
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM  

DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE  

NÍVEL MESTRADO 

 

 

 

 

 

ALMIR QUERINO DE MELO 

 

 

 

 

 

ESTIMATIVA DA DEMANDA EVAPOTRANSPIROMÉTRICA DO MUNICÍPIO DE 

ITABAIANA - SE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO CRISTÓVÃO/SERGIPE 

2014



ALMIR QUERINO DE MELO 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESTIMATIVA DA DEMANDA EVAPOTRANSPIROMÉTRICA DO MUNICÍPIO DE 

ITABAIANA - SE. 

 

 

 

 

Dissertação apresentada como requisito parcial 

para obtenção do título de Mestre pelo 

Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente da 

Universidade Federal de Sergipe. 

 

 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Gregorio Guirado Faccioli 

 

 

 

 

 

 

SÃO CRISTÓVÃO/SERGIPE 

2014



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA CENTRAL 

                           UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

              

  
Melo, Almir Querino de 

M528e      Estimativa da demanda evapotranspirométrica do 
município de Itabaiana – SE / Almir Querino de Melo ; 
orientador Gregorio Guirado Faccioli. – São Cristóvão, 
2014. 
     55 f. : il. 
 

     Dissertação (mestrado em Desenvolvimento e Meio 
Ambiente) – Universidade Federal de Sergipe, 2014. 
 

   O       
1. Evapotranspiração. 2. Irrigação. 3. Irrigação - 

Manejo. 4. Semiárido. 5. Itabaiana (SE).  I. Faccioli, 
Gregorio Guirado, orient. II. Título. 

                                                                              

                                           CDU: 551.573(813.7) 
 

                                      
 



 



 

 
 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a todos que lutam por 

uma sociedade mais comprometida com as 

causas ambientais e se esforçam por obter 

resultados que possam se tornar soluções para 

esses problemas. 



AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço primeiramente à Deus, por estar presente em todos os momentos das nossas 

vidas, concedendo-nos inteligência, sabedoria e força para enfrentar os obstáculos da vida e 

lutar pela conquista das nossas realizações. 

Aos meus pais, Abdias Quirino de Melo (in memorian) e Luiza Santana Melo (in 

memorian) pela representação em minha vida fornecendo os valores fundamentais, com os 

quais busco pautar a minha caminhada de aprendizado e conquistas. 

Aos meus filhos, pela imensa paciência, amor e carinho. 

A minha esposa, pelo companheirismo e cumplicidade em todas as horas. 

Aos meus colegas e amigos que juntos, dividimos cada alegria e dificuldade que 

tivemos que enfrentar. 

Agradeço, por fim, a todos que colaboraram de alguma forma para realização deste 

trabalho. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Você não pode voltar atrás e fazer um novo 

começo, mas, você pode começar agora e 

fazer um novo fim". 

 

 

Francisco Cândido Xavier (Chico Xavier) 



RESUMO 

 

 

O desenvolvimento agrícola exigiu novas estratégias de produção eficiente que acima de tudo 

visem à preservação dos recursos hídricos disponíveis, permitindo benefícios sustentáveis nas 

explorações agrícolas. Neste contexto, é importante avaliar e adequar cada um dos fatores que 

compõem o sistema de produção, incluindo a eficiência e o manejo da água de irrigação. Este 

trabalho teve por objetivo principal estimar a demanda evapotranspirométrica 

(evapotranspiração de referência - ETo) a partir de variáveis meteorológicas registradas em 

estação meteorológica automática instalada na cidade de Itabaiana-SE. Observou-se que o 

valor mínimo da demanda evapotranspirométrica foi de 1,2mm e o valor máximo foi de 6,6 

mm. Foi comprovado que os sensores e o sistema de comunicação das estações instaladas em 

Itabaiana estão funcionando adequadamente, dentro das especificações dos fabricantes. 

 

 

 

Palavras-Chave: Evapotranspiração. Irrigação. Manejo. Semiárido. 
 



ABSTRACT 

 

 

Agricultural development has required new strategies for efficient production aimed the 

conservation of all available water resources, which sustainable benefits on farms. In this 

context, it is important to evaluate and adapt each one of the factors that make up the system 

of production, including the efficiency and the management of irrigation water. This work had 

as main objective estimate the demand evapotranspirometric (evapotranspiration of reference 

- ETo) from climate variables recorded at automatic weather station installed in the city of 

Itabaiana-SE. It was observed that the minimum value of demand evapotranspirometric was 

1,2mm and the maximum value was 6.6mm. It has been proven that the sensors and the 

communication system of stations installed in Itabaiana are functioning properly, within the 

specifications of the manufacturers. 
 
 

Keywords: Evapotranspiration. Irrigation management. Semiarid. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O desenvolvimento agrícola exige novas estratégias, no sentido de potencializar a 

produtividade e minimizar os riscos na produção. Com o aumento da população mundial, a 

produção de alimentos com base apenas na estação chuvosa não é suficiente. 

Um dos importantes desafios da agricultura atual é o aumento da competitividade e 

qualidade dos produtos, associado à preservação dos recursos hídricos e do meio ambiente, 

permitindo benefícios sustentáveis nas explorações agrícolas. Neste contexto, é importante 

avaliar e adequar cada um dos fatores que compõem o sistema de produção, incluindo a 

eficiência e o manejo da água. 

Nos períodos em que a quantidade de água não é suficiente a população regional, 

dependente direta da produção agrícola, sofre os danos da escassez de recursos para sua 

subsistência. A irrigação surgiu como forma de suprir artificialmente água para a produção de 

alimentos, desviando parte da água de rios, açudes e outras reservas, para a área cultivada. 

Porém, o aporte da água usada na irrigação, quando feito em excesso pode causar 

efeitos não desejados na plantação, no solo, no meio ambiente da região, causando danos, 

quase sempre, irreversíveis na área afetada. Portanto, o manejo de irrigação deve ser feito de 

modo responsável. 

Atualmente, a agricultura tem sido responsável por grande parcela da água utilizada, 

tornando necessária a implantação de sistemas de irrigação eficientes, além da utilização de 

métodos que quantifiquem as necessidades hídricas das culturas, para que não haja 

desperdício. Essa quantificação permite projetar sistemas de irrigação mais adequados, o que, 

consequentemente, reduz o consumo de água e de energia. Nos Perímetros irrigados do estado 

de Sergipe, a água tem sido aplicada quase sempre em déficit ou excesso, sem que sejam 

considerados aspectos relativos ao clima, às características físico-hídricas do solo e à 

fenologia da cultura, resultando em perdas imensuráveis de produção de água e energia bem 

como na contaminação dos lençóis freáticos. 

Para entender e poder predizer a quantidade de água necessária em uma irrigação de 

forma precisa e eficiente, o contínuo solo-planta-atmosfera deve ser considerado como um 

sistema dinâmico, fisicamente integrado, onde os processos de transporte ocorrem 
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interativamente. Neste, os fatores meteorológicos de superfície controlam a força de demanda 

hídrica, daí um sistema de monitoramento e controle baseado em medições, em tempo real, de 

elementos ligados ao contínuo solo-planta-atmosfera devem ser usados para determinar as 

necessidades hídricas das culturas e estabelecer estratégias de manejo de irrigação, visando 

otimizar e racionalizar a utilização da água e da energia com melhoria de produtividade das 

culturas (FARIA, 1998). 

Segundo Doorenbos e Pruitt (1977), os elementos meteorológicos agem de forma 

conjunta no processo de evapotranspiração, sendo difícil a sua distinção de importância. 

De maneira geral, em uma dada região, quanto maior for a disponibilidade de energia 

solar, temperatura do ar, velocidade de vento, e quanto menor for a umidade relativa, maior 

deverá ser a taxa de evaporação e evapotranspiração.  

Desta forma, as observações meteorológicas de superfície são de suma importância na 

determinação da evapotranspiração (ET). A automação dessas medições, em tempo real, 

facilita a obtenção da ET e, consequentemente, permite estabelecer estratégias de manejo da 

irrigação, determinar o volume de água necessário aos sistemas agrícolas e dimensionar 

sistemas de distribuição e de armazenamento de água. 

Para o devido monitoramento dessas condições climáticas têm-se disponíveis as 

tecnologias de estações meteorológicas automáticas, que possibilitam o melhor manejo da 

irrigação, porém o seu emprego ainda é incipiente no Brasil.  

O município de Itabaiana como um dos maiores produtores de hortaliças do Estado de 

Sergipe, tem grande importância no cenário estadual e nacional por ser um grande 

consumidor de água para manter essa produção e, portanto a determinação da necessidade 

hídrica contribuirá com o controle da utilização das reservas de água do município. 

A determinação da demanda evapotranspirométrica é fundamental para que os 

produtores realizem de forma correta o manejo da irrigação.  

O presente trabalho teve como objetivo geral estimar a demanda 

evapotranspirométrica (ETo) a partir de variáveis meteorológicas registradas em uma estação 

meteorológica automática instalada na Associação dos Produtores Rurais do Agreste de 

Sergipe (APRAS) no município de Itabaiana no estado de Sergipe.  
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2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

 

Desenvolver, segundo Coimbra (2002), é o processo centrífugo, libertador, perfectivo, 

harmônico, incessante que se retroalimenta. A Constituição Federal do Brasil considera o 

Meio Ambiente como um “bem de uso”, não o considerando como resultante da interação 

Homem-Natureza. Ainda segundo Coimbra (2002), para a humanidade há a condenação ao 

desenvolvimento, assim como o universo encontra-se em constante desenvolvimento. Porém, 

o meio impõe restrições a essa expansão. A sociedade humana tende a expandir-se à custa da 

natureza, que utiliza seus limites como autodefesa. 

À medida que o aumento populacional ocorre, a utilização da Natureza como fonte 

para atender suas necessidades (mesmo as artificializadas) aumenta, pois cada vez mais são 

desenvolvidos novos processos, mais incrementados para atender à demanda 

(CAVALCANTI, 2003). Surge o confronto entre demanda e oferta, entre a ambição humana e 

a limitação do planeta Terra. 

A busca por desenvolvimento tem sido marcada pela falta de planejamento e suas 

deseconomias, falta de viabilidade técnico-científica e suas funestas consequências, violação 

da natureza e sua respectiva punição. Esse desenvolvimento não garante a continuidade da 

espécie, ou seja, a disponibilidade de recursos naturais (de qualidade) para as gerações futuras 

e essa preocupação é um dos fundamentos do Desenvolvimento Sustentável (VEIGA, 2003). 

A interação do homem com a natureza em nada impede o uso do intelecto, peculiar ao 

ser humano, para promover o avanço tecnológico, antes, este deve permitir a recuperação dos 

elementos desgastados e o uso correto dos demais por parte do homem (VEIGA, 2003). 

O conceito de sustentabilidade tem as raízes fincadas na Ecologia e está associado à 

capacidade de recomposição e regeneração dos ecossistemas. Entretanto, a questão do meio 

ambiente e do desenvolvimento constituem-se numa discussão cheia de conflitos e 

divergências entre as várias partes interessadas no tema (SACHS, 1993). 

Para um grupo com orientação mais ecológica, as teorias da natureza e da sociedade 

são interdependentes e estão intrinsecamente relacionadas e, portanto não podem ser 

consideradas em separado. Para outra vertente, com orientação econômica, a questão 

ambiental traz em seu bojo um conflito permanente entra a lógica da natureza com seus 
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ecossistemas e a lógica do mercado com seus propósitos de lucro. Segundo um grupo voltado 

mais para a questão social, a discussão gira em torno da crescente pobreza convivendo com o 

processo de concentração de riqueza. Há ainda, aqueles que discutem a questão ambiental na 

ótica das concentrações urbanas em detrimento ao esvaziamento das áreas rurais, sem contar 

quando a discussão entra na questão das culturas de massa que substituem cada vez mais as 

identidades e valores culturais dos grupos sociais, pelo fetichismo do mercado. Tem também 

os que debatem a questão na perspectiva da produção do conhecimento científico e 

tecnológico que gera riqueza ou da sua falta, que empobrece cada vez mais as nações sem 

perspectivas de desenvolvimento, e por fim, o grupo mais assentado nos conceitos da 

democracia que vêm como fundamental, a questão da participação da sociedade civil nos 

rumos do desenvolvimento sustentável (SACHS, 1993). 

 

 

2.1 DIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE  

 

 

Pensar em sociedade sustentável significa ampliar as preocupações para todas as 

dimensões do desenvolvimento. Por exemplo, deve-se começar por uma abordagem 

interdimensional do conceito de sustentabilidade, de modo a permitir as interações dos 

fenômenos do meio ambiente dentro de uma visão mais ampla dos problemas que as 

sociedades, principalmente dos países periféricos convivem, como a pobreza, a desigualdade 

social, a falta de trabalho, as concentrações urbanas e tantos outros problemas que estão 

intrinsecamente relacionados (SACHS, 1993). 

Neste sentido, pode-se dizer que o conceito de sustentabilidade aborda outras 

dimensões das atividades humanas além da ecológica, tais como a econômica, a social, a 

espacial, a cultural, a tecnológica e a política, apesar de se reconhecer as dificuldades na 

determinação do limite claro de sustentabilidade entre cada uma dessas dimensões, 

principalmente ao serem consideradas as relações de interdependência às quais essas 

dimensões estão sujeitas e dentro do contexto de uma sociedade plural. Assim, pode-se dizer 

que os conteúdos destas dimensões da sustentabilidade relacionadas com as questões do 

desenvolvimento sustentável são os seguintes:  

a) Sustentabilidade na dimensão ecológica; 
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b) Sustentabilidade na dimensão econômica; 

c) Sustentabilidade na dimensão social; 

d) Sustentabilidade na dimensão espacial; 

e) Sustentabilidade na dimensão cultural; 

f) Sustentabilidade na dimensão tecnológica; 

g) Sustentabilidade na dimensão política (SACHS, 1993). 

 

Diante desta classificação de conteúdo sobre as dimensões da sustentabilidade do 

desenvolvimento sustentável, se assim pode-se dizer, é possível pensar que todo projeto que 

visa promover o desenvolvimento sustentável pode ser avaliado à luz destas dimensões da 

sustentabilidade, com o propósito de verificar o quanto de conceitos de desenvolvimento e 

sustentabilidade o projeto contém e até que ponto, trata-se realmente de um projeto de 

desenvolvimento sustentável (SACHS, 1993). 
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3 EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE REFERÊNCIA 

 

 

Segundo Irigaray (2003), a água é um bem com múltiplos valores, sendo eles 

religiosos, sociais e econômicos. Até mesmo pouco tempo atrás era avaliado como renovável 

e abundante, na atualidade gera preocupação devido a sua escassez, pois provocam conflitos 

entre pessoas, comunidades e países (SOUZA et al., 2010). 

Um dos principais problemas que ocorrem com frequência na agricultura, é a baixa 

eficiência com que são utilizados os recursos disponíveis. Uma produção eficiente e rentável 

deve constituir um dos primeiros objetivos da empresa agrícola. Para atingir tal fim, devem-se 

utilizar, racionalmente, os recursos disponíveis, de tal maneira que sejam atingidos os mais 

altos níveis de produtividade econômica (SANTANA; RIBEIRO; SEDIYAMA, 2003). 

Bernardo (1996) cita cinco métodos mais usuais para a determinação da época de 

irrigação, os quais podem ser estabelecidos, em função da planta, do solo, ou da 

evapotranspiração: medição da deficiência de água na planta, medição do teor de umidade de 

água no solo, medição da tensão de água no solo e determinação da evapotranspiração (ET). 

Dentre esses métodos, a determinação da ET destaca-se, pela facilidade operacional, e tem 

sido o método mais recomendado para o manejo e a programação da irrigação em nível de 

produtor.  

Segundo Bernardo (1996), o manejo racional de qualquer sistema de irrigação deve 

considerar os aspectos sociais e ecológicos da região, maximizando a produtividade e a 

eficiência do uso da água, minimizando os custos, quer de mão de obra, quer de capital, 

mantendo as condições de umidade do solo e de fitossanidade favoráveis ao bom 

desenvolvimento da cultura irrigada. Deve também melhorar ou, no mínimo, manter as 

condições físicas, químicas e biológicas do solo, pois isto afetará a vida útil do sistema. 

Segundo Jensen (1973), o alto custo de implantação de um sistema de irrigação, aliado 

à relação direta existente entre o custo da irrigação e a quantidade de água, a ser aplicada, 

conduz à necessidade de otimizar o uso da água, por meio do manejo da irrigação, o que 

depende do conhecimento da evapotranspiração. 

Saad (1991) comenta que, a classificação das técnicas de manejo da irrigação pode ser 

feita da seguinte maneira: com base nos atributos físicos e hídricos do solo, com base na 
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fisiologia das plantas, computando o balanço de água na zona radicular e com ajuda de 

modelos climáticos. 

Para determinar as necessidades hídricas das culturas, o método mais usual está 

baseado na estimativa da evapotranspiração da cultura (ETc), que envolve um processo em 

duas etapas. Na primeira, estima-se a evapotranspiração de referência (ETo), geralmente 

utilizando uma equação empírica (determinação indireta). Na segunda, a ETc é obtida ao 

multiplicar ETo por um coeficiente de cultura (kc) que integra as características da cultura e 

do clima local (DOORENBOS; PRUITT, 1977). De modo geral, divide-se o ciclo de 

desenvolvimento das culturas, para o cálculo dos coeficientes de cultura, em quatro fases: 

a) Fase inicial - compreende a parte do ciclo que vai da germinação até quando a 

cobertura vegetal alcança 10% da superfície;  

b) Fase do desenvolvimento da cultura - que se estende desde 10% de cobertura 

até em torno de 70 a 80% de cobertura vegetal;  

c) Fase de meia estação - que vai desde o final da segunda fase até o início da 

maturação (queda e despigmentação das folhas);  

d) Fase final - que se estende do início da maturação até a colheita.  

 

O kc assume valores baixos na fase de emergência e valores máximos durante o 

período de desenvolvimento vegetativo, os quais declinam na fase de maturação. Pruitt et 

al. (1972) constataram que os coeficientes, para uma planta cultivada sob diferentes 

condições climáticas e épocas de plantio, podem variar, já que os parâmetros locais, como 

temperatura, umidade relativa, vento e radiação solar, e as variações fisiológicas e 

aerodinâmicas da cultura influenciam diretamente a evapotranspiração. O kc varia, 

também, com o método de estimativa de ETo (FACCIOLI, 1998). 

A evapotranspiração, componente do sistema hidrológico, consiste na quantidade 

de água evaporada do solo e transpirada pelas plantas em uma região, durante um 

determinado período, dependente, portanto, das características climáticas da região e da 

cultura presente. Quantificada em milímetros por dia (mm/dia), a evapotranspiração 

permite determinar a necessidade hídrica - quantidade de água a ser reposta para a cultura 

(ALLEN et al., 1998). 
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 Thornthwaite e Holzman (1942) conceituaram a evapotranspiração potencial como 

a perda de água de uma superfície completamente coberta por vegetação, em fase de 

desenvolvimento ativo e com extensão suficiente para minimizar o efeito-oásis, 

ocasionado pela advecção. 

A advecção foi definida como a troca de energia, umidade ou “momentum”, em 

virtude da heterogeneidade horizontal. Millar (1964), trabalhando com um campo irrigado 

de Trifolium repens L., concluiu que a advecção ocasiona um consumo de calor latente 

superior ao suprimento de radiação local para uma considerável faixa após a interface 

seco/úmido e que há um decréscimo da evaporação à medida que se afasta da interface 

seco/úmido (PEREIRA; VILANOVA; SEDIYAMA, 1997). Assim, a evapotranspiração 

que ocorre na interface seco-úmido é muito superior à evapotranspiração potencial, sendo 

denominada de evapotranspiração de oásis. Pelton, King e Tanner (1960) denominaram-na 

efeito-varal (Figura 1). 

 
Figura 1 - Efeito da advecção sobre a transpiração. 
Fonte: Pereira, Nova e Sediyama, 1997. 
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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 como parâmetros 

de entrada (ARAUJO et al., 2010). 

A determinação indireta da evapotranspiração pode ser realizada mediante a 

utilização de evaporímetros, que medem a evaporação. Os evaporímetros são 

basicamente de dois tipos: um em que a superfície da água fica livremente exposta 

(tanques de evaporação, sendo o mais comum o tanque classe “A”) e o outro em que 

a evaporação se dá numa superfície porosa (atmômetros) (BERNARDO, 1996). A 

evapotranspiração é determinada ao multiplicar a evaporação por um coeficiente de 

correção (coeficiente do tanque, “Kt”) a ser determinado para as condições locais 

(FACCIOLI, 1998). 

Dentro das determinações indiretas existem, segundo Jensen, Burman e Allen (1990), 

uma série de métodos teóricos e empíricos usados para estimar a evapotranspiração, como os 

de Penman-FAO, Penman-Monteith, FAO-radiação, FAO-Blaney-Criddle, Hargreaves e 

Samani, Priestley-Taylor, entre outros, que utilizam elementos meteorológicos (temperatura, 

umidade relativa, insolação, velocidade do vento, radiação, entre outros) e variáveis da cultura 

(resistência estomática e resistência aerodinâmica). A utilização de determinado método 

depende da disponibilidade de informações climáticas e da precisão de cada uma delas para as 

condições específicas de uso. DOORENBOS e PRUITT (1977) apresentam 31 métodos para 

estimativa da evapotranspiração, o que evidencia o grande número de métodos existentes. 

SEDIYAMA (1987) relatou a existência de cerca de 50 métodos e os dividiu em quatro 

classes:  

1º) Os métodos que têm como base a temperatura, dentre os quais se destacam o 

de Thornthwaite e o de Blaney-Criddle;  

2º) Os métodos com base em temperatura e radiação, destacando o de Jensen-

Haise, a equação de Makkink modificada pela FAO e a equação de Hargreaves 

e Samani;  

3º) Os métodos combinados, que compreendem o fato de as equações propostas 

associarem os efeitos do balanço de energia à superfície e os termos de energia 
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convectiva para estimar as perdas de água de superfícies cultivadas, sendo a 

equação de Penman a mais conhecida entre os pesquisadores; e  

4º) Os métodos de evaporação em tanques, em que o tanque USWB (United States 

Weather Bureau) classe A é o mais utilizado. 

O modelo proposto por Penman facilita o entendimento dos processos físicos da 

evaporação de superfícies naturais e utiliza-se de informações meteorológicas coletadas em 

um único nível acima da superfície evaporante (THOM; OLIVER, 1977), porém é um caso 

muito particular aplicado a superfícies de água livre, como lagos, e superfícies molhadas 

(MONTEITH, 1985). 

Monteith (1985) obteve uma equação generalizada do modelo de Penman, válida para 

qualquer tipo de vegetação, sob qualquer condição de estresse hídrico, associando ao termo 

aerodinâmico duas resistências à transferência do vapor d’água: a do dossel e a aerodinâmica. 

Devido à diversidade de variáveis necessárias em cada método de estimativa da ETo e 

à disponibilidade de dados meteorológicos, a comparação entre um método proposto com um 

método estabelecido como padrão, permite a adequação daquele através da determinação de 

coeficientes de ajustes em suas equações, a fim de possibilitar sua utilização. 

Jensen, Burman e Allen (1990) propõem a determinação dos coeficientes de ajuste 

através da determinação do erro-padrão de estimativa (EPE), do erro-padrão de estimativa 

ajustado (EPEa), do coeficiente de ajuste das equações lineares completas e forçadas pela 

origem considerando como variável dependente os valores obtidos pela equação de Penman-

Monteith e como variável independente os valores obtidos pelos demais métodos, e dos 

respectivos coeficientes de determinações (R
2
). 

O erro-padrão da estimativa (EPE) representa uma variação média dos valores de 

evapotranspiração de referência, estimados pelos diferentes métodos, em relação aos valores 

obtidos pelo método padrão, o modelo de Penman Monteith. O erro-padrão de estimativa 

ajustado (EPEa) representa uma variação média dos valores de evapotranspiração de 

referência estimados pelos diferentes métodos, corrigidos pelos coeficientes da regressão 

linear completa, em relação aos valores obtidos por Penman Monteith. 
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O conhecimento sobre o consumo hídrico das culturas, obtido com base na estimativa 

da evapotranspiração, constitui uma informação preciosa no manejo da água em qualquer 

região do planeta, principalmente agora em que ocorre forte conscientização popular em 

relação aos recursos hídricos, em referência a décadas anteriores (CAMPOS et al., 2008; 

SOUSA et al., 2010; SILVA; CAMPOS; AZEVEDO, 2009). 

Na agricultura, informações quantitativas da evapotranspiração são aplicadas na 

avaliação da severidade, distribuição e frequência dos déficits hídricos, na elaboração de 

projetos e no manejo de sistemas de irrigação e drenagem (HENRIQUE; DANTAS, 2007; 

SILVA et al., 2010). 

A determinação da quantidade de água necessária para atender as necessidades 

hídricas das culturas irrigadas, aliada a um correto dimensionamento do sistema de irrigação, 

é um dos principais parâmetros para o uso sustentável dos recursos hídricos na agricultura 

(ESTEVES et al., 2010). Os métodos de se quantificar o volume de água a ser aplicada nas 

culturas levam em consideração os processos de evaporação do solo e de transpiração da 

planta, os quais em conjunto são denominados evapotranspiração (BORGES; MEDIONDO, 

2007; QUEIROZ et al., 2011). 

A evapotranspiração é um dos principais componentes do ciclo hidrológico, e a 

precisão de sua estimativa é de importância para diversos estudos, como balanço hidrológico, 

projetos e manejos de irrigação, simulação de produtividade de culturas e planejamento e 

gerenciamento dos recursos hídricos (LIMA, 2005; ARAUJO et al., 2010). 

Dos fatores de produção, a água é o que limita a produtividade com maior frequência. 

Portanto, o controle da umidade do solo, por intermédio do manejo da água de irrigação, é 

fundamental para o êxito da agricultura irrigada (MILLAR, 1989).  

Saad (1991) comenta que inúmeros fatores têm contribuído para o agravamento na 

queda de produção de algumas culturas. afirma que com certeza, um dos principais problemas 

enfrentados pelos agricultores irrigantes está associado ao manejo da irrigação, isto é, na 

aplicação de uma quantidade correta de água à cultura, no momento adequado. Problemas 

fitotécnicos associados a patógenos de solo advindos de procedimentos incorretos de manejo 

do sistema solo/água/planta, têm contribuído para que vários proprietários rurais fiquem 

impossibilitados de produzir culturas rentáveis. Relata também, que o manejo da irrigação 

define critérios para se iniciar a aplicação de água na cultura. Os critérios mais citados na 
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literatura indicam os seguintes parâmetros a serem monitorados: depleção da água disponível 

no solo, potencial matricial da água no solo, déficit de evapotranspiração, índice de estresse 

hídrico na planta e potencial de água na folha. 

Smith (1991) propôs que se adote uma definição padronizada para a evapotranspiração 

de referência, com vistas, principalmente, à utilização do modelo de Penman-Monteith. A 

evapotranspiração de referência seria aquela que ocorre em uma cultura hipotética, 

apresentando as seguintes características fixas: altura de 12 cm, resistência do dossel de 69 

s.m
-1

 e poder refletor (albedo) de 23%. 

O modelo de Penman é amplamente utilizado, porque facilita o entendimento dos 

processos físicos da evaporação de superfícies naturais e, também, porque se utiliza de 

informações meteorológicas coletadas em um único nível acima da superfície evaporante 

(THOM; OLIVER, 1977). Porém, verifica-se que o modelo original de Penman não é um 

caso geral para estimativa da evapotranspiração, mas sim um caso muito particular, aplicado a 

superfícies de água livre, como lagos, tanques classe A e superfícies molhadas (vegetação 

após a chuva ou irrigação por aspersão) (MONTEITH, 1985; FACCIOLI, 1998). 

Muitos pesquisadores procuraram superar essa falta de generalidade da fórmula de 

Penman, cabendo a Monteith (1985) a obtenção de uma equação geral válida para qualquer 

tipo de vegetação, sob qualquer condição de estresse hídrico. O autor generalizou o modelo de 

Penman por meio de analogia com a lei de Ohm para os circuitos elétricos, introduzindo no 

termo aerodinâmico duas resistências à transferência do vapor de água: a resistência do dossel 

e a resistência aerodinâmica. A primeira, como descritora das características fisiológicas da 

planta, e a segunda, do papel da turbulência atmosférica no processo de transporte do vapor de 

água (OKE, 1992 apud FACCIOLI, 1998). 

A aplicação da equação de Penman-Monteith (FAO-56) requer medidas de saldo de 

radiação (Rn), fluxo de calor no solo, temperatura e umidade do ar, pressão atmosférica e 

velocidade do vento a 2 m de altura (ALLEN et al.,1998). O Rn está incluído entres os 

elementos de clima que apresentam as maiores dificuldades de medidas com exatidão 

(BROTZGE; CRAWFORD, 2003; RIBEIRO; ALBERTO; ESCOBEDO, 2008) 

Segundo Doorenbos e Pruitt (1977), os elementos meteorológicos agem de forma 

conjunta no processo de evapotranspiração, sendo difícil a sua distinção de importância. De 

maneira geral, em uma dada região, quanto maior for a disponibilidade de energia solar, 
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temperatura do ar e velocidade de vento, e quanto menor for a umidade relativa, maior 

deverão ser as taxas de evaporação e evapotranspiração (FACCIOLI, 1998). 

Chang (1971) caracterizou a importância relativa da radiação líquida, umidade relativa 

e velocidade do vento sobre o processo da evapotranspiração, estabelecendo a respectiva 

ordem de grandeza para estes elementos: 80:6:14, evidenciando o principal efeito da radiação 

solar global (FACCIOLI, 1998). 

O monitoramento automático para manejo da irrigação é ainda incipiente no Brasil. 

Com o uso de técnicas de microprocessamento, da microeletrônica e de sensores é possível 

reverter este quadro e buscar alternativas de instrumentação visando o controle, a aquisição, a 

transferência e o armazenamento de dados envolvidos nas medições. A automação é uma 

ferramenta de tomada de decisão da programação das irrigações em condições de campo, 

permitindo um controle mais preciso de aplicação de quantidades reais de água para as plantas 

e uma maior eficiência do uso de água, assegurando a sustentabilidade do sistema agrícola 

irrigado e a preservação do meio ambiente (FARIA, 1998; FACCIOLI, 1998) 

As estações meteorológicas automáticas são utilizadas para medir e registrar os 

parâmetros meteorológicos, a nível de superfície, de forma precisa e acurada, em intervalos de 

tempo programável. O sistema de aquisição de dados das estações meteorológicas 

automáticas é totalmente integrado, envolvendo dataloggers, sensores e computadores 

portáteis. A fonte de energia é proveniente de um painel solar, baterias ou 

adaptadores/conversores de energia de corrente alternada. Os dados armazenados são 

disponibilizados aos usuários por meio de módulos externos de memória ou através da 

transmissão à distância, telemetria por modem telefônico, frequência de rádio ou satélite 

(SCD-1, Argos, Goes, Inmarsat e Brasilsat) (FACCIOLI, 1998). 

As observações meteorológicas de superfície são de suma importância na 

determinação da evapotranspiração (ET). Neste processo de transferência de vapor d’água, os 

elementos climáticos controlam a demanda hídrica da atmosfera, atuando, no contínuo solo-

planta-atmosfera, como dreno. A automação dessas medições, em tempo real, facilita a 

obtenção da ET e, consequentemente, permite estabelecer estratégias de manejo de irrigação, 

determinar o volume de água necessário aos sistemas agrícolas e dimensionar sistemas de 

distribuição e de armazenamento de água (FARIA, 1998; FACCIOLI, 1998). 
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Para fins de manejo de irrigação, uma configuração típica deveria envolver medições 

das seguintes variáveis meteorológicas: temperatura e umidade relativa do ar, irradiância solar 

global e saldo de radiação, velocidade e direção de vento, precipitação, albedo e temperatura 

do solo. Tanner (1990) fornece detalhes de características de operação, funcionamento, 

resolução, precisão, sensitividade, estabilidade, tipo de sinal gerado de vários sensores usados 

em estações automáticas (FARIA, 1998; FACCIOLI, 1998). 

Existem dois tipos de Estações Meteorológicas de Superfície para monitorar esses 

elementos: as Estações Meteorológicas Convencionais (EMC) e as Estações Meteorológicas 

Automáticas (EMA). As Estações Meteorológicas Convencionais exigem a presença diária do 

observador meteorológico para coleta de dados, elas se dividem em classes de acordo com o 

número de elementos observados. As de primeira classe são aquelas que medem todos os 

elementos do clima, já as de segunda classe são as que não realizam as medidas de pressão 

atmosférica, radiação solar e vento, as de terceira classe medem a temperatura máxima, a 

mínima e a chuva, também conhecidas como termo-pluviométricas.  

Outro tipo de estação meteorológica é a Estação Meteorológica Automática com a 

coleta de dados totalmente automatizada. Nesse tipo de estação os sensores operam com 

princípios que permitem a emissão de sinais elétricos, que são captados por um sistema de 

aquisição de dados (Datalogger), possibilitando que o armazenamento e o processamento dos 

dados sejam informatizados. Apresenta como principal vantagem o registro contínuo de todos 

os elementos, com saídas dos dados em intervalos que o usuário programar. Particularmente, 

em estudos climatológicos, os sensores eletrônicos permitem a obtenção de variáveis do clima 

praticamente em tempo real e a tomada de decisões com relação ao manejo de irrigação, à 

aplicação de defensivos, ao risco de incêndios, à previsão de geadas, à ocorrência de pragas e 

de doenças, à classificação climática, ao zoneamento agrícola, entre outras aplicações 

(SOUZA et al., 2003). 

Apesar dos recentes avanços tecnológicos e científicos, o clima é ainda a variável mais 

importante na produção agrícola. O fator climático afeta a agricultura e determina a 

adequação dos suprimentos alimentícios de dois modos principais. Um é a através dos 

imprevistos climáticos para as lavouras e outro é através do controle exercido pelo clima 

sobre o tipo de agricultura praticável ou viável numa determinada área. Os parâmetros 

climáticos exercem influência sobre todos os estágios da cadeia de produção agrícola, 
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incluindo a preparação da terra, a semeadura, o crescimento dos cultivos, a colheita, a 

armazenagem, o transporte e a comercialização (AYOADE, 1986 apud GALINA et al., 2004). 
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4 METODOLOGIA 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA EXPERIMENTAL 

 

 

Este trabalho foi desenvolvido na APRAS Associação dos Produtores Rurais do 

Agreste de Sergipe (Figura 02) que fica situada no município de Itabaiana, no Agreste Central 

do estado de Sergipe. Localizada na latitude 10º41'06" Sul e na longitude 37º25'31" Oeste, 

estando a uma altitude de 188 metros e ocupa uma área de 338,4 km
2
 do agreste Sergipano.  

A cidade de Itabaiana foi escolhida para o presente estudo, pois é a quarta cidade de 

Sergipe em importância atrás da capital Aracaju, São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro, 

as quais fazem parte da grande Aracaju, sendo o principal pólo de agricultura irrigada do 

Estado de Sergipe no cultivo de hortaliças (Figura 03).  

 

 
Figura 2 – Sede da APRAS no município de Itabaiana. 

Fonte: MELO, A. Q. Registro fotográfico realizado durante esta pesquisa, 

2013. 
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Figura 3 – Localização do município de Itabaiana/SE. 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Itabaiana_%28Sergipe%29 

 

 

4.1.1 APRAS 

 

 

Através de um projeto do Instituto G Barbosa (IGB) em parceria com a Universidade 

Federal de Sergipe (UFS) foi arrendada uma área destinada ao plantio de orgânicos e 

desenvolvimento de técnicas que favorecessem uma produção de forma sustentável. Para 

aquisição da sede, ficou decidido pelo IGB e a UFS que ao término do projeto seria criado 

uma associação e uma propriedade e todo equipamento seria doado para esta associação.  A 

proposta da associação esta descrita em seu estatuto que em seu Artigo 15 trata da relação da 

associação com o meio ambiente. 

Art. 15 “A ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DO AGRESTE DE 

SERGIPE-APRAS”, tem como objetivo principal congregar os seus associados, 

quaisquer que sejam suas convicções políticas ou religiosas, objetivando o 

estreitamento de seus laços de união e solidariedade, promovendo o 

desenvolvimento sustentável, desdobrando a sua finalidade nas seguintes atividades: 
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Representar o seguimento dos seus associados junto às instituições Públicas ou 

Privadas, e a sociedade civil, participando de ações e projetos reivindicando 

mudanças e elaborando políticas de interesse de seus associados; 

Estimar e promover a difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos nas áreas 

de produção, administração da propriedade rural, gestão empresarial, 

comportamental e social; 

Desenvolver e programar projetos que resultem em melhores condições de 

produção, processamento e comercialização aos produtores rurais, podendo, para 

tanto, buscar recursos junto à instituições de caráter público ou privado, inclusive 

internacionais; 

Apoiar a implantação de sistemas de qualidade nas propriedades associadas à 
APRAS, bem como estimar a padronização da terminologia, qualidade, e 

procedimentos técnicos, através das boas práticas de produção.  

Promover ações de preservação do meio ambiente, bem como regenerar o solo e 

conservação dos recursos naturais, tais como água, solo e vegetação. 

 

 

 
Figura 4 - Área antes do plantio. 

Fonte: MELO, A. Q. Registro fotográfico realizado durante esta pesquisa, 2013. 

 

 

4.1.2 Estrutura da APRAS 

 

 

A APRAS em sua estrutura tem uma área de 2,44ha ou 24424m², e tem nesta área a casa 

sede, reservatórios de água, estufa e área de plantio.  

1- CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA: Vinte mil litros; 

 

2- VAZÃO MÉDIA DO POÇO (capacidade de fornecimento de água em litros por 

hora): 1300; 

 

3- ESPECIFICAÇÃO DAS MOTO-BOMBAS:  

Poço: 

a) Tensão: 220 bifásica;                           

b) Potência: 1/2 c.v.; 

c) Recalque: 110 m; 
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Sistema de irrigação: 

d) Tensão: 220 bifásica; 

e) Potência: 3 c.v.; 

f) Recalque: 100 m; 

 

4- QUANTIDADE DE ÁGUA NECESSÁRIA PARA IRRIGAR A PLANTAÇÃO 

ATUAL (Não levar em conta as possíveis chuvas): 

Não determinada; 

 

5- TAMANHO DA ÁREA TOTAL E ÁREA PLANTADA: 

A área total 2,44 há; 

A área plantada depende do período e da cultura; 

 

6- CULTURAS EM 2013: 

a) Tipos de culturas: Tomate, repolho, couve-flor, quiabo, maracujá, alface, 

coentro e maxixe. (culturas produzidas durante o período da coleta de dados 

desta pesquisa); 

b) Produção média não registrada; 

 

7- CAPACIDADE DE CULTIVO (Produção): 

a) Da área total sem estimativa; 

b) Da área cultivada sem estimativa. 
 

 

 
Figura 5 - Área plantada (alface e tomate). 

Fonte: MELO, A. Q. Registro fotográfico realizado durante esta pesquisa, 2013. 

 

O projeto é focado na melhoria da produção e na sustentabilidade dos recursos, 

implantando conceitos de evapotranspiração e balanço hídrico para um melhor 

aproveitamento da água para irrigação. O grande desafio da APRAS é convencer a grande 

maioria dos produtores a produzirem culturas orgânicas o que já é produzido e vendido pela 

APRAS. Trata-se de um projeto piloto que serve de modelo para os pequenos produtores de 

hortaliça que fornecem seus produtos aos demais revendedores da região.  
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As estações agrometeorológica foram instaladas na APRAS. Os dados coletados, que 

incluem; precipitação, temperatura, umidade relativa, velocidade do vento, e radiação solar, 

(sensores vistos na figura 4, A; B; C; D e E respectivamente) foram acumulados na base de 

dados da estação para posterior coleta através de computador portátil, foram registrados a 

cada meia hora. Transcritos em planilhas os dados foram coletados através da utilização de 

um computador portátil com o programa computacional REF-ET versão 3.1.15 (ALLEN, 

1998) instalado para posterior processamento e depuração através de outros facilidades do 

software de forma a atribuir pelos valores medidos, valores de referencia que representem 

uma gama de amostras, com o objetivo de representar, ajustar e comparar as necessidades 

hídricas através dos vários métodos aqui destacados.  

 

 
Figura 6 - Detalhe dos sensores da Estação Meteorológica Automática.  

Fonte: MELO, A. Q. Registro fotográfico realizado durante esta pesquisa, 2013. 

 

 

 

4.2 ESTIMATIVA DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE REFERÊNCIA 

 

 

Para a estimativa da evapotranspiração de referência (demanda evapotranspirométrica) 

utilizou-se as estações agrometeorológica automáticas IMetos e Davis e o software REF-ET. 

O software estima a demanda evapotranspirométrica pelos métodos: Penman-Montheith 

A 

E 

B e C 

 D 
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(equação 1), Penman 63 (equação 2), FAO-Penman corrigido (equação 3), FAO-radiação 

(equação 4), FAO-Blaney-Criddle (equação 5) e Hargreaves e Samani (equação 6). Sendo que 

o método de Penman-Monteith, considerado padrão, é o modelo recomendado pela FAO e 

apresentado no documento FAO 56 (ALLEN, 1998). 

Os dados de entrada no REF-ET foram obtidos na estação meteorológica automática 

instalada na sede da Associação dos plantadores Rurais do Estado de Sergipe e são: 

informações meteorológicas diárias, temperatura do ar, umidade relativa do ar, velocidade de 

vento, radiação solar, latitude, altitude, longitude da localidade, altura de monitoramento da 

temperatura do ar e a bordadura vegetada ou não para o tanque Classe A.  

 

    ETo ed
 




  



* *
Rn - G

1
+

900

T + 275
U e   2 a              (1) 

 

em que: 

ETo = evapotranspiração de referência (mm/d);  

Rn = saldo de radiação à superfície (MJ/m2.d);  

G = fluxo de calor no solo (MJ/m2.d);  

T = temperatura do ar (ºC);  

U2 = velocidade do vento a 2,0m de altura (m/s);  

(ea - ed) = déficit de pressão de vapor (kPa);  

 = declividade da curva de pressão de vapor de saturação (kPa/°C);  

 = calor latente de evaporação (MJ/kg);  

 = constante psicrométrica (kPa/ºC); e  


*
 = constante psicrométrica modificada (kPa/ºC). 

 

    





ETo ed

 
 Rn - G + 6,43. 1 + 0,532U e2 a
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    ETo c ed
 














 




Rn - G + 2,7. 1 + 0,864U e2 a  (3) 

 

em que: 

c = fator de ajuste (tabelado - FAO 24). 

 

ETo a b 














 
Rs  

 (4) 

 

em que: 

a = -0,3 mm/d; e  

b = fator de ajustamento, que depende da umidade relativa média (UR m) e da 

velocidade do vento do período diurno (Ud): 

 

   b 1,066 0,0013.URm 0,045.U
d

0,0002.URm .U
d

0,0000315. URm
2

0,0011. U
d

2
        

 

e 

Rs = radiação solar à superfície (mm/d). 

 

  ETo a b p T  0 46 8 13, ,  (5) 

 

em que: 

a = fator de correção, que depende do valor mínimo de umidade relativa diária 

(URm) e da relação de horas de brilho solar (n/N);  

 



 

38 

a 0.0043.URm n / N 1,41   ; e 

 

b = fator de correção, que depende do valor mínimo de umidade relativa diária 

(URm), da relação de horas de brilho solar (n/N) e da velocidade do vento no período 

diurno (Ud): 

 

b a
0

a
1

.UR
m

a
2

.
n

N
a

3
.U

d
a

4
UR

m
.

n

N
a
5

UR
m

.U
d

     


















  

 

em que: 

a0 = 0,8197; 

a1 = -0,0040922; 

a2 = 1,0705;  

a3= 0,065649;  

a4 = -0,0059684;  e 

a5= -0,0005967; 

p = percentagem das horas de luz solar possível em relação ao total anual, 

para um dado mês e latitude; e  

T = temperatura média diária mensal (ºC).  

 

 ETo Ra TD TS 0 0023 17 8, ,  (6) 

 

em que: 

Ra = radiação no topo da atmosfera (MJ/m
2
.d); 

TD = diferença das temperaturas médias máxima e mínima do mês (ºC); e  

TS = temperatura média do ar (ºC). 
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4.2.1 Comparação dos resultados 

 
 
 

Para comparação e análise dos resultados, foram utilizados os critérios propostos por 

Jensen, Burman e Allen (1990), envolvendo erro-padrão de estimativa (EPE) (equação 7) e 

erro-padrão de estimativa ajustado (EPEa) (equação 8), coeficiente de ajustes das equações 

lineares completas, como também seus respectivos coeficientes de determinações (R
2
). 

 

 
5,0

2

1 



















n

YY
EPE

mi

                                                              (7) 

 

em que: 

EPE = erro-padrão de estimativa;  

Yi = evapotranspiração estimada pelo método (mm/d);  

Ym = evapotranspiração estimada pelo método padrão (mm/d); e  

n = número total de observações.  

 

 
5,0
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n

YY
EPEa

mic

                                                        (8) 

 

em que: 

EPEa = erro-padrão de estimativa ajustado; e  

Yic = evapotranspiração estimada pelo método, corrigida pelos coeficientes da 

regressão linear (mm/d). 
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4.3 DEMANDA EVAPOTRANSPIROMÉTRICA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA 

 
 

A estação agrometeorológica IMetos que anteriormente instalada, apresentou defeito 

na placa mãe e com isso foi necessário a troca da estação. Em fevereiro de 2013 foi instalada 

a estação agrometeorológica automática Davis (Figura 7). Entretanto, esta estação necessita 

de coletas de dados agrometeorológicos no local via cabo, diferentemente da estação IMetos 

que fornecia os dados via modem GPRS. A nova estação foi instalada no mesmo local. À 

cerca de 50 m localiza-se o datalogger que se comunica com a estação via rádio e recebe as 

informações meteorológicas. A coleta de dados foi feita via cabo diretamente do datalogger. 

 

 
Figura 7 – Estação agrometeorológica automática Davis. 
Fonte: MELO, A. Q. Registro fotográfico realizado durante esta pesquisa, 2014. 

 

Os dados coletados da estação foram armazenados em planilhas do Excel e com o 

auxílio do programa REF-ET foi possível estimar os valores da evapotranspiração de 

referência pelos métodos citados na metodologia. O período de dados para análise foi de 

06/02/2013 a 05/08/2013, portanto de seis meses. 
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5 COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Na figura 8 observa-se, que o valor mínimo da demanda evapotranspirométrica foi de 

1,2 mm e ocorreu no dia 13/07/2013. O valor máximo foi de 6,6 mm e ocorreu no dia 

12/03/2013.  

 

 
Figura 8 – Demanda Evapotranspirométrica no período de fevereiro a agosto de 2013. 

Fonte: MELO, A. Q. Elaborado com dados obtidos durante a realização da pesquisa, 2014. 

 

Nas Figuras 9, 10, 11, 12 e 13 estão representadas as estimativas da demanda 

evapotranspirométrica utilizando os modelos de FAO Penman Corrigido (FcPn), Penman 63 

(63Pn), Hargreaves & Samani, FAO Radiação (FRad) e FAO Blaney Cridlle (FB-C), 

respectivamente, em comparação ao modelo de Penman-Monteith (PMon) respectivamente. 

Observa-se pelas figuras 9, 10, 11 e 12 que os modelos FAO Penman Corrigido, 

Penman 63, Hargreaves & Samani (Harg) e FAO Radiação superestimam o modelo padrão 
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em: 19,20%, 4,30%, 0,40% e 9,90%, respectivamente. O modelo de FAO Blaney Cridlle, 

figura 13, subestima o modelo padrão em: 4,80%. 

 

 
Figura 9 – Comparação FcPn com PMon. 
Fonte: MELO, A. Q. Elaborado com dados obtidos durante a realização da pesquisa, 2014. 
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Figura 10 – Comparação 63Pn e PMon. 

Fonte: MELO, A. Q. Elaborado com dados obtidos durante a realização da pesquisa, 2014. 
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Figura 11 – Comparação Harg e Pmon. 
Fonte: MELO, A. Q. Elaborado com dados obtidos durante a realização da pesquisa, 2014. 
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Figura 12 – Comparação FRad e PMon. 
Fonte: MELO, A. Q. Elaborado com dados obtidos durante a realização da pesquisa, 2014. 
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Figura 13 – Comparação FB-C e PMon. 

Fonte: MELO, A. Q. Elaborado com dados obtidos durante a realização da pesquisa, 2014. 
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5.1 COMPARAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS – EPE E EPEA 

 

 

Para permitir uma análise quantitativa, fez-se um estudo comparativo com base em 

uma análise de regressão de cada um dos métodos estudados, em relação aos valores obtidos 

pelo modelo de Penman-Monteith. 

No Quadro 1 a ordem de classificação dos métodos de estimativa de ETo foi feita com 

base nos valores do Erro-padrão da estimativa (EPE - “RANK 1”), nos valores do Erro-padrão 

da estimativa ajustado em relação à regressão linear forçada pela origem (EPEAco - “RANK 

2”) e nos valores do Erro-padrão da estimativa ajustado em relação à regressão linear 

completa (EPEAcc - “RANK 3”). Nas mesmas tabelas constam também os valores de: 

Coeficientes a e b da regressão linear, com respectivo coeficiente de determinação (R2), Erro-

padrão da estimativa ajustado em relação à regressão linear forçada pela origem (EPEAco), 

Erro-padrão da estimativa ajustado em relação à regressão linear completa (EPEAcc) e 

classificação (‘rank’) dos métodos. Esses valores são para os modelos (1) FAO Blaney 

Cridlle, (2) FAO Radiação, (3) Penman 63, (4) Hargreaves & Samani e (5) FAO Penman 

Corrigido, respectivamente. 
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FB-C  

(1) 
0,228 2 0,942 0,042 0,990 0,1186 2 0,1185 2 

FRad  

(2) 
0,485 3 1,149 - 0,213 0,972 0,2362 3 0,2174 4 

63Pen 

(3) 
0,211 1 1,050 - 0,033 0,992 0,1112 1 0,1102 1 

Harg  

(4) 
0,591 4 0,713 1,233 0,852 0,4972 5 0,5161 5 

FcPn  

(5) 
0,841 5 1,373 -0,765 0,987 0,2623 4 0,1445 3 

Quadro 1 – EPE, EPEa e Rank. 

Fonte: MELO, A. Q. Elaborado com dados obtidos durante a realização da pesquisa, 2014. 
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A discussão referente à posição de cada método em relação ao padrão foi baseada no 

“RANK 1” e “RANK 3”, pois a regressão linear completa é mais indicada do que a regressão 

linear forçada pela origem. Nas mesmas tabelas, são apresentados valores do erro-padrão da 

estimativa (EPE), coeficientes a e b da regressão linear, com respectivo coeficiente de 

determinação (R
2
), erro-padrão da estimativa ajustado (EPEa) e classificação (‘rank’) dos 

métodos, para os elementos meteorológicos medidos. 

Observa-se no Quadro 1, que o menor valor de EPE foi de 0,211 mm/dia 

correspondente ao método 63Pn e o maior valor de EPE foi de 0,841 mm/dia correspondente 

ao método FcPn. Verifica-se também, que o menor valor de EPEAcc foi de 0,110 mm/dia 

correspondente ao método 63Pn e o maior valor de EPE foi de 0,516 mm/dia correspondente 

ao método Harg. A correção para o método de FcPn foi significativa pois o erro diminuiu de 

0,841 mm/dia para 0,144 mm/dia. 

Em relação ao método padrão, os métodos Penman 63, FAO Penman Corrigido, FAO 

Blaney-Cridle e FAO Radiação apresentaram boa correlação, com valores de R
2
 iguais ou 

maiores que 90%, permitindo a utilização das equações como forma de estimativa de ETo na 

localidade estudada. 

 

 

. 
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6 CONCLUSÕES 

 

  

Nos testes iniciais realizados na estação agrometeorológica comprovou-se que os 

sensores, o datalogger e o sistema de comunicação das estações instaladas na APRAS 

estavam funcionando adequadamente, dentro das especificações dos fabricantes e permitiu 

concluir com êxito o trabalho de pesquisa. 

Essa garantia de precisão e acurácia das informações meteorológicas se torna 

indispensável para uma boa estimativa da evapotranspiração de referência.  

Durante o período analisado a demanda evapotranspirométrica do município de 

Itabaiana ficou entre 1,2 e 6,6 mm/dia.  

Observando-se o “RANK 1” pode-se afirmar que o método de Penman 63 é o que 

mais se ajusta ao modelo considerado padrão, Penman-Monteith. 

Pelos “RANK 2” e “RANK 3”, conclui-se que o método Penman 63 é o que mais se 

ajusta ao modelo de Penman-Monteith, considerado padrão. 

Os valores encontrados se comparados aos utilizados para produção das culturas 

produzidas no projeto, onde a estimativa de uso, conforme informado pelo responsável pela 

associação, é feita baseada na experiência adquirida, ou seja, de uma forma empírica onde os 

resultados sofrem a ação direta do cultivador e os valores empregados são iguais e não levam 

em conta as variáveis climáticas o que consequentemente leva ao desperdício de água o que 

vai em desencontro à proposta da associação, que é desenvolver uma cultura produtiva de 

forma sustentável. 

O conhecimento da demanda evapotranspirométrica para a região de Itabaiana 

permitirá aos irrigantes o uso adequado e eficiente da água, como também possibilitará um 

aumento da rentabilidade desta atividade, pois os custos relacionados ao bombeamento de 

água e ao controle de doenças serão minimizados. 

Com isso um estudo complementar poderá ser realizado em cima deste trabalho, só 

que agora na prática, através da aplicação destes valores, e buscando resultados efetivos com 

relação à produção.  
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