Samani,  Penman-Monteith,  FAO Radiation and Priestley-

Taylor.  It  was demonstrated that reference evapotranspiration values obtained by the FAO

radiation  method overestimated  the  others,  while  the  lowest  values  were  obtained by the

Penman-Monteith method.
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INTRODUÇÃO

A água um recurso indispensável para a agricultura,  ao longo do tempo vem sendo

utilizada de modo descontrolado, causando um grande prejuízo para agricultores de todo o

país,  visto  que  a  água  é  de  suma  importância  para  as  culturas.  Prejuízo  este  afetando

diretamente  na  produção,  já  que  o  uso  indevido  da  água  esta  trazendo  uma escassez  da

demanda hídrica necessária para o bom desenvolvimento das culturas.

A utilização  de  estratégias  de  manejo  de  irrigação  baseadas  no  monitoramento  de

elementos meteorológicos requer o conhecimento da evapotranspiração de referência (ETo),

definida  como  evapotranspiração  de  uma  cultura  hipotética  que  cobre  todo  o  solo,  em

crescimento  ativo,  sem  restrição  hídrica  ou  nutricional,  com  altura  média  de  0,12  m,

resistência da superfície de 70 s m-1 e albedo de 0,23 (Allen et al., 1998). Tendo-se como

modelo, então, a ETo e os coeficientes de cultura, calcula-se a evapotranspiração potencial,

ETc, configurando-se um procedimento de duas etapas (Sediyama, 1996).

O método FAO Penman-Monteith, no qual se emprega o conceito de cultura hipotética,

é  considerado  padrão,  sendo  recomendado  por  Allen  et  al.  (1998).  Embora  tenham sido

verificados  consistência  e  ótimo  desempenho  deste  método  (Jensen  et  al.,  1990),  o

requerimento de um conjunto amplo de dados impõe obstáculos à sua difusão, sobretudo aos

pequenos  produtores  para  os  quais  os  custos  de  aquisição  de  estações  meteorológicas

automáticas são, ainda, impeditivos. Quando uma base mais ampla de dados meteorológicos

não  é  disponível,  faz-se  necessário  o  emprego  de  métodos  mais  simples,  com  menor

requerimento de dados.

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

para  cidade de Garanhus, Pernambuco.
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Foram  utilizados  os  dados  meteorológicos  em  base  diária,  obtidos  na  Estação

Meteorológica Convencional do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET (3º Distrito de

Meteorologia), localizada no município de Garanhuns, na latitude 8° 53' Sul, longitude 36°

31'  º  Oeste  e  altitude  de 823 m. O clima é tropical  chuvoso,  com verão seco;  a  estação

chuvosa se inicia no outono e engloba o inverno e o início da primavera.

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; 

λ = 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; 

γ = 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.

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:

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

1689

MATERIAL E MÉTODOS



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).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os  valores  de  Evapotranspiração  de  Referência  comportaram-se  de  forma  paralela

durante todo período analisado, com o valor médio de 2,02 mm dia-1, com valor máximo de

2,96 mm no dia  22/09 e  mínimo de  1,22  mm no dia  20/08  para  o  método de  Penman-
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Monteith-FAO. Para o método de Hargreaves-Samani foi obtido um valor médio de 3,09 mm

dia-1 e  de 4,  05 e  2,1 mm dia-1 para máximo e mínimo,  respectivamente,  dessa forma,  o

método de Hargreaves- Samani superestimaram os valores obtidos pelo método de Penman-

Monteith-FAO.

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

Hargreaves-  Samani, Radiação e Priestley-Taylor durante o período de Julho a Setembro de

2015. 

Fietz et al. (2005) observaram que, para as condições da região de Dourados, Estado do

Mato Grosso do Sul, os valores médios diários da evapotranspiração de referência variaram

de  3,16  a  5,09  mm  dia-1.  O  método  de  Penman-Monteith  foi  o  que  estimou  mais

satisfatoriamente  a  evapotranspiração  de  referência  (ETo)  diária,  concordando  com  os

resultados do presente trabalho. O mesmo foi encontrado por Prado (2006) em estudo de

comparação de equações de estimativa de ETo para região de Canindé do São Francisco, SE,

observou  que  a  equação  de  Hargreaves  1985  superestimou  a  equação  padrão  Penman

Monteith FAO 56.

Para o método de Priestley-Taylor foi obtido um valor médio de 2,05 mm dia-1 e de 2,60

e 1,52 para máximo e mínimo, respectivamente. Enquanto que para os dados da Radiação foi

obtida uma média de 2,94 mm dia-1 e de 4,10 e 1,76 para máxima e mínima, respectivamente.

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,  como

apresentado  no  presente  trabalho.  Tagliaferre  et  al.  (2010)  trabalhando  em Eunápolis-BA

classificam  o  método  de  PriestleyTaylor  como  muito  bom  para  a  estimativa  da

evapotranspiração de referência.

CONCLUSÕES

Os valores de Evapotranspiração de Referência obtidos pelo método da Radiação da

FAO superestimaram os demais, enquanto que os menores valores foram obtidos pelo método

de Penman-Monteith, para a cidade de Garanhuns, Pernambuco.
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