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RESUMO: O manejo da agricultura irrigada via demanda evaporativa é necessário se 

conhecer a evapotranspiração da cultura (ETc), que representa a lâmina que deve ser aplicada 

para manutenção das condições ideais de crescimento e produtividade da cultura. O objetivo 

deste estudo foi comparar diferentes estimativas da evapotranspiração do feijão-comum 

(ETc), cultivado em Unaí  – MG, por meio da variação  evapotranspiração de referência (ET0) 

nos métodos FAO 56 e GESAI. Utilizou-se dois métodos de estimativa da evapotranspiração 

de cultura (ETc), FAO 56 e GESAI, e dois métodos de ET0, perfazendo assim quatro ETc’s: 

Penman – Monteith + FAO 56 (padrão), Penman – Monteith + GESAI, Hargreaves – Samani 

+ FAO 56 e Hargreaves – Samani + GESAI. A estimativa da evapotranspiração da cultura por 

meio da ET0, obtida pelo método de Hargreaves – Samani superestima os valores de ETc ao 

longo do ciclo do feijão-comum para as condições de estudo. 

PALAVRAS-CHAVE: Agricultura irrigada; manejo da irrigação; evapotranspiração. 

INTRODUÇÃO 

O Brasil está entre os quatro países com maior área potencial para irrigação no mundo, 

embora uma pequena parte seja utilizada (FAO, 2012). A determinação das lâminas de 

irrigação para uma cultura pode ser obtida por métodos via solo ou demanda evaporativa.  

O manejo da agricultura irrigada via demanda evaporativa é necessário se conhecer a 

evapotranspiração da cultura (ETc), que representa a lâmina que deve ser aplicada para 

manutenção das condições ideais de crescimento e produtividade da cultura. De acordo com 

Doorenbos & Kassam (1979), a ETc consiste no resultado do produto da evapotranspiração de 

referência (ET0) e coeficiente de cultura.  

Segundo Miranda et al., (2001), a evapotranspiração pode ser determinada por métodos 

diretos: lisímetros ou balanço de água no solo, ou estimada por meio de informações de 

elementos climatológicos. Essas estimativas estão enquadradas em métodos para cálculo de 

ET0 como Hagreaves – Samani (1985) e Penman – Monteith FAO 56 (ALLEN et al., 1998), 
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GESAI e FAO 56 para estimativa da ETc (BERNARDO et al, 2006). No entanto, atualmente 

ainda não existe um consenso de uma conclusão em relação à melhor equação para o 

estabelecimento da lâmina bruta para o manejo da irrigação. 

Portanto, o objetivo deste estudo foi comparar os métodos FAO 56 e GESAI para 

estimar a evapotranspiração do feijão-comum (ETc), cultivado em Unaí  – MG, utilizando da 

evapotranspiração de referência (ET0) calculada pelos métodos Hagreaves – Samani e 

Penman – Monteith FAO 56. 

MATERIAL E MÉTODOS 

 O presente estudo foi realizado no Grupo de Estudos e Soluções para Agricultura 

Irrigada (GESAI), pertencente ao Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade 

Federal de Viçosa – MG. O conjunto de elementos meteorológicos utilizados para os cálculos 

foram coletados durante o período de 13 de outubro de 2013 até 01 de janeiro de 2014, por 

meio da estação meteorológica localizada na Fazenda Santa Maria, situada no município de 

Unaí, localizada na região Norte do Estado de Minas Gerais, com as seguintes coordenadas 

geográficas: latitude 16º 34´ 50.60" Sul, longitude 47º 08' 23.49" Oeste e altitude de 915,0 m. 

As seguintes variáveis climatológicas foram coletadas por meio da estação meteorológica: 

umidade relativa do ar: máxima e mínima, temperatura do ar: máxima e mínima, radiação 

solar, precipitação e velocidade do vento a 2 m. 

Determinou-se as evapotranspirações de referência (ET0) pelos métodos Penman – 

Monteith (ALLEN et al., 1998) e Hargreaves – Samani (HARGREAVES E SAMANI, 1982 e 

1985) e utilizou-se dois métodos de estimativa da evapotranspiração de cultura (ETc), FAO 

56 e GESAI e dois métodos de ET0, perfazendo assim quatro ETc’s: Penman – Monteith + 

FAO 56 (padrão), Penman – Monteith + GESAI, Hargreaves – Samani + FAO 56 e 

Hargreaves – Samani + GESAI. 

Equação da evapotranspiração de cultura (FAO 56): 

��� = ���(��� + ��) 

���– coeficiente basal; 

��– coeficiente de evaporação. 

Equação da evapotranspiração de cultura (GESAI): 

��� = ���. ��. ��. �� 

�� – coeficiente da frequência de irrigação; 

�� – coeficiente de cultivo; 
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�� – coeficiente de localização da irrigação; 0,1√�; P = PAM (porcentagem de área 

molhada) ou PAS (Porcentagem de área sombreada), prevalecendo sempre o maior valor.  

A correlação entre o método padrão FAO 56 e os demais métodos foi realizado com 

base em alguns indicadores estatísticos, com intuito de se observar a precisão dada pelo 

coeficiente de correlação (r), que por sua vez, está associado ao desvio entre os valores 

medidos e estimados, indicando o grau de dispersão dos dados obtidos em relação à média. 

� = �
[∑(y� −  y�)(y − y�)]�

∑(y� −  y�)� ∑(y − y�)�
 

Em que: 

y�– Valor estimado do método avaliado; 

y – Valor estimado do método PM FAO 56; 

y �– Média dos valores do método padrão. 

O estudo da exatidão na estimativa da ET0 em relação ao modelo padrão escolhido foi 

obtido por meio do o índice de Willmott “d”, que varia 0 a 1 apresentado por Willmott et al. 

(1985). 

d = 1- �
∑(��� �)�

∑(|���� �|� |��� � |)�� 

Em relação à correlação entre os dados e a exatidão, foi realizado um cálculo para 

obtenção do coeficiente de segurança ou desempenho “c” (Tabela 1), sendo o produto de r e d 

(� = � . �) de acordo com Camargo e Sentelhas (1997). 

Tabela 1 - Valores do coeficiente de desempenho conforme Camargo e Sentelhas (1997).   

 

 

 

 

 

 

 

 

A quantificação dos erros proporcionados pelas estimativas foi obtida pelo erro-padrão 

de estimativa (EPE) e através da relação dos valores médios expressa em porcentagem (%). 

EPE =�
(����)�

���
    ;      % = 

��.���

��
 

 

Valor de “c” Desempenho 

> 0,85 Ótimo 

0,76 a 0,85 Muito Bom 

0,66 a 0,75 Bom 

0,61 a 0,65 Mediano 

0,51 a 0,60 Sofrível 

0,41 a 050 Mau 

≤  0,40 Péssimo 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Figura 1 estão apresentadas as estimativas da evapotranspiração pelos diferentes 

métodos estudados no presente trabalho. Inicialmente observa-se que nas primeiras fases do 

ciclo da cultura os valores estimados de ETc não se diferenciam para os diferentes métodos. 

Nas fases seguintes já se pode notar uma diferenciação nítida entres as séries temporais de 

ETc. Observa-se que quando foi utilizada ET0 obtida pela equação de Hagreaves & Samani 

(1982 e 1985) na estimativa da ETc do método FAO 56 ocorreu uma superestimativa nos 

valores da ETc durante quase todo ciclo da cultura, em relação às demais. Camargo e 

Sentelhas (1996) obtiveram resultados semelhantes a este, ao trabalharem com o método de 

Hagreaves – Samani para estimativa da evapotranspiração potencial em lisímetro de 

drenagem l no Estado de São Paulo. 

 

Figura 1 - Comportamento temporal da ETc estimados   pelos métodos de   Penman – 
Monteith FAO 56, Hargreaves GESAI, Penman – Monteith GESAI e Hargreaves FAO 56. 

 

Com base na Figura 2, verifica-se que as estimativas da evapotranspiração pelos 

métodos Hargreaves GESAI, Penman – Monteith GESAI e Hargreaves FAO 56, apresentaram 

excelente correlação com os valores de evapotranspiração obtidos em relação ao método 

padrão Penman – Monteith FAO 56, apresentando coeficiente de determinação acima de 0,99.  
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Figura 2 – Correlação de Penman – Monteith + FAO 56 (padrão) com Penman – Monteith + 
GESAI, Hargreaves-Samani + FAO 56 e Hargreaves-Samani + GESAI. 
   

O coeficiente de determinação (R2), representa apenas informações sobre a precisão do 

modelo matemático obtido, entretanto a exatidão do modelo não é revelada. Assim, por meio 

da determinação do índice de desempenho proposto por Willmott et al. (1985), pode-se 

observar uma boa exatidão para o modelo de estimativa da evapotranspiração da cultura do 

feijão-comum pelo método Hargreaves GESAI e Hargreaves FAO 56 em relação à 

metodologia padrão Penman – Monteith FAO 56 (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Coeficientes estatísticos e desempenho dos métodos na estimativa das ETc. 

Método % EPE R² r d c Desempenho 

Hargreaves GESAI 109.44 1.06 0.9995 0.99975 0.77 0.76 Muito Bom 

Penman GESAI 130.07 1.57 0.9995 0.99975 0.52 0.52 Sofrível 

Hargreaves FAO 56 135.69 1.76 0.9997 0.99985 0.68 0.68 Bom 

 

CONCLUSÃO 

A estimativa da evapotranspiração da cultura por meio da evapotranspiração de 

referência, obtida pelo método de Hargreaves – Samani FAO 56 foi a que mais superestimou 

os valores de ETc ao longo do ciclo do feijão-comum para as condições de estudo. 

Em relação ao método padrão, todos os demais apresentaram boa correlação, com 

valores de R2 iguais ou maiores que 99 %, e para as condições de estudo o método Hargreaves 
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+ GESAI apresentou o melhor desempenho de exatidão de acordo com os critérios de 

Camargo e Sentelhas (1997). 
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