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AVALIAÇÃO DO MODELO DE PENMAN-MONTEITH, PADRÃO FAC, 

PARA ESTIMAR A EV APOTRAN:SPI RAÇÃO DE REFER.1::NCI A NAS 

CONDIÇõES CLIMÃTICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

RESUMO 

Autor: JOSÉ GEANINI PERES 

Orientador: Prof. Dr. JOSÉ ANTONIO FRIZZONE 

Co-orientador: Prof. Dr. ANTONIO ROBERTO PEREIRA 

Avaliou-se o modelo de Penman-Mont.ei th. 

parametrizado pela FAO, na estimativa da evapotranspiração 

de referência CETo), padrão grama, medida com evapotrans

pirômetros de drenagem, em três locais do Estado de São 

Paulo. Com a padronização proposta pela FAO (vegetação com 

0,12 m de altura; resitência do dossel igual 
-í

a 69 s m ;

albedo de 23¾), este modelo estimou ETo de forma consis-

tente, -lanto na escala decadi ária quanto mensal. Nes-La

úl-Lima, os valores estimados e medidos apresentaram corre-

lação e concordância superiores àqueles da escala decadiá-

ria. 

O modelo mos-Lrou-se sensivel a variações da 

al -Lura da vege-Lação C h ) e da resistência do dossel C r ) . 
e e 

Assim, procurou-se a melhor combinação desses fatores para 
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as condições dos experimentos. encontrando-se h = 0,06 m e
e 

r = 80 s 
e 

-1 
m que são diferentes da recomendação da FAO.

No entanto, a concordância mais estreita entre valores 

estimados e medidos foi obtida quando se permitiu r vari
e 

ar em função do saldo de radiação solar e do índice de 

área foliar . 

Tomando-se a resistência do dossel como 

incógnita do modelo, verificou-se que, para h = o. 06 m, 
e 

seu valor variou ent.re 300 s m-
1

, no outono-i11verno, e 202

-1 
s m na primavera-ver-ão, enquant.o que, 

estes valores í�oram, respectivamente, 

par a h = O. 1 2 m,
e 

365 e 241 
-1 

s m 

Est.es números, que são aplicáveis tanto à escala decadiá-

ria quanto mensal, devem ser considerados como coeficien-

tes empíricos, sem nenhum significado fisiológico. 
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EVALUATION OF THE FAO PENMAN-MONTEITH MODEL TO 

ESfIMATE THE REFERENCE EVAPOTRANSPIRATION AT THE 

CLIMATIC CONDITIONS OF SÃO PAULO SfATE, BRAZIL. 

Aulhor: JOSÉ GEANINI PERES 

Adviser: Prof. Dr. JOSÉ ANTONIO FRIZZONE 

Co-adviser: Prof. Dr. ANTONIO ROBERTO PEREIRA 

SUMMARY 

An eval ualion of lhe FAO Penman-Monlei lh 

model was performed using lhe grass reference 

evapolranspiralion CETo) measured wilh drainage 

evapotranspirometers, in three localions in the São Paulo 

Slale, Brazil. The model parameterized with the 

hypothetical cr op condi li ons Cfixed crop heighl h = O. 12 

m· 
. 

canopy resistance r = 69 
e 

-j_ 
s m and 23:;.-� of albedo), 

eslimaled f'airly well ETo both at. lhe 10-day and al lhe 

monlhly time scales. The agreement and correlalion wi lh 

lhe rneasured val ues was much bel ler at lhe monlhl y ti me 

scale. 

The model is sensi li ve lo var i ali ons of 

vegetalion heighl Ch ) and canopy resistance Cr ) . The 
e e 

besl combinalion f'ound here, for such variables, was h = 
e 



0. 06 m and r = 80 s 
-1 

m 

xxvii. 

which are dif'fer-ent 

recommendati on. However , the best agr-eement resulted when 

canopy resistance was allowed to vary with lhe nel solar 

radiation and the leaI area índex. 

Taki ng lhe canopy resi slance as unknowr1 OI 

lhe model, at lhe vegelalion heighl oI O. 06 m, i ls val ue 

var i ed bel ween 300 s 

and 202 s 

veget..ation 

-1 
m during 

height.. 

-1 
m 

lhe 

during the Iall-winler 

spring-summer period. 

lhese values 

respect.i vel y, 365 e 241 s m

0.12 m 

-1

season, 

For a

are, 

These numbers are applicable to bolh 10-day 

and lhe mont..hl y scal es and shoul d be consi dered as an 

empirical coef'Iicienl withoul any physiological meaning. 



1 • INTRODUÇÃO 

A evapol.r-anspir-ação, em conjun'Lo com a pr-e

ci pi 'Lação, cons'Li 'Lui -se em um dos pr-i nci pais componen'Les 

do ciclo hidrológico. Por est,a razão, o ent,endiment,o dos 

processos envolvi dos e a capacidade de se es'Limar a sua 

ordem de grandeza são de fundamen'Lal impor-'Lância no plane

jament,o e u'Lilização adequados dos recursos hídricos dis

poníveis na na'Lureza. 

Dentre os diferentes usos dos recursos hí

dricos, a irrigação des'Laca-se pela sua impor'Lância sócio

econ6mica, seja em regiões áridas e semi-áridas, onde é 

obrigatória ou, então, em áreas onde ela é pra'Licada de 

for-ma a complementar- à precipitação no atendimento das 

necessidades hidricas das culturas. 

A quantificação precisa da água evapotrans

pir-ada pelo sistema solo-planta-atmosfer-a é de fundamen'Lal 

importância no planejamento, dimensionafen'Lo e manejo de 

sis'Lemas de irrigação. Apesar dos custos envolvidos nos 

estudos de de'Lerminação das necessidades de água dos pro

jetos serem desprezíveis quando comparados com os seus 
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custos totais, são muitos os proje+Jos que se mostrar-am 

técnica-econorrucamente inviáveis, 

inadequadas da evapolr-anspir-ação. 

devido a estimativas 

Sistemas de ir-r-igação, adequadamente pr-oje-

tados e operados, fornecem água às culturas na quantidade, 

qualidade e momentos adequados. Quando a irrigação se faz 

em quantidade de água inferior às reais necessidades dos 

cultives, estes respondem produzindo abaixo de sua capaci

dade potencial. O mesmo ocor-re se a dosagem aplicada for 

excessiva, devi do à li xi vi ação de nutri entes essenciais e, 

principalmente, pela aer-ação deficiente do sistema radicu

lar. 

A evapotr-anspiração pode ser deterrrunada 

por meio de medidas diretas ou a partir de modelos basea

dos na utilização de dados climáticos. No primeiro grupo 

estão os diferentes tipos de lisimetros e o método do ba

lanço de água no solo, enquanto no segundo, colocam-se os 

modelos meteorológicos, teóricos e empíricos. 

Os métodos diretos, embora forneçam as me

lhores estimativas da evapotranspiração, são de realização 

demorada, dispendiosos e de dificil execução nas condições 

de campo, razões pelas quais são normalmente utilizados 

para calibrar os métodos do segundo grupo. Estas dificul

dades restrigem a sua utilização às instituições de pes

quisa, sendo de uso muito limitado nas condições cotidia

nas da irrigação. 
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Visando superar estas dificuldades, muitos 

métodos teóricos e empiricos foram desenvolvidos para es

timativa da evapotranspiração. Alguns são bastante sim

ples, como o de THORNTHWAITE (1948), que utiliza apenas a 

temperatura do ar como variável climática. Outros, como o 

de PENMAN (1948), possuem um desenvolvimento teórico mais 

refinado, porém demandam um número maior de variáveis cli

máticas para a sua utilização. Entre estes dois extremos, 

encontra-se uma multidão de outros métodos. 

O grande número de métodos teóricos e empi

ricos disponiveis constitui-se em uma facilidade aparente 

aos pesquisadores e projetistas. Estes, muitas vezes, têm 

que se decidir pelo uso um método, sem pleno conhecimento 

de sua gênese, e acabam obtendo resultados nem sempre fi

dedignos. Métodos empi ricos, por exemplo, são excelentes 

para as condições em que foram desenvolvidos, porém deman

dam cuidados nas e:xtrapolações para outras �ondições eda

foclimáticas. 

Procurando sistematizar o uso desses méto

dos, alguns autores e agências de desenvolvimento trouxe

ram ao conhecimento póblico, contribuições técnicas muito 

importantes no estudo do consumo de água pelas plantas. 

JENSEN C 1 973) apresentou uma extensa com-

pilação dos principais métodos utilizados na determinação 

da evapotranspiração, comparando-os em bases mensais. Os 

resultados obtidos são difíceis de serem interpretados, 
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uma vez que não se fez uma distinção clara de qual seja a 

cultura de referência utilizada: alfafa ou grama. 

Nesta mesma linha. porém com resultados 

práticos muito superiores, IXX)RENBOS & PRUITT (1976), mui

to contribuiram na sistematização do cálculo das necessi

dades de água das culturas a partir dos conceitos de eva

potranspiração de referência e coeficiente de cultura. 

Esta publicação, que no nosso meio passou a ser conhecida 

como o BOLETIM 24 da FAO, tornou-se uma referência mundi

al, sendo amplamente utilizada por engenheiros, agrónomos 

e hidrologistas. O sucesso desta publicação deveu-se à 

clareza de sua metodologia e, também, ao grande número de 

tabelas e exemplos de aplicação apresentados pelos auto-

res. 

A partir de 1975, verificou-se um desenvol

vimento acelerado dos recursos computacionais e de instru

mentação, facilitando sobremaneira a coleta e o processa-

menta das informações climáticas. A popularização do com

putador fez com que facilidades como tabelas e ábacos se 

tornassem obsoletas, quando comparadas com as vantagens 

apresentadas pelo processamento de al gor i t..mos. Par al ela -

mente a est..e desenvolvimento. novas pesquisas foram condu

zidas na área das relações solo-planta-água, tornando dis

poniveis informações técnicas adicionais. 

Com base nesta nova realidade, a Food and 

Agriculture Organization CFAO) decidiu-se por uma ampla 

revisão da met..odologia propost..a por DOORENBOS & PRUITT 
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(1976). Os objetivos e procedimentos a serem adotados nes

ta revisão estão apresentados em SMITH (1991). 

A proposta da FAO é ambiciosa e deverá ser 

implementada em duas f" ases. Na primeira. será mant.i da a 

at.ual sistemática de se est..imar a evapot.ranspiração da 

cultura a partir da evapotranspiração de reíerência e coe-

ficientes de cultura. A inovação nesta etapa está na 

adoção do modelo de Penman-Mont.eilh CMONTEITH, 1965) como 

método padrão para estimativa da evapotranspiração de re

ferência. Na segunda fase, que deverá ser implementada nos 

próximos 10 anos, serão abandonados os conceitos de evapo

lranspiração de referência e coeficientes de cultura, pas

sando a evapotranspiração da cultura a ser estimada dire

tamente pelo modelo de Penman-Monteith. através da incor

poração de valores adequados para a resistência aerodinâ

mica e para a resistência do dossel, especiíicas para cada 

cultura. 

A adoção do modelo de Penman-Montei th i m

pl icará no desenvolvimento de pesquisas adicionais com 

vistas a testar a sua validade em diferent.es condições 

climáticas (SMITH, 1991). Nesta linha de atuação, o pre

sente trabalho se propõe a: 

a) avaliar o modelo de Penman-Monteith, padrão 

FAO, como estimador da evapot-ranspiração de ref'erência 

para grama. nas condições climáticas do Estado de São Pau-

lo; e 
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b) t.estar a sensibilidade do modelo a var i açê5es

das caracteristicas da cult..ura de rererência: altura e 

resistência do dossel. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA

THORNTHWAITE (1948) inl,roduziu na lit.erat,u-

ra especializada o t,ermo evapot,ranspiração pot,encial 

CETp), definindo-a como sendo a quant,idade máxima de água 

ut,ilizada por uma extensa área veget,ada, em cresciment,o 

at,ivo, sob condições ót,imas de umidade do solo. 

Quando as condições de cont,or no acima não 

forem verificadas, t,em-se a evapot,ranspiração real CETa), 

que é aquela que ocorre em uma superfície vegetada, inde

pendent,e de sua área e das condições de umidade do solo 

CTHORNTHWAITE, 1948; SEDIYAMA, 1987; VILLA NOVA & 

REICHARDT, 1989� PEREIRA, 1992). 

O conceito evapol,ranspiração da cull,ura 

CETc) foi int,roduzido por DOORENBOS & PRUITT C1975), ca-

ract,erizando-a como sendo a evapot,ranspiração de uma cul

t,ura agronómica, livre de doenças, desenvolvendo-se em uma 

área cultivada de um ou mais hecl,ares, sob condições ot,i

mizadas de solo, incluindo água e fert,ilidade. 

Encontram-se na literalura duas definições 

mais comuns para evapolranspiração de referência: uma re-
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lacionada com a cultura de referência grama CETo) e outra 

com a cultura de referência alfafa CETr). DOORENBOS & 

PRUITI (1975) definiram ETo como sendo a evapolranspiração 

que ocorre em uma extensa superfície de grama, com porte 

de 8 a 15 cm. em crescimento ativo, cobrindo totalmente o 

solo e sem restrição de água. Por sua vez. JENSEN (1973) 

definiu ETr como sendo a evapotranspiração que se verifica 

em uma cultura de alfafa, com 30 a 50 cm de altura. e bor

dadura mínima de 100 m, cultivada sem deficiência hídrica. 

Embora se reconheça que a alfafa possua 

características aerodinâmicas mais representativas da ma

ioria das culturas agronómicas do que a grama, esta última 

é mais utilizada pelo simples falo de a grande maioria das 

estações agromeleorológicas serem gramadas CJENSEN, 1973; 

SMITH 1991). Outro ponto favorável à grama é que ela se 

adapta mais facilmente a diferentes condiçóes climáticas 

do que a alfafa. 

Apesar desta preferência pela grama, auto

res como JENSEN C 1 973) e WRI GTH C 1982) têm desenvol vi do 

intensa experimentação tomando a alfafa como cul lura de 

referência. BURMAN et al. C1983) e CUENCA (1989) alertam 

para a necessidade de não se confundir as metodologias de 

cálculo utilizadas, uma vez que os coeficientes de cultura 

e a cultura de referência mantém estreita relação funcio

nal. 

Procurando superar estas dificuldades, 

SMITH (1991) propós que se adote uma definição padronizada 



9. 

para a evapotranspiração de referência, com vistas, prin-

cipalmente. à utilização do modelo de Penman-Monteith. A 

evapotranspiração de referência seria aquela que ocorre em 

uma cultura hipotética, apresentando as seguintes caracte

risticas fixas: altura de 12 cm, resistência do dossel de 

-1. 
69 s m e poder r ef 1 etor Cal bedo) de 23��-

Esta definição é basicamente a proposta por 

[X)()RENBOS & PRUITT (1975), com a vantagem de não apresen

tar ambiguidades quanto à umidade do sol o, dimensões da 

área-tampão e, principalmente, quanto à espécie vegetal de 

referência. 

Pelas definições anteriores, depreende-se 

facilmente que tanto a evapotranspiração da cultura CETc) 

quanto a de referência CETo ou ETr), ocorrem na forma má

xi ma ou potencial , como salientado por CUENCA C 1989) e 

PEREIRA (1992). 

Um dos procedimentos mais utilizados na 

estimativa das necessidades de água dos cul ti vos envolve 

um processo que se desenrola em duas etapas. Na primeira, 

uma equação empi rica ou semi -empi rica é uti 1 i zada par a 

estimar a evapotranspiração de uma cul lura de referência, 

normalmente ETo ou ETr; na segunda, a evapotranspiração de 

cultura C ETc) é obtida pela multiplicação de ETo ou ETr 

por um coeficiente de cultura CKc) empírico CJENSEN, 1973� 

[X)()RENBOS & PRUITT, 1975). 

De acordo com SMITH (1991), um enfoque al-

ternativo mais vantajoso estaria em conduzir o processo de 
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eslimaliva de ETc em uma só etapa, descartando-se a utili

zação dos coeficientes de cultura. Para lanlo, sugere que 

o modelo de Penman-Monleilh seja adotado como padrão, me

diante utilização de valores adequados de resistência ae

rodinâmica e de resistência do dossel, especificas para 

cada cul lura. 

No enlanlo, a adoção imediata desla sisle

mát.ica simplificadora esbarra nas dificuldades de se con

seguir valores experimentais confiáveis para a resistência 

do dossel, considerando-se os diferentes estádios do ciclo

vegelalivo das culturas e as condições de umidade do solo 

CSMITH, 1991). Apesar destas dificuldades, est.e aut.or pro

põe que a evapotranspiração de referência seja estimada 

pelo modelo de Penman-Monteith, considerado superior aos 

demais. 

A evapotranspiração potencial pode ser de

terminada de diferentes maneiras. De- acordo com BURMAN et 

al. (1983), ela pode ser estimada a partir de medidas di

retas ou de informações climáticas. No primeiro grupo, 

entre outros, estão incluídos os diferentes tipos de lisi

met.ro e o balanço de água no solo; enquant.o no segundo, 

estão enquadrados os modelos teóricos e empíricos, como os 

de PENMAN C 1 948) , THORNTHW AI TE C 1948) , BLANEY & CRI DDLE 

C1950), JENSEN & HAISE (1963), PRIESTLEY & TAYLOR C1972), 

HARGREAVES (1977) entre oulros e, também, evaporimetros 

como o tanque Classe A. 
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Estes métodos, embora estimem a evapotrans-

pi ração pot..encial, necessariament..e não est..imam a mesma 

coisa. Assim, de acordo com BURMAN (1986), o modelo de 

Jensen-Haise estima a evapotranspiração de referência para 

alfafa CETr), enquanto o método de Hargreaves faz o mesmo 

para a grama CETo). 

Procurando sistematizar os procedimentos 

para est.imativa da evapotranspiração de referência para 

grama ETo), DOORENBOS & PRUITT C1976) selecionaram os mé

todos de Penman, de Blaney-Criddle, da radiação e do tan

que Classe A, calibrando-os com os valores medidos da eva

potranspiração de grama, coletados em lisimetros, nos mais 

diferentes climas e regiões. Segundo estes pesquisadores, 

o método de Penman é o que melhor estima ETo, seguido do

tanque Classe A. 

O método de Penman é amplamente utilizado 

porque facilita o entendimento dos processos fisicos da 

evaporação de super!�icies naturais e, também, porque se 

utiliza de informações meteorológicas coletadas em um 

único nivel acima da superficie evaporante CTHOM & OLIVER, 

1977; BRUTSAERT, 1982; LUCHIARI Jr. , 1988). 

Nas condições brasileiras este modelo, nas 

suas dif·erentes versões, tem sido muito utilizado para 

determinação de ETo, como pode ser visto em CAMARGO 

C 1966) , ORTOLANI et al . C 1966) , VI LLA NOVA C 1967) , VI LLA 

NOVA & OMETTO C 1 981) , BARBI ERI C 1 981 ) , SEDI Y AMA C 1 987) , 

SILVA (1989), PERES & SCÃRDUA (1991) e LIMA (1991). 
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A fórmula original de Penman f'oi desenvol-

vida para est.imar os valores médios mensais da evaporação 

de uma superficie de água livre (Eo), a partir de regis

tros climatológicos padronizados como radiação solar, ve

locidade do vento, temperatura e umidade, coletados em um 

único nível. Para relacionar Eo à evaporação verificada em 

uma "vegetação verde, de port,e baixo, cobrindo tol-almenl-e 

o solo e sem qualquer restrição hidrica", ou seja, ETo,

PENMAN (1949) det.erminou fat..ores empíricos Cf) da seguinte 

ordem de grandeza: f = 0,80 para o verão� f = 0,60 para o 

inverno e f = O, 75 como valor médio anual, que permitem 

transformar Eo em ETo at..ravés da expressão: ETo = f•E 

Apesar do modelo original de Penman apre

sentar formidável desenvolvimento teórico e ser basicamen-

te fisico, o mesmo não deixa de ser empírico, vist.o que 

incorpora em sua esl-rul-ura a função velocidade do vento, 

relativa ao t,ermo aerodinâmico da equação CMONTEITH, 

1985). Como a função velocidade do vent.o original aplica

se a uma s"uperí�icie de água livre, DOORENBOS & PRUITT 

C 1975) , a par t.i r de medi das realizadas em 1 i si metros nas 

mais diferentes condições geográficas e climáticas, cali

braram-na para grama, l,ornando-a de uso universal para 

est.imali va de ETo. A maioria das versões conhecidas da 

equação original de Penman resulta de alterações feitas na 

sua função velocidade do vento. 

Para aplicação do modelo original de Pen-

man, duas condições devem ser assumidas. Primeira, que as 
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fontes e sumidouros de calor sensivel e latente ocorram em 

um mesmo plano, a lâmina de uma folha por exemplo. Segun

da, que a pressão do vapor d'água na superficie evaporante 

seja igual à pressão de saturação do vapor d'água à tempe

ratura desta superficie. 

Segundo THOM (1975), o fluxo de calor sen

sivel é originado a partir da superficie das folhas, en

quanto o fluxo de calor latente tem sua origem na evapora

ção da água liquida existente nos espaços i ntercel ul ares 

da folha. De acordo com OKE (1992), a segunda condição de 

aplicação do modelo dificilmente é encontrada na maioria 

das superficies evaporantes. 

Pelo exposto, verifica-se que o modelo ori

ginal de Penman não é um caso geral para estimativa da 

evapotranspiração, mas sim um caso muito particular apli

cado a superficies de água livre, como um lago ou tanque 

Classe A, ou a superfícies molhadas, como uma vegetação 

após uma chuva ou irrigação por aspersão CMONTEITH, 1965; 

THOM, 1975; MONTEI TH , 1980; BRUTSAERT, 1982; MONTEI TH , 

1985; OKE, 1992). A expressão "superfície molhada" signi

fica que a superfície está coberta por um camada infinite

simal de água C van BA VEL, 1967; MONTEI TH & UNSWORTH, 

1990). 

Muitos pesquisadores procuraram superar 

esta falta de generalidade da fórmula de Penman, cabendo a 

MONTEI TH C 1965) a obtenção de uma equação geral válida 

para qualquer tipo de vegetação, sob qualquer condição de 
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estresse hidrico. Ele generalizou o modelo de Penman atra

vés de uma analogia com a Lei de Ohm para os circuitos 

elétricos, introduzindo no termo aerodinâmico duas resis-

téncias à transferência do vapor d'água: a resistência do 

dossel Cr ) e a resistência aerodinâmica Cr ). A primeira, 
a 

como descritora das caracteristicas fisiológicas da planta 

e a segunda, do papel da turbulência atmosférica no pro

cesso de transporte do vapor d'água COKE, 1992). O modelo 

assim desenvolvido passou a ser denominado de Penman-

MonLei Lh. 

A superior-idade do modelo de Penman-

MonLeilh em relação às demais formas derivadas da equação 

original de Penman esLá em que ele leva em conta, além da 

resistência aerodinâmica à dii'usão turbulenta do calor 

sensivel e do vapor- d'água, a resistência estomática ao 

transpor te do vapor d• água C ALLEN et al , 1992) . Segundo 

BRUIN & HOLTSLAG (1982), este modelo constitui-se na mais 

completa expressão teórica para partição da radiação li

quida disponível em uma superficie vegetada, em termos de 

calor sensivel e latente. 

No aspecto operacional, este modelo leva 

vantagens sobre os demais por ser o único que permite es

timar, além da evapotranspiração potencial, a evapotrans

piração real bastando, para tanto, se contar com uma rela

ção funcional entre a resistência do dossel e o potencial 

de água no sol o C GRANT, 1975; MONTEI TH, 1980; HA TFI ELD, 

1988; BEN-ASHER et al. , 1989). 
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Um dos desafios do inicio dos anos 60 era 

desenvolver um mét.odo que considerasse os processos de 

t.ransferênci a em um est.6mato e na at.mosfera i nlerna do

dossel, ou seja, que superasse a disLâ.ncia de conheciment.o 

cientifico entre o comportamento de uma folha e o dossel 

de uma planta. A solução f'oi a encontrada por MONTEITH 

(1965), que assumiu que as trocas de calor sensível e la-

tente (vapor d'água) entre o dossel e a atmosf'era ocorrem 

em uma superficie plana arbitrária, localizada no mesmo 

nivel do sumidouro do fluxo de momento, isto é, o nivel 

d +  z ,  onde d =  deslocamento do plano zero do perfil do 
o 

vento e z = comprimento de rugosidade da vegetação. 
o 

Este modelo é freqüentemente denominado de 

"modelo da folha grande", porque a superficie virtual an

terior é considerada como possuidora das propriedades fi-

siológicas de todas as folhas do dossel CLHOMME, 1991; 

KROON & BRUIN, 1993). De acordo com KROON & BRUIN (1993), 

nenhum processo no int.erior do dossel é levado em conside-

ração. 

TANNER (1968) apresentou objeções teóricas 

ao "modelo da folha grande", argument.ando que as fontes e 

sumidouros para calor sensi vel, latente e fluxo de momento 

podem não est..ar a um mesmo ni vel de referência, ou seja, o 

modelo não 1 eva em consideração a distribuição espacial 

destes fluxos. Acrescentou, ainda, que as boas correlações 

entre a resistência estomática e a resistência do dossel 

derivadas por MONTEITH (1965) são apenas fortuit.as. 
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O modelo de Penman-Montei th, embora tenha 

uma formulação teórica rigorosamente fisica, ser de fácil 

entendimento e demandar para a sua utilização de 

informações climatológicas padronizadas. normalmente cole-

tadas em estações meteorológicas padrões, tem sua 

aplicação pratica limitada pelas dificuldades de se obter 

valores confiáveis e representativos para a resistência do 

dossel, conforme relatado por NORMAN & CAMPBELL (1983). 

MONTEITH (1985), LUCHIARI Jr. (1988), HATFIELD (1988). 

VILLA NOVA & REICHARDT (1989), LUCHIARI Jr. & RIHA (1991) 

e OKE (1992). Autores como BEN-ASHER et al. (1989) afirmam 

que o modelo de Penman-Monteith será de pouco valor práti

co, a não ser que a resistência do dossel venha a ser pa

rametrizada a partir de propriedades conhecidas e de fácil 

mensuração da planta, do solo e da atmosfera. 

Esta dificuldade operacional faz com que 

este modelo seja utilizado principalmente como uma ferra

menta para estimativa da resistência do dossel, quando a 

evapotranspiração é conhecida e não, como seria desejável, 

a situação inversa (RUSSELL, 1980; JACKSON et al .• 1981; 

JOHNS et al . , 1983 • MONTEI TH, 1985; ZHANG & LEMEUR. 1992) . 

As dificuldades para se estimar a resistên

cia do dossel decorrem do fato dela ser uma função compos

ta de mui tos fatores ambientais e bi ol ógi cos , tais como 

radiação solar, déficit de saturação de vapor d'água, dis

ponibilidade de água no solo, indice de área foliar CIAF), 
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idade da planla, enlre oulros, cujos efeit.os individuais 

não são fáceis de serem isolados CM0NTEITH. 1986). 

A est.imat.iva da resist.ência do dossel pode 

ser feila a part.ir de medidas diret.as da resist-ência est.o

mát.ica média, alravés de porômelros de difusão. e do indi-

ce de área foliar da planla, estimado por amostragem. No 

entanlo. est,a é uma tarefa árdua e trabalhosa e. por esta 

razão. denlro dos limit.es dos erros experimenlais, a re-

sist.ência do dossel pode ser det.erminada como residuo da 

aplicação do modelo de Penman-Monteit.h, desde que se co

nheça a evapot.ranspiração Clisimet.ros, razão de Bowen ... ) 

e as variáveis climáticas envolvidas no processo. assegu

rando-se, ainda, que a evaporação do solo seja desprezi-

vel. CM0NTEITH. 1980; SHARMA. 

LUCHIARI Jr., 1988; LUCHIARI Jr. 

1983; M0NTEITH, 1986; 

& RIHA, 1991; 0KE, 1992). 

Segundo ALLEN C1986) e ALLEN et. al. C1989), 

a resistência do dossel para uma cultura bem irrigada pode 

ser obtida dividindo-se a resistência est.omát.ica minima, 

medida em folhas individuais por meio de porómetros de 

difusão, pela metade do i ndi ce de área foliar C I AF). De 

acordo eles, este ajustamento do IAF serve para levar em 

conta o falo de soment.e a parte superior de uma cul lura 

densa ser ali va no t.ransporle de calor sensi vel e vapor 

d'água e na absorção da radiação solar. M0NTEITH (1981) e 

SHARMA (1983) sugerem que a resistência est.omática minima 

-1 
é da ordem de 100 s m . Segundo M0NTEITH (1986), os valo-

res da resi st.ênci a do dossel assim obt.i dos são equi val en-



18. 

tes aos estimados pelo método residual. através da aplica

ção do modelo de Penman-Monteith. 

Evidências experimentais têm mostrado que 

ocorre melhoria nas estimativas da evapotranspiração pelo 

modelo de Penman-Monteith. quando se adota valores da re

sistência do dossel variáveis com a radiação liquida dis

ponivel. Esta variação leva em consideração os efeitos de 

intensidade da luz solar e o comprimento do dia CALLEN, 

1986). 

O modelo de Penman-Monteith torna-se seme-

lhante ao original de Penman, 
-1 

quando se faz r = O s m e
C; 

se substitui a função velocidade do vento pelo inverso da 

resistência aerodinâmica. Neste caso, ele serve para esti-

mar a evaporação de uma superfície de água livre, que não 

é o caso da evapotranspiração potencial das culturas. Es

tas. mesmo sob condiç�es ótimas de umidade, apresentam uma 

resistência do dossel mensurável, diferente de zero, sendo 

naturalmente denominada de resistência do dossel à evapo-

transpiração potencial (JACKSON et al. . 1981; JACKSON, 

1983; MONTEITH, 1986) 

Contrariament.e a esta afirmação, van BAVEL 

(1967) observou que até um potencial matricial de 4 bar a 

evapotranspiração da alfafa ocorreu à taxa potencial. in-

dicando não haver controle do consumo de água pelos estó-

matos da plant..a, implicando em que r �  O 
C; 

-1 
s m Esta evi -

ciência experimental foi ratificada por van BAVEL & EHRLER 

C 1968) e JOHNS et al . C 1983) . SLABBERS C 1977) utilizou 



r = O s 
e 

-1 

m para est.imar a evapot.r anspi ração pot.enci al 
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de

várias culturas agricolas, obtendo boa correlação com os 

valores medidos em lisimetros de drenagem. 

Os valores conhecidos de r para as dii'e-

rentes culturas est.ão ao redor de 20 s m-
1 

para solos pró

ximos à capacidadede campo, aument.ando à medida que a umi

dade do solo diminui. Este fato evidencia a necessidade de 

se pesquisar o comportamento dest.a resist.ência em função 

da disponibilidade de água no solo. Esta paramet.rização de 

r ,  para condições ót.imas e de rest.rição de água no solo, 
e 

permit.irá que se est.ime a evapot.ranspiração real diret.a

mente a partir do modelo de Penman-Montei t.h CHATFIELD, 

1988). 

MONTEITH (1985) sugere que se adot.e r = 50 
e 

-1 
s m para a determinação da evapot.ranspiração potencial 

das plant.as cultivadas. Est.e valor concorda com os apre-

sentados por OKE C 1992) , list.ados a seguir: grama 70 

-1 

s m 

-1 

s m

culturas agricolas 50 s 

Trabalhando com 

e fl orest.as 80 a 150 

g cul t.uras irrigadas, 

O'TOOLE & REAL (1986) encontraram valores de r variando 
e 

de 14 s 
-1 

m (arroz) até 69 s m-
1 

Ci'igueira), sendo que 7 

das 

69 s 

culturas 

-1 

m 

est.udadas apresent.aram r 
e 

ent.re 32 e 

Para a cultura do t.rigo irrigado na região 

de Planalt.ina-DF, LUCHIARI Jr . & RIHA C1991) encont.raram 

que r variou de 50 a 100 s m-
1 

no dia imediat.amente ant.e-
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rior à irrigação, enquant.o a variação foi de 16 a 60 
-:1 

s m

um dia após. Em ambos os casos, r cresceu rapidamente a 
e 

partir do meio da tarde, chegando a valores superiores a 

-1 
200 s m após as 16 horas.

RUSSELL (1980), trabalhando com cevada e 

pastagem durante 3 anos, no verão, encontrou que r leve 
e 

grande variação nesse per iodo, oscilando de 16 a 200 

-1
s m • sendo maior nos anos mais secos e crescente à medi-

da que as plantas amadureciam.

Também com cevada, GRANT (1975) observou 

que no inicio da implantação da cultura, quando esta não 

cobria t.olalmenle o solo, r 
e 

foi da ordem de 100 s 
-1

m

valor este também verif'icado quando a cul lura entrou em 

fase de amadureci menlo. No i nler valo destas condi çêSes. 

quando a cul t.ura cobri a t.ot.al mente o sol o, det.ermi nou-se 

r = 

e 

36 
-1 

s m

BRUIN & HOLTSLAG (1982) det.erminaram a re-

sislência do dossel para grama em duas condiçêSes climát.i-

cas, normal e seca, e verificaram que r variou considera
e 

velmenle na faixa de 20 a 280 s m-1
. No periodo normal, r

e 

t.eve um valor ti pico de 60 

variação f'oi de 100 a 260 s

-1 

s m 

-1 

enquanto no seco esta

JOHNS el al . C 1983) , lr abal hando com grama 

sob condiçêSes ambientais controladas e solo na capacidade 

de campo, encontrou que ETo foi mais influenciada pelas 

condi çêSes ambi ent.ai s do que pelas condi çêSes f' i si ol ógi cas 

da planta. Para grama com altura média de 5,0, 6,5 e 8,0 
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cm os valores médios de r foram, respectivamente, de 40, 
e 

30 
-1 

e 15 s m ou seja, diminuiram à medida que a área

foliar aumentou.

Numa cultura de soja, BAYLEY & DAVIES 

(1981) observaram que 
e 

variou exponencialmente com a 

radiação global. Sob condições não restritivas de água no 

solo, eles encontraram valores de r- entre 25 e 60 
e 

-1 
s m

até quando a radiação global foi igual ou superior a 200 

W m-
2 

C� 400 cal cm-
2 

dia-
1

). Abaixo deste valor, r cr-es
c 

ceu exponencialmente com a diminuição da disponibilidade 

de energia. 

HATFIELD (1985) observou que a resistência 

do dossel para trigo diminui exponencialmente com o aumen

tada radiação global incidente. Para valores de radiação 

global entre 500 e 200 cal 

r variou de 74 a 132 s 
e 

-1 
m 

-2 
cm di a -

1 
C � 250 a 1 00 W m -

2
) , 

Uma vez bem estabelecido o valor da resis-

téncia do dossel Cr- ), o modelo de Penman-Monteith tem se 
e 

mostrado superior- aos demais métodos combinados na estima

tiva da evapotranspiração potencial, para uma ampla varie-

dade de climas e localidades CSLABBERS, 1977; van 2YL & 

J AGER, 1987; ALLEN et al . , 1989; SMITH, 1991 ; LUCHI ARI 

Jr. & RIHA, 1991). 

Adotando r- = 
e 

o s 
-1 

m para deí'ini r- que a 

evapotr anspi r-ação se dava à taxa máxima, SLABBERS C 1977) 

estimou as necessidades de água da beterraba, giras sol , 

alfafa e trigo pelo modelo de Penman-Monteith. Foi obtida 
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boa correlação ent.re os valores estimados e os medidos em 

lisimetros de drenagem e pelo balanço de água no solo. O 

autor realça a importância de se considerar nos métodos 

combinados a rugosidade da cultura, especialmente para 

culturas relativamente altas. 

LUCHIARI Jr . & RIHA (1991) utilizaram este 

modelo para estimar a evapot.ranspiração do trigo nas con

dições edafoclimáticas do Planalto Central brasileiro, 

encontrando que os valores estimativos foram cerca de 6% 

superiores aos medidos pela razão de Bowen, com os quais 

foram altamente correlacionados, em termos horários e diá-

rios. 

Uma função relacionando a resist.ência do 

dossel ao indice de área íoliar e ao déíicit de umidade no 

solo íoi derivada por GRANT -C. 1 975) . Utilizando esta 

relação funcional no modelo de Penman-Monteith, este autor 

obteve boa concordância com os valores medidos diretament.e 

em lisimetros de pesagem e pela razão de Bowen. 

Treze métodos combinados foram testados por 

ALLEN (1985) na estimativa da evapotranspiração de refe

rência para grama CETo) e alfafa CETr), em duas localida-

des de climas opostos árido e úmi do - e comparados os 

resultados com leituras lisimétricas locais. O modelo de 

Penman. com a função velocidade do vento calibrada para as 

condições locais por WRIGHT (1982), apresentou desempenho 

ligeirament.e superior ao de Penman-Monteith, no qual foi 

utilizada uma resistência do dossel r = 50 s 
e 

No en-
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tanto, ambos tiveram comportamento estimativo muito supe-

rior ao método de Penman com a f'unção velocidade do vento 

calibrada por DO()RENBOS & PRUITT (1975). Quando foi utili-

zada uma r = O s 
e 

m-
1 

no modelo de Penman-Montei t-h os re-

sullados obt-idos não apresentaram boa correlação com os 

medidos. 

Van ZYL & JAGER (1987), conduzindo experi-

mentação com trigo sob condições ótimas de umidade e uti-

li zando o modelo de Penman-Montei t,h com r = 33 s m 
-1 

e 

para

estimativa da evapotranspiração potencial, obtiveram alta 

correlação com os valores medidos em lisimetros. Observa-

ram, também, que o modelo f'oi insensi vel à correção da 

est-abilidade at-mosf'ér i ca, f'at-o t-ambém observado por 

LUCHIARI Jr. (1988). 

ALLEN (1986) test-ou 10 variações da equação 

de Penman, em t-rês localidades de caract-erist-icas climáti-

cas di sti nt-as, desde o árido ao úmi do, nas quais estavam 

disponi veis 3 anos de regist.ros climatológicos e de evapo-

transpiração de ref'erência CETo e ETr) obtidos em lisime

tros de pesagem de al t.a precisão. O modelo de Penman

Montei t.h, no qual foram utilizados para a resist.ência do 

dossel valores variáveis em f'unção da radiação solar li

quida e do i ndi ce de área foliar, f'oi o que est.i mou ETo 

com maior precisão, em termos mensais e estacionais. Nesta 

situação, a resistência média do dossel í'oi de 70 
-1 

s m

para um gramado com 12 cm de altura. Quando se adotou

r == O s m-
1 

as estimativas fornecidas pelo modelo, ape
c 
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sar de boas. f'oram menos precisas que as ant,eriores. De 

qualquer f'orma, para t.odos os mét.odos analisados, as de-

ter mi naçê5es mensais apr esent.ar am maior variabilidade do 

que as est.acionais. 

ALLEN et. al. (1989) investigaram 5 varian

t.es da equação de Penman ut.ilizando inf'ormaçê5es climat.oló

gicas e lisimét.ricas de 11 localidades dif'erent.es sit.uadas 

em lat.i t.udes variando de 56
°

S CAust.rália), passando por 

0
°

N (Zaire), at.é 56
°

N (Dinamarca) e altit.udes na t·aixa de 

-30 a 2770 m, abrangendo dif'erentes condiçê5es de clima,

desde o árido até o úmido. O método de Penman-Mont,eit.h f'oi 

o que forneceu as estimat.i vas mais consistent,es de ETo

C r = 69 s m -1.) e de ETr C r = 45 
e e 

-i. s m ), em termos diários

e mensais, seguido pelo de Penman, com f'unção velocidade 

do vent.o calibrada por WRIGHT (1982). 

No geral, a incorporação dos ef'ei t.os da 

área foliar e da altura da veget,ação, através da resis

tência aerodinâmica e resist.ência do dossel, no modelo de

Penman-Monteith, f'az com este modelo est,ime com maior pre

cisão a evapot,ranspiração potencial para uma ampla varie

dade de climas e localidades. Outro aspecto que deve ser 

destacado é que os valores de resistência do dossel calcu

lados pelos algoritmos apresentados por ALLEN (1986) de-

vem ser utilizados para períodos iguais ou superiores ao 

diário. Saliente-se, t.ambém, que os valores est.imados e

medidos da evapot.ranspiração são muit.o sensíveis a altura 

do dossel CALLEN et al. , 1989� ALLEN et. al. , 1992). 
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Nas condições brasileiras, a utilização do 

modelo de Penman-Monteith é bastante restrita e recente, 

podendo ser destacados os trabalhos desenvolvidos por 

FOLEGATTI C1988); AGUIAR NETTO et al. C1993); AZEVEDO et 

al. C1993) e SANTOS el al. C1993). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS

3. 1. Material

3.1.1. Evapolranspiração de re:ferência medidaCETo) 

Esta pesquisa :foi realizada a parl.ir de 

dados experimentais colet.ados em evapot.ranspirómet.ros do 

tipo Thornthwai l,e inst.alados nas estações experiment.ais do 

Inst.i t..ut.,o Agronómico de Campinas CIAC) localizadas em Cam-

pinas c22
°

54'S; 47
°

04'W; 670m). Ribeirão Prel,o C21 ° 11 • S· 
.

47
°

48'W; 620m) e Pindamonhangaba C22
°

58'S; 45
°

25'W; 570m) 

C CAMAR<._::;Q, 1 966) . 

Segundo a cl assi t•i cação cl i mát.,i ca de 

Kôppen, Campinas possui clima Cwa, subt.,ropical com inverno 

seco; Ribeirão Preto t.em clima Aw, tropical com inverno 

seco; e Pindamonhangaba apresent.,a clima do tipo Cwb, l,em-

perado com inverno seco. 
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De acordo com CAMARGO (1966), em cada loca

lidade acima foi inst.alada uma bat.eria de 3 evapot.ranspi

r6metros, consti t.ui dos de caixas de ci ment.o-ami anto com 

0,54 n? de área livre e 0,60 m de profundidade. As caixas 

foram ent.erradas de forma a mant.er uma borda de 8 cm acima 

do ni vel do t.erreno, evi t.ando-se, assim, a ent.rada de água 

oriunda de escoament..o superf'icial, seja das chuvas ou ir

rigações. As caixas f'oram enchidas com a mesma t.erra das 

covas onde foram ent.erradas, manl.endo-se a mesma ordem da 

camada superficial de 20 cm. A terra de enchimento foi bem 

peneirada, visando a sua homogeneização e r et..i r ada de ma -

terial grosseiro. Para f'acilit.ar o processo de drenagem, 

foi colocado em cada caixa uma camada de 8 cm de pedra 

brit.ada e, sobre est.a, uma í'ina camada de areia grossa. A 

água drenada era colet.ada em um fosso próximo aos evapori

metros. 

Tanto os lisimet.ros quanto as àreas circun

vizinhas foram veget.adas com grama batat.ais <Paspal.um. 

notatum. f l.v.eee), mant.i da com al t.ura adequada at.ravés de 

cortes periódicos. Uma bordadura com aproximadamente 10 m 

f'oi mantida de cada lado dos evapot.ranspiromet.ros, e ade

quadament.e irrigados de modo a propiciar condições à ob

t.enção da evapot.ranspiração pot.encial. 

No inicio, os lisimet.ros eram irrigados 

diariament.e pela superf'icie, sendo que, após um período de 

adaptação, as irrigações passaram a ser fei l-as em dias 

al t.er nados, ul-i 1 i zando-se de um volume de água suficiente 
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par a promover uma pequena drenagem. Esta t éc ni c a per mi ti u 

manter o sol o com umidade próxima da capacidade de campo. 

o que era monitorado por meio de t.ensiômet.ros insl-alados a.

diferentes profundidades nas caixas. 

Como pode ser concluido. as informações 

colet.adas nos evapotranspirômet.ros represent-am, de fat.o. a 

evapotranspiração pot.encial de referência CETo). como de-

finido por DOORENBOS & PRUITT (1975). O cálculo de ETo foi 

feito através da equação de conservação de massa: 

ETo = I + P - D ±  ts 

onde: I = irrigação� P = precipit.ação D -- drenagem� e

ts = variação do armazenamento de água. Como a irrigação 

era freqüente e o solo foi mant.ido prat.icament.e na capaci-

dade de campo, a variação do armazenament.o pode ser consi-

derada desprezivel, ou seja, ts � O. 

A evapotranspiração foi coletada em bases 

decadiárias e, posteriorment-e, processada em t.ermos men-

sais. visto o equipament.o ut.ilizado não possuir sensibili-

dade para obtenção de valores diários. Para os efeil,os 

desta pesquisa, os dados originais t·oram submetidos a uma 

triagem, descart-ando-se aqueles considerados suspeitos. 

Estas informações experiment-ais já í�oram 

objeto de est.udos desenvolvi dos anter-ior-ment.e por FERREIRA 

C 1972) • VI LLA NOVA & OMETTO C 1981) , PEREIRA & CAMARGO 

C1989), PEREIRA (1990) e LIMA (1991). 
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3.1. 2. Obtenção dos dados climáticos 

As informações climáticas utilizadas neste 

trabalho foram coleladas Clei luras às 7, 14 e 21 horas) 

pela Seção de Climatologia Agrícola, do Instituto Agronó

mico de Campinas CIAC), nas localidades anteriormenle des

critas, e processadas de acordo com suas normas e procedi

ment.os. Faz exceção, o cálculo da temperatura média diá

ria, aqui definida como sendo a média entre as lemperalu

ras máxima e mínima diária. 

3.2. Métodos 

3.2.1. Cálculo dos parâmelros climáticos 

A palavra padronização é í�undamental no 

processo de revisão da metodologia propost...o pela FAO. Para 

se atingir a uniformização dos procedimenlos de t...rabalho, 

foram desenvolvidos algorilmos para cálculo dos diferentes 

parâmet.ros climáticos, tomando-se como base sua aceit.ação 

geral e simplicidade de uso. Alguns parâmetros t...iveram seu 

valor fixado com base em sua validade global. 
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Os algoritmos a seguir, com exceção do ul.i -

lizado para cálculo da radiação liquida, estão apresenta

dos em SMITH (1991). 

3.2.1.1. Calor latente de vaporização (À)

O calor latente de vaporização da água é 

uma função linear da sua temperatura: 

À = 2 • 501 - C 2 • 361 • 1 O -
3

) T (1) 

onde: 
-1. 

À =  calor latente de vaporização CMJ kg ). 

o 

T = temperatura do ar C C). 

Como o calor latente de vaporização varia 

muito pouco com a temperatura, será adotado um valor úni-

co, tomando-se T = 20
°

c como 
-1.

padrão, A =  2,45 MJ kg 

do vapor 

3. 2.1. 2. Tangen:t..e à curva da pressão de 

saturação do vapor d'água CJD 

A tangente à curva da pressão de saturação 

d'água em função da temperatura pode ser 
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calculada pele expressão: 

4098e 
C2) 

CT+237. 3) 2 

onde: 1:, = tangente à curva de pressão de saturação do va-

por d'água no pont,o dado pela temperatura média 

do CkPa 
o -1. 

ar e ) .

T = temperatura média diária do ar c 
0

c).

e = 
9 

pressão de saturação do vapor d'água à tempera-

lura média diária do ar CkPa). 

3.2.1. 3. Pressão atmos1érica CP) 

A pressão atmos1érica pode ser obtida pela 

seguinte relação termodinâmica: 

onde: P = pressão atmos1érica na altitude Z CkPa). 

P = pressão atmos1érica ao nivelo 

CP = 101,3 kPa).o 

Z = all,itude do local Cm). 

do mar 

C3) 

cz ) 
o 

g = aceleração da gravidade terrestre 

C g = g. 81 m s -z) . 

R = constante uni ver sal dos gases 



T = 
o 

Ol 
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lemperat.ura absolut.a do ar em CK). 

Ulilizando-se a expressão T = 273,16 + T, 
o 

onde 

T = lemperalura média do ar C
°

C) e assumindo-se

que T = 20
°

C em Z .  obtem-se que T = 293,16 K. 
o o 

= gradienle adiabático 

-1 
C a = O. 0066 K m ) .

do ar sat..urado 

Para se evit.ar cálculos excessivos, t..omou-

se um um valor médio Z = 620 m para a al t..i tude das ·Lrês 

localidades. 

Subst..ituindo-se estes valores em (3) resul-

ta que P = 94.19 kPa. 

3.2.1.4. Constante psicromélrica Cy) 

A constante psicrométrica sem venlilação 

forçada foi calculada através da expressão: 

onde: = 

e = 

p = 

-9
y = 10 

e p 

e À 

conslanle psicromélrica CkPa 

calor especi:fico do ar à 

Cc 1,013 kJ kg 
-:1 c-:1) .

o -1 e ). 

pressão 

pressão almosíérica CP = 94,19 kPa). 

(4) 

constant.e 

e = razão entre o peso molecular do vapor d'água e 

do ar at.mosíérico seco Ce = 0,622). 
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À =  calor latente de vaporização CÀ -1

= 2+ 46 MJ kg ) .

Substituindo-se estes valores na expressão 

o -i C4) obtem-se y = 0,0623 kPa C .

3. 2.1. 4.1. Constante psicrométrica 

* 

modificada Cy ) 

Segundo MONTEI TH C 1965) , a constante psi -

crométrica modificada pode ser calculada pela fórmula: 

( : e ) r*= y 1 + , 
(5) 

onde: y*= constante psicrométrica modificada CkPa °C-1).

o -i y = constante psicrométrica CkPa C ).

= resistência do dossel Cs m-1
).

r = resistência aerodinâmica Cs m-1
). a

Substituindo-se na expressão C5) os valores 

padronizados de r = 69 s e 
-1 m Ceq. 22) e r =a 

Ceq. 20), para o padrão grama. se tem que: 

* 

y = y (1 + 0,332 U)2 

208 
u 

2 

-1 s m 

(6) 

onde: U = velocidade média diária do vento medida a 2 m de 
2 

-i al t ur a C m s ) .
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3.2.1.5. Massa especifica do ar Cp) 

A massa especifica do ar atmosí'érico pode 

ser calculada através da equação dos gases ideais: 

onde: 

p = 
T R 

- -3 
p = massa especifica do ar tkg m ). 

P = pressão atmosférica CP = 94,19 kPa). 

R conslanle uni ver sal dos 

T = lemperalura virlual do ar CK). 
V 

(7) 

gases 

Segundo SMITH (1991), a lemperalura virtual 

pode ser aproximada pela seguinte expressão: 

T = T + 275 (8) 

onde: T = lemperalura do ar C
°

C). 

Subslit,uindo-se os valores anl,eriores na 

equação C7), resulla em: 

p = CT+275) 
kg (9)
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3.2.1.6. Pressão de sa�uração do vapor d•á-

gua Ce )s 

A pressão de sa�uração do vapor d'água al

mos:férico pode ser eslimada em t·unção da lemperalura pela 

equação: 

e s = O. 61 08 exp ( 17,27 T 

T + 237,3 ) (10) 

onde: e = pressão de saturação do vapor d'água CkPa). s 

T = �emperalura média diária do ar C
°

C).

3.2.1.7. Pressão alual do vapor d'água Ce)o. 

A pressão alual de vapor pode ser calculada 

conhecendo-se a l-emperalura e a umidade relali va do ar, ou 

seja: 

UR (11) e = 
s 100 

onde: e = pressão atual do vapor d•água CkPa). 

UR= umidade relaliva média diária do ar e 1/o). 



3. 2. 1. 8. Velocidade do vento CU)
2 
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O ajustamento da velocidade do vento obtida 

por instrumentos colocados a alturas direrentes da padrão 

Cz = 2 m) deve levar em consideração a rugosidade da su-

perricie. Admitindo-se que o perril vertical da velocidade 

do vento seja logaritmice, a velocidade a 2 m de altura 

pode ser calculada através da relação: 

u = lJ 
2 z 

Ln ( 2 z - d )
om 

Ln ( z z - d )
om 

C12) 

onde: U = velocidade do vento à altura padrão de 2 m 
2 

-1 Cm s ).

-1 U = velocidade do vento à altura z Cm s ).z 

d = deslocamento do plano zero do perril do vento 

Cm). 

z = comprimento 
om 

de rugosidade 

transrerência de momento Cm). 

equivalente 

z = altura na qual o vento roi medido Cm). 

para 

Os valores de d e z devem ser rererencia
om 

dos a rugosidade da grama. como pode ser visto nas 

equações (16) e C17) adiante. 
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3.2.1 .9. Radiação solar liquida CR) 

A radiação solar liquida CR ) f'oi estimadan 

através das equações desenvolvidas por OMETTO (1981) para 

as condições do Estado de São Paulo. Foram consideradas 

duas épocas do ano: primavera-verão CPV). abrangendo os 

meses de outubro a março. e outono-inverno COI). relativa 

aos meses de abril a setembro. Estas equações f'oram obti

das através de análise de regressão linear simples. a par

tir de valores medi dos da radiação sol ar 1 i qui da C R ) e da 
n 

razão de insolação Cn/N). e valores tabelados da radiação 

solar global na ausência da atmosf'era CQ ).o 

prima ver a -ver ão C PV) 

(13) 

. outono-inverno COI) 

(14) 

onde: R = radiação solar liquida na superf'icie do solon 

Q = radiação solar global na ausência de atmosfera,o 

obtida em tabelas astronómicas em f'unção da épo-

ca do ano e da latitude (cal cm-
2 dia -1.). 
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n = número de horas de insolação medida em heliógra-

fo Ch). 

N = número máximo de horas de insolação, obtido em 

tabelas astronómicas em função da época do ano e 

da latitude Ch). 

-2 -1 

cal cm dia 

Para conversão 

-2 -1para MJ rn dia

dos 

e mm 

valores de em 
r, 

dia-1 podem ser uti-

lizadas as seguintes equivalências de unidade: 

1 cal cm-2 dia -1

1 cal cm-2 dia -1

= 0.041868 MJ m-2 dia-1

= 1 mm dia -i 
59 

3.2.2. Estimativa da resistência aerodinâmica e do 

dossel 

3.2.2.1. Resistência aerodinâmica Cr) 

Segundo ALLEN et al (1989) a resistência 

aer odi nâmi e a pode ser obtida a partir da seguinte 

expressão: 

L
n

(

z - d

) L
n 

(

zh d 

) om oh 
(15) 

K
2 



onde: 
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r = resistência aerodinâmica à transf'erência de ca-

lor sensi vel d•água Cs 
-1 

vapor m ).

z = al lura de medição da velocidade do vento (m).

z = altura de medição da lemperalura e da umidade do

ar (m).

d = deslocamenlo do plano zero do perf'il do venlo 

(m). 

z = comprimenlo 
om 

de rugosidade 

transf'erência de momenlo Cm). 

z = 

oh 
comprimento de rugosidade 

equivalente para 

equivalente para 

transf'erência de calor sensivel e lalente (m). 

K = constante de von Karman CK = 0,41). 

U = velocidade do vento medida à altura z Cm s-1
). 

z 

!)e acordo com MONTEITH (1981) e BRUTSAERT 

(1982) o deslocamento do plano zero Cd) pode ser obtido em 

função da altura média da vegetação.a parlir da seguinle 

expressão: 

onde: h = altura média da vegetação Cm). 
e 

(16) 

BRUTSAERT (1982) sugere que o comprimento 

de rugosidade equivalenle para lransferência de rnomenlo 

Cz ) pode ser estimado em f'unção da al'tura média da vege
om 

tação Ch ) de acordo com a expressão: 
e 

z = 0.123 h 
om e 

(17)



onde: h = altura média da vegetação Cm) 
e 
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Quanto ao comprimento de rugosidade equiva

lente para transferência de calor sensível e vapo1� d'água 

C z ) , MONTEI TH C 1 981) e BRUTSAERT C 1 982) propõem sua es -
eh 

timativa a partir de: 

z = 0.1 z 
oh orn 

ou 

z = 0,0123 h 
oh e 

(18) 

(19) 

Adotando-se uma altura média h = O, 12 m 
e 

par a a grama, como sugeri do por ALLEN et al . C 1989) e 

SMITH (1991) são obtidas as seguintes relaçê5es: 

d =  0,08 m, z = 0,01476 m e  z = 0,001476 m.
om oh 

Padronizando-se a leitura da velocidade do 

vento, da temperatura e umidade para uma altura z = 2m e

substi t.uindo-se os valores para d, z e z em C15), 
cm oh 

a 

resistência aerodinâmica para a grama pode ser obtida pela 

seguinte expressão: 

208 
r = 

o. u
(20)
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3.2.2.2. Resistência do dossel Cr ) 
e 

ALLEN (1986) e ALLEN et al. (1989) sugerem 

que a resistência do dossel de uma vegetação de referên

cia, sob condições adequadas de umidade e em desenvolvi

mento vegetativo ativo, pode ser estimada a parl-i r da re

sistência estomática minima de uma folha Cest6matos aber-

tos) e do índice de área foliar da vegetação. A fórmula 

proposta é a seguinte: 

l 
r = 

e 0.5 IAF 

onde: r = resistência do dossel Cs m-
1
). 

e 

(21) 

r = resistência estomática minima para uma folha. 
l 

Segundo MONTEITH C1981) e SHARMA (1983) pode ser 

adotado um valor r
l
= 100 s 

-1 
m 

IAF = índice de área foliar. Segundo ALLEN et al. 

(1989). quando a vegetação de referência é a 

grama, o IAF é dado pela expressão: 

IAF = 24 h 

onde: h = altura média da vegetação (m) 
e 

(22) 

Adotando-se um valor médio h = O. 12 m par a 
e 

a grama tem-se IAF = 2,88. 

Substituindo-se os valores de r
1

= 100 s 
-1 

m

e IAF = 2,88 em C21), obtern-se o valor da resistência do 

dossel padronizado para grama. Assim, r = 69 s m-
1

. 
e 
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Baseado em evidências experimentais, ALLEN 

(1986) sugere que a resistência do dossel pode ser 

calculada como uma função da radiação solar liquida e do 

indice de área foliar. Para tanto, apresentou a seguinte 

fórmula empirica: 

500 - 0,85 Rn
= (23) 

IAF

onde: = resistência do dossel Cs 
-L

m J. 

Rn radiação liquida (cal 
-2 -1 

= cm dia ) . 

IAF= índice de área foliar , calculado segundo 

equação (22). 

Esta equação foi uli li zada em complementa

ção à equação (21), buscando a parametrização da resistên

cia do dossel a partir de um elemento climático de fácil 

obtenção direta ou indiretamente por algoritmos. 

3.2. 3. Estimativa da evapotranspiração de referên-

eia pelo modelo de Penman-Monteith 

O desenvol v.1. mer1l-o te6r· i co det.al hado do mo-

del o de Penman-Montei -Lh pode ser encon-Lr ado em MONTEI TH 

(1965, 1981, 1985) e \nLLA NOVA & REICHARDT C1989). A re-

prese-.:ntação matemática original do modelo é a seguinte: 



onde: 

p c (e -e )
p s a 

/ r 
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ÃETo = --------------- C25) 

ÃETo = densidade de fluxo de calor latente. 

R = radiação solar liquida na superficie evaporante; 

G = fluxo de calor no solo; À = calor latente de vaporiza

ção; � =  tangente à curva de pressão de saturação do vapor 

d'água; y = constante psicromélrica; p = massa especifica 

do ar atmos:férico; c = calor especifico à pressão cons
P 

lante do ar atmosférico; e = pressão de saturação do vapor 
8 

d'água; e = pressão atual do vapor d'água; r = resistência 
a e 

do dossel; r = resistência aerodinâmica.a 

Uma forma para facilitar o desenvolvimento 

da equação anterior para cálculo da evapotranspir,,._ção de 

referência consiste em dividi-la em dois termos: da radia-

ção ou energético e aerodinâmico. Assim: 

EToM= ET +ET rad aero (26)

onde: EToM = evapotranspiração de re:ferência para grama, 

-1. segundo Penman-Monteith Cmm dia ). 

ET = ter mo da radiação ou energético C mm dia -1.) . rad

ET = termo aerodinâmico C mm dia -1
). aero 

O termo energético pode ser obtido pela 

aplicação da seguinte fórmula: 



onde: 

1ET = CR ra.d A 
y (1 �e)

r, 

+ + 
a 

-j_ ET = termo energético Cmm dia J.rad 
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-G) (27) 

li= tangente à curva de pressão de saturação do 

vapor d'água no ponto dado pela temperatura 

média diária do ar CkPa °C-1J. 

-1. A= calor latente de vaporização CMJ kg ).

y = constante psicrométrica CkPa °C-1J.

r = resistência do dossel C s m-1
). 

r = resistência aerodinâmica Cs m-1).o. 

R = radiação solar liquida à superficie evapo-

G = fluxo de calor no solo CMJ -2 m 1-1.
(1:,. ). 

A ordem de grandeza do fluxo diário de ca-

lor no solo, para periodos iguais ou superiores a 10 ou 20 

dias, é suficientemente pequena, podendo ser desprezada 

nos cálculos CJENSEN, 1973; PEREIRA, 1990� SMITH, 1991). 

Substituindo-se na 

À = 2,45 MJ kg-1., y*= y (1+� e J e 
a 

G = O MJ 

ET = 0,408 
ra.d 

R 
* n 

t,. + y 

equação 

-2 m d.-1.:

(27) 

(28)

onde: O, 408 = fator para conversão de unidades Ckg MJ-1
). 

O Lermo aerodinâmico pode ser calculado 

pela expressão: 



86400 1 
ET = 

p c (e -e ) 
p s a, 

45. 

(29) 
a.ero 

À 

y (1 

r 

+ ;=-)
r 

1::, +
a, 

a 

onde: ET = lermo aerodinâmico (mm dia-1).
aero 

86400 = fator para converter a unidade de tempo se-

gundo Cs) em dia. 

do Ckg 
-3 = massa especi f� i ca ar almosf�ér i co m ) . 

c = calor especifico do ar almosf'ér i co a 

conslanle CMJ kg 
-1 o -1 

e ).

e = pressão de saluração do vapor d'água 
s 

peralura média diária do ar CkPa). 

pressão 

à lem-

e = pressão atual do vapor d•água à temperatura 
a 

média diária do ar CkPa). 

Para os demais parâmetros. são válidas as 

def'inições e unidades de medidas anteriormente descrilas. 

Ceq. 9) 

Subslituindo-se e Ceq.
p 

na equação C29). resulta em: 

ET = 187340,4 
a.ero *

1::, + 'Y r 

4), V 
• 

CT+275) 

Ceq. 6) e p

(30) 

Transportando-se as equações C28) e (30) 

para a equação (26), e tomando-se como padrão a grama, 

cuja resistência aerodinâmica é dada por r = 
a, 

obtem-se a expressão f'inal proposta por SMITH 

EToM = 0,408 
* 

1::, + y 

900 y 
* 

CT+275) 1::, + y 

208 

(1991): 

u 
2 

-1 s m 

(31)
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, cujos parâme�ros e respec�ivas unidades já foram defini

dos. 
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4. RESULTAIX>S E DISCUSSÃO

4.1. Relativos à evapotranspiração de referência esti

mada pelo modelo de Penman-Monteith CEToM). padrão 

FAO. 

4.1.1. Periodicidade decadiária. 

Nas Tabelas 1 • 2 e 3 C Apêndice 1) estão 

apresentados os valores decadiários da evapotranspiração 

de referência medida em lisimetro CETo) e estimada pelo 

modelo de Penman-Monlei th C EToM) . Da Tabela 4 const..am os 

parâmetros estatisticos relativos às equações de regressão 

linear simples entre os valores medidos e estimados da 

evapotranspiração de referência para as 03 localidades 

estudadas. Nas Figuras 1. 2 e 3 estão as representações 

gráficas das correlações entre valores medidos e estima

dos. tomando-se como referencial a rela 1:1. 
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Tabela 4: Número de observações Cn), coef'iciente linear 
Ca), coef'iciente angular Cb), erro padrão da 
est.imat,i va Cs) e coef icient.e de deter-mi nação 
Cr- 2) para as equações de regressão linear sim
ples ent.re os valores decadiários da evapotrans
piração de referência medida CETo) e estimada 
pelo modelo de Penman-Monteith CEToM), em Campi
nas-SP, Ribeirão Preto-SP e Pindamonhagaba-SP. 

EToM = a + b ETo 

b a s r 

Campinas 142 13,033 0,793 6,36 0,663

R. Pret,o 138 18,272 0,513 8,72 0,383

Pinda. 99 10,151 0,593 6,65 0,543

1 = não signif'icat.ivo a 5% de probabilidade 
2 = signiricativo a 5% de probabilidade 
3 = signiricativo a 1% de probabilidade 
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Figura 1: Evapotranspiração de referência decadiária esti
mada pelo modelo de Penman-Monteith CEToM) ver
sus a medida em evapotranspirómetros de drenagem 
CETo) em relação à reta 1:1. Campinas-SP. Perio
do de 1956 a 1959. 
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Figura 2: Evapotranspiração de referência decadiária esti
mada pelo modelo de Penman-Monteith CEToM) ver
sus a medida em evapotranspirómetros de drenagem 
CETo) em relação à reta 1:1. Ribeirão Preto-SP. 
Periodo de 1956 a 1959. 
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Figura 3: Evapo�ranspiração de re1erência decadiária esti
mada pelo modelo de Penman-Mon�eith CEToM) ver
sus a medida em evapotranspirômetros de drenagem 
CETo) em relação à re�a 1:1. Pindamonhangaba-SP. 
Periodo de 1954 a 1956. 
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Da observação da Tabela 4 pode se verificar 

que as eslimat.ivas da evapot.ranspiração de referência 

ajust.aram-se com razoável precisão aos valores medidos, 

conforme pode ser conferido pelos coeficient.es de det.ermi

nação Cr
2

) e pelos erros padrões da est.imat.iva Cs). Também 

deve ser observado que a correlação ent.re os valores est.i

mados e medidos em Campinas-SP most.rou-se bastante estrei-

la, como indicado pelo coeficiente de correlação 

Cr = 0,81), bastante elevado e significativo ao nivel de 

1½ de probabilidade, o mesmo não ocorrendo em Pindamonhan

gaba-SP e Ribeirão Preto-SP. 

O melhor ajuste verificado em Campinas-SP 

pode ser explicado, em parte, pelo fat.o dos evapot.ranspi

r6met.ros ali instalados terem sido operados com maiores 

cuidados do que nas outras duas localidades CCAMARGO, 

1966). Obs.::l'rve-se que em Ribeirão Pret.o-SP foi verificado 

o coeficienl.e de correlação mais baixo Cr = 0,62), porém

significativo ao ni vel de 1 �� de probabilidade, indicando 

que, apesar de ocorrer correlação direta positiva ent.re as 

variáveis envolvidas, o modelo de regressão linear simples 

obtido explica somente pequena parcela da variação t.otal 

verificada. LIMA (1991) trabalhando com estes mesmos da-

dos, na escala decadi ária, e ut.i li zando uma variação da 

fórmula de Penman proposta por VILLA NOVA & OMETTO (1981), 

obteve indice de correlação superior ao aqui citado. 
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As Figuras 1. 2 e 3 mostram que as estima

tivas da evapotranspiração de referência em Ribeirão 

Prelo-SP e Pindamonhangaba-SP apresentaram maior dispersão 

do que aquelas obtidas em Campinas-SP. o que já era pre

vist..o pelos coeficientes de det..erminação e erros padrões 

da estimativa apresentados na Tabela 4. Observando-se as 

Figuras 1, 2 e 3 verifica-se que o modelo superest..imou a 

evapotranspi ração de referência em Campinas-SP, enquant..o 

que, apesar da maior dispersão verificada nas estimativas, 

em Pi ndamonhangaba -SP e Ribeirão Pr et..o-SP, a maioria dos 

pont..os plot..ados alinhou-se segundo a ret..a de isovalores, 

indicando existir um alto grau de concordância entre os 

valores estimados e medidos de ETo. 

O :fato do modelo de Penman-Mont..ei lh ter 

superestimado a evapolranspiração de referência medida em 

Campinas-SP pode ser explicado pela utilização nos cálcu

los de temperaturas anormalment..e elevadas pelo processo de 

urbanização verificado junto à est..ação coletora deste pa

râmetro climálico CCAMARGO, 1966). 

4.1.2. Periodicidade mensal 

Nas Tabelas 6, 6 e 7 C Apêndice 1) estão 

apresent..ados os valores mensais da evapolranspiração de 

referência medida CETo) e est..imada pelos modelos de 



52. 

Penman-Monteith CEToM). Da Tabela 8 :fazem parte os parâme

tros estatisticos relativos às equações de regressão line

ar simples entre os valores medidos e estimados da evapo

transpiração de referência para as 03 localidades estuda

das. Nas Figuras 4, 5 e 6 estão as representações gráficas 

das correlações entre valores medidos e estimados, 

tomando-se como referencial a reta 1:1. 

Tabela 8: Número de observações Cn), coeficiente linear
Ca), coe:ficiente angular Cb), erro padrão da 
estimativa Cs) e coe:ficiente de determinação 
C r 

2
) par-a as equações de regressão 1 i near- sim

ples entre os valores mensais da evapotranspira
ção de referência medida CETo) e estimada pelo 
modelo de Penman-Montei th CEToM), em Campinas
SP, Ribeirão Preto-SP e Pindamonhagaba-SP. 

EToM = a + b ETo 
a s 

Campinas 48 30,58
2 

0,89
3 

12,08 

R. Preto 48 35,10
2 

0,71
3 

17,39 

Pinda. 34 11,56
1 

0,80
3 

13,50 

1 = não signi:ficativo a 5¾ de probabilidade 
2 = significativo a 5¾ de probabilidade 
3 = signi:ficativo a 1¾ de probabilidade 

2 
r-

0,83
3 

0,64
3 

º· 77
3 
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Figura 4: Evapot,ranspiração de referência mensal est,imada 
pelo modelo de Penman-Mont,ei t,h CEToM) versus a 
medida em evapot,ranspirômet,ros de drenagem CETo) 
em relação à ret,a 1:1. Campinas-SP. Periodo de 
1956 a 1959. 
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Figura 5: Evapot,ranspiração de referência mensal estimada 
pelo modelo de Penman-Mont-ei -lh C EToM) versus a 
medida em evapot,ranspirômet,ros de drenagem CETo) 
em relação à ret,a 1:1. Ribeirão Pret,o-SP. Perío
do de 1956 a 1959. 
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Modelo de Penman-Monteith 
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Figura 6: Evapotranspiração de referência mensal estimada 
pelo modelo de Penman-Mont,ei th CEToM) versus a 
medida em evapotranspirõmet,ros de drenagem CETo) 
em relação à reta 1:1. Pindamonhangaba-SP. Pe
riodo de 1954 a 1966.

Pelas informações constantes da Tabela 8. 

verifica-se que na periodicidade mensal houve uma melhoria 

substancial dos indicadores est,at,isticos que avaliam a 

correlação ent,re os valores est,imados por Penman-Mont,eith 

e os medidos nos lisimet.ros. Assim, os coeficientes de 

correlação variaram de um minimo de 0,80 em Ribeirão 

Pret.o-SP at,é um valor máximo de 0.91 em Campinas-SP, ambos 

estat.ist.icarnente signi:ficat..ivos ao nivel de 1:½ de probabi

lidade. 

Outro f'ato a ser destacado é que o erro 

padrão da estimativa também diminuiu. passando de um valor 
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médio apr-oxi mado de O, 67 mm dia -i na per-i odi cidade decadi -

a.ria par-a O, 48 mm dia-
1 

na escala mensal. Esl.es números 

r-eflet.ir-am em uma menor- dispersão dos pont.os em relação à 

reta de isovalor-es. 

Pela observação das Figuras 4, 5 e 6 veri

fica-se que, em Campinas-SP, o modelo superesl.imou a eva

potranspiração de referência, enquant.o que em Pindamonhan-

gaba-SP ela foi subest.imada, embora de f'orma menos 

acent.uada. No caso de Ribeirão Pr-et.o-SP, apesar das est.i

mativas apresent.arem uma dispersão maior- do que nas out.ras 

localidades, elas se alinharam ao longo da ret.a 1:1, indi

cando boa concordância entre os valores medidos e estima-

dos. 

Out.r-o ponto a ser dest.acado, é a maior- dis

persão das esl-i mat.i vas verificada na escala decadi ária em 

relação à mensal, t.r-aduzindo-se eLt coef'icient.es de del.er-

minação mais baixos e erros padrões de est.irnativa mais 

elevados. A explicação par-a esta ocorrência está na inér

cia apresentada pelos evapot.ranspir-ômet.r-os no que se re!�e 

re a sua drenagem, caracterizada por uma ret.enção l-emporá

ria de água livre, viciando os dados coletados. Esta si

tuação t.orna-se mais acentuada se a precipi lação, ou mesmo 

irrigação, ocorrer no final do per-iodo de análise. 
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4.2 Relativos à sensibilidade do modelo de Penman-

Monteith a variações da altura da vegetação e da 

resistência do dossel. 

A maior dificuldade à aplicação prática do 

modelo de Penman-Monteith está na obtenção de valores con

fiáveis e representativos para a resistência do dossel 

Cr ) . 
e 

Na literatura especializada não se encontra uma de-

finição clara acerca do valor de r que, de fato, repre
c 

sente as condições de evapotranspiração potencial. No ge-

ral, 

80 s

são utilizados valores de r na faixa de O a 
e 

-1 

Nesta simulação, foram utilizados valores 

constantes de r ,  aqueles normalmente citados na literatu
c 

ra, da ordem àe O, 20, 
-1

40, 60 e 80 s m além de um valor 

variável, em função da radiação solar liquida e do indice 

de área foliar da vegetação. 

Outro aspecto importante considerado foi o 

valor utilizado para a altura da vegetação Ch), parâmetro 
e 

fisiológico de fundamental importância à parametrizaç�o da 

resistência aerodinâmica e do dossel. Neste estudo foram 

analisadas 02 alturas de vegetação, h = O, 12 m e h = O, 06 
e e 

m, a primeira representando o valor padronizado para grama 

proposto pela FAO CSMITH, 1991) e o segundo por ser mais 

adequado ao porte da grama batatais. 
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A combinação de 06 valores para resist.ência 

e de 02 para a alt.ura da veget.ação result.ou no est.abeleci-

ment.o de 12 formulações al t.ernat.i vas, que per mi li ram t.es-

t.ar a sensibilidade do modelo de Penman-Mont.ei t.h a

variações numéricas dest.es parâmet.ros fisiológicos, faci

lit.ando a escolha da alt.ernat.iva que melhor se ajust.ou à 

evapot.ranspiração de referência medida. 

Na realização dest.a análise de sensibilida

de foram ut.ilizadas as informações levanl,adas por CAMARGO 

(1966), em Campinas-SP, no período de 1956 a 1959. 

A simbologia ut.ilizada nest.e t.ext.o pode 

criar algum t.ipo de problema para seu ent.endiment.o e, des

se modo, os exemplos a seguir procuram cont.ornar as difi

culdades porvent.ura apresent.adas pela not.ação. 

EToM evapot.ranspiração de referência 
0600 

EToM 
1269 

para grama est.imada pelo modelo 

de Penman-Mont.eit.h, consideran-

do uma al lura de veget.ação 

igual a 0,06 m (06) e uma re-

sist.ência do dossel 

-1 
O s m COO). 

igual a

evapot.ranspiração de referência 

para grama est.imada pelo modelo 

de Penman-Mont.eit.h, consideran-

do uma al t.ura de veget.ação 

igual a 0,12 m (12) e uma re

sist.ência do dossel igual a 69 
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s m-
1 

(69). Est,a allernaliva. 

que não faz parle das 12 ante-

riormenle ciladas, representa a 

formulação padronizada pela FAO 

CSMITH, 1991), discutida ante-

riormenle no item 4.1 sob deno-

mi nação de EToM. 

EToM evapolranspiração de referência 
i2VR 

para grama estimada pelo modelo 

de Penman-Monl.ei th, consideran-

do uma al t, ur a de vegetação i -

gual a 0,12 m (12) e uma resis

tência do dossel variável CVR) 

de acordo com a equação 23. 

Nas Tabelas 9 a 16 (Apêndice 2) e 18 a 25 

(Apêndice 2) estão apresent,ados, respeclivamenle, os valo

res decadiários e mensais da evapolranspiração de referên

cia medida em lisimelro de drenagem CETo) e a estimada 

pelo modelo de Penman-Mont.eit..h, considerando dií'erenl.es 

resistências do dossel e diferentes alluras da vegelação. 

Das Tabelas 17 e 26 fazem parle os parâmetros eslatislicos 

relalivos à análise de regressão linear simples entre os 

valores medidos e estimados de evapolranspiração de refe

rência. As representações gráficas das correlações enlre 

as variáveis medidas e eslimadas eslão nas Figuras 7 a 18, 
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escala decadiária, e Figuras 19 a 30, relativas à escala 

mensal. 

Tabela 17: Número de observações Cn), coeficiente linear 

Ca), coeficiente angular Cb), erro padrão da 

estimativa Cs) e coeficiente de determinação 
Cr

2
) para as equações de regressão linear sim

ples entre os valores decadiários da evapotrans
piração de referência medida CETo) e estimada 
pelo modelo de Penman-Monteith CEToM)_ Campinas
SP. Periodo de 1956 a 1959. 

Combinação 

EToM 
0600 

EToM 
0620 

EToM 
0640 

EToM 
0660 

EToM 
0680 

EToM 
OciVR 

EToM 
1200 

EToM 
1220 

EToM 
1240 

EToM 
1260 

EToM 
1269 

EToM 
1280 

EToM 
12VR 

n 

142 

142 

142 

142 

142 

142 

142 

142 

142 

142 

142 

142 

142 

a 

13,38
2 

12.60
2 

8,84
1 

b 

0,88
3 

3 
0,85 

0,77
3 

0,91
3 

0,87
3 

0,84
3 

0,80
3 

3 
0,79 

0,84
3 

s 

7, 41 

6,94 

6,56 

6,23 

6,03 

5,85 

8, 17 

7,50 

6,96 

6,53 

6,36 

6.17 

1 = não significativo a 5% de probabilidade 
2 = significativo a 5% de probabilidade 
s = significativo a 1% de probabilidade 

2 
r 

0,660
3 

0,670
3 

0,678
3 

0,679
3 

0,690
3 

0,616
3 

0,635
3 

0,660
3 

0,660
3 

0,668
3 

0,688
3 
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Tabela 26: Número de observaç�es Cn), coet·icienle linear 
Ca), coeficiente angular Cb), erro padrão da 
estimativa Cs) e coeficiente de determinação 
. 2. 

õ l r J para as equaç· es de regressão linear· si rn-
pl es entre os valores mensais dd. evapol,r anspi r a -
ção de referência medida CETo) e eslimada pelo
modelo de Penman-Monteith CEToM). Campinas-SP. 
Periodo de 1956 a 1959. 

Combinação n a b s 
2 

r 

EToM 
0600 

EToM 
0620 

EToM 
0640 

EToM 
0660 

EToM 
0680 

EToM 
OciVR 

EToM 
i.200 

EToM 
i.220 

EToM 
i.240 

EToM 
i.260 

EToM 
i.269 

EToM 
i.280 

EToM 
i.2VR 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

2,::: ---..,-.,
2 

u,CG 

2 
36,39 

33,77
2 

31,48
2 

30,58
2 

1, 01 
3 

0,94
3 

0,91
3 

0,98
3 

0,94
3 

0,89
3 

14,15 

13, 19 

12, 41 

11,74 

11,47 

10,88 

15,83 

14,44 

13,32 

12,42 

12,08 

11,69 

11,88 

1 = não significativo a 5¼ de probabilidade 
2 = significativo a 5¼ de probabilidade 
3 = signiíicativo a 1¼ de probabilidade 

- 84R
3 

o, :::)

0,794
3 

O, 809
3 

0,821
3 

3 
0,829 

3 
0,855 
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Modelo de Penman-Monteith 
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Modelo de Penman-Monteith 

Figura 9: Evapolranspiração 
mada pelo modelo 

de rererência decadiária esli
de Penman-Monlei lh CEToM ) 

-<=· 

0640 

versus a medida em evapolranspirómelros de dre
nagem CETo) em relação à rela 1:1. Campinas-SP. 

Período de 1956 a 1959. 
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Figura 11:Evapotranspiração 

mada pelo modelo 

de referência decadiária esli

de Penman-Montei th C EToM ) 
0680 

versus a medida em evapotranspirómetros de dre

nagem CETo) em relação à reta 1:1. Campinas-SP. 

Periodo de 1955 a 1959. 
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versus a medida em evapotranspirómetros de dre
nagem CETo) em relação à reta 1:1. Campinas-SP. 

Periodo de 1956 a 1959. 
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Periodo de 1956 a 1959. 
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versus a medida em evapolranspirómelros de dre
nagem CETo) em relação à reta 1:1. Campinas-SP. 

Período de 1956 a 1959. 
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Figura 15:Evapotranspiração 
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versus a medida em evapotranspirómetros de dre
nagem CETo) em relação à reta 1:1. Campinas-SP. 

Periodo de 1966 a 1969. 
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Figura 17:Evapot.ranspiração 

mada pelo modelo 
de referência decadiária est,i

de Penman-Mont-ei th CEToM ) 
1280 

versus a medida em evapot-ranspirómet,ros de dre

nagem CETo) em relação à reta 1:1. Campinas-SP. 
Periodo de 1956 a 1959. 
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de referência decadiária est.i
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Figura 19: Evapotranspiração de referência mensal estimada 

pelo modelo de Penman-Monteith CEToM ) versus 
0600 

a medida em evapotranspir6metros de drenagem 

CETo) em relação à reta 1:1. Campinas-SP. Perio

do de 1966 a 1959. 
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Figura 20:Evapotranspiraç�o de referência mensal estimada 

pelo modelo de Penman-Monteith CEToM ) versus 
OCS20 

a medida em evapotranspirômetros de drenagem 

CETo) em relaç�o à reta 1:1. Campinas-SP. Perio
do de 1966 a 1969. 
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Figura 21: Evapot.ranspiração de referência mensal estimada 

pelo modelo de Penman-Monteith CEToM ) versus 
0640 

a medida em evapotranspirómetros de drenagem 

CETo) em relação à reta 1:1. Campinas-SP. Per-io
do de 1956 a 1959. 
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Figura 22: Evapot.ranspiraçã'.o de ret·eréncia mensal estimada 
pelo modelo de Penman-Mont.eit.h CEToM ) versus 

OCSdO 

a medida em evapot.ranspirômetros de drenagem 

CETo) em relação à reta 1:1. Campinas-SP. Perío

do de 1956 a 1959. 
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Figura 23: Evapolranspiração de referência mensal eslirnada 
pelo modelo de Penman-Monlei lh C EToM ) versus 

0680 

a medida em evapolranspirómelros de drenagem 
CETo) em relação à rela 1:1. Campinas-SP. Perio
do de 1956 a 1959. 
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Figura 24:Evapotranspiração de referência mensal es�imada 

pelo modelo de Penman-Monteith CEToM ) versus 
OCSVR 

a medida em evapotranspirômetros de drenagem 
CETo) em relação à reta 1:1. Campinas-SP. Perio

do de 1966 a 1969. 
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Figura 25: Evapol-ranspiração de referência mensal esl-imada 
pelo modelo de Penman-Monleilh CEToM ) versus 

1200 

a medida em evapol-ranspirõmelros de drenagem 
CETo) em relação à rela 1:1. Campinas-SF-·. Perio
do de 1956 a 1959. 
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Figura 26:Evapot.ranspiração de referência mensal estimada 

pelo modelo de Penman-Mont.ei t.h CEToM ) versus 
1220 

a medida em evapot.ranspirómet.ros de drenagem 
CETo) em relação à ret.a 1:1. Campinas-SP. Perío
do de 1966 a 1969. 
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Figura 27:Evapolranspiração de referência mensal estimada 
pelo modelo de Penman-Monleilh CEToM ) versus 
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i.240 

a medida em evapolranspirômelros de drenagem 
CETo) em relação à rela 1:1. Campinas-SP. Perio
do de 1956 a 1959. 
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Figura 28:Evapotranspiração de referência mensal estimada 

pelo modelo de Penman-Monteith CEToM ) versus 
�260 

a medida em evapotranspirômetros de drenagem 
CETo) em relação à reta 1:1. Campinas-SP. Perío

do de 1966 a 1969. 
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Figura 29:Evapotranspiração de reí�er-ência mensal est.imada
pelo modelo de Penman-Montei th C EToM ) versus 

i280 

a medida em evapotranspirómetros de drenagem 
CETo) em relação à reta 1:1. Campinas-SP .. Perio
do de 1966 a 1969. 

Modelo de Penman-Monteith 

ETo (mrn1 

Figura 30: Evapotranspiração de ref"erência mensal estimada 
pelo modelo de Penman-Monteith CEToM ) versus 

i2VR 

a medida em evapotranspir6metros de drenagem 
CETo) em relação à reta 1:1. Campinas-SP. Per-io
do de 1966 a 1969. 



73. 

As Tabela 1 7 e 26 permitem observar que 

todas as combinações. decadiárias e mensais, incorporando 

a altura da vegetação igual a o. 06 m, correlacionaram a 

evapotranspiração de referência medida de forma mais es

treita do que quando se utilizou h = 0,12 m, como proposto 
e 

pela FA0. 

As Figuras 7 a 11, 13 a 17, 19 a 23 e 25 a 

29 mostram claramente que a altura da vegetação igual a 

0,06 m determina uma menor dispersão das variáveis envol

vidas em relação a reta 1:1. indicando que ela gera esti

mativas mais coerentes com os valores medidos, ratifican-

do, assim, o que era sinalizado pelos indicadores estatis

ticos constantes das Tabelas 17 e 26. A explicação a esta 

ocorrência está no fato do evapotranspirômetros instalados 

em Campinas-SP terem tido seus gramados apa�ados com maior 

freqüência, resultando em uma vegetação de porte mais bai-

xo e uniforme. Assim sendo, esta evidência experimental 

ratifica a importância de se padronizar e manter constante 

a altura da vegetação nos lisimetros de referência, para 

sua utilização futura na equação de Penman-Monteith. 

Outro ponto que deve ser comentado é que 

todas as combinações incorporando h = 0,06 m geram estima
e 

tivas da evapotranspiração de referência mais baixas do 

que aquelas incorporando h = 0,12 m. A explicação a esta 
e 

evidência experimental é dada pelo fato da vegetação mais 

elevada apresentar resistências aerodinâmicas menores do 

que aquelas de menor porte e, por consequência, taxas de 
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evapotranspiração mais elevadas. I)c, ponto de vista aerodi-

nàmico, plantas de port.e mais alt.o apresentam comprimentos 

de rugosidade para transferência de momento e calor CZ e 
orn 

Z ) maiores, implicando em uma superficie de contato mais 
oh 

extensa, o que facilita a sua difusão turbulenta para a 

atmosfera. 

Pelos números apresentados nas Tabelas 17 e

26 pode ser detectado o bom ajustamento ent.re valores me-

didos e estimados na escala mensal, muito superior ao ve-

rificado na escala decadiária. Em termos médios, o coefi-

ciente de correlação e o erro padrão da estimativa mensal 

foram da ordem de 0,833, significativo ao nivel de 1�; de 

probabilidade, 
-1 

e de O, 42 mm di a contra os 0,662 e 0,67 

mm dia-
1 

verificados na escala decadiária. Estes números 

são indicativos da necessidade de se tomar cuidados adi-

cionais quando se utiliza dv escalas de t.empo curtas, es-

pecialmente quando se trabalhar com lisimetros de drena-

gem. 

As combinaçêSes EToM 
0600 

e EToM , 
1.200 

que 

representam as condições de evaporação de uma superficie 

de água livre, foram aquelas que apresentaram as estimati-

vas de ETo menos correlacionadas com os valores medidos, 

confirmando os trabalhos de JACKSON et al. C1981), JACKSON 

(1983) e MONTEITH (1985), donde se conclui que mesmo sob 

condições ótimas de umidade as plant-as ainda apresent-am 

uma resist-éncia do dossel mensurável, contrapondo-se, por-

tanto, às conclusões de van BAVEL (1967), van BAVEL & 
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EHRLER C1968), SLABBERS C1977) e JOHNS eL al. (1983), que 

susl,enl,am não haver conl,role do consumo de água pelas 

planl,as, via esl,ómatos, enquanto o solo esliver bem supri-

do de água. 

Embora HATFI ELD C 1988) tenha sugeri do a 

adoção de uma resistência do dossel de 20 s 
-1 

m como re-

presentat,iva 

combinações 

da evapotranspiração potencial, 

pertinentes CEToM e EToM ) , 
0620 1220 

nas 

as 

duas 

escalas de lempo consideradas, foram as que apresentaram a 

segunda pior correlação entre valores estimados e medidos. 

Est,a evidência exper i menl,al mosl.r a que 20 s m -
1 

é um valor 

mui l,o baixo para a resistência do dossel nas condições 

pot,enciais, o que est,á de acordo com MONTEITH (1985), que 

-1 
sugere um valor minimo de r = 50 s m para est,a sil,uação. 

e 

As Figuras 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25 e 26 

mostram que as combinações que incorporam em sua est,rut,ura 

valores de resistência do dossel enl,re O e 20 s m-
1 

super

est,imaram a evapot,ranspiração de referência, apesar da 

all,a correlação verií�icada, sinalizando que resisl-ências 

do dossel t,ão baixas est,imam valores iguais ou próximos à 

evaporação de uma superfície de água livre. 

Observando-se al.ent,amenl.e as Tabelas 1 7 e 

26, not,a-se a evidência de que foi no inl.ervalo de 40 a 80 

s m-
1 

onde f·oram obtidos os melhores indicadores esl,al,is-

ticos relal.ivos à correlação enl,re valores medidos e est,i

mados. Os acréscimos verif'icados nest,es indicadores são 

marginais em relação aos acréscimos mui to maiores na re-
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si stênci a do dossel, principal mente acima de 60 s 
-:1. 

m 

sinalizando que a resisLência do dossel, que represenLa a 

condição de evapotranspiração potencial, situa-se na faixa 

de 60-80 
-j_ 

s m , o que vem referendar os números de BRUIN & 

HOLTSLAG C1982), ALLEN C1986), ALLEN et al. C1989) e OKE 

(1992). Deve ser salientado, no entanto, que os melhores 

indicadores estatísticos foram oblidos com a combinação 

EToM , ligeiramente superior à EToM . 
0680 0660 

A combinação EToM 
i.269 

que representa a 

padronização proposta pela FAO (SMITH, 1991), forneceu 

valores est.imativos da evapot.ranspiração de referência 

allamente correlacionados com os valores medidos, princi-

palmente na escala mensal, onde foram oblidos coeficiente 

de correlação igual a 0,91, signifivativo ao nivel de 1½ 

de probabilidade, e erro padrão da estimativa da ordem de 

-1. 

O, 40 mm dia , valores estes, mui to próximos aos ci lados 

por ALLEN (1986) e ALLEN et al. (1989). Na escala decadiá-

ria estes números são, respectivamente, 0,81 e 0,64 mm 

-i 

dia . Isto posto, pode se afirmar que a proposição da FAO 

encontra justificaliva técnica nos dados experiment.ais 

aqui reproduzidos. 

As Figuras 1 O , 11, 16, 17, 22, 28 e 29 

mostram que ocorre uma melhoria crescente no nivel de con-

cordância dos valores estimados e medidos, à medida que se 

aumenta o valor da resistência do dossel, independentemen-

te da altura da vegetação. Apesar de apresentar indicado

res estatisticos bastante elevados, significando alta cor-
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relação entre valores estimados e medidos, pode se obser

var que todas as combinações pertinentes às figuras ante-

riores superestimaram a evapotranspiração de referência. o 

que pode ser explicado pela utilização no modelo de tempe

raturas anormalmente elevadas, como já explicado anterior

mente. 

As combinações anteriores utilizam, em sua 

estrutura. uma resistência do dossel constante no tempo, 

desconsiderando os efeitos da radiação solar na abertura e 

fechamento dos estômatos e, por consequência, na resistên

cia do dossel. Assim. quando se relaciona a resistência do 

dossel à disponibilidade de energia, as estimativas obti-

das pelas combinações ETo e ETo apresentam corre-
o<SVR 1.2VR 

lação mais estreita com os valores medidos do que qualquer 

outra combinação constante das Tabelas 1 7 e 26. Um fato 

que deve ser destacado é que, quando se considera a resis

tência do dossel variável com o nivel de energia disponi

vel, a influência da altura da vegetação passa a ser des

pr ezi vel • como pode ser observado pelos coeficientes de 

determinação e erros padrões da estimativa das combinações 

EToM e EToM , considerando-se as duas escalas esca-
06VR 1.2VR 

las de tempo. No entanto, a prova mais cabal das vantagens 

de se parametrizar a resistência do dossel em função da 

radiação solar liquida pode ser vista nas Figuras 12, 18, 

24 e 30, nas quais nota-se que existe uma concordância 

muito grande entre os valores estimados e medidos, carac-

terizada por um alinhamento bastante próximo da reta 1:1, 
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superior a t,odas as combinações ant,eriorment..e avaliadas. 

Desse modo, dentre todas as combinações analisadas, aque

las que incorporam em sua estrutura resistências do dossel 

variáveis são as que f'ornecem est,imali vas com correlação 

mais est..reita e de maior concordância com os valores medi-

dos. Embora de f'orma bast,ant,e ligeira, a combinação 

EToM provê melhor ajust,amento das informações est..ima-
06VR 

das e medidas da evapot..ranspiração de ref'erência do que a 

combinação EToM 
12VR 

4. 3. Relat,ivos à resist..ência do dossel

Quando se conhece a evapotranspiração e as 

variáveis Llimát,icas envolvidas no processo, a resist..ência 

do dossel Cr ) pode ser calculada de f'orma residual pela 
e 

aplicação do modelo de Penman-Mont..ei t.,h, o que foi fei t..o 

nest..a pesquisa com base nas informações de evapot..ranspira

ção de referência medida em Campinas-SP, no periodo de 

1956 a 1959 CCAMARGO, 1966). Foi verificado nos cálculos 

que as diferenças resultant,es da aplicação de informações 

decadiárias ou mensais são irrelevant..es, razão pela qual 

os result,ados e coment..ários a seguir se aplicam indist..in

t..ament..e às duas escalas de t..empo. 

Tomando-se a resistência do dossel como 

incógnit..a do modelo, observou-se que, para a altura da 
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veget-ação igual a 0,06 m, seu valor médio no periodo foi 

da ordem de 300 s 

Cout,ono-inverno); 

-i 
m para 

de 202 

os 

s 

meses de abril 

-i 
m de out-ubro 

a set-embro 

a março 

(primavera-verão), passando por um valor médio anual de 

-1. 

250 s m , sendo que, no caso de h = 0,12 m, est-es valores 
e 

foram, respect,ivament,e, de 365, 241 e 303 s 
-1. 

m Um aspec-

t,o que deve ser salient,ado é a extrema variabilidade tem

poral da resistência do dossel, caract-erizada por coefici-

entes de variação da magni t. ude de 40'.?--�. 

As Figuras 31 e 32 mostram a variação tem

poral da resistência do dossel com a disponibilidade de 

energia solar, observando-se claramente que esta resist-ên-

eia apresent,a-se mais elevada nos meses de menor insolação 

Cabril a set,embro) e mais baixas nos meses onde esta dis-

ponibilidade energética é maior (outubro a março). 

Os números e f'iguras ant-eriores most-ram a 

evidente i nf' 1 uênci a da di sponi bi 1 idade de energia sol ar 

sobre o comportamento numérico da resistência do dossel, 

que cresce à medida que a disponibilidade de energia dimi

nui, ratif'icando, assim, as conclusões de BAYLEY & DAVIES 

C 1981) MONTEI TH C 1981 ; 1 985) e HATFIELD (1985). Estas 

evidências experimentais sinalizam que a adoção de uma 

resistência do dossel única e constante ao longo do tempo, 

não encontra sustentação nos resultados obtidos nesta pes

quisa. 
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Resi::stência. do dossel 
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Figura 31:Variação temporal decadiària média da resistên
cia do dossel, considerando 02 alturas de vege

tação, obtida a partir da aplicação do modelo de 

Penman-Monteith aos valores medidos da evapo

transpiração de referência coletados em 
Carnpinas-SP, no periodo de 1956 a 1959. 
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Figura 32:Variação t.-emporal mensal média da resistência do 
dossel • considerando 02 al t., ur as de veget.-ação. 

obt.-ida a part..ir da aplicação do modelo de 

Penman-Mont.ei t.h aos valores medidos da evapo
t.,ranspiração de re�erência colet.ados em 

Campinas-SP. no periodo de 1966 a 1969. 
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Quando se t,r abal hou com a equação 23 par a 

determinação da resistência do dossel, foi verificado que, 

para h = O, 06 m, ela assumiu valores médios de 259 s m-
1 

e 

nos meses de abril a setembro (outono-inverno); de 174 s 

-1 

m no per iodo de outubro a março (primavera-ver-ão). que

resultaram em um valor médio anual de aproximadamente 219

-1 
s m Par-a a alt,ur-a da vegetação igual a 0.12 m, estes 

valores são exatamente a metade dos anteriores, fat.o de-

corrente da est.rutur-a linear da equação utilizada na esti

mativa da resistência do dossel Ceq. 23). Nos mesmos pe

riodos, constat.ou-se que a radiação solar liquida foi da 

ordem de 150, 
-2 -1 

285 e 21 7 cal cm dia e� 75, 143 e 109 W

-2 
m ) , confirmando numericament.e que resistência do dossel 

aumenta com a diminuição da di sponi bili dade de radiação 

solar. 

Nas duas sit,uações ant.eriormente analisa

das, pode ser const.at.ado que a resistência do dossel assu

me valores mui t.o mais elevados do que os propost,os por 

MONTEI TH C 1981 , 1985) , ALLEN C 1986) , ALLEN el. al . C 1989) e 

SMITH (1991), embora números desta ordem de grandeza e 

variabilidade 'Lenham sido encont-rados por RUSSEL (1980), 

HATFIELD (1981) e BRUIN & HOLTSLAG C1982). 

A ext-rema variabilidade temporal da resis

tência do dossel t.em sido ressaltada por muitos pesquisa

dores e, dent.re eles, LUCHIARI Jr. & RIHA (1991) const.ata-

ram que nas condições edafoclimáticas do Planalt.o Central 

brasileiro, ela variou de 15 a 50 s 
-1 

m • ent.re 8h30 • e



14h30', até valores superiores a 200 
-1 

s m pelas 
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16h30', 

no dia imediatamente após a irrigação., Assim sendo, parece 

não haver sustentação cienti1ica à tese de que a resistên

cia do dossel para periodos longos de 10 a 30 dias possa 

ser considerada como uma resistência risiológica, contro

lada pelos estômatos das plantas. Por isso, como querem 

BEN-ASHER et al. (1989), a resistência do dossel deve ser 

considerada como um coericiente de proporcionalidade de 

determinação empirica, sem nenhum signiricado risiológico 

mais claro. 
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5. CONCLUSõES

A partir das informações coletadas, proces

sadas e interpretadas nesta pesquisa, foram obtidas as 

seguintes conclusões: 

a) nas 03 localidades estudadas, o modelo

de Penman-Montei th, desenvolvido segundo a padronização 

proposta pela FAO Cal tura da vegetação de 0, 12 m, resis

tência do dossel de 69 s m -1. e albedo de 231/.) esli mou a 

evapotranspiração de referência para grama de forma con

sistente e bem correlacionada com os valores medidos em 

evapotranspirómetros, lanto na escala de t.empo decadiária 

quanto na mensal, indicando que este modelo pode ser uti

lizado com sucesso na det,erminação das necessidades de 

água das culturas; 

b) as estimativas mensais obtidas com a

aplicação do modelo de Penman-Monteith padronizado são 

muito mais consistentes do que as decadiárias; 

c) o modelo de Penman-Monteilh é sensivel a

variações da altura da vegetação e da resistência do dos

sel. A melhor combinação destes fatores para as condições 
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desta pesquisa foi a seguint.e: alt.ura da veget.ação de 0,06 

-1 

m e  resist.ência do dossel de 80 s m �

d) a melhor correlação e concordância entre

os valores estimados e medidos da evapotranspiração de 

referência foi obt.ida quando se utilizou no modelo de 

Penrnan-Mont.eith urna resistência do dossel variável, calcu-

lada em função da radiação solar liquida e do indice de 

área foliar da vegetação; 

e) a resistência do dossel que melhor re-

presenta as condições de 

sit.ua-se na faixa de 60 a 80 

evapot.ranspiração 

-1

s m

potencial 

f') t.omando-se a resist.ência do dossel como 

incógnit.a do modelo, verificou-se que para h = 0,06 m seu 
e 

valor variou ent.re 300 s 
-1 

m no periodo de out.ono-

inverno, e 202 
-1 

s m no periodo de primavera-verão� en-

quant.o que, pa:·a h = 0,12 m, est.es valores t·oram, respec
c 

t.i vament.e, 365
-1 

e 241 s m ; e

g) a resistência do dossel para periodos de

tempo longos comporta-se como um coeficient.e empirico de 

proporcionalidade, sem nenhum significado fisiológico mais 

claro. 
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Tabela 1: Valores decadiár-ios da evapot,r-anspir-ação de r-ef"er-énci a me-
dida CETo) e est,imada pelo modelo de Penman-Mont,eit,h 

CEToM), em Campi nas-SP. Per-iodo de 1956 a 1959. Valores em 
mm de água. 

Per-iodo 1956 1957 1958 1959 

ETo EToM ETo EToM ETo EToM ETo EToM 

1 44 56 43 47 50 57 21 40 

JAN 2 59 52 21 34 28 39 40 34 

3 52 61 37 49 47 36 39 52 

1 59 57 42 35 32 38 25 34 

FEV 2 33 30 34 40 44 50 35 40 

3 23 29 36 28 22 21 26 34 

1 34 44 43 42 25 36 30 43 

MAR 2 38 41 29 42 31 32 31 32 

3 39 43 36 34 38 43 32 34 

1 29 29 27 27 24 27 26 30 

ABR 2 21 28 30 28 19 23 29 30 

3 23 23 25 25 23 27 31 24 

1 13 18 12 24 14 23 15 27 

MAI 2 17 24 17 23 15 25 21 23 

3 19 17 27 28 17 17 14 23 

1 10 16 12 21 19 24 18 20 

JUN 2 11 15 21 24 16 19 6 22 

3 8 20 17 21 9 24 13 23 

1 11 22 11 19 17 26 13 26 

JUL 2 14 22 17 17 11 19 16 26 

3 16 20 8 28 17 29 18 29 

1 11 21 21 30 16 28 12 20 

AGC) 2 17 31 14 23 21 35 18 23 

3 21 36 26 38 27 37 19 37 

1 30 15 23 20 31 15 27 

SET 2 28 20 28 15 27 22 35 

3 25 34 25 28 23 34 27 36 

1 31 49 34 51 33 47 25 47 

OUT 2 27 40 43 49 23 44 32 35 

3 30 41 44 39 23 36 34 45 

1 33 44 36 42 44 50 31 40 

NOV 2 41 56 32 35 26 45 23 42 

3 33 48 39 45 34 45 44 38 

1 28 48 44 40 42 52 40 40 

DEZ ê' 49 45 27 35 35 34 31 52 

3 32 51 42 55 41 52 40 46 
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fabela 2: Valores decadiários da evapotr anspi ração de ref'erência me-
dida CETo) e estimada pelo modelo de Penman-Monteit..h 
CEToM). em Ribeirão Pret..o-SP. Periodo de 1956 a 1959. Valo-

res em mm de água. 

Periodo 1956 1957 1958 1959 

ETo EToM ETo EToM ETo EToM ETo EToM 

1 41 49 59 45 62 51 55 35 

JAN 2 40 53 29 33 49 34 26 29 

3 38 60 39 43 35 33 31 41 

1 51 65 53 34 35 34 30 39 

FEV 2 46 37 31 43 36 46 45 43 

3 28 35 41 25 51 26 58 31 

1 27 47 44 43 39 38 36 34 

MAR 2 40 44 28 41 45 35 31 32 

3 30 45 52 31 52 45 26 33 

1 32 28 23 24 22 25 27 28 

ABR 2 27 35 33 31 29 21 27 31 

3 26 25 38 25 22 26 40 25 

1 24 20 17 26 26 23 32 28 

MAI 2 21 25 15 26 17 26 24 23 

3 10 21 25 30 45 17 26 28 

1 21 17 14 23 21 21 15 21 

JUN 2 6 16 17 27 22 19 12 24 

3 12 24 21 27 16 23 17 27 

1 12 23 23 23 17 24 21 29 

JUL 2 14 28 27 16 16 17 27 30 

3 22 25 9 36 24 27 40 33 

1 13 23 28 32 19 26 28 20 

AGO 2 16 38 31 24 37 31 22 29 

3 24 48 27 41 29 36 38 42 

1 30 42 31 25 22 32 35 33 

SET 2 33 36 32 23 30 35 42 

3 28 43 29 31 35 35 57 43 

1 25 58 46 51 52 44 51 58 

OUT 2 57 48 41 51 37 44 20 34 

3 36 42 61 44 37 36 49 47 

1 25 54 41 41 34 49 46 

NOV 2 67 66 42 36 45 49 46 

3 46 49 40 46 56 48 38 

1 63 53 35 38 44 51 58 38 

DEZ 2 42 45 50 35 32 35 46 

3 38 48 49 57 52 37 46 
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'abela 3: Valores decadiários da evapotranspiração de referéncia me-
dida CETo) e estimada pelo modelo de Penman-Monteith 
CEToM), em Pindamonhangaba-SP. Periodo de 1954 a 1956. Va-

lores em mm de água. 

Periodo 1954 1955 1956 
ETo EToM ETo EToM ETo EToM 

1 34 32 37 33 45 
JAN 2 43 49 36 57 47 

3 51 48 43 57 49 

1 32 26 44 55 47 
FEV 2 33 48 45 40 28 

3 34 31 24 33 28 

1 40 36 36 34 34 34 

MAR 2 31 36 38 33 43 32 

3 43 35 50 37 46 37 

1 29 25 14 22 48 25 

ABR 2 30 23 48 20 23 19 

3 29 22 28 21 14 19 

1 8 18 24 19 20 17 

MAI 2 18 16 29 18 23 17 
3 14 18 17 18 16 15 

1 10 16 17 16 17 16 
JUN 2 5 18 11 18 12 12 

3 13 17 22 16 16 15 

1 27 20 19 18 19 15 

JUL 2 18 22 24 20 16 17 

3 18 23 23 19 24 17 

1 22 25 18 19 15 

AGC> 2 33 24 31 22 21 
3 15 28 25 22 22 

1 28 26 24 20 34 23 
SET 2 38 27 25 26 12 19 

3 29 23 36 24 43 24 

1 19 36 48 26 25 40 

0UT 2 35 27 30 25 33 29 
3 42 42 47 30 41 33 

1 38 44 37 27 43 36 

NOV 2 25 38 36 33 41 41 

3 36 41 26 40 37 36 

1 40 41 37 36 35 36 

DEZ 2 37 39 40 38 37 39 

3 27 43 54 35 46 40 
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�abela 5: Valores mensais da evapotranspiração de referência medida 
C ETo) e estimada pelo modelo de Penman-Montei th. C EToM) em 
Campinas-SP. Per-iodo de 1956 a 1959. Valores em mm de água. 

Periodo 

JAN 

FEV 
MAR 

ABR 

MAI 
JUN 
JUL 
AGO 

SET 
OUT 
NOV 
DEZ 

['abel a 6: 

Per-iodo 

JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 

JUN 

JUL 

AGO 

SET 

OUT 

NOV 

DEZ 

ETo 

155 

115 
111 

73 

49 
29 
41 
49 
66 

88 
107 
109 

1956 

EToM 

1 70 
114 

128 
79 

59 
51 
64 

88 
92 

129 
149 
143 

Valores mensais 

ETo 

101 
112 

108 
82 
56 
50 
36 
61 
60 

121 
107 

113 

1957 

EToM 

129 

103 
1.18 

81 
75 
66 
64 
90 

78 
140 
122 
129 

ETo 

125 
98 

94 
6 

46 
44 
45 
64 

58 
79 

104 
118 

1958 
EToM 

132 
107 

110 
77 

64 
67 

100 

93 
127 
140 
137 

da evapotranspiração de 

1959 

ETo 

100 
88 

93 
86 
50 
37 

47 
49 
64 

91 
98 

111 

referência 

EToM 

126 
110 
109 

84 

72 
66 

81 
78 
98 

126 
120 
139 

medida 

C ETC') e estimada pelo modelo de Penman-Monteith CEToM), em 

Ribeirão Preto-SP. Per-iodo de 1956 a 1959. Valores em mm de 

água. 

1956 1957 1958 1959 
ETo EToM ETo EToM ETo EToM ETo EToM 

119 162 127 121 146 121 112 105 
126 135 125 101 122 105 133 113 

97 136 124 114 136 118 96 99 
86 88 94 80 73 72 94 84 
55 66 57 84 88 66 84 80 

39 57 52 76 59 63 44 72 

48 76 59 75 57 67 88 91 

53 108 86 96 85 93 88 90 

64 117 96 87 80 98 127 118 

118 148 148 148 126 125 120 137 

138 169 123 123 135 146 141 130 

143 145 134 129 108 134 130 131 
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'abela 7: Valores mensais da evapotranspiração de referência medida 

CETo) e estimada pelo modelo de Penman-Monteith CEToM), em 

Pindamonhangaba-SP. Periodo de 1954 a 1956. Valores em mm 
de água. 

Periodo 1954 1955 1956 
ETo EToM ETo EToM ETo EToM 

JAN 129 129 117 147 140 
FEV 101 105 111 128 103 
MAR 114 107 124 105 123 102 
ABR 88 69 70 63 85 62 

MAI 40 52 70 55 59 49 
JUN 28 51 50 50 45 42 

JUL 63 64 66 57 59 49 
AGO 70 77 74 63 58 
SET 95 77 85 70 89 66 

OUT 96 103 125 82 99 102 
NOV 99 123 gg 102 121 112 

DEZ 104 122 131 110 118 115 
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·abela 9: Valores decadiários da evapotranspiração de referência me

dida CETo) e estimada pelo modelo de Penman-Monteith 
CEToM), considerando diferentes resistências do dossel e 

altura de vegetação igual a 0,06m, em Campinas-SP, ano de 
1956. Valores em mm de água. 

Periodo 

1 
JAN 2 

3 

1 

FEV 2 
3 

1 
MAR 2 

3 

1 
ABR 2 

3 

1 
MAI 2 

3 

1 

JUN 2 
3 

1 
JUL 2 

1 

AGO 2 
3 

1 
SET 2 

3 

1 
OUT 2 

3 

1 
NOV 2 

3 

1 

DEZ 2 

3 

ETo EToM 
0600 

44 65 
59 56 

52 68 

59 62 
33 34 
23 32 

34 50 
38 45 

39 48 

29 31 
21 32 
23 26 

13 19 
17 28 
19 19 

10 18 

11 17 

8 22 

11 25 
14 24 
16 22 

11 25 
17 35 

21 41 

33 

31 

25 38 

31 57 

27 48 
30 46 

33 48 

41 70 
33 67 

28 66 

49 60 

32 67 

EToM EToM 
0620 0640 

62 58 
54 53 
65 62 

60 58 

33 31 

31 30 

48 46 
43 42 
46 44 

30 29 
30 28 

25 24 

19 18 

26 25 

18 17 

17 16 

16 16 

21 20 

24 22 

23 22 

21 20 

24 22 
33 31 

38 36 

31 30 

30 28 

36 34 

53 50 

45 42 

43 42 

46 46 

64 60 

63 60 

62 60 

48 46 

6!5 !52 

EToM EToM 
0660 0680 

55 53 

51 50 

60 58 

56 54 

30 29 

29 28 

44 42 

40 39 

43 41 

28 27 

27 26 

23 22 

17 17 

24 23 

17 16 

15 15 

15 14 

19 19 

21 20 

21 21 

19 19 

21 20 

30 28 

35 33 

29 28 

27 26 

33 31 

48 45 

39 37 

40 39 

43 42 

66 62 

48 46 

47 46 

44 42 

!50 48 

EToM 
06VR 

46 
45 
52 

49 
24 
23 

36 
33 
39 

22 

18 
16 

13 

16 

11 

10 

10 
14 

14 
16 
14 

13 

20 
24 

22 

19 
23 

36 
28 
33 

37 

44 
37 

38 

36 

42 
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Tabela 10:Valores decadiários da evapotranspiração de referência me-
dida CETo) e estimada pelo modelo de Penman-Monteith 
CEToM), considerando diferentes resistências do dossel e 

altura de vegetação igual a 0,06m, em Campinas -SP, ano de 
1957. Valores em mm de água. 

Periodo ETo EToM EToM EToM EToM EToM EToM 
0600 0620 064.0 0660 0680 06VR 

1 43 53 51 48 46 44 38 

JAN 2 21 40 38 36 34 33 26 

3 37 56 54 51 49 47 40 

1 42 41 36 37 35 33 28 

FEV 2 34 47 45 42 40 38 31 

3 36 33 31 30 28 27 21 

1 43 47 45 43 42 40 35 

MAR 2 29 48 45 43 41 40 33 

3 36 38 36 35 34 32 26 

1 27 32 30 28 27 25 18 

ABR 2 30 32 30 29 28 26 19 

3 25 28 27 26 25 24 17 

1 12 28 26 25 23 22 15 

MAI 2 17 25 24 24 23 22 17 

3 27 31 29 28 27 25 18 

1 12 23 22 21 20 19 13 

JUN 2 21 27 25 24 23 22 15 

3 17 23 22 21 20 20 15 

1 11 21 20 19 19 18 13 

JUL 2 17 20 19 18 17 16 11 

3 8 32 30 28 27 26 18 

1 21 33 31 30 28 27 19 

AGO 2 14 26 24 23 22 21 15 

3 26 45 41 39 36 34 23 

1 15 26 24 23 22 21 15 

SET 2 20 32 30 29 27 26 19 

3 25 33 31 29 28 26 19 

1 34 58 55 52 50 47 40 

OUT 2 43 54 52 50 48 46 39 

3 44 44 42 40 38 36 28 

1 36 46 45 43 41 39 31 

NOV 2 32 40 38 37 35 34 28 

3 39 51 49 47 45 43 36 

1 44 46 44 42 40 38 32 

DEZ 2 27 39 38 36 35 34 29 

3 42 60 68 56 54 53 48 
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'abela 11: Valores decadiários da evapot,ranspiração de referência me-

dida CETo) e est,imada pelo modelo de Penman-M.ont,eit,h 

CEToM), considerando diferent,es r-esi s't,ênci as do dossel e 

al 't,ura de veget,ação igual a o.06m, em Campinas-SP, ano de 

1958. Valores em mm de água. 

Período ETo EToM. EToM EToM EToM EToM. EToM 
oc:soo 0620 0640 0660 ocseo OóVR 

1 50 62 60 58 56 54 50 

JAN 2 28 43 42 40 39 39 32 

3 47 41 39 37 36 36 28 

1 32 42 41 39 38 27 30 

FEV 2 44 54 52 51 49 49 44 

3 22 23 22 22 21 21 17 

1 25 39 38 37 36 36 30 

MAR 2 31 34 33 32 32 32 27 

3 38 49 47 45 43 42 33 

1 24 30 29 27 26 26 19 

ABR 2 19 25 25 24 23 23 15 

3 23 31 29 28 27 26 18 

1 14 25 24 23 22 22 16 

MAI 2 15 28 27 25 24 24 16 

3 17 20 18 18 17 16 11 

1 19 26 25 24 23 23 17 

JUN 2 16 21 20 19 18 18 12 

3 9 27 26 25 23 23 16 

1 17 29 27 26 24 24 16 

JUL 2 11 22 21 20 19 19 12 
-.. 

-=- 17 33 31 29 28 27 19 

1 16 30 29 28 27 26 19 

AOO 2 21 38 36 34 33 32 24 

3 27 42 40 38 36 35 24 

1 20 34 32 31 30 29 21 

SET 2 15 33 31 29 27 26 17 

3 23 37 36 34 33 32 24 

1 33 54 51 49 47 46 37 

OUT 2 23 52 49 46 44 43 34 

3 23 40 38 37 35 35 28 

1 44 56 53 51 49 49 41 

NOV 2 26 48 47 45 44 44 37 

3 34 50 48 46 44 44 38 

1 42 56 54 53 51 51 45 

DEZ 2 35 36 35 35 34 34 30 

3 41 59 57 54 51 51 42 



108. 

rabela 12: Valores decadiários da evapotranspiração de referência me-

dida CETo) e estimada pelo modelo de Penman-Monteith 
CEToM), considerando dif'erentes resistências do dossel e 

altura de vegetação igual a 0,06m, em Campinas-SP, ano de 

1959. Valores em mm de água. 

Periodo ETo EToM EToM EToM EToM EToM EToM 
0600 0620 0640 0660 0680 06VR 

1 21 45 43 41 40 39 33 

JAN 2 40 38 37 35 34 33 28 

3 39 56 55 53 52 50 46 

1 25 37 36 35 34 33 29 

FEV 2 35 44 42 41 40 39 35 

3 26 36 36 35 34 33 31 

1 30 47 46 44 43 41 36 

MAR 2 31 36 35 33 32 31 25 

3 32 37 36 35 34 34 30 

1 26 31 30 30 29 28 24 

ABR 2 29 31 31 30 29 29 15 

3 31 26 25 25 24 23 18 

1 15 28 28 27 26 25 21 

MAI 2 21 25 24 23 22 21 16 

3 14 24 23 23 22 21 17 

1 18 22 21 20 20 19 14 

JUN 2 6 25 24 23 22 21 16 

3 13 24 23 23 22 22 17 

1 13 28 26 25 24 24 18 

JUL 2 16 27 27 26 25 24 20 

3 18 29 29 28 27 26 22 

1 12 21 20 20 19 18 14 

AGO 2 18 26 25 24 23 22 16 

3 19 39 38 36 35 34 26 

1 15 27 26 26 25 25 21 

SET 2 22 40 37 35 34 32 23 

3 27 39 37 36 34 33 26 

1 25 51 49 47 45 44 36 

OUT 2 32 38 37 36 35 34 29 

3 34 50 48 46 44 42 36 

1 31 43 42 41 40 39 36 

NOV 2 23 48 46 44 42 40 34 

3 44 41 40 39 38 36 31 

1 40 43 41 40 39 38 34 

DEZ 2 31 57 66 63 62 50 46 

3 40 53 61 60 48 47 43 



109. 

'abela 13:Valores decadiários da evapot,ranspiração de referência me-

dida CETo) e est,imada pelo modelo de Penman-Mont,eith 
CEToM), considerando di:ferent,es resi st...ênci as do dossel e 

al t,ura de veget,ação igual a 0, 12m, em Campinas-SP, ano de 

1956. Valores em mm de água. 

Periodo ETo EToM EToM EToM EToM EToM EToM 
1200 1220 1240 1260 1280 12VR 

1 44 71 66 61 57 54 54 

JAN 2 59 59 57 55 53 51 50 

3 52 72 69 65 62 59 59 

1 59 68 63 60 58 55 55 

FEV 2 33 35 34 32 31 29 28 

3 23 34 32 31 30 28 27 

1 34 54 51 48 45 43 42 

MAR 2 38 48 45 43 42 40 39 

3 39 51 48 46 44 42 40 

1 29 33 32 30 29 28 26 

ABR 2 21 35 33 31 29 27 23 

3 23 28 27 25 24 22 20 

1 13 21 20 19 18 17 16 

MAI 2 17 30 28 26 25 24 21 

3 19 20 19 18 17 16 14 

1 10 19 18 17 16 15 13 

JUN 2 11 19 17 16 15 15 13 

3 8 24 23 21 20 20 17 

1 11 27 26 24 23 21 18 

JUL 2 14 26 25 24 23 22 19 

3 15 23 22 21 20 19 17 

1 11 28 26 24 22 21 18 

AGO 2 17 39 36 34 32 30 26 

3 21 45 42 39 37 35 31 

1 36 34 32 31 29 26 

SET 2 34 32 30 29 27 24 

3 25 42 39 37 35 33 29 

1 31 62 57 53 50 47 45 

OUT 2 27 52 48 44 41 38 36 

3 30 47 45 43 41 40 39 

1 33 51 48 46 45 43 42 

NOV 2 41 77 59 63 58 54 55 

3 33 62 57 53 50 47 45 

1 28 60 56 53 50 47 45 

DEZ 2 49 53 50 48 46 48 43 

3 32 61 57 54 52 49 49 



110. 

fabela 14:Valores decadiários da evapotranspiração de ref'erência me-
dida CETo) e est.imada pelo modelo de Penman-Mont.eit.h 
CEToM). considerando dif'erentes resistências do dossel e 

altura de vegetação igual a 0, 12m, em Campinas-SP, ano de 

1957. Valores em mm de água. 

Período ETo EToM EToM EToM EToM EToM EToM 
1.20() 1.220 1.240 1.26() 1.280 1.2VR 

1 43 57 54 50 48 45 45 

JAN 2 21 42 39 37 35 33 32 

3 37 60 56 53 50 48 47 

1 42 43 40 38 36 34 32 

FEV 2 34 50 47 44 41 39 38 

3 36 35 33 31 29 27 26 

1 43 49 47 45 43 41 40 

MAR 2 29 51 48 45 43 41 39 

3 36 40 38 36 34 33 31 

1 27 35 32 30 28 26 23 

ABR 2 30 35 32 31 29 27 25 

3 25 31 29 27 26 24 22 

1 12 31 29 27 25 23 20 

MAI 2 17 27 26 25 24 23 21 

3 27 34 32 30 28 27 23 

1 12 26 24 23 21 20 17 

JUN 2 21 30 28 26 25 23 20 

3 17 25 24 23 21 21 18 

1 11 23 22 21 20 19 16 

JUL 2 17 22 20 19 18 17 14 

3 8 35 33 31 29 27 23 

1 21 37 35 32 30 29 25 

AGO 2 14 28 26 25 23 22 19 

3 26 50 46 42 39 37 31 

1 15 28 26 24 23 22 20 

SET 2 20 34 32 30 29 27 24 

3 25 36 33 31 29 27 24 

1 34 63 59 55 52 49 48 

OUT 2 43 59 56 53 50 48 46 

3 44 47 44 42 40 37 35 

1 36 52 48 45 43 40 38 

NOV 2 32 42 40 38 36 34 33 

3 39 55 52 49 46 44 42 

1 44 49 46 43 41 39 38 

DEZ 2 27 41 39 37 36 34 34 

3 42 63 60 58 56 54 53 



111. 

abela 15: Valores decadiários da evapolranspiração de referência me-
dida CETo) e estimada pelo modelo de Penman-Monleith 
CEToM), considerando diferentes resistências do dossel e 
altura de vegetação igual a O, 12m, em Campinas-SP, ano de 
1958. Valores em mm de água. 

Periodo ETo EToM EToM EToM EToM EToM EToM 
1200 1220 1240 1260 1280 12VR 

1 50 66 63 60 58 56 55 
JAN 2 28 45 43 42 40 38 37 

3 47 42 40 38 37 35 34 

1 32 44 42 40 38 37 36 

FEV 2 44 56 54 52 51 49 49 

3 22 24 23 22 22 21 20 

1 25 41 39 38 37 35 34 

MAR 2 31 35 34 33 32 31 30 

3 38 52 49 46 44 42 40 

1 24 32 30 29 27 26 24 

ABR 2 19 29 27 25 24 23 20 

3 23 34 32 30 28 27 23 

1 14 27 26 25 23 22 20 

MAI 2 15 31 29 27 25 24 21 

3 17 21 20 18 17 16 14 

1 19 28 27 26 24 23 21 
JUN 2 16 23 22 20 19 18 16 

3 9 30 28 26 25 24 20 

1 17 33 30 28 26 25 21 

JUL 2 11 24 23 21 20 19 16 
3 17 36 34 32 30 28 24 

1 16 33 32 30 28 27 24 
AGO 2 21 42 40 37 36 34 30 

3 27 47 44 41 38 36 31 

1 20 37 35 33 32 30 27 
SET 2 15 37 33 31 28 26 23 

3 23 41 39 37 35 33 30 

1 33 59 55 52 49 46 45 
OUT 2 23 56 52 48 45 42 42 

3 23 42 40 38 36 35 33 

1 44 60 57 54 51 49 48 

NOV 2 26 51 49 47 45 44 43 

3 34 53 50 48 46 44 43 

1 42 59 57 55 53 51 51 

DEZ 2 35 37 36 35 34 34 33 

3 41 64 60 56 53 50 50 



112. 

fabela 15:Valores decadiários da evapotranspiração de ref'erência me-
dida CETo) e estimada pelo modelo de Penman-Mont,eith 
CEToM). considerando di :f er en t, es resistências do dossel e 

altura de vegetação igual a 0.12m, em Campinas-SP, ano de 
1959. Valores em mm de água. 

Periodo ETo EToM EToM EToM EToM EToM EToM 
1.200 1.220 1.240 1.260 1.280 1.2VR 

1 21 47 45 43 41 39 38 
JAN 2 40 40 38 37 35 33 32 

3 39 59 57 55 53 51 51 

1 25 38 37 36 35 33 33 
FEV 2 35 45 44 42 41 40 39 

3 26 38 37 36 35 34 33 

1 30 50 48 46 44 42 41 
MAR 2 31 39 36 35 33 31 30 

3 32 38 37 36 35 34 33 

1 26 33 32 31 30 29 28 

ABR 2 29 33 32 31 31 30 28 

3 31 28 27 26 25 24 21 

1 15 30 29 28 27 26 24 
MAI 2 21 27 25 24 23 22 19 

3 14 26 25 24 23 22 20 

1 18 23 22 21 21 20 18 

JUN 2 6 27 25 24 23 22 19 

3 13 26 25 24 23 23 20 

1 13 31 29 28 26 25 22 

JUL 2 16 30 29 28 27 26 23 

3 18 32 31 30 28 28 25 

1 12 23 22 21 20 19 17 

AGO 2 18 38 26 25 24 23 20 

3 19 43 41 39 38 36 32 

1 15 29 28 28 27 26 24 
SET 2 22 44 41 39 36 34 30 

3 27 43 41 39 37 35 31 

1 25 56 53 50 48 46 43 

OUT 2 32 40 39 38 37 35 33 
3 34 53 50 48 46 44 42 

1 31 44 43 42 41 40 39 

NOV 2 23 51 48 46 43 41 40 

3 44 43 42 40 38 37 36 

1 40 45 43 41 40 39 38 

DEZ 2 31 60 57 55 53 51 51 

3 40 54 52 51 49 47 48 



113. 

'abela 18: Valores mensais da evapotranspiração de referência medida 

CETo) e estimada pelo modelo de Penman-Monteith CEToM), 

considerando diferentes resistências do dossel e uma altura 

da vegetação de 0,06m, em Campinas-SP, ano de 1956. Valores 

em mm de água. 

Periodo ETo EToM EToM EToM EToM EToM EToM 
0600 0620 0640 0660 0680 06VR 

JAN 155 190 182 174 167 161 143 

FEV 115 126 121 117 113 109 92 

MAR 111 143 138 132 127 122 103 

ABR 73 89 84 81 77 74 55 

MAI 49 66 63 60 58 55 40 

JUN 29 57 54 52 49 47 34 

JUL 41 71 68 65 62 60 43 

AGO 49 100 94 89 85 81 57 

SET 66 102 97 93 89 85 64 

OUT 88 149 141 133 127 121 97 

NOV 107 174 164 155 147 140 118 

DEZ 109 162 154 148 141 136 115 

�abela 19: Valores mensais da evapotranspiração de referência medida 
CETo) e estimada pelo modelo ue Penman-Monteith CEToM), 

considerando diferentes resistências do dossel e altura de 

vegetação igual a 0,06m, em Campinas-SP, ano de 1957. 
Valores em mm de água. 

Periodo 

JAN 
FEV 

MAR 

ABR 
MAI 

JUN 

JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 

DEZ 

ETo 

101 

112 
108 

82 
56 
50 

36 
61 
60 

121 

107 

113 

EToM 
0600 

149 

120 
133 

92 
84 
73 

72 
102 

89 

157 
139 

144 

EToM 
0620 

142 
114 
127 

87 
80 

69 
68 
96 
85 

150 

132 

138 

EToM 
0640 

135 
108 
122 

83 
76 

66 

65 
91 
80 

143 

126 

133 

EToM 
0660 

129 
103 
117 

79 
72 
63 

62 
86 
77 

137 

121 

128 

EToM 
0680 

124 
98 

113 
75 

69 
60 

59 
82 
73 

131 

115 
124 

EToM 
06VR 

103 
78 
93 

54 
50 

43 
41 
57 
53 

107 

94 
106 



114. 

Tabela 20: Valores mensais da evapotranspiração de referência medida 
C ETo) e est.,i macia pelo modelo de Penman-Monl,ei l,h C EToM) , 
considerando diÍerenl,es resistências do dossel e all-ura de 
vegetação igual a 0,06m, em Campinas-SP, ano de 1958. 

Valores em mm de água. 

Periodo 

JAN 

FEV 

MAR 

ABR 
MAI 
JUN 

JUL 
AGO 
SET 
OUT 

NOV 
DEZ 

ETo 

125 
98 

94 

66 
46 
44 

45 
64 

58 
79 

104 
118 

EToM 
0600 

146 
116 

121 

87 
73 
75 

83 
110 
106 
146 
154 
149 

EToM 
0620 

141 

112 
117 

83 
70 
71 
78 

104 
100 
139 
148 
145 

EToM 
0640 

136 
109 
113 

79 
66 
68 
74 
99 
95 

132 
143 
140 

EToM 
0660 

131 
106 
109 

76 
63 
65 

71 
95 
90 

126 
138 
136 

EToM 
0680 

130 
105 
109 

75 
62 
64 

69 
93 
88 

124 
137 
135 

EToM 
06VR 

109 
88 
90 
53 
43 
44 
46 
67 
62 
98 

117 
116 

Tabela 21: Valores mensais de evapot.,ranspiração de referência medida 
CETo) e estimada pelo modelo de Penman-Mont-eit.,h CEToM), 

considerando diferent-es resistências do dossel e altura de 

vegetação igual a O, 06m, em Campinas-SP, ano de 1959. 
Valores em mm de água. 

Periodo 

JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 

AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 

ETo 

100 
88 
93 
86 
50 
37 
47 
49 
64 
91 
98 

111 

EToM 
0600 

139 
118 
120 

89 
77 

70 
85 
84 

105 
138 
1::32 
152 

EToM 
0620 

134 
115 
116 

86 
75 
68 
82 
81 

101 
133 
127 
147 

EToM 
0640 

130 
112 
112 

84 
72 
66 
80 
78 
97 

128 
123 
143 

EToM 
0660 

125 
110 
109 

82 
70 
63 
77 
75 
94 

123 
119 
139 

EToM 
0680 

121 
107 
105 

80 
68 
61 
75 
72 
90 

119 
116 
135 

EToM 
06VR 

106 
96 
89 
66 
53 
47 
59 
55 
69 

100 
100 
122 



115. 

fabela 22: Valores mensais de evapotranspiração de re:ferência medida 
CETo) e estimada pelo modelo de Penman-Montei th CEToM), 
considerando di:ferentes resistências do dossel e altura de 
vegetação igual a 0.12m, em Campinas-SP, ano de 1956. 
Valores em mm de água. 

Per-iodo 

JAN 
FEV 

MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 

ETo 

155 
115 
111 

73 
49 
29 
41 
49 
66 
88 

107 
109 

EToM 
1200 

203 
133 
152 

96 
71 
51 
77 

111 
112 
150 
188 
173 

EToM 
1220 

192 
127 
144 

91 
67 
58 
73 

103 
106 
150 
175 
163 

EToM 
1240 

182 
121 
137 

86 
53 
55 
59 
96 

101 
140 
163 
154 

EToM 
1260 

174 
116 
131 

81 
60 
52 
66 
90 
95 

132 
153 
146 

EToM 
1200 

165 
111 
125 

77 
57 
49 
52 
85 
90 

125 
141 
139 

EToM 
12VR 

165 
107 
121 

69 
51 
43 
55 
74 
80 

119 
142 
136 

r"abela 23: Valores mensais de evapotranspiração de referência medida 
CETo) e estimada pelo modelo de Penman-Montei th CE�,_oM), 
considerando di:ferentes resistências do dossel e altura de 
vegetação igual a O, 12m, em Campinas -SP, ano de 1957. 
Valores em mm de água. 

Periodo 

JAN 

FEV 

MAR 
ABR 

MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 

ETo 

101 
112 
108 

82 
55 
50 
36 
61 
60 

121 
107 
113 

EToM 
1200 

158 
128 
140 
100 

92 
80 
79 

114 
97 

170 
149 
151 

EToM 
1220 

149 
120 
133 

93 
86 
75 
74 

105 
91 

160 
140 
144 

EToM 
1240 

140 
112 
126 

88 
81 
71 
70 
98 
85 

151 
132 
137 

EToM 
1260 

133 
105 
120 

83 
77 
67 
66 

92 
80 

143 
125 
131 

EToM 
1200 

126 
100 
115 

78 
73 
64 

62 
87 
76 

136 
119 
125 

EToM 
12VR 

123 
96 

111 
70 
64 

55 
53 
74 
68 

129 
114 
124 



116. 

Tabela 24: Valores mensais de evapolranspiração de ref'erência medida 
C ETo) e estimada pelo modelo de Penman-Montei th C EToM). 
considerando difaranlas resistências do dossel e altura de 
vegetação igual a O, 12m, em Campi nas-SP, ano de 1958. 
Valores em mm de água. 

Periodo 

JAN 
FEV 
MAR 
ABR 
MAI 
JUN 
JUL 
AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 

ETo 

125 
98 
94 
66 
46 
44 
45 
64 
58 
79 

104 
118 

EToM 
1.200 

154 
122 
126 

94 
79 
82 
92 

122 
116 
156 
164 
157 

EToM 
1.220 

147 
117 
121 

89 
74 
77 
86 

115 
109 
147 
156 
151 

EToM 
1.24.0 

141 
112 
116 

84 
70 
72 
80 

108 
102 
138 
149 
145 

EToM 
1.260 

135 
198 
111 

79 
66 
69 
75 

102 
96 

130 
143 
139 

EToM 
1.280 

129 
104 
107 

75 
63 
65 
71 
97 
90 

123 
137 
134 

EToM 
1.2VR 

126 
101 
104 

67 
55 
57 
61 
84 
80 

119 
134 
132 

Tabela 25: Valores mensais de evapolranspiração de referência medida 
CETo) e estimada pelo modelo de Penman-Montei th CEToM), 
considerando diíerentes resistências do dossel e altura de 
vegetação igual a 0,12m, em Campinas-SP, ano de 1959. 
Valores em mm de água. 

Periodo 

JAN 
FEV 
MAR 
ABR 

MAI 
JUN 
JUL 

AGO 
SET 
OUT 
NOV 
DEZ 

ETo 

100 
88 
93 
86 
50 
37 
47 
49 
64 
91 
98 

111 

EToM 
1.200 

145 
122 
126 

94 
83 

76 

93 
92 

116 
147 
139 
158 

EToM 
1.220 

139 
119 
121 

91 
79 
73 
90 
87 

110 
140 
133 
152 

EToM 
1.240 

133 
115 
116 

88 
76 
70 
86 
83 

105 
134 
128 
147 

EToM 
1.260 

128 
112 
111 

85 
73 
67 

83 
80 

100 
128 
123 
142 

EToM 
1.280 

123 
108 
107 

83 
71 
64 
80 
76 
96 

123 
118 
137 

EToM 
1.2VR 

121 
106 
103 

77 
64 
57 
70 
67 

85 
117 
115 
136 




