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ESTIMATIVA DIÁRIA DA EV APOTRANSPIRAÇÃO 
DE REFERÊNCIA COM DADOS DE ESTAÇÃO 

METEOROLÓGICA CONVENCIONAL 

RESUMO 

E AUTOMÁTICA 

Autor: PAULO CESAR SENTELHAS 

Orientador: Prof. Dr. MARCOS VINÍCIUS FOLEGATTI 

Co-Orientador: Prof. Dr. ANTONIO ROBERTO PEREIRA 

Foram avaliados os efeitos da utilização de dados meteorológicos obtidos com 

estações convencional (EMC) e automática (EMA) na estimativa diária da 

evapotranspiração de referência (ETo), pelos métodos de Penman (P), Priestley-Taylor 

(P-T) e Penman-Monteith (P-M), padrão FAO, em Piracicaba, SP (Lat.: 22º42'30" S; 

Long.: 47º30'00" W; e 546m de altitude). Para tanto foram utilizadas medidas de ETo 

obtidas em lisímetro de pesagem automatizada com célula de carga, em dois períodos: 1) 

úmido - entre dezembro de 1995 e maio de 1996; e 2) seco - de agosto a dezembro de 

1996. 

Primeiro, comparou-se os dados meteorológicos provenientes da EMC e da 

EMA, observando-se boa concordância para temperatura média (T) e umidade relativa 

média do ar (UR), com coeficiente angular (b) de 0,97 e 0,99, e o coeficiente de 

determinação (r2) igual a 0,97 e 0,81, repectivamente. Para velocidade média do vento 

(U2m) e radiação líquida (Rn), não houve boa concordância entre os dados das duas 

estações, em razão da estimativa desses elementos na EMC, o que proporcionou baixa 

precisão para U2m 
(r2 = 0,57) e baixa exatidão para Rn (b = 1,23). Com o objetivo de 

minimizar as diferenças de Rn entre a EMC e a EMA, foram desenvolvidos, testados e 



XV 

validados modelos de regressão linear de estimativa desse elemento a partir de 

temperatura (T), pressão parcial de vapor (ea), razão de insolação (n/N), e radiação solar 

global (Qg), tanto para a EMC como para a EMA. Os resultados indicaram estimativas 

mais precisas e exatas da Rn do que aquelas obtidas pela associação das equações de 

Angstrõm e de Brunt. Para dados obtidos na EMC, pode-se estimar a Rn com boa 

confiabilidade (b = 1,0043 e r2 = 0,88) a partir de  T e  de n/N. Para dados da EMA, essa 

estimativa pode ser obtida a partir da Qg, com a relação Rn = 0,574Qg, que na validação 

com dados independentes, apresentou excelentes resultados (b = 0,9994 e r2 = 0,9073). 

Segundo, após essas análises preliminares, efetuou-se a estimativa da ETo a 

partir dos dados das duas estações, empregando-se os três métodos. De modo geral, foi 

observada tendência de melhores estimativas da  ETo a partir de dados da EMA em 

relação à EMC, por qualquer dos métodos, com valores menores (= 18%) nas 

estimativas a partir da EMC. Essa tendência foi reduzida quando se utilizou estimativa 

da Rn pelos modelos de regressão linear. Tomando-se como referência os dados da 

EMA, o método de Penman estimou bem a ETo no período seco (b = 1,0589 e r2 =

0,9013). No entanto, no período úmido a superestimativa média foi de 31% (b = 1,3108 

e r2 = 0,9143). O método de P-T, apresentou resultados semelhantes aos de Penrnan 

quando utilizou-se a = 1,26, sugerido como padrão. Porém, com a = 1, no período 

úmido, e igual a 1,33, no período seco, houve excelente estimativa de ETo, com b =

1,028 e r2 = 0,91. O método de P-M foi o que apresentou as melhores estimativas de 

ETo, considerando-se o período integral da análise. Porém, analisando-se distintamente 

os períodos úmido e seco, observou-se resultados diferentes aos demais métodos, ou 

seja, superestimativa no período úmido de 14% e subestimativa de 10% no período seco. 

Empregando-se a este método a estimativa da relação r/ra sugerida por Pereira et al. 

(1998), observou-se melhoria nas estimativas de ETo no período úmido (b = 0,9977 e r2 

= 0,90); porém, piora no período seco, que passou a ter subestimativas da ordem de 27%. 

Terceiro, para a estimativa da ETo a partir da EMC, os melhores resultados 

foram obtidos estimando-se a Rn pelo método da regressão linear e a ETo pelo método 

de Penrnan, para o período integral; pelo método de P-M com r/rª por Pereira et al. 



xvi 

(1998), para o período úmido; e pelo método de Penman, para o período seco. Para as 

estimativas a partir de dados da EMA, os melhores ajustes aos dados de ETo medidos 

foram com o método de P-M com r/ra segundo Smith (1991), para o período integral; 

com o método de P-M com r/ra segundo Pereira et al. (1998), para o período úmido; e 

com o método de P-T ( a = 1,26) ou Penman, para o período seco. 
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Daily estimatives of reference evapotranspiration (ETo) by Penman (P), 

Priestley-Taylor (P-T) and Penman-Monteith (P-M) methods, utilizing data obtained 

with conventional (EMC) and with automatic (EMA) weather stations were evaluated at 

Piracicaba, State of São Paulo, Brazil (Lat.: 22º42'30" S; Long.: 47º30'00" W; and 

Altitude of 546m). For such, it was used 127 data points from an automatic weight 

lysimeter in two periods: 1) wet season - from December 1995 to May 1996; and, 2) dry 

season - from August to December 1996. 

First, meteorological data from the EMC and EMA were compaired and the 

results showed small discrepancies for average air temperature (T) and relative humidity 

(UR), with angular coefficient (b) being, respectivelly, 0.97 and 0.99, and determination 

coefficient (r) equal to 0.97 and 0.81. For average wind speed (U2m) and net radiation 

(Rn), the agreement between the two stations was not good, because the estimatives of 

these elements in EMC resulted in low precision for U2m (r = 0.57) and high 

overestimation for Rn (b = 1.23). Aiming to minimize the Rn differences between EMC 

and EMA linear regression models were developed, tested, and validated for estimating 

Rn from air temperature (T), partial water vapor pressure ( ea), insolation ratio (n/N), and 
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global solar radiation data. The results indicated better Rn estimatives from linear 

regression models than from the association of the Angstrõm's and Brunt's equations. 

With EMC data, Rn can be well estimated (b = 1.0043 and r2 = 0.88) with T and n/N. 

For the EMA, Rn can be obtained from global solar radiation (Qg) through the relation 

Rn = 0,574Qg, which gave very good validation (b = 0.9994 and r2 
= 0.9073).

Second, after these preliminary analysis of the raw data, ETo was estimated for 

the two stations using the three above mentioned methods. ln general, there was a 

tendency of better ETo estimatives with EMA data in relation to the EMC, with lower 

(around 18%) values given by the EMC data. This tendency was reduced when Rn was 

estimated by the linear regression model for EMC. Taking EMA data as reference, the 

Penman method showed good ETo estimatives during the dry season, but during the wet 

season this method overestimate ETo by 31%. The P-T method showed the sarne results 

when a = 1.26; however, when a = 1, for wet season, anda = 1.33, for dry season, were 

used this method produce very good estimatives, with b = 1.028 and r2 = 0.91. The P-M 

was the best method to estimate ETo for the total period (wet + dry). But when the two 

seasons were separeted, it was observed different results in relation to the others 

methods. There was method overestimation (= 14%) in the wet season and 

underestimation (= 10%) in the dry season. Using the relation r/rª sugested by Pereira et 

al. (1998), it was observed a better estimative in the wet season (b = 0.9977 and r2 = 

0.90); however, it worsened the underestimatives (= 27%) during the dry season. 

Third, to estimate ETo with EMC data, the best results were obtained with Rn 

estimated by linear regression model and by Penman for total period, by P-M with r/rª 

by Pereira et al. (1998) for the wet season, and by Penman for the dry season. To 

estimate ETo with EMA data, the best adjust with lisymeter data were with P-M using 

r/rª sugested by Smith (1991) for the total period, with P-M method using r/r. sugested 

by Pereira et al. (1998) for the wet season, and with P-T or Penman for the dry season. 



1 INTRODUÇÃO 

O planejamento e a operação de um projeto de irrigação em que se vise a máxima 

produção e boa qualidade do produto, usando de maneira eficiente a água, requer 

conhecimentos dàs interrelações entre as diversas fases do sistema solo-planta

atmosfera. 

A irrigação é, basicamente, uma operação agrícola para atendimento das 

necessidades de água das culturas, sendo fundamental nos sistemas de produção de 

regiões com ocorrências de secas regulares, onde toma-se operação fundamental, tão 

importante quanto a fertilização, controle de pragas e doenças, e tratos culturais, 

provendo importante grau de estabilidade para a produção de alimentos. A possibilidade 

de estimar corretamente a evapotranspiração e, a partir delas, determinar a quantidade de 

água a ser suprida ao solo é importante para o monitoramento da irrigação, pois tanto 

sub como super-irrigações resultam em baixas produções (Camargo & Pereira, 1990). 

Além disso, o custo cada vez maior de energia de bombeamento, a crescente disputa pela 

água com o setor industrial e as cidades, e a eminente cobrança pelo uso da água, tem 

nos levado a buscar alternativas que racionalizem seu uso, visando a redução nos custos 

da irrigação. 

Desse modo, a determinação da necessidade hídrica da cultura, ou seJa, da 

evapotranspiração da cultura, torna-se um dos dados básicos que se precisa conhecer, 

tanto a nível de planejamento como a nível de manejo da irrigação, haja visto que o 

objetivo da irrigação é manter a água facilmente disponível no solo para as plantas, entre 

as umidades de capacidade de campo e crítica, intervalo no qual a cultura evapotranspira 

na sua taxa máxima. 
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A evapotranspiração de urna cultura (ETc), vana com seu estádio de 

desenvolvimento e com as condições atmosféricas, variáveis que irão condicionar a 

freqüência de irrigação, juntamente com a chuva e a água disponível no solo. 

Vários trabalhos vêm demonstrando a importância e a necessidade de se estimar 

corretamente a ETc, visando o manejo da irrigação (Jensen & Wright, 1978; Fuchs et al., 

1987; Moharnmad & Al-Amoud, 1993), especialmente onde a água é um recurso pouco 

disponível, como nas regiões de clima árido e semi-árido. A estimativa mais comum é a 

que se utiliza da evapotranspiração de referência (ETo) e do coeficiente de cultura (Kc ), 

metodologia preconizada pela F AO (Doorenbos & Pruitt, 1977; Doorenbos & Kassam, 

1994), em razão da sua praticidade. Assim, a estimativa da ETc fica sendo dependente 

da estimativa da ETo, que pode ser obtida por diferentes métodos. 

Dentre os vários métodos de estimativa da evapotranspiração de referência, na 

escala diária, a F AO adotou o de Penman-Monteith como padrão (Smith, 1991 ), embora 

seu uso exija informações meteorológicas nem sempre disponíveis, limitando-o 

principalmente a projetos de pesquisas (Pereira et al., 1997a). Porém, a evolução 

tecnológica das estações meteorológicas automáticas e a sua popularização atual, têm 

facilitado a aquisição e a organização dos dados, e o uso desse método (Bausch, 1990; 

Tanner, 1990). Apesar das estações automáticas fornecerem dados com melhor 

caracterização das condições meteorológicas, em razão da aquisição contínua dos dados, 

elas nem sempre são disponíveis, havendo necessidade de utilização de dados 

meteorológicos provenientes de estações convencionais com menor representatividade, 

especialmente das condições médias. 

Em função do exposto, o objetivo deste trabalho é: 

a) comparar dados meteorológicos obtidos por estação meteorológica convencional e

automática visando detectar possíveis fontes de erros nas estimativas provenientes

dos dados da estação convencional, assumindo que a estação automática representa

melhor a verdadeira condição atmosférica;
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b) elaborar e testar métodos de estimativa da radiação líquida, a partir de dados

meteorológicos obtidos na estação convencional e na automática, visto que ela não é

normalmente medida em estações convencionais e em algumas estações automáticas,

e que sua estimativa é fundamental na determinação de ETo;

c) avaliar o efeito da utilização de dados provenientes de estação meteorológica

convencional e automática na estimativa da evapotranspiração de referência,

utilizando-se os métodos de Penman, Penman-Monteith e Priestley-Taylor, e

compará-las aos dados medidos em lisímetro de pesagem cultivado com grama;

d) testar a utilização dos diferentes métodos de estimativa da radiação líquida e também

da relação entre resistência da cobertura e aerodinâmica na determinação da

evapotranspiração de referência utilizando-se os métodos de Penman, Penman

Monteith e Priestley-Taylor, em período seco e úmido.



2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Importância da evapotranspiração 

O crescente aumento na adoção da técnica de irrigação, na busca da estabilização 

da produção de alimentos, fez com que a necessidade de informações nessa área de 

conhecimento das ciências agronômicas aumentasse rapidamente nas últimas décadas, 

especialmente, com relação às informações agroclimáticas, no intuito de torná-la uma 

atividade mais eficiente, tanto sob o ponto de vista econômico como ambiental. 

A prática da irrigação, que tem por objetivo fornecer água às plantas para que 

elas evapotranspirem em sua taxa máxima, ou seja, manter a disponibilidade de água no 

solo entre a umidade da capacidade de campo e a umidade crítica para a cultura, nem 

sempre traz os resultados esperados, haja visto que quando empregada de forma 

inadequada, ou seja, irrigação deficiente ou excessiva, pode resultar em redução da 

produção (Camargo & Pereira, 1990), quer seja pela deficiência hídrica que irá afetar o 

metabolismo fotossintético das plantas, ou pela redução da aeração do solo, lixiviação de 

nutrientes, alteração microclimática, e favorecimento da ocorrência de doenças fúngicas 

(Sentelhas, 1992). 

Assim, a determinação do consumo de água pelas culturas torna-se requisito 

fundamental ao sucesso da irrigação. Vários trabalhos demonstram a importância e a 

necessidade de se estimar corretamente a evapotranspiração das culturas, visando o 
-------•••- '-~ - -
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manejo racional da irrigação e a otimização da eficiência do uso da água (Jensen & 

Wright, 1978; Fuchs et al., 1987; Mohammad & Al-Amoud, 1993), especialmente onde 

o recurso hídrico é pouco disponível, como nas regiões de clima semi-árido e árido.

Existem diversas maneiras de se determinar a evapotranspiração de uma cultura. 

No entanto, a multiplicidade de termos, existentes na literatura, relacionados à 
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evapotranspiração, e que são, muitas vezes, vagos e dúbios, tem dificultado a sua 

utilização e, especialmente, a transposição e comparação de resultados (Pereira et al., 

1997a), mostrando a necessidade de padronização de conceitos e definições. 

2.2 Conceitos e definições de evapotranspiração 

Apesar de bastante estudado desde os anos 40 deste século, e mais intensamente 

nessas três últimas décadas (Alves et al., 1998), o processo conjunto de transferência de 

água para a atmosfera pela evaporação da água do solo e pela transpiração da vegetação, 

denominado de evapotranspiração, tem sido apresentado na literatura com diferentes 

denominações, o que dificulta o seu entendimento e utilização correta (Pereira et al., 

1997a). 

O conceito de evapotranspiração foi introduzido pela primeira vez por 

Thornthwaite et al. (1944), citado por Camargo (1962), nos Estados Unidos, como sendo 

a ocorrência simultâneados processos de evaporação e de transpiração, numa superfície 

vegetada. Alguns anos mais tarde, Thornthwaite (1946, 1948) definiu como potencial 

(ETP) a evapotranspiração que ocorre nas seguintes condições de contorno: extensa 

superfície vegetada; em crescimento ativo; cobrindo totalmente o solo; e sem restrição 

de ordem hídrica, de modo que somente o balanço vertical de energia interfira no 

processo. Quase que simultâneamente, Penman (1948, 1956), na Inglaterra, também 

definiu a ETP, ressaltando que a vegetação deveria ser baixa e com altura uniforme. De 

uma modo geral, a grama foi tomada como padrão, em razão da sua utilização nos postos 

meteorológicos (Pereira et al., 1997a). 

Essa definição de ETP apesar de largamente utilizada, especialmente na 

elaboração do balanço hídrico climatológico proposto por Thornthwaite & Mather 

(1955), apresenta pontos que geram incompreensão. O principal, de acordo com Pereira 

et al. (1997a), é com relação ao tamanho da área vegetada, que não é estipulada de modo 

a se atingir as condições de contorno exigidas, ou seja, eliminar as trocas laterais de 

energia. Assim, tal condição de contorno somente seria satisfeita após período de chuva, 
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quando extensa área se encontra úmida, minimizando a advecção de energia (Pereira et 

al., 1997a). Segundo Stanhill (1973), citado por Pereira et al. (1997a), em regiões áridas 

essa definição não se aplicaria à maioria dos campos irrigados. Trabalhos realizados por 

Goltz & Pruitt (1970), citado por Pereira et al. (1997a), na Califórnia, e por Stanhill 

( 1961) em Israel, indicaram que o tamanho da área tampão, para se minimizar os efeitos 

da advecção, deveria ser da ordem de 100 a 300m de extensão. 

Nas condições de clima árido, a evapotranspiração que predomina é aquela 

oriunda tanto do balanço horizontal (radiação líquida), como do vertical de energia 

(advecção de calor sensível), resultando em valores maiores do que os que ocorreriam na 

condição potencial. Penman (1956) denominou essa evapotranspiração como aquela que 

ocorreria no meio-do-deserto, sendo por isso definida como de oásis (ETO) por Camargo 

& Pereira (1990). De acordo com Pereira et al. (1997a), a ETO, normalmente, ocorre 

quando a área tampão é insuficiente para eliminar os efeitos advectivos do calor sensível, 

situação normalmente observada em pequenas áreas irrigadas circundadas por áreas 

secas. A Figura 1 ilustra o efeito da adveção sobre a curva de evapotranspiração, 

indicando a área tampão, e as áreas de ocorrência de ETP e de ETO. 

Observa-se também na Figura 1, a evapotranspiração na área seca, denominada 

de real (ETR), que é aquela que ocorre numa superfície vegetada, independente de sua 

área, de seu porte e das condições de disponibilidade de água no solo, portanto, sem 

imposição de qualquer condição de contorno (Pereira et al., 1997a). 

A evapotranspiração de referência (ETo) foi introduzida no início dos anos 70, 

sendo definida por Jensen (1973) como aquela que ocorre numa cultura padrão, no caso 

a alfafa, com uma altura entre 0,3 e 0,5m, numa dada condição climática, e com cerca de 

1 00m de área tampão na direção dos ventos predominates. Posteriormente, Doorenbos & 

Pruitt (1977), definiram como ETo a evapotranspiração que ocorre em uma extensa área 

de grama com altura de 0,08 a 0,15m, em crescimento ativo, cobrindo totalmente o solo 

e sem deficiência de água. Essa definição vai ao encontro à definição de ETP postulada 

por Thornthwaite (1946) e por Penman (1948). De acordo com Smith (1991), a ETo é 

definida como aquela que ocorre de uma cultura hipotética, com altura fixa de 0,12m, 
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albedo igual a 0,23 e resistência da cobertura ao transporte de vapor d'água igual a 

69s.m· 1, que representaria a evapotranspiração de um gramado verde, de altura uniforme, 

em crescimento ativo, cobrindo totalmente a superfície do solo e sem falta de água 

(Sediyama, 1996; Pereira et al., 1997a). A definição de ETo, de acordo com Sediyama 

(1996), foi adotada para evitar conflitos entre as definições existentes. 

Vento 
Predominante 

Efeito Varal 

,/ 
,, ,,
: '-, Curva de Evapotranspiração 

i f'-,,____ / 
: Oásis ----------

-----

: Bal. Vertical 
- -t- - - - - -

' + 

Real : Bal. Horizontal : Potencial - - - - - - - -1 + j Bal. Vertical 

;ttt1:tt1rtt1:Wli 
Seco Área Tampão --+i Úmido 

Transição 

Figura 1. Representação esquemática do efeito da advecção de calor sensível sobre a 

curva de evapotranspiração. Adaptado de Camargo & Pereira (1990) e Pereira 

et al. (1997a). 

A evapotranspiração da cultura (ETc ), também conhecida como máxima (ETm), 

é definida como aquela que ocorre de uma superfície vegetada com a cultura de interesse 

em qualquer fase de seu desenvolvimento e sem restrição hídrica (Doorenbos & Kassam, 

1994). O conhecimento da ETc é fundamental em projetos e no manejo da irrigação 

(Alves et al., 1998), pois ela representa a quantidade de água que deve ser reposta ao 

solo para manter o crescimento e a produção em condições ideais. A metodologia 

preconizada pela F AO, em seu boletim número 24 (Doorenbos & Pruitt, 1977), sugere a 

estimativa de ETc a partir da ETo e do coeficiente de cultura (Kc), utilizando-se como 

padrão o método de Penman ( 1948). Essa metodologia, denominada de dois passos, 

ainda é bastante empregada, porém, atualmente, o novo método estabelecido como 
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padrão pela FAO (Smith, 1991) para se estimar a ETo é o de Penman-Monteith 

(Monteith, 1965), apesar de alguns problemas relacionados à sua aplicação prática 

(Alves et al., 1998). 

2.3 Medida da evapotranspiração 

A medida direta da evapotranspiração é extremamente difícil e onerosa, exigindo 

a instalação de equipamentos especiais, o que limita sua utilização às condições 

experimentais (Pereira et al., 1997a). Nessas condições, a medida da evapotranspiração 

pode ser obtida pelo balanço hídrico do solo ou através de lisímetros. 

O balanço hídrico nada mais é do que a contabilização da água do solo, resultante 

da aplicação do Princípio de Conservação de Massa num volume de solo vegetado. A 

variação de armazenamento de água no solo (ôARM) por unidade de tempo representa o 

balanço entre a água que entrou e a que saiu do volume de controle. Considerando-se um 

volume de controle delimitado por uma área superficial unitária e uma profundidade L, o 

balanço hídrico nessa camada de solo pode ser representado pelos seguintes fluxos: 

chuva (P); irrigação (I); orvalho (O); escorrimento superficial (Run-in - Ri, e Run-off -

Ro ); drenagem lateral (D Li e D Lo); ascensão capilar (AC); evapotranspiração (ET); e 

drenagem profunda (DP) (Figura 2). Considerando-se que o orvalho (O) representa uma 

co_ntribuição com ordem de magnitude muito pequena (no máximo 0,5mm/d), que as 

entradas e saídas por escorrimento superficial (Ri e Ro) e drenagem lateral (D Li e D Lo) 

tendem a se compensar, o balanço hídrico pode ser expresso da seguinte forma: 

MRM = P + I - ET + AC - DP ............................................ (1) 



9 

Ri Ro 

Figura 2. Representação esquemática dos fluxos do balanço de água no solo. 

Nesse caso, a precipitação e a irrigação podem ser medidas mais facilmente. A 

ascensão capilar, que ocorre em períodos secos, a drenagem profunda, que ocorre ellJ 

períodos extremamente chuvosos, e a variação de armazenamento de água no solo 

(i1ARM), podem ser determinadas utilizando-se técnicas de estimativas, descritas por 

Reichardt (1996). Assim, resta como resíduo a ET. Essa metodologia de determinação 

da ET, é limitada em razão da elevada variabilidade espacial das características fisicas 

do solo, como por exemplo a condutividade hidráulica, que é transferida para os 

resultados de ET. Exemplo disso, é apresentado por Villagra et al. (1995), que 

observaram um coeficiente de variação da ordem de 42% na estimativa da ET em um 

transecto de 125m com 25 pontos de amostragem, concluindo que outros métodos de 

medida e estimativa da ET são mais viáveis para tal determinação, em áreas onde ocorre 

expressiva variabilidade espacial das características hidráulicas do solo. 

A medida direta da evapotranspiração pode ser obtida a partir de lisímetro, 

também conhecido como evapotranspirômetro, que é um equipamento constituído de 

uma caixa impermeável, contendo um volume de solo, permitindo conhecer 

detalhadamente alguns dos termos do balan"ço de água no volume amostrado (Pereira et 

ai., 1997a). 

Os lisímetros são classificados de acordo com seu princípio de funcionamento. O 

lisímetro de drenagem, utilizado nos anos 40 por Thornthwaite (Thornthwaite, 1948) 
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para a determinação da ETP e, posteriormente, empregado por Camargo (1962) no 

Estado de São Paulo, é um equipamento que se baseia no princípio de conservação de 

massa para a água num volume de solo. De acordo com Camargo (1971 ), os lisímetros 

de drenagem são grandes vasos com paredes impermeáveis enterrados até o nível do solo 

e plantados com vegetação idêntica à do terreno circundante, constituindo amostra 

representativa da área vegetada. O autor ainda cita que nesse tipo de lisímetro, as regas 

devem ser diárias ou a cada dois dias de modo a provocar pequeno percolado. Esse tipo 

lisímetro apresenta limitação na obtenção de dados diários (Silva, 1996), sendo 

normalmente utilizado para a obtenção de dados decendiais (Camargo, 1962). 

Um outro tipo de lisímetro, bastante utilizado, é o de lençol freático constante, 

que adota um sistema automático de alimentação e registro da água reposta de modo a 

manter o nível do lençol freático constante, sendo a evapotranspiração diretamente 

proporcional à água que sai do sistema de alimentação (Assis, 1978). Esse tipo de 

lisímetro vem sendo o mais utilizado, atualmente, na determinação da ETc e do Kc 

(Barbieri, 1981; Cruz, 1995; Pereira et al., 1995a,b). 

Um terceiro tipo de lisímetro é o de pesagem, o mais utilizado no meio científico 

atual, que emprega a medida automatizada de células de carga instaladas sob uma caixa 

impermeável, medindo a variação de peso desta. Desse modo, havendo consumo de água 

pelas plantas do lisímetro ocorre uma diminuição do peso do volume de controle, a qual 

é proporcional à evapotranspiração. Esse equipamento, vem sendo utilizado com 

excelentes resultados, tanto em ambientes naturais (Silva, 1996; Bergamaschi et al., 

1997), como em ambientes protegidos (Gomide et al., 1996; Fernandes, 1996; Folegatti 

et al., 1997). 

Trabalho realizado por Silva (1996) comparando os três tipos de lisímetros, 

descritos acima, nas condições climáticas de Piracicaba, SP, mostra que o de pesagem 

apresentou boa concordância com dados de ETo estimados pelo método de Penman

Monteith, além de possuir capacidade de realizar mensurações em intervalos de tempo 

inferiores a uma hora. Já os lisímetros de drenagem e de lençol freático constante, 

apresentaram resultados inconsistentes, tanto na escala diária como na quinquidiária. 
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Resultados semelhantes foram observados por Cruz (l 995), que, ao estudar a ETc da 

ervilha, verificou discrepância entre as medidas efetuadas pelos lisímetros de drenagem e 

de lençol freático constante. O autor atribuiu essa discrepância ao fato de que a água 

reposta automáticamente no lisímetro de lençol freático constante não representou a ETc, 

e, para o de drenagem, ao fato de ter havido retenção de água nas camadas mais 

profundas do lisímetro, contribuindo para superestimativas da ETc. 

2.4 Estimativa da evapotranspiração de referência 

Vários são os métodos de estimativa da ETo e a literatura sobre o assunto é 

bastante vasta, entre elas Camargo (1962), Doorenbos & Pruitt (1977), Berlato & Molion 

(1981), Ometto (1981), Rosenberg et al. (1983), Villa Nova & Reichardt (1989), e 

Pereira et al. (1997a). 

Dentre os vários métodos de estimativa da ETo, muitos tem grande aceitação, 

enquanto outros são bastante criticados e até desprezados (Pereira et al., 1997a). 

Segundo o autor, os critérios de rejeição, muitas vezes, não são claros ou acham-se 

associados à má interpretação do conceito de ETo e ao uso de lisímetros mal expostos, 

sem a devida área tampão, usados para o teste dos métodos. 

Muitos trabalhos como os de Stanhill (1961), Camargo (1962), Hashemi & 

Habibian (1979); Samani & Pessarakli (1986), e mais recentemente Soriano & Pereira 

( 1993 ), Santos et al. ( 1994 ), Camargo & Sente lhas (1997), e Medeiros ( 1998), em 

diferentes regiões avaliam o desempenho de diferentes métodos de estimativa da ETo. 

As conclusões, no entanto, variam muito segundo a condição climática do local de 

obtenção dos dados, o que dificulta a decisão sobre a conveniência de utilizar 

determinado método (Camargo & Sentelhas, 1997). 

Os métodos de estimativa da ETo dividem-se em empíricos, de balanço de 

energia, aerodinâmicos e combinados (Pereira et al., 1997a). 
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Vários autores vêm se preocupando em testar e avaliar métodos de estimativa da 

evapotranspiração potencial ou de referência, buscando identificar o que melhor se 

adapta às condições climáticas de sua região. 

Para as condições de Israel, Stanhill ( 1961) comparou oito métodos de estimativa 

de ETo e verificou que na escala mensal os métodos de Penman e do tanque de 

evaporação (área 3,24m2, 0,6m de profundidade e enterrado), foram os que apresentaram 

as melhores estimativas quando comparadas às medidas realizadas em lisímetro de 

drenagem. Os demais métodos analisados pelo autor: Thornthwaite; Blaney & Criddle; 

Makkink; tanque Classe A; evaporímetro de Piche; e Radiação Solar, apresentaram alta 

dispersão em alguns casos, e baixa exatidão em outros, levando a erros elevados. Essa 

constatação, se justifica em razão das condições climáticas de Israel, em que os métodos 

que levam em consideração o poder evaporante do  ar se ajustam melhor. 

No Brasil, na mesma década, Camargo (1962) realizou medidas em lisímetros de 

drenagem em três locais do Estado de São Paulo, utilizando-as para avaliar os métodos 

de Thorthwaite, Penman - van Bavel, e Blaney & Criddle, na escala mensal. O autor 

verificou, para as três localidades do Planalto Paulista, que os métodos que mostraram os 

melhores ajustes foram o de Thornthwaite e o de Blaney & Criddle modificado. O 

método de Blaney & Criddle original, por ser desenvolvido para regiões áridas 

apresentou acentuada superestimativa da ET o, enquanto que o método de Penman com 

modificações propostas por van Bavel apresentou elevada dispersão, mostrando uma 

tendência de subestimativa nos meses de maior demanda evaporativa. Esses resultados 

mostram que mesmo sendo empírico, o método de Thorthwaite pode ser empregado de 

forma satisfatória para estimar a ETo em regiões de clima sub-úmido e úmido, 

semelhantes àquele no qual ele foi desenvolvido. 

Nos anos 80, Samani & Pessarakli (1986) avaliaram sete métodos de estimativa 

da ETo, para alfafa, para as condições de clima árido do Arizona, EUA. Os autores 

verificaram ao comparar as estimativas com dados de ETo obtidas pelo método do 

balanço de água do solo, que as melhores foram as obtidas pelos métodos Hargreaves, 

Hargreaves & Samani e tanque Classe A, com a relação entre a ETo estimada e medida 
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igual a 1,00 (CV=7,87%), 1,07 (CV=6,72%) e 1,06 (CV=7,09%), respectivamente. Os 

métodos de Jensen & Haise original e Jensen & Haise modificado apresentaram 

superestimativas, da ordem de 13 e 22%, respectivamente, enquanto que os de Penman e 

Blaney & Criddle deram subestimativas da ordem de 20%. Sentelhas & Camargo 

(1996), avaliando várias versões do método de Hargreaves, verificaram que esse método 

superestima acentuadamente a ETo para as condições do Estado de São Paulo. Isso 

evidencia que os métodos empíricos, apesar de muitas vezes precisos, somente são 

aplicáveis para as condições nas quais eles foram desenvolvidos. 

Trabalho realizado por Soriano & Pereira (1993) comparou as estimativas da 

ETo por diversos métodos e concluiu que para a sub-região de Nhecolândia, MS, não 

houve supremacia dos métodos baseados no balanço de energia sobre aqueles que 

utilizam apenas a temperatura do ar ou a radiação solar como variável independente. Já 

Santos et al. (1994), ao analisarem a estimativa da ETo, para alfafa, por diferentes 

métodos, verificaram que o melhor método foi o de Penman original, porém com a 

radiação líquida medida sobre a cultura. 

Camargo & Sentelhas (1997), aproveitando os dados obtidos por Camargo 

(1962), avaliaram 21 diferentes métodos de estimativa da ETo, desenvolvidos nas mais 

diferentes regiões do mundo. Os resultados obtidos pelos autores, para as condições do 

Planalto Paulista, permitiram observar, mais uma vez, que os métodos empíricos 

ajustados para a condição climática em questão mostraram bons resultados na escala, 

seguidos dos métodos de aplicação universal, como os de Priestley & Taylor e Penman

Monteith. Na escala diária, Eltink et al. (1997) verificaram que a ETo estimada pelos 

métodos de Penman-Monteith e Priestley-Taylor foram os que apresentaram a melhor 

correlação com dados de lisímetro de pesagem, em comparação aos métodos de 

Camargo e tanque Classe A. Resultados apresentados por Medeiros (1998), na escala 

quinquidial, mostra que para as condições mesoclimáticas de Santa Maria, RS, os 

melhores métodos de estimativa da ETo foram Penman, Camargo e Tarner & Pelton. 

Os resultados aqui relatados confirmam a observação de Pereira et ai. (1997a), 

sobre o fato de que muitos métodos empíricos, pela sua simplicidade e facilidade de 
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aplicação, não devem ser descartados, sendo muitas vezes os únicos com potencial de 

utilização. Entretanto, suas estimativas são confiáveis somente para períodos decendiais 

e mensais e sua aplicação fica limitada às condições climáticas nas quais eles foram 

desenvolvidos (Sediyama, 1996). 

As contribuições de Penman (Penman 1948, 1956, 1963), sem dúvida nenhuma, 

foram as de maior relevância no estudo da estimativa da evapotranspiração de referência, 

especialmente na escala diária, sendo o método de Penman-Monteith (Monteith, 1965) 

recomendado pela FAO como padrão de estimativa de ETo (Smith, 1991), e fazendo 

parte obrigatória de currículos que abordam estudos de manejo de água e projetos de 

irrigação. 

No caso do método de Penman, apresentado pela FAO, resultados obtidos em 

várias partes do mundo tem apresentado, com muita frequência, superestimativa da ETo, 

tendo a grama como referência (Smith, 1991; Sediyama, 1996; Alves et al., 1998). Essa 

tendência também foi constatada nas condições paulistas, onde se observou 

superestimativa da ordem de 20%, na escala mensal (Camargo & Sentelhas, 1997), o que 

também foi verificado por Allen (1986) e Allen at al. (1989) em várias condições 

climáticas, tanto na escala diária como na mensal, com superestimativas variando de 15 

a 25%. Dentre os motivos responsáveis por essa tendência, a literatura cita a função de 

velocidade do vento, o modo de cálculo do déficit de saturação (Pereira et al., 1996), e a 

ausência da resistência exercida pela cobertura vegetal à transferência de vapor para a 

atmosfera (Sediyama, 1996). 

Como solução a esta última questão, Monteith (1965) desenvolveu, com base no 

método de Penman, uma equação que introduz a relação entre a resistência ao fluxo de 

vapor pela folha (r
c
) e a resistência aerodinâmica (r

a
), na tentativa de descrever o papel 

da turbulência atmosférica no processo de transporte do vapor d'água e as características 

fisiológicas da planta. A teoria da grande folha ("big leaf') adotada por Monteith (1965) 

assume que todas as folhas estão expostas às mesmas condições ambientais, embora essa 

não seja a condição real (Pereira et al, 1997a). Essa nova equação, de formulação teórica 

rigorosamente física que possibilita o entendimento dos processos físicos e biológicos 
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envolvidos na evaporação da água de superfícies vegetadas, passou a ser denominada de 

Penman-Monteith, sendo adotada como padrão pela FAO a partir de 1991 (Smith, 1991). 

Assim, a F AO, baseada nos resultados de Allen et al. (1989), padronizou os 

procedimentos de cálculos da ETo, adotando r
c 

= 69s.m-1 como padrão, porém, 

recomendando que as pesquisas fossem direcionadas no sentido de validar a equação em 

diferentes condições climáticas, e para avaliar mais rigorosamente as resistências, 

buscando compreender melhor os mecanismos físicos e biológicos envolvidos no 

processo (Sediyama, 1996). 

Nessa linha, trabalhos realizados por Allen (1986) e Allen et al. (1989), em várias 

regiões, e por Maggiotto ( 1996), Peres et al. (1996), Campeche (1997), e Pereira (1998), 

no Estado de São Paulo, buscaram avaliar a resistência da cobertura padrão à 

transferência de vapor. De acordo com os trabalhos de Allen (1986) e Allen et ai. (1989), 

o método de Penman-Monteith utilizando o modelo de resistência de Monteith (1965),

foi o que proporcionou as melhores estimativas diárias de ETo, tanto para a grama como 

para a alfafa. Os resultados obtidos por Maggiotto (1996) mostram que os valores de r
c

adotados pela F AO proporcionaram boas estimativas de ETo, no período úmido. Peres et 

ai. (1996) observaram que para a grama batatais (Paspalum notatum flügge ), na escala 

mensal, a resistência da cobertura situou-se na faixa entre 60 e 80 s.m-1
, com indicações 

de que 80 s.m·1 seria o mais adequado para a estimativa de ETo. Campeche (1997), 

verificou que os valores de r
c 

estimados a partir da termometria ao infra-vermelho foram 

bastante próximos do valor parametrizado pela F AO. Utilizando um período maior de 

dados, durante a estação seca, Pereira ( 1998) observou que o método de Penman

Monteith tendeu a subestimar a ET o, em 12%, verificando ainda, que nesse período um 

valor de r
c 

= 40s.m·1 seria mais adequado, quando o erro médio caiu para 4%. Resultados 

semelhantes já haviam sido observados por Allen ( 1986) que verificaram subestimativas 

da ETo em regiões de clima árido, quando da utilização desse método. Nesse caso, uma 

das hipóteses para tal subestimativa é o tamanho insuficiente da bordadura, 

proporcionando um adicional de energia por advecção para a evapotranspiração do 

lisímetro, condição que normalmente ocorre nas áreas irrigadas. 
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Mesmo com a introdução de r
c 

no método de Penman-Monteith, superestimativas 

de ETo foram observadas por Camargo & Sentelhas (1997), na escala mensal, o que de 

acordo com Pereira et al. ( 1995) está relacionado à razão entre as resistências da 

cobertura e aerodinâmica à transferência de vapor (r/r
a
), que para valores de velocidade 

do vento a 2m (U2m
) acima de l,lm.s·1 é subestimada grosseiramente. Esses autores 

propuseram uma nova equação de estimativa da relação r/r
a 

em função da U2m , que 

assume valor constante e igual a 1 até 1, 1 m.s·1, a partir de quando aumenta rapidamente 

de forma linear (r/r
a 
= -1,67 + 1,67U2m

). 

De acordo com Alves et al. (1998), a determinação tanto de r
c 

como de rª é o 

principal problema relacionado à aplicação do método de Penman-Monteith. De acordo 

com os autores, isso se toma ainda mais crítico quando se deseja determinar a ETc por 

um só passo, ou seja, conhecer a r
c 

e a rª de culturas específicas. Os resultados obtidos 

pelos autores, utilizando alface, no verão, e trigo, no inverno, mostraram que a r
c 

de 

culturas densas não pode ser obtida pela simples média da resistência estomática, porque 

o déficit de saturação de vapor do ar não é mantido constante sobre a cobertura. Além

disso, os autores verificaram que r
c 

não é unicamente um componente fisiológico mas 

também um termo aerodinâmico, correspondendo à transferência de vapor de dentro da 

cobertura para a superfície. 

Outro método adaptado a partir do combinado de Penman e que tem apresentado 

resultados satisfatórios na estimativa da ETo é o de Priestley-Taylor (Priestley & Taylor, 

1972), que é uma simplificação do método de Penman, em que permanece apenas o 

termo radiativo corrigido por um coeficiente de ajuste (a), conhecido como parâmetro de 

Priestley-Taylor (Pereira & Villa Nova, 1992). Determinações realizadas por Priestley & 

Taylor (1972), sob condições de ausência de advecção e com superfície úmida, 

mostraram que a variou de 1,08 a 1,34, com média de 1,26. 

De acordo com as análises de Camargo & Sentelhas ( 1997), o método de 

Priestley-Taylor foi o que apresentou o melhor desempenho, em escala mensal, entre os 

métodos que envolvem balanço energético, quando compararam a ETo estimada aos 

dados de lisímetro de drenagem. Resultados apresentados por Eltink et al. (1997), 
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mostram que o método de Priestley-Taylor teve boa correlação com a ETo medida em 

lisímetro de pesagem, ficando atrás somente do método de Penman-Monteith. Apesar 

disso, Cunha & Bergamaschi ( 1994) salientam que pelas características empíricas 

inerentes ao seu processo de estimação, o parâmetro de Priestley-Taylor não pode ser 

considerado de aplicação universal para diferentes climas e culturas. Isso é ilustrado 

pelos dados relatados por Doorenbos & Pruitt (1977), em que a varia de 1,21 a 2,0. 

Cunha & Bergamaschi (1994) obtiveram para a cultura da alfafa valor de a igual 

a 1,35 e 1,40, respectivamente para as escalas diária e mensal. Utilizando os dados 

obtidos por Camargo (1962), Pereira et al. (1997b) verificaram que os valores de a, para 

a grama, foram inferiores a 1,26, sendo igual a 1,00 para Campinas, 1,07 em Ribeirão 

Preto, e 1, 17 em Pindamonhangaba. Peres et al. ( 1997) encontraram para a cana-de

açúcar valores iguais a 1,30 para a escala decendial e 1,34 para a escala mensal. No 

trabalho de Allen (1986), o autor verificou que em regiões de clima úmido e com baixa 

advecção, o método de Priestley-Taylor proporcionou bons resultados. No entanto, em 

climas áridos onde a advecção é substancial, tal método porporcionou subestimativas da 

ETo, o que segundo o autor sugere a utilização de a = 1,34, como encontrado por 

Priestley & Taylor para a região árida da Austrália. Em seu livro, Pereira et al. (1997a) 

traz uma relação de valores de a para várias condições climáticas e de cobertura do 

terreno. 

2.5 Utilização de estações meteorológicas na estimativa da evapotranspiração de 

referência 

As informações climáticas e de previsão do tempo para planejamento e tomada 

de decisões na agricultura é extremamente importante, especialmente no tocante à 

otimização da prática da irrigação (Hashemi & Decker, 1969), quer seja em áreas de 

clima árido ou semi-árido, onde a água é escassa, ou em áreas de clima sub-úmido, onde 

a seca é sazonal. 
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A evolução tecnológica das estações meteorológicas automáticas a partir dos 

anos 60 (WMO, 1967), e a sua popularização atual, têm facilitado a aquisição e a 

organização dos dados, e o seu uso nos diversos métodos de estimativa da ETo, 

especialmente o de Penman-Monteith, em razão do grande número de variáveis exigidas 

(Bausch, 1990; Tanner, 1990). 

Exemplos de utilização de redes de estações meteorológicas automáticas são 

apresentados por Hubbard et al. (1983), Meyer & Hubbard (1992), e Woods (1998) para 

os Estados Unidos e Canadá. O objetivo é coletar dados necessários ao monitoramento 

da irrigação, de modo a tomá-la mais eficiente, racionalizando-se o uso da água e da 

energia (Hubbard & Klocke, 1986), além de auxiliar na tomada de decisão de outras 

atividades agrícolas, como no manejo de pragas e no prognóstico de geadas (Curry et al., 

1981; Cockerham & Ortega, 1989). 

Genere (1990) relata a instalação de uma pequena rede de estações automáticas 

na Ilha de Reunião, com o objetivo de monitorar a irrigação da cana-de-açúcar utilizando 

o método de Penman. Nesse caso, além do manejo da irrigação, os dados coletados

possibilitaram melhor entendimento das relações produção-condições meteorológicas. 

Na Itália, Testolin (1988) desenvolveu um sistema meteorológico automatizado 

para o manejo da irrigação, sendo a manutenção dos sensores um dos problemas 

encontrados, em dois anos de operação. Outro aspecto importante, é a altura de 

instalação dos sensores e Bausch (1990) testou seu efeito na estimativa da ETo, pelo 

método de Penman, verificando que as diferenças não ultrapassaram 3%, quando a altura 

dos sensores de temperatura e umidade variaram de 1,5m para 2m, e o de velocidade do 

vento de 2m para 3m. Isso evidencia que, nesses intervalos, altura do sensor não foi uma 

importante fonte de erro na estimativa da ETo, quando mantidas as recomendações da 

WMO (1983). Apesar disso, Meyer & Hubbard (1992) apresentam uma padronização 

com relação a altura e exposição dos sensores, manutenção dos equipamentos e coleta 

das informações meteorológicas quando o objetivo é a obtenção de dados para o manejo 

da irrigação. 
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Segundo Campbell & Tanner (1981 ), a escolha do sensor é de grande 

importância, devendo-se seguir a seguinte ordem de prioridade: precisão; custo; 

manutenção; e consumo de energia. A precisão dos sensores é o que preocupa mais 

quando o objetivo da coleta de dados é o manejo da irrigação, haja visto que a baixa 

precisão pode levar a erros grosseiros na determinação da ETo, como foi observado por 

Serrarens et al. (1997) ao comparar dados meteorológicos provenientes de diferentes 

estações automáticas de baixo custo. 

Ao avaliarem sensores de radiação líquida, elemento fundamental na estimativa 

de ET o, Kustas et al. (1998) observaram que as diferenças entre os vários sensores 

testados foi desprezíveis, recomendando, no entanto, uma recalibração deles no caso de 

estudos de variabilidade espacial desse elemento. 

Fernandes (1996) e Folegatti et ai. (1997), utilizaram a coleta automatizada de 

dados meteorológicos para a determinação da evapotranspiração da cultura de 

crisântemo cultivado sob cobertura plástica. Os autores verificaram que, apesar das 

alterações físicas do ambiente provocadas pela cobertura plástica, os elementos 

meteorológicos foram os que apresentaram melhor correlação com a demanda hídrica da 

cultura, especialmente a radiação solar global. 

Apesar das estações automáticas fornecerem dados com melhor caracterização 

das condições meteorológicas, em razão da aquisição contínua dos dados, elas nem 

sempre são disponíveis, havendo necessidade de utilização de dados meteorológicos 

provenientes de estações convencionais com menor representatividade, especialmente 

das condições médias (Sentelhas et al., 1997). 

Comparando dados diários de radiação solar global, temperaturas máxima, 

mínima e média, umidade relativa, e chuva, obtidos concomitantemente por uma estação 

convencional e uma automática, Sentelhas et al. (1997) verificaram boa concordância 

entre as médias desses elementos apesar de algumas discrepâncias devidas às diferenças 

na precisão dos sensores e na frequência de amostragem. Na escala diária, os maiores 

erros médios absolutos foram: 1,2ºC para a temperatura média; 3% para umidade 

relativa; e, 2,2 MJ.m-2 .d-i para radiação solar global, o que pode ocasionar erros na 
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estimativa da ETo. Análise semelhante foi realizada por Fisch & Santos (1997), para os 

elementos temperatura média e umidade relativa média do ar. Os autores observaram 

tendência de valores maiores de temperatura na estação convencional, em média l ,2ºC. 

Com relação à umidade relativa, os autores detectaram uma constância negativa nas 

diferenças entre as estações convencional e automática, da ordem de 3,6% na média. 

Apesar de pequenas, as discrepâncias observadas devem ser levadas em 

consideração na determinação da ETo, em razão desses elementos serem fundamentais 

na sua estimativa, caso da radiação solar, da temperatura, e da umidade relativa do ar. 

2.6 Estimativa da radiação líquida a partir de dados meteorológicos 

Dentre os elementos climáticos, o mais importante nos estudos de 

evapotranspiração é a radiação líquida (Villanueva, 1987), ou saldo de radiação, a qual, 

muitas vezes não é medida diretamente, tanto em estações meteorológicas convencionais 

como automáticas, em razão do custo do sensor. 

Usando dados de radiação medida com piranômetro de Eppley, Ometto (1968) 

determinou para Piracicaba, SP, as relações entre radiação solar global, radiação líquida, 

e insolação para duas épocas. O mesmo autor (Ometto, 1991) correlacionou valores 

medidos de radiação líquida com radiação solar extraterrestre e a razão de insolação, 

utilizando para tal dois períodos distintos caracterizados por declinações solares 

positivas e negativas, urna vez que a cobertura de nuvens local foi altamente diferenciada 

nos períodos, fato que fez com que fosse encontrada urna expressão específica para 

representar cada um dos períodos estudados. 

Segundo Azevedo et al. (1991), o termo de maior dificuldade de determinação na 

equação do balanço de energia radiante é o referente ao balanço de ondas longas na 

superfície do solo, dependente sobretudo do vapor d' água na atmosfera e da cobertura de 

nuvens, sendo frequentemente estimada por fórmulas empíricas em função da 

temperatura do ar e da pressão parcial de vapor. Os referidos autores citam várias 

equações propostas para determinação do balanço de ondas longas na superfície, sendo 
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todas obtidas em condição de céu claro e em função da temperatura absoluta. Funari et 

al. (1985) apresenta um estudo comparativo entre a equação de Brunt e a formulação 

proposta por Linacre (1967), ambas para determinação da radiação efetiva terrestre ou 

balanço de ondas longas. Neste sentido, Ometto (1995) propõe uma alternativa à 

equação de Brunt-Geiger, baseada na proposição de que características locais 

influenciam o balanço de ondas longas. 



3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Caracterização do local do experimento 

O trabalho teve sua parte experimental realizada nas dependências da Escola 

Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Universidade de São Paulo (ESALQ/USP), 

situada no município de Piracicaba, SP, nas seguintes coordenadas geográficas: 

22°42'30" de latitude Sul; 47°30'00" de longitude Oeste; e a 546 m de altitude. 

A região é classificada como de clima sub-tropical úmido, com verão chuvoso e 

seca de inverno (Figura 3), com as temperaturas médias mensais variando de 24,8ºC no 

verão a 17,l ºC no inverno, sendo a média anual igual a 21,4°C. As chuvas são da ordem 

de 1278mm anuais, sendo cerca de 1.000mm de outubro a março, e 278mm de abril a 

setembro, considerando-se o período de 1917 a 1997 (Sentelhas et al., 1998). 
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Figura 3. Extrato do balanço hídrico climatológico normal decendial, Thornthwaite & 

Mather (1955), CAD = 100mm, de Piracicaba, SP, no período de 1917 a 1997. 
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3.2 Área experimental e equipamentos 

Foram utilizados dados provenientes de dois tipos de estação meteorológica: uma 

convencional (EMC), instalada no Posto Agrometeorológico do Departamento de Física 

e Meteorologia; e outra automática (EMA), instalada na área experimental de irrigação 

do Departamento de Engenharia Rural (ESALQ/USP), na Fazenda Areão, com 

aproximadamente 2km entre elas, ocupando a mesma cota de altitude. 

Na área da EMA (35 x 90m) também havia um lisímetro de pesagem, com célula 

de carga (modelo LCCA-2K da Omega Engineering), constituído de um tanque de 

cimento-amianto (0,65m de profundidade; 1,20m de comprimento, e 0,85m de largura), 

cultivado com grama em crescimento ativo (Folegatti et ai., 1997). As medidas de ETo 

no lisímetro e os dados da EMA foram coletadas por um sistema de aquisição de dados 

(Campbell Scientific, modelo CRIO), com leitura a cada segundo e médias a cada 30 

min. No caso da EMC, os valores foram observados (temperaturas extremas) e cotados 

manualmente de diagramas do higrógrafo, anemógrafo e heliógrafo. 

Os elementos observados na EMC e na EMA, assim como cada sensor, 

fabricante, e resolução do equipamento, são apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1. Especificação dos equipamentos das estações meteorológicas convencional 

(EMC) e automática (EMA). 

Estação 

Meteorológica 

Convencional 
(EMC) 

Automática 

(EMA) 

Elemento 

Meteorológico 

Temperatura 
(T) 

Umidade Relativa (UR) 

Velocidade do vento (U) 

Insolação 
(n) 

Temperatura (T) 
Umidade Relativa (UR) 
Velocidade do vento (U) 

Radiação líquida (Rn) 

Elemento 

Sensor 

Mercúrio 
Álcool 
Cabelo 

Humano 
Conjunto de 3 

canecas 
Esfera de 

Cristal 
Termístor 
Capacitor 

Conjunto de 3 
canecas 

Junções de 
termopar 

Resolução do 
Equipamento 

0,2ºC 

5% 

0,lh 

0,lºC 
3% 

0,l lm.s· 1 

Fabricante 

RFuess 

R Fuess 

R Fuess 

RFuess 

Vaisala 
Vaisala 

Met-One 

0,01 MJ.m·2 REBS 
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3.3 Período analisado 

Os dados analisados foram obtidos entre dezembro de 1995 e ma10 de 1996, 

período úmido, em que selecionou-se 41 eventos, e de agosto a dezembro de 1996, 

período seco, em que selecionou-se outros 86 eventos, correspondentes às medidas de 

ETo obtidas no lisímetro. A Figura 4 indica os períodos analisados, assim como o 

balanço hídrico dos anos de 1995 e 1996, utilizado para a caracterização do período seco 

e úmido 
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Figura 4. Extrato do balanço hídrico climatológico decendial (Thornthwaite & Mather, 

1955), em Piracicaba, SP, em 1995 e 1996. 

3.4 Estimativa da radiação líquida (Rn) 

Para a estimativa da radiação líquida (Rn) foram utilizados dados obtidos no 

Posto Agrometeorológico do Departamento de Física e Meteorologia da ESALQ/USP, 

durante o período de junho de 1996 a julho de 1997, tendo sido utilizadas 259 

observações para definição dos modelos de estimativa propostos e 87 para validação. Os 

elementos meteorológicos obtidos na estação convencional (EMC) foram: temperatura 
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máxima do ar (Tmax), em ºC; temperatura mínima do ar (Tmin), em ºC; umidade 

relativa média do ar (UR), em %; e insolação (n), em horas. A radiação solar global 

extraterrestre (Qo), em MJ.m-2.d-1, e o fotoperíodo (N), em horas, foram calculados pelas 

equações utilizadas por Pereira (1997). A radiação solar global (Qg), em MJ.m-2 .d-1, foi 

definida pela expressão (Ometto, 1981): 

Qg = (0,25 + 0,50 ½v )Qo ........................................... (2) 

No cálculo da Rn (MJ.m-2.d- 1), utilizando-se a equação de Brunt, atribuiu-se o 

valor de albedo da superfície gramada da ordem de 0,23, a temperatura média diária do 

ar (T K) foi dada pela média aritmética entre Tmax e Tmin, e a pressão parcial de vapor 

ea, expressa em kPa, foi definida por: 

ea = UR. e½ 00 .................................................... (3) 

sendo es a pressão de saturação de vapor, em kPa, calculada pela equação de Tétens: 

7 ,5.T 

es = 0,6108 * 10
(
237

,

3+r
> 

............................................... (4) 

Assim, a equação de Rn utilizando-se a equação de Brunt é dada por: 

Rn = 0,77Qg - aTK 4 (0,56 - 0.24�). (0,1 + 0,9 'YN-) ...................... (5) 

em que: cr = 4,8989.10-9 MJ.m-2.d-1.K4
, é a constante de Stefan-Boltzmann; TK é a 

temperatura absoluta do ar, em ºK. 

Os elementos meteorológicos observados na estação automática foram: radiação 

solar global (Qg), em MJ.m·2.d·1; temperatura média do ar (T), em ºC; e umidade relativa 
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média do ar (UR), em %, CUJOS valores médios diários foram obtidos pela média 

aritmética de leituras realizadas a cada segundo. 

A radiação líquida estimada foi comparada à medida através de um saldo 

radiômetro (Q-7 net radiometer - REBS) e utilizada para propor equações de regressão 

linear simples e múltipla, em função de temperatura do ar, pressão parcial de vapor 

d' água na atmosfera, e razão de insolação, considerando tais elementos climáticos 

obtidos a partir da EMC. Estudo semelhante foi desenvolvido em função de radiação 

solar global, temperatura do ar e tensão atual de vapor medidos em uma EMA. 

3.5 Estimativa da evapotranspiração de referência (ETo) 

Dados das duas estações meteorológicas, EMC e EMA, foram utilizados na 

estimativa da evapotranspiração de referência (ETo, mm.d- 1), pelos métodos de Penman

(Penman, 1948), Penman-Monteith (Monteith, 1965), e Priestley-Taylor (Priestley & 

Taylor, 1972). 

3.5.1. Método de Penman 

Para a estimativa da ETo pelo método de Penman, utilizou-se a parametrização 

apresentada por Pereira et al. (1997a), como segue: 

(Rn - G) !J.e 
ETo = W 

1 
+ (1 - W) 86400 p Cp 1 •••.. .••••.•••..•.•.•••.• (6) 

/1, r /1, ra

em que: ETo é a evapotranspiração de referência, em mm.d·1; e W = s/(s+y) é um fator 

de ponderação dependente da temperatura do ar e do coeficiente psicrométrico (Wilson 

& Rouse, 1972; Viswanadham et al., 1991 ): 

W = 0,407 + 0,0145 T para 0,0<T <I 6ºC ....................... (7) 
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W = 0,483 + 0,01 T para 16,1 <T<32ºC ....................... (8) 

Rn é a radiação líquida em MJ.m·2.d·1; G é o fluxo de calor no solo, em MJ.m·2.d·1, 

sendo considerado igual a zero tanto na EMC como na EMA; À= 2,45 MJ.kg·1 é o calor 

latente de evaporação; p = 1,26 kg.m·3 é a massa específica do ar; Cp = 0,001013 MJ.kg· 

'ºC- 1 é o calor específico do ar; y = 0,0622 kPa.ºC- 1 é o coeficiente psicrométrico; L\e é o 

déficit de pressão de vapor ( es - ea), em kPa; e ra é resistência aerodinâmica, em s.m· 1, 

dada por: 

250 
ra =

(1 O 526 V ) 
·· ·· ·· · · · ·· · · · · · · · · · · ·· · · ·· ·· · · · · ·· ·· · · · · · ·· · · · · .(9)

+ ' 2m 

sendo U2m a velocidade do vento a 2m de altura (Thom & Oliver, 1977). 

3.5.2 Método de Penman-Monteith 

Para a estimativa da ETo pelo método de Penman-Monteith, utilizou-se a 

parametrização apresentada por Smith (1991 ), baseada nos resultados de Allen et al. 

(1989), como segue: 

s ( Rn - G) y 900V 
2
ml\e 

ETo =
(s + y*) À

+ 
(s + y*) (T + 275)

·····························(lO)

em que: s é a declividade da curva de pressão de vapor na temperatura média do ar, em 

kPa.ºC-1, dado por: 

4098es 
s= 

(T+237,3) 2 
···················································(ll)
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sendo Ta temperatura média diária, em ºC; e y* o coeficiente psicrométrico modificado, 

em kPa. ºC 1, dado por: 

* r

r = r(I + _E...) ................................................. (12) 
ra 

sendo rc = 69 s.m· 1 a resistência da cobertura vegetal à transferência de vapor, e ra a 

resistência aerodinâmica à transferência de vapor, dada por: 

z - d zh - d
ln( m ). ln(--) 

Zom Zoh 

rª = ___ k_2_U_z ___ 
.......................................... (13) 

em que: 2m é a altura de medida da velocidade do vento, em m; d é o deslocamento do 

plano zero do perfil de vento, em m; z0m é o comprimento de rugosidade equivalente para 

a transferência de momentum, em m; zh é a altura em que é feita a medida de 

temperatura e umidade relativa do ar, em m; z0h é o comprimento de rugosidade 

equivalente para a transferência de calor sensível e calor latente, em m; k = 0,41 é a 

constante de von Karman; e Uz é a velocidade do vento medida na altura z, em m.s·1• 

Sendo d, z0m, e z0h obtidos pelas seguintes relações (Monteith, 1981; Brutsaert, 1982): 

2 
d= 3hc ...................................................... (14) 

Zom
= 0,123hc .................................................. (15) 

Zoh = 0,1Z0m ................................................... (16) 

sendo hc = 0,12m a altura da cultura, o que resulta em: 

r* = y(l + 0,33U
2m ) ............................................... (17) 
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Rn é a radiação líquida em MJ.m·2.d·1; G é o fluxo de calor no solo, em MJ.m·2.d·1, sendo 

considerado igual a zero tanto na EMC como na EMA; À= 2,45 MJ.kg·1 é o calor latente 

de evaporação; y = 0,0622 kPa.ºC- 1 é o coeficiente psicrométrico; T é a temperatura 

média do ar, em ºC; U2m é a velocidade do vento a 2m, em m.s·1; �e é o déficit de pressão 

de vapor, em kPa. 

No caso da EMC, os valores de Rn foram estimados pelo balanço global de 

radiação, utilizando a associação das equações de Angstrõm e de Brunt (Equação 5), 

adotando-se o albedo da superficie gramada (r = 0,23) sugerido por Smith (1991) e pelas 

equações de regressão linear aqui obtidas a partir de elementos meteorológicos 

observados na EMC e EMA. 

A velocidade do vento, que na EMC é obtida a IOm e no método de Penman

Monteith é requerida a 2m, foi estimada utilizando-se a conversão proposta por Smith 

(1991) para a cobertura padrão, como segue: 

U2m 
= {4,868 [Ln(67,75 Z - 5,42)]"1 }U2 = 0,748 U10m 

•••••••••••••••••• (18)

em que: U10m 
é a velocidade média diária do vento (m.s·1) na altura Z = 1 Om. 

Como os resultados de Pereira et al. (1995) indicam que a equação 17 subestima 

os valores de reira, optou-se também por testar a relação por eles proposta e modificada 

por Pereira et al. (1998), de modo a verificar sua influência na estiamativa da ETo em 

período seco e úmido. A equação proposta pelos autores acima é: 

X= 3,414.JU
2m 

- 3,205 ......................................... (19)

3.5.3 Método de Priestley-Taylor 

Para a estimativa da ETo pelo método de Priestley-Taylor, utilizou-se a 

formulação apresentada por Pereira et ai. (1997a), como segue: 
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Rn-G 
ETo = a W( À ) ............................................ (20)

em que a = 1,26 é um fator de ajuste, denominado de parâmetro de Priestley-Taylor. 

Neste caso, além da utilização do parâmetro a = 1,26 determinou-se seus valores 

mais adequados para as condições experimentais, através da relação: 

ETo a= W(Rn - G) 
·····················································(2l)

em que ETo é a evapotranspiração de referência medida no lisímetro de célula de carga. 

3.6 Análise dos resultados 

Os resultados obtidos no presente trabalho foram avaliados, basicamente, através 

da análise de regressão, por meio dos coeficientes linear (a), angular (b) e de 

determinação (r), os quais traduzem tanto a exatidão, máxima quando a = O e b = 1, e a 

precisão, máxima quando r2 tende a 1. Além disso, utilizou-se para quantificação do erro 

proporcionado pelas estimativas, o erro médio absoluto, expresso pela média dos valores 

absolutos do erro de cada estimativa. 



4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Comparação de dados meteorológicos obtidos por estação meteorológica 

convencional (EMC) e automática (EMA) 

Analisando-se os dados meteorológicos diários obtidos no período do trabalho, 

pela EMC e pela EMA, com a finalidade de estimar a ETo, observa-se na Figura 5 que 

existiu boa concordância entre os dados medidos nas duas estações, especialmente com 

relação à temperatura média do ar (Figura 5a) e à umidade relativa média do ar (Figura 

5b). 

No caso da temperatura, houve menor dispersão dos dados, sendo o r2 = 0,9668, 

indicando boa precisão, o que também foi observado com relação à exatidão (b = 

0,9756). O erro médio absoluto foi de 0,63ºC (Figura 5c), valor inferior aos encontrados 

por Fisch & Santos ( 1997) e Sentelhas et al. (1997), que observaram diferenças médias 

de 1,2ºC, para esse elemento. Essa diferença, com tendência de valores mais elevados na 

EMC, pode ser considerada pequena haja visto que as médias foram determinadas com 

amostras bastante distintas, duas na EMC e 86400 na EMA, e que a precisão dos 

sensores de temperatura utilizados variam de O, 1 a 0,2ºC. 

Para a umidade relativa do ar, apesar da boa exatidão entre os dados das duas 

estações (b = 0,9939), a dispersão foi maior, sendo o r2 = 0,8145 (Figura 5b). O erro 

médio absoluto observado foi da ordem de 2,82% (Figura 5d), bastante próximo dos 3% 

obtidos por Fisch & Santos (1997) e dos 3,6% relatados por Sentelhas et al. (1997), 

porém, sem tendência de valores maiores em qualquer das estações. Nesse caso, as 

diferenças constatadas se âevem, basicamente, ao tipo de sensor empregado, pois na 

EMC o sensor do higrógrafo é constituído de mechas de cabelo humano, exigindo 

calibrações periódicas. 
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Figura 5. Relação entre dados meteorológicos diários: a) temperatura média do ar; b) 

umidade relativa média do ar; e desvio: c) temperatura média do ar; e d) 

umidade relativa média do ar, observados na EMC e na EMA, em Piracicaba, 

SP. 

Com relação à velocidade média do vento (Figura 6a), a análise de regressão 

mostra, durante o período analisado, que não houve boa concordância entre as 

observações das duas estações meteorológicas. Apesar da boa exatidão, com erros da 

ordem de 4,4% (b = 1,0439), a precisão foi baixa (r2 = 0,5691), sendo a pior entre os 

elementos meteorológicos analisados, com o erro médio absoluto sendo igual a 0,7lm.s· 1 

(Figura 6c ). Essa grande dispersão dos dados em relação à reta da equação é devido ao 

fato de que a velocidade do vento a 2m na EMC foi estimada em função da velocidade 

observada a 10m, segundo o método recomendado por Allen et al. (1989) e apresentado 

por Smith (1991), sendo, portanto, uma das fontes dos erros observados. 
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Para a radiação líquida (Figura 6b ), os resultados mostram que tanto a exatidão 

(b = 1,2301) como a precisão (r2 = 0,6653) foram baixas, com tendências de valores 

maiores na EMA em relação à EMC. O erro médio absoluto foi da ordem de 2,67 

MJ.m-2 .d- 1 (Figura 6d), o que mostra que a associação das equações de Angstrõm, para 

determinação do balanço de ondas curtas, e de Brunt, para determinação do balanço de 

ondas longas, utilizando dados provenientes da EMC, não foi uma boa alternativa para a 

estimativa de Rn, ao contrário do que sugere Smith (1991), o que deve resultar em erros 

significativos na estimativa da ETo, pois Rn é o principal elemento meteorológico 

envolvido no processo de evapotranspiração de um gramado. 
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Figura 6. Relação entre dados meteorológicos diários: a) velocidade média do vento a 

2m; e b) radiação líquida; e desvio: c) velocidade média do vento a 2m; e d) 

radiação líquida, observados na EMC e na EMA, em Piracicaba, SP. 
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4.2 Estimativa da radiação líquida a partir de elementos meteorológicos 

observados na EMC e na EMA 

Em razão da menor concordância entre Rn medida e estimada pela associação 

das equações de Angstrõm e Brunt, como sugerido por Smith (1991), com dados da 

EMC (Figura 6b e 6d), foram elaboradas equações estatísticas de estimativa da Rn, tanto 

para dados provenientes da EMC como da EMA, visto que sensores para tais medidas 

são inexistentes na maioria das estações meteorológicas que operam no Brasil. 

Na Tabela 2 são apresentadas as equações de regressão linear para a estimativa 

da Rn em função da radiação solar global extraterrestre (Qo ), fotoperíodo (N), 

temperatura média diária do ar (T), pressão parcial do vapor d'água na atmosfera (ea), e 

insolação (n) observados em uma estação meteorológica convencional (EMC). 

Tabela 2. Equações de regressão linear de estimativa da radiação líquida (Rn), expressa 

em MJ.m-2 .d-1, em função dos elementos meteorológicos obtidos na estação

meteorológica convencional (EMC). 

Variáveis Equação de Regressão r2 

Qo, T, ea, 'YN Rn = Qo (-0,1049 + 0,0082.T + 0,0492. & + 0,2634 . 'YN) 0,803l

Qo, T, 'YN Rn = Qo (-0,0734 + 0,0101.T + 0,2513. 'YN) 0,8014

Qo, 1N Rn = Qo ( 0,1578 + 0,2317. 1N) 0,6353

T = temperatura média diária do ar (ºC); ea = pressão parcial do vapor d'água na atmosfera (kPa); 'YN =
razão de insolação; e Qo = radiação solar global extraterrestre (MJ.m·2.d- 1). 

Pela análise das equações apresentadas bem como pela análise de variância a que 

foram submetidos os dados de radiação líquida estimados pelos diferentes critérios aqui 

propostos, observa-se que as mesmas não diferem estatisticamente entre si, ao nível de 

1 % de probabilidade; no entanto, vale ressaltar que as equações que consideram as 
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variáveis independentes T, ea, e 'YN e, ainda, T e ¼ foram as que apresentaram os

mais devados valores de r2. Tal constatação, para a equação que considera a raiz 

quadrada da tensão atual de vapor ea, vai ao encontro do significado físico da equação de 

Brunt, a qual evidencia que o balanço de radiação de ondas longas é afetado pela 

temperatura, pelo vapor d'água presente na atmosfera e pela nebulosidade ou cobertura 

de nuvens, expressa pela razão de insolação. Para a equação que despreza a contribuição 

de ea na estimativa de Rn, pode-se dizer que sua confiabilidade está fundamentada nos 

princípios envolvidos na emissão efetiva terrestre, que pode ser obtida em função da 

temperatura do ar e da razão de insolação, como relata Linacre (1967). 

Na Tabela 3 são apresentadas as equações de regressão linear de estimativa da Rn 

em função da radiação solar global (Qg), pressão parcial do vapor d'água na atmosfera 

( ea), e temperatura média do ar (T), observados na estação meteorológica automática 

(EMA). 

Tabela 3. Equações de regressão linear de estimativa da radiação líquida (Rn), expressa 

em MJ.m·2 .d·1, em função dos elementos meteorológicos obtidos na estação 

meteorológica automática (EMA). 

Variáveis Equação de Regressão r2 

Qg, ea, T Rn = -7,1739 + 0,6432 Qg + 4,2579� + 0,0047 T 0,9688 

Qg, T, Rn = -5,1814 + 0,5861 Qg + 0,2346 T 0,9578 

Qg Rn = -1,74 + 0,6649 Qg 0,9288 

Qg Rn = 0,57378 Qg 0,9099 

T = temperatura média diária do ar (ºC); ea = pressão parcial do vapor d'água na atmosfera (kPa); 'YN = 

razão de insolação; e Qg = radiação solar global (MJ.m·2 .d- 1). 

Observa-se, pela análise das equações apresentadas na Tabela 3, bem como pela 

análise de variância com aplicação do teste F aos dados de Rn estimados, que as mesmas 

não diferem estatisticamente entre si, ao nível de 1 % de probabilidade, devendo-se 
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destacar que as equações que levam em consideração as variáveis independentes Qg, ea, 

e T, bem como Qg e T foram aquelas que apresentaram os mais elevados valores de r2
• 

Assim, para a obtenção de dados mais precisos sugere-se a utilização de uma das duas 

primeiras equações apresentadas, podendo, ainda, ser recomendada a adoção das demais, 

a nível de projeto e utilização prática, em muitos trabalhos nas áreas de 

micrometeorologia e irrigação, particularmente na estimativa da evapotranspiração de 

referência (ETo ), pelos métodos combinados, como os de Penman, Penman-Monteith, e 

Priestley-Taylor 

Para a validação das referidas equações, uma série independente de 87 dias foi 

tomada. Na Figura 7 são apresentadas as validações para as equações de estimativa da 

Rn em função dos dados meteorológicos observados na EMC. Observa-se que tanto a 

equação mais complexa, envolvendo dados de T, ea e 'fN , como as mais simples,

envolvendo somente T e/ou 'fN, apresentaram ajustes bem superiores, b variando de

1,0031 a 1,0332 e r2 de 0,8183 a 0,8818, ao método de estimativa que envolve as 

equações de Angstrõm e Brunt, tanto para o período de validação (Figura 8), quando b =

1,0785 e r2 = 0,7077, como para o período em que se comparou os dados da EMC aos da 

EMA (Figuras 6b e 6d) quando b = 1,2301 e r2 = 0,6653. 

Na Figura 9 são apresentadas as validações para as equações de estimativa de Rn 

em função de dados da EMA. Apesar de a princípio não parecer justificável esse tipo de 

estimativa para a EMA, esse recurso é extremamente útil em razão do número elevado 

de EMA's em operação para fins de manejo da irrigação que não possuem tal sensor, em 

função de seu custo e da necessidade de troca frequente de sua cúpula de polietileno, o 

que restringe a utilização deste sensor quase que exclusivamente para trabalhos 

científicos. 

Os resultados obtidos pela validação são promissores, com os valores de b 

variando de 0,9981 a 1,0035 e de r2 de 0,9073 a 0,969, indicando excelente precisão e 

exatidão das estimativas. Para fins operacionais de manejo da irrigação, a relação Rn = 

0,57379Qg é a recomendada por ser mais simples. 
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Figura 7. Relação entre a radiação líquida (Rn) medida e estimada a partir de dados da 

EMC: a) temperatura, pressão parcial de vapor e razão de insolação; b) 

temperatura e razão de insolação; c) razão de insolação, em Piracicaba, SP. 
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Figura 8. Relação entre a radiação líquida (Rn) medida e estimada pelas equações de 

Angstrõm e Brunt, utilizando-se dados da EMC, em Piracicaba, SP. 

20 _. --------------�. 
18, a) EMA - Rn = f (Qg, ea, T) 

;, 16 
-, 14 

1 ;,., 

20 
18 .: b) EMA - Rn = f (Qg, T) 
16 J 
14 

1 � 12 
· � 10 

12 
10 

! 
i 

:2 8 
'i 6 

� 4 
o:: 2 

1y=1,003Sx!; 
'r2=0,969 i i 
�--�i í 

O +c-------------�-r--1 

20 
18 

;, 16 ., 14 e 
-, 12 
� 10 
.. 

8 
6 

1 
e: 4 

o:: 2 
o 

O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Rn Estimada (MJ m·2 d"1) 

e) EMA - Rn = f (Qg) a=-1,74 

!Y = 0, 9981x 1 1 
! r2 = O 9317 1 

í ' 

11 
o 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Rn Estimada (MJ m-2 d"1) 

.. 8 

4 

o 

1y = 1,0032x 
!r2=096S3i 
1 ' 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Rn Estimada (MJ m·2 d"1) 

20 �-------------�. 
18" d) EMA-Rn = f (Qg) a=O 

;, 16 

"e �; 
!_ 10 

8 
6 

1y = o 9994x 

1 r2 = �.9073 

º----------------< 

O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Rn Estimada (MJ m-2 d"1) 
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EMA: a) temperatura, pressão parcial de vapor e radiação solar global; b) 

temperatura e radiação solar global; c) radiação solar global, com a = -1,74; d) 

radiação solar global, com a = O, em Piracicaba, SP. 
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Para fins operacionais neste trabalho adotou-se as seguintes equações de 

estimativa: Rn = Qo (-0,0734 + 0,0101.T + 0,2513. 'YN ), para dados da EMC; e Rn =

0,57378 Qg, para dados da EMA. O emprego dessas equações, no período das 

observações lisimétricas de ETo, são apresentados na Figura 1 O, onde observa-se a 

manutenção dos níveis de exatidão, b igual a 1,0972 e 1,0562, e de precisão, r2 de 0,8856 

e 0,9361, respectivamente, para a EMC e a EMA (Figuras 10a e b), com os erros médios 

absolutos de 1,28 e 0,79 MJ.m·2 .d· 1 (Figuras 10c e d), no caso da EMC, 52% inferior ao

observado para as estimativas pelo procedimento recomendado pela FAO (Smith, 1991), 

que foi da ordem de 2,67 MJ.m·2 .d· 1 (Figura 6d). 
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Figura 10. Relação e desvio entre a radiação líquida (Rn) medida na EMA e estimada a 

partir de dados da EMC (a e c) e da EMA (b e d), utilizando-se equações de 

regressão em função da temperatura e razão de insolação, na EMC, e da 

radiação solar global, na EMA, no período de observações lisimétricas de 

ETo, em Piracicaba, SP. 
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4.3 Estimativa da evapotranspiração de referência a partir de elementos 

meteorológicos observados na EMC e na EMA 

4.3.1 Método de Penman 

4.3.1.1 Com Rn estimada pelas equações de Angstrõm e Brunt 

As estimativas da ETo por Penman utilizando-se dados da EMC e da EMA são 

apresentadas nas Figuras 11 e 12, em que se utilizou para a estimativa da Rn a 

associação das equações de Angstrõm e Brunt. Observa-se que nos dois casos houve boa 

exatidão das estimativas, porém, com tendência de subestimativa da ordem de 7% 

quando utilizou-se dados da EMC (Figural la) e de superestimativa de 11% quando da 

utilização de dados da EMA (Figura 12a), sendo que em ambos os casos a precisão foi 

mediana, respectivamente, 0,56 e 0,77, com tendência de menores dispersões nas 

estimativas com os dados da EMA, apesar do erro médio absoluto ser praticamente 

igual, respectivamente, 0,68 e 0,62mm.d· 1• Essa diferença entre as estimativas de ETo 

com dados das duas estações, observada na Figura 13, se deve principalmente às 

discrepâncias entre a Rn medida na EMA e estimada na EMC, como visto nas Figuras 

6b e 6d. 
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Figura 11. Relação entre a ETo estimada pelo método de Penman com dados da EMC e 

medida em lisímetro (a) e desvio relativo da ETo (b), com Rn estimada por 

Angstrõm-Brunt, em Piracicaba, SP. 
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Figura 12. Relação entre a ETo estimada pelo método de Penman com dados da EMA e 

medida em lisímetro (a) e desvio relativo da ETo (b), em Piracicaba, SP. 
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Figura 13. Relação entre a ETo estimada pelo método de Penman, com dados da EMC e 

da EMA (a) e desvio relativo da ETo (b), com Rn na EMC estimada por 

Angstrõm-Brunt, em Piracicaba, SP. 

Nas Figuras llb e 12b, observa-se dicotomia na série de estimativas, sendo um 

período de superestimativa e outro de subestimativa, coincidindo, respectivamente, com 

os períodos úmido e seco. No caso da utilização de dados da EMA, o período seco teve 

as melhores estimativas com os desvios oscilando em torno de zero. Resultados 

semelhantes foram encontrados por Allen (1986) e Allen et al. (1989) ao avaliarem a 

estimativa de ETo por diferentes versões do método de Penman. Os autores verificaram 
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que sob condições de aridez, a ETo foi subestimada em cerca de 10%, em razão da 

advecção, enquanto que sob condições de clima úmido a superestimativa foi de 15%. 

Isso pode ser melhor visualizado na Figura 14, onde é apresentada a relação entre ETo 

medida em lisímetro e a Rn medida na EMA, para o período analisado. Verifica-se que 

no período úmido 69,9% da Rn foi empregada no processo de evapotranspiração, ao 

passo que no período seco esse valor chegou a 90,8%, indicando que houve adicional de 

energia por adveção neste último caso, haja visto que sob condições adequadas de área 

tampão o valor máximo da relação ETo/Rn dificilmente passa de 0,80 (Rosenberg et al., 

1983). 
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Figura 14. Relação entre a ETo medida em lisímetro e a Rn medida na EMA, para os 

períodos úmido e seco, em Piracicaba, SP. 

Analisando-se separadamente os períodos úmido e seco, tanto para as estimativas 

a partir da EMC como da EMA, observou-se tendência de superestimativa da ETo no 

período úmido utilizando-se dados de qualquer estação. Na estimativa com dados da 

EMC a superestimativa é da ordem de 18%, ao passo que com dados da EMA essa 



43 

superestimativa passa a ser de 31 % (Figura 15), em razão da subestimativa da Rn na 

EMC. 
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Figura 15. Relação entre a ETo estimada pelo método de Penman, com dados da EMC 

(a) e da EMA (b), e medida em lisímetro, para o período úmido e seco, com

dados de Rn na EMC estimados pela equação de Angstrõm-Brunt, em 

Piracicaba, SP. 

No período seco, observa-se variação nas estimativas. Naquelas efetuadas com 

dados da EMC houve tendência de subestimativa da ETo em cerca de 14%, ao passo que 

nas estimativas com dados da EMA a tendência foi de superestimativa de apenas 6%, o 
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que indica ser o método de Penman uma boa alternativa para a estimativa da ETo em 

áreas irrigadas sob condição de clima seco. 

4.3.1.2 Com Rn estimada pelos métodos de regressão linear 

Análise semelhante foi feita para valores de Rn estimados tanto na EMC como na 

EMA, a partir das seguintes equações: 

Rn EMc = Qo (-0,0734 + 0,0101.T + 0,2513. 'YN) ........................ (22) 

Rn EMA = 0,57378 Qg ............................................. (23) 

Os resultados mostraram uma melhora na exatidão das estimativas de ETo, que 

apresentaram leve tendência de superestimativa da ordem de 2,6% e de 6,4%, 

respectivamente para a EMC e a EMA (Figuras 16a e 17a), porém, sem alterar a precisão 

nas estimativas realizadas com dados da EMC, r2 = 0,56, e piorando-as naquelas 

realizadas com dados da EMA, r2 = 0,67. Com relação ao erro médio absoluto, observou

se manutenção com a utilização dos da EMC, e decréscimo com os da EMA (Figuras 

16b e 17b). 
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Figura 16. Relação entre a ETo estimada pelo método de Penman com dados da EMC e 

medida em lisímetro (a) e desvio relativo da ETo (b), com Rn estimada pela 

equação 22, em Piracicaba, SP. 
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Figura 17. Relação entre a ETo estimada pelo método de Penman com dados da EMA e 

medida em lisímetro (a) e desvio relativo da ETo (b), com Rn estimada pela 

equação 23, em Piracicaba, SP. 

Analisando-se a relação entre a ET o estimada pelo método de Penman com os 

valores de Rn obtidos pelas equações 22, na EMC, e 23, na EMA, observa-se que a 

concordância é elevada, com b = 1,0272, r2 = 0,8457 e erro médio absoluto de apenas 

0,36mm.d· 1 (Figura 18), mostrando, desse modo, a substancial melhoria nas estimativas 

de ETo a partir de dados obtidos na EMC. 
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Figura 18. Relação entre a ETo estimada pelo método de Penman, com dados da EMC e 

da EMA (a) e desvio relativo da ETo (b), com Rn estimada pelas equações 

22 e 23, respectivamente, em Piracicaba, SP. 
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Apesar disso, a dicotomia na série de estimativas volta a ser observada, porém, 

com tendência semelhante para as duas estimativa, ou seja, com dados da EMC e da 

EMA (Figura 16b e 17b ). 

Assim, analisando-se separadamente os períodos úmido e seco (Figura 19), 

observa-se, praticamente, a mesma tendência para as estimativas de ETo, tanto com 

dados da EMC como da EMA, ou seja, superestimativa no período úmido, 

respectivamente, de 28% e 24%, e elevada exatidão no período seco, com b = 0,9564 nas 

estimativas com dados da EMC e b = 1,0159 nas estimativas com dados da EMA. 
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Figura 19. Relação entre a ETo estimada pelo método de Penman, com dados da EMC 

(a) e da EMA (b), e medida em lisímetro, para o período úmido e seco, com

dados de Rn estimados pelas equações 22 e 23, em Piracicaba, SP. 
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Apesar disso, a precisão sofreu redução, especialmente, no caso das estimativas 

com dados da EMA, que passaram da faixa de r2 = 0,90, com a Rn medida, para a de r2 = 

0,80, com dados estimados de Rn. Esses resultados voltam a indicar que o método de 

Penman para a estimativa da ETo durante o período seco ou em condições de aridez 

proporcionou bons resultados, quer seja com dados de Rn medidos ou estimados, 

especialmente a partir da EMA. 

4.3.2 Método de Priestley-Taylor 

4.3.2.1 Com Rn estimada pelas equações de Angstrõm e Brunt 

O método de Priestley & Taylor (1972), por ser uma simplificação do método de 

Penman, vem sendo bastante empregado (Pereira & Villa Nova, 1992; Cunha & 

Bergamaschi, 1994; Pereira et al., 1997b ). No entanto, devido às características 

empíricas inerentes ao processo de estimação do parâmetro de Priestley-Taylor (a), ele 

não pode ser considerado de aplicação universal para diferentes climas e culturas (Cunha 

& Bergamaschi, 1994). Isso é melhor visualizado na Figura 20, em que se tem a 

estimativa da ETo a partir do método de Priestley-Taylor utilizando-se a = 1,26, como 

sugerido pelos autores, empregando-se dados provenientes da EMC e da EMA. 

Observa-se que para as estimativas a partir dos dados obtidos na EMC (Figura 

20a) não houve boa concordância com os dados de ETo medidos em lisímetro tanto para 

o período úmido, com superestimativa de 14%, como para o seco, com subestimativa de

26%, o que se deve em parte a estimativa deficiente de Rn utilizando-se a associação das 

equações de Angstrõm e Brunt para as condições de Piracicaba, mas também em razão 

do uso de a = 1,26 para os dois períodos. Utilizando-se dados da EMA, em que a Rn foi 

medida (Figura 20b ), nota-se que houve no período úmido elevação da superestimativa 

de ETo, que passou para 31 %. No período seco, houve melhoria substancial na 

concordância entre as estimativas de ETo e os valores medidos, caindo a subestimativa 

para apenas 3%. Essas constatações evidenciam a necessidade de adequação dos valores 
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de a para diferentes condições climáticas e também para dados provenientes de 

diferentes tipos de estação meteorológica. 
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Figura 20. Relação entre a ETo estimada pelo método de Priestley-Taylor (a = 1,26), 

com dados da EMC (a) e da EMA (b), e medida em lisímetro, para o período 

úmido e seco, com Rn na EMC estimada pela equação de Angstrõm-Brunt. 

Na Figura 21 são apresentados os valores de a para os períodos úmido e seco, 

utilizando-se dados provenientes da EMC e EMA. Os valores de a variaram 

significativamente, sendo na média, respectivamente para os dados obtidos na EMC e na 

EMA, iguais a 1,13 e 0,97 para o período úmido e iguais a 1,62 e 1,33 para o período 

seco, considerando-se neste caso os valores de Rn medidos na EMA e estimados por 

Angstrõm-Brunt na EMC. Esses valores encontram-se dentro dos limites apresentados 
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por Priestley & Taylor (1972), Doorenbos & Pruitt (1977), Allen (1986), Cunha & 

Bergamaschi (1994), Pereira et al. (1997b) e Peres et al. (1997), que oscilam entre 1,0 e 

2,0. Assim, para a correta estimativa da ETo por este método, os valores de a a serem 

empregados, devem estar de acordo com o tipo de estação meteorológica e das condições 

de umidade em questão, para se minimizar as diferenças em relação aos valores 

medidos. 
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Figura 21. Valores diários e médios do parâmetro de Priestley-Taylor nos períodos 

úmido e seco, utilizando-se dados provenientes da EMC (a) e da EMA (b), 

com Rn por Angstrõm-Brunt e medida, respectivamente, em Piracicaba, SP. 



50 

4.3.2.2 Com Rn estimada pelos métodos de regressão linear 

Análise semelhante foi realizada para os valores de Rn estimados a partir das 

equações 22 e 23. Verificou-se uma melhora nas estimativas de ETo, a partir dos dados 

da EMC (Figura 22a), no período seco, caindo a subestimativa para 14%, porém, uma 

piora nas estimativas de ETo no período úmido, com a superestimativa chegando a 27%. 

Para as estimativas a partir dos dados da EMA (Figura 22b ), ocorreu o inverso, piorando 

no período seco, com elevação da subestimativa para 9%, e melhorando no período 

úmido, com diminuição da superestimativa para 22%. 
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Figura 22. Relação entre a ETo estimada pelo método de Priestley-Taylor (a = 1,26), 

com dados da EMC (a) e da EMA (b), e medida em lisímetro, no período 

úmido e seco, com Rn estimada pelas eq. 22 e 23, respectivamente. 
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Nesse caso, os valores de a determinados a partir da relação entre a ETo e o 

produto W.Rn, foram da ordem de 0,99 e 1,01, no período úmido, e da ordem de 1,28 e 

1,38, no período seco, respectivamente, para a Rn estimada com dados da EMC e da 

EMA (Figura 23). Novamente, os valores de a se encontram dentro dos limites 

apresentados na literatura e continuam a indicar a necessidade de utilização de valores 

adequados nas diferentes condições de estimativa da ETo. 
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Figura 23. Valores diários e médios do parâmetro de Priestley-Taylor nos períodos 

úmido e seco, utilizando-se dados provenientes da EMC (a) e da EMA (b), 

sendo Rn estimada pelas equações 22 e 23, respectivamente. 
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Na Figura 24 são apresentadas as estimativas de ETo pelo método de Priestley

Taylor, a partir dos dados obtidos na EMA, com valores de a igual a 1,0 no período 

úmido, e igual a 1,33 para o período seco. 
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Figura 24. Relação entre a ETo estimada pelo método de Priestley-Taylor e medida em 

lisímetro, utilizando-se a igual a 1,00 no período úmido e igual a 1,33 no 

período seco, a partir dos dados meteorológicos obtidos na EMA, em 

Piracicaba, SP. 

Mediante a adoção dos valores médios de a, observa-se boa concordância entre 

os valores estimados e medidos de ETo, com tendência de leve superestimativa, da 

ordem de 2,8%, indicando alta exatidão, e com baixa dispersão, ou seja, alta precisão (r2 

= 0,9158) das estimativas, o que mostra que a utilização de valores diferenciados de a 

nos períodos úmido e seco deve ser levado em conta no emprego deste método quando 

se visa o manejo da irrigação. 
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4.3.3. Método de Penman-Monteith 

4.3.3.1 Com Rn estimada pelas equações de Angstrõm e Brunt 

Primeiramente, analisou-se as estimativas de ETo pelo método de Penman

Monteith, seguindo-se as recomendações da FAO (Smith, 1991), ou seja, com a 

utilização da Rn estimada pela equação Angstrõm:..Brunt e da relação entre a resistência 

da cobertura e a aerodinâmica (r/ra) igual a 0,33U2m , com dados meteorológicos obtidos 

na EMC e na EMA. 

Na Figura 25 são apresentadas as estimativas de ETo utilizando-se dados da 

EMC. Observa-se que não houve boa concordância entre as estimativas e as medidas, 

sendo clara a tendência de subestimativa de ETo pelo método de Penman-Monteith, da 

ordem de 21%, além da baixa precisão, r2 = 0,53 (Figura 25a). Verifica-se na Figura 25b, 

que novamente houve dicotomia na série de estimativas, sendo o desvio relativo em 

tomo de zero no período úmido, passando a oscilar em tomo de 30% no período seco. 

De acordo com as análises apresentadas no item 4.1, é evidente que parte das 

discrepâncias observadas nas estimativas é decorrente da subestimativa da Rn a partir do 

método recomendado pela F AO para as condições de Piracicaba. 

8 

7 

� 6 

5 

� 4 
� 3 

ti 2 

a 

·y=0,7934x 
,.=0,5328 

2 3 4 5 6 7 8 

ETo Llslmetro (mm.d") 

i50 ,-.--------=----------,

40 b I EMC i 
Erro médio abs. = 0,96mm/d 

Figura 25. Relação entre a ETo estimada pelo método de Penman-Monteith com dados 

da EMC e medida em lisímetro (a) e desvio relativo da ETo (b), com Rn 

estimada por Angstrõm-Brunt, em Piracicaba, SP. 
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Utilizando-se dados observados na EMA para estimar a ETo pelo método de 

Penman-Monteith, observa-se melhoria significativa na concordância entre as 

estimativas e os dados medidos, com elevação da exatidão, b= 0,9521, e da precisão, 

r2 = 0,7522 (Figura 26a). Apesar disso, a dicotomia da série de dados ainda é observada, 

porém com o erro médio absoluto passando de 0,96 mm.d- 1 para 0,49 mm.d- 1, não 

havendo tendência de melhor exatidão no período seco ou úmido (Figura 26b). Isso 

mostra a tendência clara de melhores estimativas da ETo a partir de dados da EMA e 

também que, muitas vezes, a falta de atenção para esses detalhes podem levar a 

interpretações erradas a respeito do método, com relação à sua confiabilidade. 
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Figura 26. Relação entre a ETo estimada pelo método de Penman-Monteith com dados 

da EMA e medida em lisímetro (a) e desvio relativo da ETo (b), em 

Piracicaba, SP. 

A Figura 27 mostra a diferença sistemática entre as estimativa de ETo por 

Penman-Monteith, utilizando-se dados da EMC e da EMA, em que observa-se 

discrepâncias da ordem de 18%, sendo a ETo sempre maior nas estimativas a partir da 

EMA. Isso evidencia, principalmente, a necessidade de métodos de estimativa da Rn a 

partir de dados da EMC, para se minimizar os erros decorrentes da utilização de estações 

meteorológicas dessa natureza na estimativa da ETo e no manejo da irrigação. 
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Figura 27. Relação entre a ETo estimada pelo método de Penmam-Monteith, com dados 

da EMC e da EMA (a) e desvio relativo da ETo (b), com Rn estimado na 

EMC por Angstrõm-Brunt, em Piracicaba, SP. 

Em razão da dicotomia da série de estimativas observada, foram analisados 

separadamente os períodos úmido e seco, tanto para as estimativas a partir da EMC 

como da EMA (Figura 28). As estimativas a partir da EMC mostraram tendência de 

melhores ajuste aos dados medidos em lisímetro, no período úmido, em que verificou-se 

leve superestimativa da ordem de 3%. No período seco, no entanto, a tendência foi de 

subestimativa da ordem de 27%. Utilizando-se os dados da EMA, as estimativas tiveram 

melhor precisão, com r2 acima de 0,9, havendo elevação na superestimativa no período 

úmido, que passou para 14%, mas por outro lado, uma reducão na subestimativa no 

período seco, que caiu para 10%. De acordo com Allen (1986) e Allen (1989) essa 

tendência de subestimativa, quer seja com dados da EMC ou da EMA, se deve à grande 

influencia da advecção, que em período seco se toma significativa. Já a superestimativa 

no período úmido, e que normalmente vem sendo observada com o emprego deste 

método (Sediyama, 1996; Camargo & Sentelhas, 1997; Alves et al., 1998), está 

relacionada à razão entre as resistências da cobertura e aerodinâmica à transferência de 

vapor (rjrJ, que para valores de velocidade do vento a 2m acima de l,lm.s·1 é 

subestimada grosseiramente, de acordo com observações feitas por Pereira et al. (1995), 

que propuseram uma nova função que descreve essa relação, sendo aprimorada por 

Pereira et al. (1998). 
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Figura 28. Relação entre a ETo estimada pelo método de Penman-Monteith, com dados 

da EMC (a) e da EMA (b), e medida em lisímetro, para o período úmido e 

seco, com dados de Rn estimados na EMC por Angstrõm-Brunt, em 

Piracicaba, SP. 

4.3.3.2 Com Rn estimada pelos métodos de regressão linear 

Buscando-se melhorar as estimativas a partir dos dados da EMC e apresentar 

uma alternativa de estimativa da ETo a partir de EMA's que não possuem sensor para 
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Rn, elaborou-se análise da estimativa da ETo por Penman-Monteith, utilizando-se dados 

de Rn estimados pelas equações 22 e 23. 

A Figura 29 mostra que houve uma leve melhora na exatidão das estimativas de 

ETo utilizando Rn estimado pela equação 22 a partir de dados da EMC, com a 

subestimativa caindo para 12% e o erro médio para a faixa de 0,74 mm.d·i, porém, sem 

haver melhora na precisão, com r2 = 0,5481. 
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Figura 29. Relação entre a ETo estimada pelo método de Penman-Monteith com dados 

da EMC e medida em lisímetro (a) e desvio relativo da ETo (b), com Rn 

estimada pela equação 22, em Piracicaba, SP. 
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Figura 30. Relação entre a ETo estimada pelo método de Penman-Monteith com dados 

da EMA e medida em lisímetro (a) e desvio relativo da ETo (b), com Rn 

estimada pela equação 23, em Piracicaba, SP. 
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Utilizando-se dados da EMA para a estimativa da ETo e estimando-se Rn pela 

equação 23, observa-se um redução na exatidão, com a subestímativa aumentando para 

10%, e também na precisão, com r2 caindo para 0,67 (Figura 30). 

Apesar da redução nos níveis de precisão e exatidão das estimativas, a utilização 

da estimativa de Rn pelas equações 22 e 23, proporcionam uma opção bastante viável 

para a estimativa da ETo quando sensores de Rn não são disponíveis. A boa 

concordância entre as estimativas de ETo a partir dos dados meteorológicos das duas 

estações é apresentada na Figura 31. Observa-se que o ajuste é quase perfeito, com b = 

1,0225 e r2 = 0,8561, sendo a diferença média entre as duas estações da ordem de 0,3 
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Figura 31. Relação entre a ETo estimada pelo método de Penmam-Monteith, com dados 

da EMC e da EMA (a) e desvio relativo da ETo (b), com Rn estimada, 

respectivamente, pelas equações 22 e 23, em Piracicaba, SP. 

Essa boa concordância entre as estimativas de ETo por Penman-Monteith 

utilizando-se os dados de Rn estimados, tanto na EMC como na EMA, também pode ser 

visualizada pela análise dos períodos úmido e seco (Figura 32). No período úmido, 

manteve-se a tendência de superestimativa, observada na análise anterior, 11,8% e 7,7%, 

respectivamente, para as estimativas com dados da EMC e da EMA. No período seco, 

manteve-se também a subestimativa, sendo maior a partir de dados da EMC, da ordem 
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de 18,5%, e menor naquelas que utilizaram dados da EMA, da ordem de 13,7%. Os 

níveis de precisão foram semelhantes, na faixa de 82 a 87%. 
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Figura 32. Relação entre a ETo estimada pelo método de Penman-Monteith, com dados 

da EMC (a) e da EMA (b), e medida em lisímetro, para o período úmido e 

seco, com dados de Rn estimados pelas equações 22 e 23, respectivamente, 

na EMC e na EMA, em Piracicaba, SP. 
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4.3.3.3 Efeito da relação rjrª 

Outro fator que vem mostrando ser uma importante fonte de erro na estimativa de 

ETo é a relação r/ra, que segundo Alves et al. (1998) é o principal problema na aplicação 

prática do método de Penman-Monteith. Desse modo, testou-se a função que descreve a 

relação rjrª formulada por Pereira et al. (1995) e melhorada por Pereira et al. (1998), na 

estimativa da ETo. A Figura 33 apresenta, primeiramente, a estimativa da ETo a partir 

dos dados da EMC, sendo a Rn estimada por Angstrõm-Brunt. Os resultados mostram, 

de um modo geral, que o emprego da nova relação rjrª não proporcionou melhoria 

significativa nas estimativas da ETo, que foi subestimada em cerca de 32% (Figura 33a). 

A mesma tendência foi observada nas estimativas a partir dos dados da EMA, em que a 

subestimativa foi da ordem de 21 % (Figura 34a). 
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Figura 33. Relação entre a ETo estimada pelo método de Penman-Monteith com dados 

da EMC e medida em lisímetro (a) e desvio relativo da ETo (b), com Rn 

estimada por Angstrõm-Brunt e rjrª por Pereira et al. (1998), em 

Piracicaba, SP. 
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Figura 34. Relação entre a ETo estimada pelo método de Penman-Monteith com dados 

da EMA e medida em lisímetro (a) e desvio relativo da ETo (b), com Rn 

medida e r/ra por Pereira et al. (1998), em Piracicaba, SP. 

No entanto, analisando-se as Figuras 33b e 34b observa-se que as estimativas no 

período úmido tiveram desvio em tomo de zero, ou seja, com a eliminação da tendência 

de superestimativa. Ao contrário, no período seco, os desvios negativos ou 

subestimativas se intensificaram, passando a ser da ordem de 40 e 30%, respectivamente 

para as estimativas a partir de dados da EMC e da EMA. 

Apesar das discrepâncias ainda serem observadas entre as estimativas de ETo, 

observa-se pela Figura 35 que houve leve redução nas diferenças entre as estimativas 

efetuadas com dados das duas estações, que caiu cerca de 4%. 

Na Figura 36, em que analisa-se separadamente os períodos seco e úmido, pode

se visualizar melhor a influência da adoção da relação r/ra sugerida por Pereira et al. 

(1998). Nota-se que as estimativas de ETo no período úmido proporcionaram excelentes 

resultados, com b = 0,9112 nas estimativas com dados da EMC, e b = 0,9977 nas 

estimativas com dados da EMA. Em contrapartida, no período seco as subestimativas 

foram intensificadas, sendo da ordem de 39% e 27%, respectivamente, para as 

estimativas com dados da EMC e da EMA, havendo também, em todos os casos, 

redução na precisão das estimativas. 
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Figura 35. Relação entre a ETo estimada pelo método de Penmam-Monteith, com dados 

da EMC e da EMA (a) e desvio relativo da ETo (b), com Rn estimada por 

Angstrõm-Brunt na EMC e r/ra por Pereira et al. (1998), em Piracicaba, SP. 

Desse modo, conclui-se que o emprego dessa nova relação r/ra torna-se viável 

somente no período úmido, ao passo que no período seco as melhores estimativas são 

obtidas quando rc é considerado igual a zero, ou seja, com o método de Penman, como 

observa-se nas Figuras 15b e 19. 

Analisando-se os dados sob o mesmo enfoque, porém, com a estimativa da Rn 

pelas equações 22 e 23, respectivamente, para a EMC e a EMA, observa-se que as 

estimativas com dados das duas estações proporcionaram tendência de subestimativas da 

ETo, da ordem de 25%, mantendo-se os níveis de precisão e com leve aumento nos erros 

médios absolutos (Figuras 37 e 38). No entanto, a concordância entre as estimativas com 

dados das duas estações foi elevada, com b = 0,9838 e r2 = 0,8776, com diferença média 

absoluta de apenas 0,23 mm.d·' entre as estimativas (Figura 39). 

A análise distinta dos períodos úmido e seco, com a Rn estimada pelas equações 

22 e 23, respectivamente, na EMC e na EMA (Figura 40), mostra novamente que o 

método de Penman-Monteith, com o emprego da relação r/ra proposta por Pereira et al. 

(1998), possibilita melhores ajustes entre as estimativas e medidas de ETo em relação ao 

método proposto por Smith (1991), somente no período úmido, havendo, neste caso, 

melhoria nas estimativas a partir dos dados da EMC, sendo b = 0,9892 e r2 = 0,7847 

(Figura 40a), e piora nas estimativas a partir dos dados da EMA, sendo b = 0,9392 e r2 = 
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0,8624 (Figura 40b ). No período seco, observou-se a mesma tendência de melhoria nas 

estimativas a partir dos dados da EMC e piora nas estimativas a partir de dados da EMA, 

sendo a subestimativa em ambas da ordem de 30% e a precisão de 74%. 

8-.--------------------,,, 

- 7'7 
"0 
e s

o 5"0 

� 4 
� 
� 3 
:E 
ci. 2

ti:i 1 

a) EMC,

- - • Período úrrido
y = 0,9112x 
r2 = 0,7655 

' 

- ·-- - - - - - - - - -- - - ·-

' -

_ 0 � i :::: Período Seco
· y = 0,6194x

r2 = 0,8208 

º----------.--------------

o 2 3 4 5 6 7 8 

ETo Lisimetro (mm.d·1) 

8 -.-------------------

� 7 b) EMA_: ___ -:- ___ r _ _ _  T _ 

6 
.§. 5
o 

4 

3 :E 
:E 

2 
o 

1 w 

o 

o 2 3 4 5 6 7 8 

ETo Lisimetro (mm.d·1) 

Figura 36. Relação entre a ETo estimada pelo método de Penman-Monteith, com dados 

da EMC (a) e da EMA (b), e medida em lisímetro, para o período úmido e 

seco, com dados de Rn estimado por Angstrõm-Brunt na EMC e rjrª por 

Pereira et al. (1998), em Piracicaba, SP. 
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Figura 37. Relação entre a ETo estimada pelo método de Penman-Monteith com dados 

da EMC e medida em lisímetro (a) e desvio relativo da ETo (b), com Rn 

estimada pela equação 22 e r/ra por Pereira et al. (1998), em Piracicaba, SP. 
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Figura 38. Relação entre a ETo estimada pelo método de Penman-Monteith com dados 

da EMA e medida em lisímetro (a) e desvio relativo da ETo (b), com Rn 

estimada pela equação 23 e r/ra por Pereira et al. (1998), em Piracicaba, SP. 
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Figura 39. Relação entre a ETo estimada pelo método de Penmam-Monteith, com dados 

da EMC e da EMA (a) e desvio relativo da ETo (b), com Rn estimada, 

respectivamente, pelas equações 22 e 23 e rjrª por Pereira et al. (1998), em 

Piracicaba, SP. 

4.3.4. Análise global dos métodos de estimativa da ETo 

Na Tabela 4, 5 e 6 são apresentados os índices estatísticos obtidos pelos 

diferentes métodos de estimativa da ETo com as variações na estimativa de Rn e da 

relação rjrª. Essa análise global possibilita uma visão generalizada do desempenho dos 

diferentes métodos tanto no período integral de observações como nos períodos úmido e 

seco. 

Tabela 4. Coeficiente angular (b) e de determinação (r2) da relação entre a ETo estimada 

pelo método de Penman e medida em lisímetro, nos períodos integral, úmido e 

seco, utilizando-se dados da EMC e da EMA, em Piracicaba, SP. 

Estação Rn Período Integral Período Umido Período Seco 
b r2 b r2 b r2 

EMC A-B 1 0,93 0,56 1,18 0,84 0,86 0,86 
Eq.22 1,03 0,56 1,28 0,85 0,96 0,81 

EMA Medida 1,11 0,77 1,31 0,91 1,06 0,90 
Eq.23 1,06 0,66 1,24 0,79 1,01 0,80 

lA-B é o método de Angstrom-Brunt para estimativa da Rn. 
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Figura 40. Relação entre a ETo estimada pelo método de Penman-Monteith, com dados 

da EMC (a) e da EMA (b), e medida em lisímetro, para o período úmido e 

seco, com dados de Rn estimado, respectivamente, pelas equações 22 e 23 e 

rjrª por Pereira et al. (1998), em Piracicaba, SP. 
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Tabela 5. Coeficiente angular (b) e de determinação (r2) da relação entre a ETo estimada 

pelo método de Priestley-Taylor e medida em lisímetro, nos períodos integral, 

úmido e seco, utilizando-se dados da EMC e da EMA, em Piracicaba, SP. 

Estação a. Rn Período Integral Período Umido Período Seco 
b r2 b r2 b r2 

EMC 1,26 A-B 1 1,14 0,79 0,74 0,67 
1,26 Eq.22 1,27 0,85 0,86 0,86 

EMA 1,26 Medida 1,31 0,92 0,97 0,90 
1,26 Eq.23 1,22 0,88 0,91 0,87 

1,00/1,33 Medida 1,03 0,91 
lA-B é o método de Angstrõm-Brunt para estimativa da Rn.

Tabela 6. Coeficiente angular (b) e de determinação (r2) da relação entre a ETo estimada 

pelo método de Penman-Monteith e medida em lisímetro, nos períodos 

integral, úmido e seco, utilizando-se dados da EMC e da EMA, em Piracicaba, 

SP. 

Estação Rn rjr. Período Integral Período Umido Período seco 
b r2 b r2 b r2 

EMC A-B1 FAO- Smith 0,79 0,53 1,03 0,84 0,73 0,86 
(1991) 

Eq.22 FAO- Smith 0,88 0,55 1,11 0,87 0,81 0,83 
(1991) 

A-B Pereira et ai. 0,68 0,44 0,91 0,76 0,62 0,82 
(1998) 

Eq.22 Pereira et al. 0,76 0,44 0,99 0,78 0,69 0,75 
(1998) 

EMA Medida FAO- Smith 0,95 0,75 1,14 0,93 0,90 0,91 
(1991) 

Eq.23 FAO- Smith 0,91 0,67 1,08 0,85 0,86 0,83 
(1991) 

Medida Pereira et al. 0,79 0,60 0,99 0,90 0,73 0,81 
(1998) 

Eq.23 Pereira et ai. 0,75 0,51 0,94 0,86 0,70 0,73 
(1998) 

iA-B é o método de Angstrõm-Brunt para estimativa da Rn.

Observa-se que para a estimativa da ETo a partir de dados da EMC, para o 

período integral, o melhor método foi o de Penman, com Rn estimada pela equação 22, 
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em que obteve-se um b = 1,03 e com r2 = 0,56 (Tabela 4). Para o período úmido, a 

estimativa com dados da EMC que proporcionou melhor ajuste com os dados medidos 

foi aquela a partir do método de Penman-Monteith, utilizando-se Rn estimada pela 

equação 22 e r/r
a 

por Pereira et al. (1998), em que obteve-se b = 0,99 e r2 
= 0,78 

(Tabela 6). No período seco, as melhores estimativas de ETo com dados da EMC foi 

com o método de Penman com b= 0,96 e r2 = 0,81 (Tabela 4). 

Para as estimativas a partir dos dados da EMA, as melhores estimativas de ETo 

no período integral foram a partir do método de Penman-Monteith, com Rn medida e 

r/r
a 

calculado pelo método proposto pela FAO, em que b = 0,95 e r2 = 0,75 (Tabela 6), 

seguido do método de Priestley-Taylor, com Rn medida e a igual a l para o período 

úmido e igual a 1,33 para o período seco, em que obteve-se b = 1,03 e r2 = 0,91 (Tabela 

5). Considerando-se o período úmido, as melhores estimativas foram obtidas a partir do 

método de Penman-Monteith, com Rn medida e r/r
a 

calculada por Pereira et al. (1998), 

com b = 0,99 e r2 = 0,90 (Tabela 6). No período seco, no entanto, as melhores 

estimativas de ETo foram com o método de Priestley-Taylor, com Rn medida e a = 1,26 

(Tabela 5), seguido do método de Penman, com Rn medida, em que b = 1,06 e r2 = 0,90 

(Tabela 4). 

Esses resultados mostram, primeiramente, o quanto é importante determinar 

corretamente a Rn, seja através de medidas ou de estimativas, para que se obtenha 

resultados confiáveis de ETo, haja visto que a Rn é a principal fonte de energia para o 

processo (Rosenberg et al., 1983). Além disso, mostram que apesar de sua formulação 

fisica, o método de Penman-Monteith ainda apresenta restrições na estimativa de ETo, 

especialmente, no que se refere a seus ajustes empíricos, como é o caso da relação r/r
a
, 

que segundo Alves et ai. (1998), é o principal fator limitante à aplicação prática desse 

método em diferentes condições, inclusive de cobertura do terreno. 
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5. CONCLUSÕES

Os resultados do presente trabalho permitem concluir que: 

a) na comparação entre dados meteorológicos obtidos na EMC e na EMA, houve boa

concordância para a temperatura média do ar (T) e para a umidade relativa média do

ar (UR), com b igual a 0,97 e 0,99 e r2 igual a 0,97 e 0,81, respectivamente. Para a

velocidade do vento a 2m (U2m) e radiação líquida (Rn), não houve boa concordância

entre os dados das duas estações, em razão da necessidade de estimar esses elementos

na EMC, tendo a U2m baixa precisão (r2 = 0,57) e a Rn baixa exatidão, com tendência

de subestimativa na EMC da ordem de 23%, configurando-se, assim, como a

principal fonte de diferença entre a ETo estimada com dados das duas estações;

b) a estimativa da Rn na EMC mostrou-se mais precisa e exata quando se utilizou os

métodos de estimativa de regressão linear, com a temperatura e a razão de insolação,

ao invés da associação das equações de Angstrõm-Brunt;

c) os métodos de regressão linear de estimativa da Rn a partir de dados da EMA também

mostraram-se bastante promissores, sendo uma alternativa para as EMA' s que não

possuem o sensor para esse elemento;

d) houve tendência de melhores estimativas da ETo, por qualquer dos métodos

empregados, a partir dos dados da EMA em relação à EMC. Isso se deve,

basicamente, à subestimativa da Rn na EMC, o que pode ser minimizado quando da

utilização dos métodos de regressão linear de estimativa desse elemento;

e) foi observado durante o período analisado dicotomia na série de estimativas, sendo a

ETo por Penman bem estimada no período seco e superestimada no período úmido,

em cerca de 31 %;
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f) utilizando-se o método de Priestley-Taylor observou-se, novamente, estimativas

precisas no período seco e superestimativas no período úmido, da ordem de 31,6%,

quando adotou-se a igual a 1,26;

g) o cálculo de a utilizando ETo medida em lisímetro e Rn medida na EMA, mostrou

que esse parâmetro foi próximo de 1,00 no período úmido, e de 1,33 no período seco,

o que justifica a superestimativa que ocorreu na primeira situação. Quando empregou

se esses valores de a distintamente nos dois períodos, o método de Priestley-Taylor 

proporcionou excelentes estimativas (b = 1,028 e r2 = 0,91); 

h) o método de Penman-Monteith mostrou tendência de melhores estimativas da ETo,

considerando-se o período integral das análises, porém, analisando-se distintamente

os períodos seco e úmido foi observado resultados diferentes dos demais métodos, ou

seja, superestimativa no período úmido e subestimativas no período seco,

respectivamente, da ordem de 14 e 10%;

i) quando empregou-se ao método de Penman-Monteith o cálculo da relação r/r
a

sugerida por Pereira et al. (1998), houve melhoria na estimativa de ETo no período

úmido (b = 0,9977 e r2 = 0,90), porém, piora no período seco, que passou a subestimar

mais a ETo, na ordem de 27%;

j) para a estimativa da ETo no período integral a partir de dados da EMC, o método de

Penman, com Rn estimada pela equação 22, foi o que apresentou os melhores

resultados. Para a estimativa no período úmido, o melhor método foi o de Penman

Monteith, com Rn estimada pela equação 22, e rjrª por Pereira et al. (1998). Para o

período seco, a melhor estimativa foi pelo método de Penman com Rn estimada pelo

método da regressão linear em função da temperatura e da razão de insolação;
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k) para a estimativa a partir dos dados da EMA, no período integral, os melhores

resultados foram proporcionados pelo método de Penman-Monteith, com rjrª

proposto pela F AO, seguido do método de Priestley-Taylor, utilizando a = 1,00 no

período úmido e a = 1,33 no período seco. Considerando-se somente o período

úmido, a melhor estimativa foi a partir do método de Penman-Monteith com rjrª

proposto por Pereira et al. (1998). No período seco, no entanto, a melhor estimativa

foi com o método de Priestley-Taylor (a = 1,26), seguido do método de Penman, o

que sugere a adoção, nesse período, de uma valor de rc igual a zero.



ANEXOS 
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Tabela 7. Média diária dos dados meteorológicos observados na Estação Meteorológica 

Convencional (EMC): temperatura do ar (T); umidade relativa do ar (UR); 

velocidade do vento a 2m (U2m); e número de horas de brilho solar (n), em 

Piracicaba, SP. 

Data T (ºC) UR(¾) U2m 
(m/s) n (horas) 

23/12/95 26,2 76 1,9 9,2 
01/01/96 21,4 80 1,0 1,8 
13/01/96 26,1 80 1,5 8,5 
14/01/96 26,9 69 1,8 11,3 
18/01/96 26,4 78 1,9 8,4 
22/01/96 26,3 75 1,6 11,8 
25/01/96 28,2 68 1,7 10,2 
26/01/96 27,7 75 1,3 7,8 
28/01/96 26,1 68 1,7 12,6 
31/01/96 27,9 75 1,3 10,0 
05/02/96 26,0 81 1,5 3,5 
22/02/96 26,4 75 1,7 7,9 
23/02/96 25,7 79 1, 1 9,6 
02/03/96 25,2 84 2,0 5,4 
11/03/96 22,6 74 1,9 7,6 
13/03/96 23,7 85 1,3 8,6 
14/03/96 25,5 87 1,2 7,1 
17/03/96 23,4 88 1,0 4,4 
21/03/96 24,3 82 2,8 4,7 
22/03/96 24,6 82 1,7 8,8 
24/03/96 25,4 83 1,2 8,5 
25/03/96 25,2 80 1,7 10,2 
26/03/96 25,6 77 1,2 10,1 
28/03/96 25,3 82 1,2 8,2 
03/04/96 26,3 72 1,3 9,9 
04/04/96 25,6 76 2,3 10,0 
06/04/96 25,3 79 1,1 8,8 
07/04/96 25,6 77 1,8 9,2 
10/04/96 25,7 77 1,3 8,0 
13/04/96 24,2 84 1,3 5,9 
15/04/96 25,1 80 1,5 8,3 
18/04/96 19,1 75 2,9 8,9 
19/04/96 17,2 76 3,4 10,l 
20/04/96 19,6 76 2,1 10,3 
26/04/96 21,2 79 2,9 7,0 
27/04/96 20,6 74 3,2 6,1 
29/04/96 21,6 77 l,l 9,1 
30/04/96 20,9 79 1,8 8,5 
04/05/96 19,8 76 1,2 9,8 
17/05/96 19,9 81 1,2 9,5 
24/05/96 19, 1 81 2,8 5,9 
02/08/96 16,2 62 1,1 9,9 
03/08/96 16,4 66 1,3 9,7 
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Tabela 7. Continuação ... 
04/08/96 18,3 57 1,2 9,8 
05/08/96 18,3 59 1,4 10,0 
06/08/96 18,3 62 1,3 9,7 
07/08/96 19,0 66 1,0 9,8 
08/08/96 21,7 67 1,2 8,3 
09/08/96 22,0 58 2,0 5,3 
11/08/96 18.6 85 1,7 1,4 
12/08/96 19,5 80 1,3 6,0 
13/08/96 20,9 83 1,8 8,8 
15/08/96 19, 1 83 2,4 7,6 
16/08/96 14,6 76 2,7 10,2 
17/08/96 16,8 70 1,3 10,1 
18/08/96 17,7 65 1,4 10,4 
19/08/96 18,2 63 1,6 9,3 
21/08/96 19,8 56 1,6 10,4 
22/08/96 20.9 59 1,6 9,3 
23/08/96 21, l 64 1,7 10,3 
24/08/96 21,1 60 2,6 10,4 
25/08/96 21,0 60 1,6 10,5 
26/08/96 23,0 59 2,6 10,4 
27/08/96 24,3 58 1,5 9,2 
28/08/96 23,4 80 2,8 8,1 
29/08/96 22,0 81 2,5 5,9 
30/08/96 23,5 75 1,3 8,4 
31/08/96 24,2 50 3,6 10,l 
02/09/96 21,2 69 1,6 9,5 
04/09/96 20,0 79 1,2 2,8 
07/09/96 19,0 73 2,2 10,3 
12/09/96 17,6 78 2,9 5,9 
13/09/96 21,0 80 1,5 10,0 
14/09/96 21,1 77 1,3 10,2 
15/09/96 21,5 71 0,8 9,7 
17/09/96 20,6 80 3, 1 5,8 
18/09/96 18,4 76 2,8 8,6 
19/09/96 20,8 68 1,2 9,9 
20/09/96 21,3 61 1,4 10,5 
22/09/96 24,0 51 1,3 10,2 
23/09/96 24,2 67 1,6 9,3 
24/09/96 24,5 74 . 2,0 7,6 
26/09/96 23,0 71 3,0 9,2 
27/09/96 23,9 71 2,4 9,1 
28/09/96 20,3 85 1,6 1,4 
29/09/96 22,9 73 1,3 6,7 
30/09/96 23,2 71 2,8 10,0 
04/10/96 21,3 74 1,8 8,9 
07/10/96 22,0 88 2,9 8,2 
08/10/96 21,0 81 2,9 6,7 
09/10/96 22,4 77 2,0 9,6 
11/10/96 24,9 83 0,9 7,9 
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Tabela 7. Continuação ... 
15/10/96 20,4 78 2,9 7,0 
16/10/96 20,6 76 1,5 9,1 
17/10/96 22,8 73 1,1 11,0 
18/10/96 25,0 69 1,4 10,7 
19/10/96 26,0 75 2,7 5,5 
21/10/96 22,4 87 2,7 4,5 
22/10/96 23,1 79 0,9 10,0 
23/10/96 25,3 78 2,5 8,9 
24/10/96 22,4 79 2,2 7,9 
28/10/96 22,5 70 1,4 8,5 
29/10/96 23,7 62 1,2 9,2 
30/10/96 24,3 63 1,5 9,5 
31/10/96 25,2 62 1,9 10,8 
04/11/96 22,8 84 2,9 5, 1 
05/11/96 22,7 72 2,9 11, 1 
06/11/96 23,4 73 1,2 10,6 
07/11/96 25,0 67 1,5 11,4 
08/11/96 25,8 65 1,6 9,1 
09/11/96 25,8 57 1,5 11,9 
10/11/96 25,2 52 1,9 10,9 
11/11/96 26,3 79 1,2 6,1 
12/11/96 25,7 86 1,2 1,8 
22/11/96 19,2 91 3,3 0,0 
23/11/96 21,2 79 1,8 7,0 
24/11/96 21,7 63 1,2 11,3 
25/11/96 22,7 73 2,1 11,5 
26/11/96 21,8 69 3,6 12,0 
27/11/96 22,2 63 3,4 11,7 
28/11/96 22,9 63 2,0 11,7 
29/11/96 22,3 62 0,8 8,7 
30/11/96 21,9 88 0,9 0,6 
05/12/96 25,1 78 2,0 9,5 

06/12/96 25,9 82 1,7 6,8 
08/12/96 24,7 89 0,7 3,2 
09/12/96 25,6 59 1,2 11,4 
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Tabela 8. Média diária dos dados meteorológicos observados na Estação Meteorológica 
Automática (EMA): temperatura do ar (T); umidade relativa do ar (UR); 
velocidade do vento a 2m (U2m); e radiação líquida (MJ.m·2 .d- 1), em
Piracicaba, SP. 

Data T (ºC) UR(o/o) U2m (m.s-1) Rn(MJ.m·2.ct· 1)
23/12/95 25,4 73 2,1 17,03 
01/01/96 22,l 79 1,4 8,67 
13/01/96 25,4 84 1,4 16,83 
14/01/96 26,6 73 1,8 18,40 
18/01/96 25,2 80 1,7 15,89 
22/01/96 25,9 75 1,8 19,05 
25/01/96 27,8 71 1,5 18,13 
26/01/96 27,2 73 1,7 16,61 
28/01/96 26,4 70 1,5 19,29 
31/01/96 26,8 72 1,6 15,62 
05/02/96 25,0 85 1,7 11,44 
22/02/96 25,6 77 1,7 13,76 
23/02/96 25,4 79 1,4 12,73 
02/03/96 24,4 82 2,1 10,18 
I l/03/96 22,8 75 2,0 11,64 
13/03/96 23,l 87 1,6 13,23 
14/03/96 23,6 88 1,4 10,43 
17/03/96 23,2 90 1,3 8,78 
21/03/96 23,5 84 2,2 9,62 
22/03/96 23,6 82 1,8 10,31 
24/03/96 24,3 85 1,4 12,93 
25/03/96 24,4 81 1,6 14,26 
26/03/96 25,4 79 1,4 14,18 
28/03/96 24,5 85 1,2 11,06 
03/04/96 25,8 74 1,6 12,29 
04/04/96 25,7 75 1,6 11,27 
06/04/96 24,7 80 1,2 11,84 
07/04/96 25,2 77 1,8 12,01 
10/04/96 24,5 79 1,5 10,66 
13/04/96 23,8 83 1,3 9,49 
15/04/96 24,4 80 1,7 11,24 
18/04/96 18,3 73 3,2 9,04 
19/04/96 17,0 74 2,6 11,31 
20/04/96 18,9 74 2,1 10,75 
26/04/96 20,0 81 2,5 8,19 

27/04/96 20,0 74 3,1 8,31 

29/04/96 21,2 78 1,4 10,10 
30/04/96 20,6 81 1,8 8,22 

04/05/96 19,2 76 1,4 10,37 
17/05/96 19,I 83 1,4 9,26 
24/05/96 18,l 81 2,5 5,48 

02/08/96 15,5 61 1,2 9,46 
03/08/96 15,6 68 1,4 9,29 
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Tabela 8. Continuação 
04/08/96 17,2 63 1,5 9,72 
05/08/96 17,6 59 1,6 9,03 
06/08/96 17,3 60 1,4 8,75 
07/08/96 18,8 60 1,5 8,48 
08/08/96 20,2 62 1,5 8,46 
09/08/96 22,2 55 2,2 7,19 
11/08/96 17,3 83 2,0 6,80 
12/08/96 18, 1 84 1,9 8,38 
13/08/96 20,0 80 1,5 9,91 
15/08/96 17,8 80 2,1 8,69 
16/08/96 14,6 65 3, 1 10,21 
17/08/96 16,2 70 1,5 10,74 
18/08/96 17,l 67 1,5 10,85 
19/08/96 17,8 65 1,6 11,16 
21/08/96 19,6 59 2,0 10,92 
22/08/96 20,6 56 1,8 10,12 
23/08/96 20,9 59 1,8 10,52 
24/08/96 20,5 61 2,0 11,39 
25/08/96 20,9 57 1,9 11,26 
26/08/96 22,7 55 2,1 11,12 
27/08/96 24,1 56 1,8 10,36 
28/08/96 21,9 71 2,7 9,40 
29/08/96 20,8 72 3,1 9,24 
30/08/96 22,8 68 1,7 10,39 
31/08/96 24,3 59 2,5 11,29 
02/09/96 20,2 71 1,6 11,54 
04/09/96 19,7 80 1,4 7,94 
07/09/96 19,1 75 1,9 13,03 
12/09/96 17,7 80 2,7 9,28 
13/09/96 19,7 79 2,1 12,42 
14/09/96 20,7 77 1,9 13,35 
15/09/96 21,0 75 1,5 13,57 
17/09/96 18,9 81 2,9 9,84 
18/09/96 17,5 73 3,1 12,70 
19/09/96 19,9 69 1,8 13,84 
20/09/96 21, 1 67 1,4 13,29 
22/09/96 23,9 55 1,9 13,14 
23/09/96 24,6 60 2,1 12,48 
24/09/96 23,4 69 2,4 11,25 
26/09/96 22,2 74 2,9 13,74 
27/09/96 22,8 69 3,1 13,42 
28/09/96 20,2 83 1,9 4,78 

29/09/96 22,3 76 1,6 11,68 

30/09/96 22,3 72 2,5 13,96 
04/10/96 21, l 79 1,9 15,20 
07/10/96 20,4 85 2,8 12,53 

08/10/96 20,4 77 2,9 12,01 
09/10/96 22,3 74 2,4 14,26 

11/10/96 23,8 85 1,6 12,67 
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Tabela 8. Continuação ... 

15/10/96 19,3 75 3,4 10,67 

16/10/96 20,0 75 2,1 14,38 

17/10/96 22,7 75 1,4 15,82 

18/10/96 25,0 70 1,9 14,79 

19/10/96 25,0 70 2,5 12,02 

21/10/96 21,3 83 3,0 8,19 

22/10/96 22,8 78 1,5 15,31 

23/10/96 24,4 77 2,3 14,75 

24/10/96 21,7 71 2,8 12,40 

28/10/96 22,2 78 1,9 12,92 

29/10/96 23,3 67 1,5 15,25 

30/10/96 24,5 64 1,8 14,95 

31/10/96 25,8 61 1,9 15,81 

04/11/96 22,2 83 2,5 11,72 

05/11/96 21,8 70 3,0 17,03 

06/11/96 23,2 70 1,9 17,58 

07/11/96 25,0 71 1,6 18,08 

08/11/96 26,3 64 2,3 15,72 

09/11/96 25,7 61 2,0 18,40 

10/11/96 25,6 56 2,0 17,22 

l 1/11/96 25,1 69 2,5 14,70 

12/11/96 24,l 76 1,6 9,30 

22/11/96 19,0 84 3,8 5,56 

23/11/96 20,4 76 2,2 14,82 

24/11/96 21,5 72 1,5 17,06 

25/11/96 22,5 70 2,2 17,16 

26/11/96 21,5 68 3,2 16,27 

27/11/96 21,7 65 3,2 17,01 

28/11/96 22,8 61 2,6 17,51 

29/11/96 22,7 65 1,4 14,97 

30/11/96 21,1 83 1,4 5,31 

05/12/96 24,6 78 2,0 17,20 

06/12/96 25,0 80 1,9 16,35 

08/12/96 23,8 88 1,3 11,54 

09/12/96 25,9 64 1,7 18,55 
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Tabela 9. Evapotranspiração de referência medida em lisímetro (ETo-Lis) e estimada 

pelos métodos de Penman (ETo-P), Priestley-Taylor (ETo-PT) e Penman-

Monteith (ETo-PM), com dados medidos na estação meteorológica 

convencional (EMC), em Piracicaba, SP. 
Data ETo-Lis ETo-P 1 ETo-P2 ETo-PT' ETo-PT• ETo-PM3 ETo-PM6 ETo-PM' ETo-PM' 

mm.d·
1 

23/12/95 4,5 5,6 5,8 5,5 4,4 4,9 5,1 4,1 4,3 

OI/01/96 2,1 3,1 2,8 3,0 2,4 2,7 2,4 2,7 2,4 

13/01/96 4,8 5,1 5,3 5,4 4,2 4,5 4,7 4,1 4,2 

14/01/96 5,4 6,2 6,7 6,0 4,7 5,5 5,9 4,7 5,1 

18/01/96 4,2 5,3 5,5 5,3 4,2 4,6 4,8 4,0 4,1 

22/01/96 4,7 6,1 6,4 6.2 4,9 5,4 5,6 4,7 5,0 

25/01/96 5,6 6,2 6,8 5,9 4,7 5.5 6,0 4,8 5.2 

26/01/96 4,6 5,3 5,6 5,3 4,2 4,6 5,0 4,4 4,7 

28/01/96 5,6 6,4 6,9 6,1 4,9 5,6 6,0 4,8 5,2 

31/01/96 4,6 5.8 6,2 6,0 4,8 5.2 5,5 4,9 5,2 

05/02/96 3,3 3,7 3,9 3,7 2,9 3,3 3,4 3,0 3,1 

22/02/96 4,0 5,0 5,3 4,8 3,8 4,4 4,7 3,8 4,1 

23/02/96 3,7 5,0 5,3 5,3 4,2 4,5 4,7 4,5 4,7 

02/03/96 3,2 3,7 3,9 3,7 2,9 3,2 3,4 2,7 2,8 

11/03/96 3,9 4,1 4,3 3,6 2,9 3,5 3,7 2,9 3,1 

13/03/96 3,4 4,0 4,1 4,2 3,4 3,5 3,7 3,3 3,4 

14/03/96 2,8 3,8 4,0 4,2 3,3 3,5 3,6 3.4 3,5 

17/03/96 2,5 3,0 3,0 3,3 2,6 2,7 2,7 2,5 2,4 

21/03/96 3,1 3,7 3,8 3,4 2,7 3,2 3,3 2,4 2,5 

22/03/96 2,9 4,3 4,5 4,4 3,5 3,7 4,0 3,2 3,4 

24/03/96 3,4 4,2 4,5 4,4 3,5 3,7 4,0 3,6 3,8 

25/03/96 4,1 4,7 5,0 4,7 3,8 4,1 4,4 3,5 3,8 

26/03/96 4,2 4,7 5,1 4,7 3,7 4,1 4,5 3,9 4,3 

28/03/96 3,1 4,1 4,4 4,3 3,4 3,7 3,9 3,6 3,8 

03/04/96 3,7 4,1 4,8 3,6 2,9 3,5 4,2 3,2 3,9 

04/04/96 3,7 4,2 4,9 3,6 2,9 3,6 4,2 2,9 3,3 

06/04/96 3,2 3,6 4,1 3,5 2,8 3,1 3,6 3,1 3,6 

07/04/96 3,5 3,9 4,5 3,5 2,8 3,4 3,9 2,9 3,4 

10/04/96 2,9 3,6 4,2 3,3 2,6 3,1 3,6 2,9 3,4 

13/04/96 2,6 3,0 3,2 2,9 2,3 2,6 2,8 2,4 2,7 

15/04/96 3,4 3,6 4,0 3,4 2,7 3,1 3,5 2,8 3,2 

18/04/96 3,3 3,4 3,8 2,6 2,1 2,8 3,2 2,0 2,3 

19/04/96 3,0 3,3 3,8 2,5 2,0 2,7 3,1 1,8 2,1 

20/04/96 2,8 3,3 3,9 2,8 2,2 2,8 3,3 2,2 2,6 

26/04/96 2,1 3,3 3,6 2,7 2,1 2,8 3,0 2,0 2,2 

27/04/96 2,2 3,4 3,7 2,4 1,9 2,9 3,1 2,0 2,2 

29/04/96 2,5 3,1 3,7 2,9 2,3 2,7 3,2 2,7 3,2 

30/04/96 2,3 3,1 3,6 2,8 2,2 2,7 3,0 2,2 2,5 

04/05/96 2,6 2,4 3,3 2,0 1,6 2,0 2,8 1,9 2,6 

17/05/96 2,6 2,3 3,0 2,l 1,7 2,0 2,6 1,9 2,5 

24/05/96 1,5 2,4 2,7 1,8 1,4 2,0 2,2 1,4 1,6 

02/08/96 3,0 2,5 3,3 1,8 1,9 2,0 2,7 2,0 2,7 

03/08/96 2,7 2,6 3,3 1,9 2,0 2,1 2,7 1,9 2,5 
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Tabela 9. Continuação ... 
04/08/96 4,0 2,9 3,9 1,8 1,9 2,3 3,2 2,1 3,0 

05/08/96 3,5 2,9 3,9 1,9 2,0 2,3 3,2 2,1 2,9 

06/08/96 3,3 2,8 3,7 1,9 2,0 2,3 3,1 2,1 2,8 

07/08/96 3,0 2,7 3,6 2,1 2,2 2,2 3,0 2,2 3.0 

08/08/96 3,3 3,0 3,8 2,3 2,4 2,5 3,2 2,4 3,0 

09/08/96 3,3 3,4 4,0 1,9 2,0 2,9 3,4 2,3 2,8 

11/08/96 2,7 1,9 I,7 1,7 1,8 1,6 1,4 1,3 1,2 

12/08/96 3,0 2,4 2,7 2,1 2,2 2,0 2,2 1,8 2,1 

13/08/96 3,1 2,7 3,2 2,6 2,7 2,3 2,8 2,1 2,5 

15/08/96 3,1 2,6 3,0 2,3 2,4 2,2 2,5 1,6 1.8 

16/08/96 4,1 2,6 3,1 1,9 2,1 2,l 2,5 1,5 1,8 

17/08/96 3,8 2,6 3,3 2,0 2,1 2,1 2,7 1,9 2,5 

18/08/96 3,6 2,8 3,7 2,0 2,1 2,3 3,0 2,0 2,8 

19/08/96 3,8 2,9 3,7 1,9 2,0 2,4 3,1 2,0 2,7 

21/08/96 4A 3,3 4,4 1,9 2,0 2,7 3,7 2,3 3,2 

22/08/96 3,9 3,3 4,3 2,1 2,2 2,7 3,6 2,3 3,1 

23/08/96 4,2 3,3 4,3 2,3 2,4 2,7 3,7 2,3 3,1 

24/08/96 4,4 3,8 4,9 2,2 2,3 3,2 4,2 2,4 3,1 

25/08/96 4,3 3,3 4,5 2,2 2,3 2,8 3,8 2,4 3,3 

26/08/96 4,6 4,1 5,3 2,3 2,5 3,5 4,5 2,7 3,5 
27/08/96 4,5 3,7 4,8 2,4 2,5 3,0 4,1 2,7 3,7 

28/08/96 3,8 3,3 3,9 2,8 2,9 2,8 3,3 2,1 2,5 

29/08/96 3,2 2,9 3,2 2,3 2,5 2,4 2,7 1,8 2,0 

30/08/96 4,2 3,1 3,8 2,7 2,8 2,7 3,3 2,5 3,0 

31/08/96 5,1 5,1 6,6 2,1 2,2 4,5 5,7 3,2 4,0 

02/09/96 3,9 3,8 4,3 3,2 3,4 3,2 3,7 2,8 3,2 

04/09/96 3,4 2,5 2,4 2,3 2,4 2,1 2,0 2,1 1,9 

07/09/96 4,7 3,7 4,2 3,1 3,3 3,1 3,5 2,4 2,7 

12/09/96 3,7 3,1 3,1 2,5 2,7 2,5 2,5 1,8 1,8 

13/09/96 4,0 3,6 3,9 3,5 3,7 3,1 3,4 2,7 3,0 

14/09/96 4,8 3,6 4,1 3,5 3,7 3,1 3,5 2,9 3,3 

15/09/96 4,7 3,5 4,1 3,3 3,5 3,0 3,5 2,6 3,1 

17/09/96 4,2 3,4 3,5 2,8 3,0 2,8 2,9 2,0 2,0 

18/09/96 4,8 3,5 3,8 2,9 3,1 2,9 3,1 2,1 2,2 

19/09/96 5,2 3,7 4,3 3,2 3,3 3,1 3,6 2,9 3,4 

20/09/96 4,8 4,0 4,8 3,1 3,3 3,3 4,0 3,0 3,7 
22/09/96 5,5 4,4 5,6 3,1 3,2 3,6 4,7 3,4 4,4 

23/09/96 5,2 4,2 4,9 3,5 3,7 3,6 4,2 3,2 3,7 
24/09/96 4,4 4,0 4,5 3,4 3,6 3,4 3,8 2,8 3,2 

26/09/96 5,1 4,4 5,0 3,4 3,6 3,8 4,2 2,8 3,1 

27/09/96 5,3 4,3 4,9 3,5 3,7 3,7 4,2 2,9 3,3 

28/09/96 2,5 2,3 2,0 2,1 2.3 1,9 1,7 1.7 1,5 

29/09/96 4,2 3,5 3,8 3,1 3,2 3,0 3,3 2,8 3,1 

30/09/96 5,7 4,5 5,1 3,6 3,8 3,8 4,3 2,9 3,2 

04/10/96 4,6 4,3 4,5 4,0 4,3 3,7 3,8 3,1 3,2 

07/10/96 4,4 4,1 4,0 4,3 4,5 3,4 3,3 2,5 2,4 

08/10/96 4,4 4,0 3,9 3,7 3,9 3,3 3,2 2,4 2,4 

09/10/96 4,5 4,6 4,8 4,4 4,6 3,9 4,1 3,2 3,3 

11/10/96 4,2 4,2 4,3 4,5 4,8 3,8 3,9 3,4 3,5 
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Tabela 9. Continuação ... 
15/10/96 4,5 4.1 4,0 3,6 3,8 3,4 3,3 2,4 2,4 

16/10/96 5,3 4,1 4.3 4,0 4,2 3,5 3,7 3,1 3,2 

17/10/96 5,9 4,7 5,0 4,6 4,9 4.1 4,4 4,1 4,4 

18/10/96 6,3 5,2 5,7 4,8 5,1 4,5 5,0 4,1 4,5 

19/10/96 4,7 4,6 4,9 3,9 4,1 3.9 4,2 3,0 3,2 

21/10/96 3,7 3,4 3,3 3,4 3,6 2.9 2,8 2,1 2,1 

22/10/96 5,1 4,4 4,6 4,6 4,9 3,9 4,1 3,5 3,7 

23/10/96 5,4 5,0 5,3 4,7 5,0 4,3 4,5 3,3 3,5 

24/10/96 4,7 4,3 4,4 4,1 4,3 3,6 3.7 2,9 2,9 

28/10/96 5,0 4,4 4,7 4,0 4.2 3,7 4,0 3,4 3,7 

29/10/96 5,6 4,7 5,3 4,1 4,3 4,0 4,5 3,9 4,4 

30/10/96 6,0 5,0 5,6 4,3 4,5 4,2 4,8 3,8 4,3 

31/10/96 6.2 5.5 6,3 4,6 4,9 4,8 5,4 4,0 4,5 

04/II/96 4,4 4,0 3,9 3,9 4,1 3,4 3,3 2,5 2,4 

05/11/96 6,4 5,7 5,9 5,1 5,4 4.8 5.0 3,5 3,6 

06/11/96 6,5 5,1 5,3 5,1 5,4 4.5 4,7 4,3 4,5 

07/11/96 6,1 5,7 6,2 5,4 5,7 5.0 5,4 4,5 4,9 

08/11/96 6,5 5,5 6,0 4,9 5,2 4,7 5,2 4,2 4,6 

09/11/96 6,9 6,1 7,0 5,3 5,6 5,3 6,0 4,7 5,4 

10/11/96 6,9 6,1 7,0 4,8 5,1 5,2 6,0 4,4 5,1 

11/11/96 5,3 4,5 4,7 4,5 4,8 3,9 4,1 3,8 4,0 

12/11/96 3,5 3,2 3,2 3,3 3,5 2,8 2,9 2,7 2,8 

22/11/96 2,7 2,5 1,9 2,4 2,6 1,9 1,5 1,3 1,0 

23/11/96 5,0 4,2 4,1 4,1 4,3 3,6 3,5 3,0 2,9 

24/11/96 6,4 5,1 5,5 4,8 5,0 4,4 4,7 4,2 4,6 

25/ll/96 6,0 5,5 5,7 5,2 5,5 4,7 4,9 3,8 3,9 

26/11/96 5,5 6,0 6,4 5,1 5,4 5,0 5,2 3,4 3,6 

27/11/96 6,3 6,2 6,7 4,9 5,2 5,2 5,6 3,7 3,9 

28/11/96 6,1 5,7 6,2 5,0 5,3 4,9 5,3 4,0 4,3 

29/11/96 5,2 4,6 4,9 4,3 4,5 3,9 4,2 3,5 3,7 

30/11/96 2,2 2,6 2.2 2,7 2,9 2,3 2,0 2,0 1,8 

05/12/96 5,8 5,4 5,6 5,4 5,7 4,7 4,8 3,9 4,0 

06/12/96 5,7 4,7 4,8 4,9 5,2 4,1 4,2 3,6 3,7 

08/12/96 3,9 3,3 3,3 3,8 4,0 3,1 3,0 2,7 2,7 

09/12/96 7,0 6,0 6,7 5,4 5,7 5,1 5,8 4,9 5,5 

I - Rn estimada por Angstrõm-Brunt; 2 - Rn estimada pela equação 22; 3 - a = 1,26; 4 - a = 1,00 no 
período úmido e a = 1,33 no período seco; 5 - rjr. da FAO e Rn estimada por Angstrõm-Brunt; 6 - rjr. 

FAO e Rn estimada pela equação 22; 7 - rjr. Pereira et al. (1998) e Rn estimada por Angstrõm-Brunt; 8 -
rjr. Pereira et al. (1998) e Rn estimada pela equação 22. 
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Tabela 10. Evapotranspiração de referência medida em lisímetro (ETo-Lis) e estimada 

pelos métodos de Penman (ETo-P), Priestley-Taylor (ETo-PT) e Penman-

Monteith (ETo-PM), com dados medidos na estação meteorológica 

automática (EtvfA), em Piracicaba, SP. 
Data ETo-Lis ETo-P' ETo-P2 ETo-PT1 ETo-PT' ETo-PM5 ETo-PM" ETo-PM7 ETo-PM8 

mm.d-
1 

23/12/95 4,5 6,5 6,6 6,5 5,1 5,6 5,7 4,6 4,6 

01/01/96 2,1 3,3 3,3 3,1 2,5 2,8 2.8 2,6 2,6 

13/01/96 4,8 5,7 5,1 6,4 5,1 5,1 4.5 4,7 4.2 

14/01/96 5,4 6,9 6.3 7,1 5,6 6,1 5.5 5,2 4,7 

18/01/96 4,2 5.7 4,9 6,0 4,8 5,0 4.3 4,3 3.8 

22/01/96 4.7 7.0 6,0 7,3 5,8 6,1 5.3 5,2 4,5 

25/01/96 5,6 7,0 6,1 7,1 5,6 6,2 5.4 5,6 4,9 

26/01/96 4,6 6,4 5,8 6,4 5,1 5,6 5,1 4,9 4,4 

28/01/96 5,6 7,2 6.4 7,4 5.9 6,4 5.7 5,8 5,1 

31/01/96 4,6 6,1 5,6 6,0 4,8 5,3 4.9 4,8 4.4 

05/02/96 3,3 4,1 3,8 4,3 3,4 3,6 3,3 3,1 2.9 

22/02/96 4,0 5,2 5,0 5,2 4,2 4,6 4,4 4,0 3,8 

23/02/96 3,7 4,7 4,6 4,8 3,8 4,2 4,1 3,8 3,7 

02/03/96 3,2 3,9 3,7 3,8 3,0 3,4 3,2 2,8 2,6 

11/03/96 3,9 4,6 4,5 4,3 3,4 3,9 3,8 3,2 3,1 

13/03/96 3,4 4,4 4,1 4,9 3,9 3,9 3.6 3,4 3,2 

14/03/96 2,8 3,6 3,4 3,9 3,1 3,1 3,0 2,9 2,8 

17/03/96 2,5 3,0 2,9 3,2 2,6 2,6 2,5 2,5 2,4 

21/03/96 3,1 3,6 3,5 3,6 2,8 3,1 3.0 2,5 2,4 

22/03/96 2,9 3,8 3,8 3,8 3,0 3,3 3,3 2,8 2,8 

24/03/96 3,4 4,5 4,1 4.8 3,8 4,0 3,6 3,6 3,3 

25/03/96 4,1 5,1 4,8 5.3 4,2 4,5 4,2 3,9 3,7 

26/03/96 4,2 5,2 4,9 5.4 4,3 4,6 4,3 4,2 3,9 

28/03/96 3.1 3,9 3,8 4.1 3,3 3,4 3.4 3,3 3,3 

03/04/96 3,7 4,9 4,8 4,7 3,7 4,3 4,2 3,8 3,7 

04/04/96 3,7 4,5 4,6 4.3 3,4 3,9 4,0 3,5 3,5 

06/04/96 3,2 4,3 4,2 4,4 3,5 3,8 3,7 3,7 3,6 

07/04/96 3,5 4,7 4,6 4,5 3,6 4,1 4,0 3,5 3,4 

10/04/96 2,9 4,1 4,0 4,0 3,2 3,5 3,5 3,2 3,1 

13/04/96 2,6 3,5 3,4 3,5 2,8 3,0 2,9 2,9 2,8 

15/04/96 3,4 4,2 3,9 4,2 3,3 3,7 3,4 3,2 2,9 

18/04/96 3,3 3,9 4,2 3,1 2,5 3,2 3,4 2,2 2,4 

19/04/96 3,0 4,2 4,3 3,8 3,0 3,4 3,5 2,5 2,6 

20/04/96 2,8 4,1 4,2 3,7 2,9 3,4 3,5 2,7 2,8 

26/04/96 2,1 3,2 3,2 2,9 2,3 2,7 2,6 2,0 2,0 

27/04/96 2,2 3,8 3,8 2,9 2,3 3,1 3,1 2,2 2,2 

29/04/96 2,5 3,7 3,7 3,6 2,9 3,2 3,1 2,9 2,9 

30/04/96 2,3 3,1 3,2 2,9 2,3 2,6 2,7 2,2 2,3 

04/05/96 2,6 3,7 3,8 3,6 2,9 3,2 3,2 2,9 2,9 

17/05/96 2,6 3,2 3,2 3,2 2,5 2,7 2,7 2,5 2,5 
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Tabela 10. Continuação ... 
24/05/96 1,5 2,4 2,6 1,9 1,5 2,0 2,1 1,5 1,6 

02/08/96 3,0 3,6 3,8 3,1 3,3 3,0 3,2 2.8 3,0 

03/08/96 2,7 3,4 3,5 3.1 3.2 2,8 2,9 2,6 2.6 

04/08/96 4,0 3,9 4,0 3,3 3,5 3,2 3.3 2.8 2,9 

05/08/96 3.5 3,9 4,1 3,1 3,2 3,2 3,4 2,8 2,9 

06/08/96 3,3 3,7 3,9 3,0 3,1 3,0 3.2 2,8 2.9 

07/08/96 3,0 3,8 4,0 2,9 3,1 3,1 3,3 2,8 2,9 

08/08/96 3,3 3.8 4,0 3,0 3,1 3,2 3,3 2,8 2.9 

09/08/96 3,3 4,3 4,4 2,6 2,8 3,6 3.7 2,9 2,9 

11/08/96 2,7 2,5 2,3 2,3 2,4 2,1 2,0 1,6 1,5 

12/08/96 3.0 2.9 2,9 2,9 3,0 2,4 2,4 2,0 2.0 

13/08/96 3,1 3,5 3,4 3,5 3,7 3,0 2,9 2,7 2,6 

15/08/96 3,1 3.2 3,2 3,0 3.1 2,6 2,7 2,1 2,1 

16/08/96 4,1 4.3 4,6 3,3 3,5 3,4 3,6 2,3 2.5 

17/08/96 3,8 3,8 4,0 3.6 3,8 3.2 3,3 2,8 2.9 

18/08/96 3.6 4,0 4,1 3,6 3,9 3,4 3,5 3,0 3.0 

19/08/96 3,8 4,3 4,3 3,8 4,0 3,6 3,6 3,1 3.1 

21/08/96 4,4 4,8 4,9 3,8 4,0 4,0 4,1 3,2 3.3 

22/08/96 3,9 4,7 4,9 3,6 3,8 4,0 4,1 3,3 3.4 

23/08/96 4,2 4,7 4,8 3,7 4,0 4,0 4,0 3,3 3,4 

24/08/96 4,4 4.9 5,0 4,0 4,3 4,2 4,2 3,4 3,4 

25/08/96 4,3 5,0 5,1 4,0 4,2 4,3 4,3 3,5 3,6 

26/08/96 4,6 5,4 5,4 4,1 4,3 4,6 4,6 3,7 3,7 

27/08/96 4,5 5,1 5,1 3,9 4,1 4,3 4,3 3,7 3,6 

28/08/96 3,8 4,3 4,2 3,4 3,6 3,6 3,6 2,7 2,7 

29/08/96 3,2 4,2 4,1 3,3 3,5 3,5 3,5 2,5 2,5 

30/08/96 4,2 4,4 4,3 3,8 4,0 3,8 3,6 3,2 3,1 

31/08/96 5,1 5,6 5,6 4,2 4,4 4,8 4,8 3,7 3,7 

02/09/96 3,9 4,4 4,3 4,1 4,3 3,7 3,6 3,2 3.1 

04/09/96 3,4 2,9 2,9 2,8 2,9 2,5 2,4 2,3 2.2 

07/09/96 4,7 4,6 4,3 4,5 4,8 3,9 3,6 3,2 3.0 

12/09/96 3,7 3,5 3,4 3,1 3,3 2,8 2,8 2,0 2.0 

13/09/96 4,0 4,4 4,2 4,3 4,6 3,7 3,6 2,9 2,8 

14/09/96 4,8 4,8 4,6 4,7 5,0 4,1 3,9 3,3 3,2 

15/09/96 4,7 4,8 4,5 4,8 5,1 4,2 3,9 3,7 3,5 

17/09/96 4,2 3,7 3,3 3,4 3,6 3,0 2,7 2,1 1,9 

18/09/96 4,8 4,8 4,8 4,3 4,5 3,9 3,8 2,7 2,7 

19/09/96 5,2 5,1 5,0 4,9 5,1 4,4 4,2 3,6 3,5 

20/09/96 4,8 5,0 4,9 4,7 5,0 4,3 4,2 3,9 3,8 

22/09/96 5,5 6,0 5,9 4,9 5,2 5,1 5,0 4,3 4,2 

23/09/96 5,2 5,7 5,6 4,7 4,9 4,9 4,8 4,0 3,9 

24/09/96 4,4 4,9 4,8 4,1 4,4 4,2 4,1 3,3 3,2 

26/09/96 5,1 5,5 5,2 5,0 5,3 4,6 4,3 3,3 3,1 

27/09/96 5,3 5,8 5,5 4,9 5,2 4,8 4,6 3,5 3,3 

28/09/96 2,5 2,1 2,1 1,7 1,8 1,7 1,8 1,4 1,5 

29/09/96 4,2 4,4 4,1 4,2 4,5 3,8 3,6 3,3 3,1 
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Tabela 1 O. Continuação ... 
30/09/96 5,7 5,5 5,0 5,1 5,4 4,6 4,2 3,5 3,2 

04/10/96 4,6 5,2 4,7 5,4 5,7 4,5 4,0 3,7 3,3 

07/10/96 4,4 4,3 4,1 4,4 4,7 3,5 3,4 2,6 2,5 

08/10/96 4,4 4,6 4,3 4,2 4,5 3,8 3,6 2,7 2,6 

09/10/96 4,5 5,4 5,1 5,2 5,5 4,6 4,3 3,6 3,4 

11/10/96 4,2 4,4 4,0 4,7 5,0 3,9 3,5 3,4 3,1 

15/10/96 4,5 4,4 4,5 3,7 3,9 3,6 3,6 2,5 2,5 

16/10/96 5,3 5,1 4,9 5,1 5,3 4,3 4,1 3,4 3,2 

17/10/96 5,9 5,6 5,3 5,8 6,1 4,9 4,6 4,4 4,2 

18/10/96 6,3 5,9 5,6 5,6 5,9 5,1 4,8 4,3 4,0 

19/10/96 4,7 5,3 5,2 4,5 4,8 4,5 4,4 3,5 3,4 

21/10/96 3,7 3,3 3,3 2,9 3,1 2,7 2,7 2,0 2,0 

22/10/96 5,1 5,4 5.1 5,6 5,9 4,7 4,5 4,1 4,0 

23/10/96 5,4 5,6 5,1 5,5 5,8 4,8 4,4 3,8 3,5 

24/10/96 4,7 5,2 5.1 4,5 4,7 4,3 4,3 3,2 3,1 

28/10/96 5,0 4,7 4,2 4,7 4,9 4,1 3,6 3,3 2,9 

29/10/96 5,6 5,8 5,6 5,6 5,9 5,0 4,9 4,5 4,4 

30/10/96 6,0 6,1 5,7 5,6 5,9 5,3 4,9 4,5 4,2 

31/10/96 6,2 6,7 6,3 6,0 6,4 5,8 5,4 4,9 4,5 

04/11/96 4,4 4,3 4,0 4,2 4,5 3,6 3,4 2,7 2,6 

05/11/96 6,4 6,6 6,3 6,1 6,5 5,5 5,2 4,0 3,8 

06/11/96 6,5 6,5 6,0 6,5 6,8 5,6 5,1 4,7 4,3 

07/11/96 6,1 6,7 6,0 6,8 7,2 5,9 5,3 5,2 4,6 

08/11/96 6,5 6,8 5,8 6,0 6,4 5,9 5,0 4,7 4,0 

09/11/96 6,9 7,5 6,9 7,0 7,4 6,5 5,9 5,4 4,9 

10/11/96 6,9 7,4 7,0 6,5 6,9 6,4 6,0 5,3 5,0 

11/11/96 5,3 6,2 5,5 5,5 5,9 5,3 4,7 4,1 3,7 

12/11/96 3,5 3,8 3,7 3,5 3,7 3,3 3,2 2,9 2,8 

22/11/96 2,7 2,5 2,6 1,9 2,0 2,0 2,1 1,4 1,4 

23/11/96 5,0 5,3 4,9 5,2 5,5 4,4 4,2 3,5 3,2 

24/11/96 6,4 6,0 5,8 6,1 6,5 5,2 5,0 4,6 4,5 

25/11/96 6,0 6,4 6,2 6,2 6,6 5,5 5,3 4,4 4,2 

26/11/96 5,5 6,5 6,6 5,8 6,2 5,4 5,5 3,8 3,9 

27/11/96 6,3 7,0 6,9 6,1 6,5 5,8 5,7 4,1 4,0 

28/11/96 6,1 7,2 7,0 6,4 6,8 6,1 5,9 4,6 4,5 

29/11/96 5,2 5,8 5,5 5,5 5,8 5,0 4,7 4,5 4,3 

30/11/96 2,2 2,2 2,1 1,9 2,0 1,8 1,8 1,7 1,6 

05/12/96 5,8 6,2 5,8 6,4 6,8 5,4 5,0 4,4 4,1 

06/12/96 5,7 5,9 5,2 6,2 6,5 5,1 4,5 4,3 3,8 

08/12/96 3,9 3,9 3,6 4,3 4,5 3,5 3,2 3,3 3,0 

09/12/96 7,0 7,3 6,7 7,1 7,5 6,4 5,8 5,6 5,1 

1 - Rn medida; 2 - Rn estimada pela equação 23; 3 - a = 1,26; 4 - ex = 1,00 no período úmido e ex = 1,33 

no período seco; 5 - rjr. da FAO e Rn medida; 6 - rjr. FAO e Rn estimada pela equação 23; 7 - rjr. 

Pereira et ai. (1998) e Rn medida; 8 - rjr. Pereira et ai. (1998) e Rn estimada pela equação 23. 
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