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1  RESUMO 

 
 

Comparou-se o desempenho do método de Penman original e Penman 

modificado com medidas lisimétricas, através de regressão linear. As modificações propostas 

foram a obtenção de uma equação de estimativa da energia solar de ondas longas Rb, para as 

condições experimentais. 

 

A nova equação para estimativa de Rb foi obtida de forma residual, 

através da equação de Penman, sendo a evapotranspiração obtida com os dados lisimétricos. 

Na equação proposta, assim como na original, foram testados diferentes coeficientes da 

relação  

entre nebulosidade e razão de insolação. 

 

Utilizou-se para análise dados dos anos de 1996 e 1997, sendo 339 

dados para gerar o modelo de estimativa de Rb e 366 dados independentes para sua validação. 

Os resultados no período total demonstraram superestimativas do método de Penman original 

de 34%. Ao adotar-se como coeficientes da relação entre  nebulosidade e insolação , c e d de 

0,2 e 0,8, 0,3 e 0,7, houve diminuição das superestimativas sendo b igual a 0,33 e 0,28 

respectivamente. 
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A análise por estação do ano apresentou variações no desempenho do 

método original revelando diminuição de superestimativas no outono e verão quando 

comparado com o período total sendo o coeficiente angular da regressão linear, b = 0,26. Na 

primavera e inverno b = 0,44 e 0,47 respectivamente. Em todos eles houve melhora na 

precisão adotando-se os coeficientes da relação entre nebulosidade e razão de insolação 

diferentes do proposto no trabalho, demonstrando que, os mesmos não representam as 

condições climáticas locais. 

 

O desempenho do método de Penman utilizando-se a equação proposta 

para a estimativa de Rb foi de diminuição em 13% quando considerou-se c e d de 0,3 e 0,7, 

18% com 0,2 e 0,8 e 23% com 0,1 e 0,9. 

 

A análise do método modificado, por estação do ano, revelou que a 

mesma se mostrou imprópria na primavera, tendo nas outras estações apresentado uma 

diminuição de superestimativa surpreendente, sendo os valores de c e d igual a 0,3 e 0,7 os 

que melhor representaram as condições locais no verão e no inverno com superestimativa de 

5% e  14% respectivamente. No outono a relação entre nebulosidade e razão de insolação de 

0,1 e 0,9 apresentou a maior exatidão com b de 0,94.  
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PERFORMANCE OF PENMAN METHOD MODIFIED BY EQUATION PROPOSED IN 

ORDER TO ESTIMATE NET LONG-WAVE RADIATION. Botucatu, 2000. 67p. Tese 

(Doutorado em Agronomia/Energia na Agricultura) – Faculdade de Ciências Agronômicas, 

Universidade Estadual Paulista. 

Author: Wilson Roberto de Jesus 

Adviser: Dalva Martinelli Cury Lunardi  

  

 

2  SUMMARY 

 

We compared the performance of original and modified Penman 

methods with lysimetric measures by linear regression. 

 

The suggested alterations were to obtain an estimated equation for Rb 

long waves solar energy under experimental conditions. 

 

This new equation for Rb estimative was attained in residual fashion 

by Penman equation and evapotranspiration attained by lysimetric data. Diferent realtion 

coefficient between nebulosity and insolation ratio were tested in both original and proposed 

ones. 

_______________________________ 

Keywords: Penman method, long-wave radiation  
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The experiment was held at the Agronomy College, Department of 

Natural Resources, 22o 51’ latitude, 48o 26’ W longitude and 786 m altitude in Botucatu – SP. 

 

Analysis from 1996 and 1997 were used, 339 data for Rb estimate 

model and 336 independent data for validation. 

 

Results on the whole period showed superestimative of 34% original 

Penman method. When c and d and 0,2 and 0,8, 0,3 and 0,9 were used as relating coefficients 

between nebulosity and insolation there was a decrease in superestimatives were b is equal to 

0,33 and 0,28 respectively. 

 

Season analysis showed performance variation in original method with 

a superestimative decrease in autumn and summer when compared with the total period and 

angular coefficient linear regression as b = 0,26. During spring and winter b = 0,44 and 0,47 

respectively. In all of them there was an improvement in precision using relating coefficients 

between nebulosity and insolation ratio different from the one proposed by the author 

expressing that they do not show local weather conditions. 

 

Penman method performance with the proposed equation for Rb 

estimative was decreased in 13% when c and d 0,3 and 0,7, 18% with 0,2 and 0,8 and 23% 

with 0,1 and 0,9 were considered. 
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Modified method analysis by season of the year showed inadequacy in 

spring and in other seasons showed a surprising superestimative decrease values of c and d 

equal to 0,3 and 0,7 were the ones which best represented local conditions during summer and 

winter. 

 

With these coefficients performance during summer was excellent with 

0,5% superestimatives and 14% in the winter. In autumn, the relation between nebulosity and 

insolations ration  0,1 and 0,9 showed the higher accuracy with b = 0,94. 
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3  INTRODUÇÃO 

 

Importante elo do ciclo hidrológico da natureza, é a perda de água para 

a atmosfera,  na forma de vapor, quer seja pela evaporação de superfícies líquidas e úmidas ou 

pela transpiração vegetal. Para solução dos problemas de manejo de água, são necessários 

dados quantitativos de evaporação e de evapotranspiração, sendo sua medida ou estimativa  

muito importante para definir o aporte de água necessário aos cultivos. 

 

Vários são os métodos de estimativa e de medida da 

evapotranspiração, o do balanço de energia é um dos que tem sido utilizado para  esse fim. 

Através da quantidade de energia disponível para o processo da evapotranspiração  esse 

método permite estimar as necessidades de água de uma cultura. 

A estimativa diária da evapotranspiração, nem sempre é possível 

devido ao alto custo, baixa mobilidade e disponibilidade de equipamentos. Recentemente o 
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desenvolvimento de tecnologia de sistemas de aquisição de dados e de sensores, tornou 

possível estimar-se de  maneira mais fácil a evapotranspiração e também com menor custo.   

 

  O método de estimativa da evapotranspiração de referência 

preconizado por Penman em 1948, tem sido consagrado até  hoje pela sua precisão e tem sido 

o mais utilizado. Tendo em sua equação dois termos, o energético e o aerodinâmico, seu 

emprego e comparação com valores medidos desse parâmetro tem permitido ajustes para 

adequá-lo para diversas condições. 

 

A escassez de medidas diretas dos componentes do termo energético 

dessa equação em climas tropicais tem levado os pesquisadores a importarem de outras 

regiões climáticas, componentes desse termo para viabilizar sua utilização. Embora em climas 

tropicais não existam grandes diferenças no comprimento do dia de uma estação para outra 

como ocorre em latitude maiores, existem grandes variações  na nebulosidade e pressão de 

vapor,  elementos climáticos utilizados  na estimativa do balanço de ondas longas. 

 

Este trabalho tem como objetivo, utilizando-se do método de Penman 

original e Penman modificado pela equação proposta de estimativa do saldo de radiação de 

ondas longas Rb,  comparar os dados obtidos por estas equações, com  medidas lisimétricas de 

evapotranspiração no período como um todo,  e por estação do ano. 
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4  REVISÃO DE LITERATURA 

 

4.1  Conceitos e Fundamentos da Evapotranspiração 

 

Thornthwaite & Holzman (1944), utilizaram o termo 

evapotranspiração para expressar a ocorrência simultânea  da evaporação do solo e  

transpiração de uma superfície vegetada. Gardner (1965) considerou este processo dependente 

do conteúdo de energia disponível,  gradiente de vapor d´agua, resistência ao fluxo e da 

condição do solo e da planta  em translocar a água para os locais  de evaporação. 

 

A planta sofre um processo natural de crescimento, desde sua 

germinação até o ponto de maturação, passando por distintas fases de desenvolvimento,  e 

exigências de água, (Pereira (1997)). Pavani (1985) considera imprescindível o seu 

conhecimento para o dimensionamento e manejo da irrigação. 
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Thornthwaite (1948), foi o primeiro a usar o termo evapotranspiração 

potencial (ETp),  como sendo a perda de água de uma superfície próxima da capacidade de 

campo, em crescimento ativo e cobrindo totalmente o solo. Penman (1956), considerou que a 

evapotranspiração potencial seria a perda de água de uma cultura de altura uniforme na 

unidade de tempo, sem qualquer restrição hídrica. 

 

Muitos autores a partir da definição da evapotranspiração tem 

procurado estudar este processo, surgindo diversidade de metodologias e conceitos para sua 

determinação. 

 

Jensen (1973), utilizou o termo evapotranspiração de referência (Eto) 

para definir a evapotranspiração máxima que ocorre em uma cultura com características 

aerodinâmicas e anatômicas semelhantes à maioria ,  sugerindo a alfafa em fase de 

desenvolvimento ativo, com altura variando de 30 a 50 cm. Denmead & Shaw (1962) 

observaram que a evapotranspiração máxima seria função do teor de água no solo, estado de 

crescimento da planta e das condições climáticas do local. 

 

Segundo Villa Nova (1987), a taxa de evaporação será tanto maior 

quanto maior for o déficit de saturação entre a camada saturada junto a superfície evaporante e 

o ar acima desta camada, e quanto menor a resistência a difusão do vapor no trajeto de uma 

camada para outra. Dessa forma, todos os fatores naturais que incrementem essa diferença 

serão promotores do processo, destacando os seguintes elementos de clima: radiação solar, 

temperatura do ar, velocidade do vento e umidade relativa. O índice de área foliar  é o fator 
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biológico mais importante nesse processo pois representa o tamanho da superfície transpirante 

(Villa Nova  & Ometto (1976)). 

 

Sendo a água o principal constituinte do protoplasma das células 

vegetais, ela tem um papel fundamental em todos os processos essenciais para manutenção das 

atividades celulares. Para que ocorra a fotossíntese é necessário que a quantidade de água na 

planta seja suficiente para que as folhas túrgidas efetuem trocas gasosas através dos estômatos, 

sendo o gradiente folha-ar em condições de equilíbrio dinâmico, a maior queda de potencial 

(Slatyer (1967)). Millar et al. (1971),  consideraram o déficit hídrico na folha, função da 

transpiração, uma falta de condição do sistema em suprir a demanda atmosférica,  embora este 

gradiente de potencial, somado a tendência em equilibrar o estado energético da água, resulte 

num fluxo dentro da planta. 

 

 À medida que a demanda evaporativa da atmosfera leva ao 

processo de evaporação do solo e transpiração da planta, vão aumentando as forças de 

retenção da água pelos constituintes do solo e da planta, com intensidades dependentes de suas 

características, (Fernandes (1990)).  Assim, alguns autores discordam quanto ao ponto de 

maior resistência ao fluxo. Vieira (1984), considerou a resistência da planta predominante até 

um determinado potencial de água no solo, passando a resistência deste a determinar o 

processo. Pavani (1985), observou que estando o solo com deficiência de água, a resistência 

estomática aumenta causando redução na taxa de transpiração e fotossíntese, devido a redução 

na troca de CO2. 
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Dadas as diferentes condições experimentais impostas e aos múltiplos 

conceitos que foram surgindo sobre o assunto, Doorenbos & Pruitt (1977), através do boletim 

24 da FAO proporcionaram orientação sugerindo critérios práticos sobre manejo de irrigação, 

recomendando como cultura de referência uma gramínea com altura  de 8 a 15 cm, mantendo 

as demais considerações feitas por (Penman (1956)). Essas recomendações foram testadas 

durante anos permitindo que fossem aperfeiçoadas e resumidas por (Smith et al. (1991)).  

Nesta publicação o autor definiu evapotranspiração de referência ETo como sendo a perda de 

água de uma cultura hipotética com 12cm de altura, crescimento uniforme resistência do 

dossel de 69 a s/m, albedo 0,23 em pleno desenvolvimento vegetativo. 

 

4.2  Métodos de Estimativa da Evapotranspiração 

 

Várias são as maneiras de se estimar a evapotranspiração de referência,  

podendo ser divididos em métodos de medida direta e indireta (Burman et al. (1980)). Os de 

medidas diretas são através de lisímetros e balanço hídrico, e os de medidas indiretas através 

de evaporímetros e equações empíricas. 

 

Tanner & Pelton (1960) avaliaram os métodos micrometeorológicos 

como mais vantajosos por permitirem a obtenção de dados horários e por servirem para a 

calibração de outros métodos. Tanner (1968), classifica os métodos de estimativa da 

evapotranspiração potencial em micrometeorológicos, do balanço hídrico e os empíricos, 

tendo os dois primeiros um embasamento físico, sendo por isso mais precisos, necessitando de 

pessoal técnico especializado além de instrumental que permitam a obtenção de medidas em 



12 

pequenos intervalos de tempo.  

 

Sediyama  (1987), define 5 métodos para a estimativa  de ETo: do 

balanço de água onde  são indicados os lísimetros, das correlações turbulentas, cuja utilização 

é limitada pela complexidade de equipamentos e sensores utilizados, do balanço de energia, 

baseado no fato de que uma enorme quantidade de energia é requerida para mudar a água da 

fase líquida para o estado de vapor, aerodinâmico ou de perfil do vento, que estabelece o fluxo 

de massa de vapor através do coeficiente de difusidade, ou do coeficiente de transporte e 

gradientes de vapor d’água no escoamento turbulento e combinado, que associa os conceitos 

de balanço de energia e transporte de massa (aerodinâmico), onde estão incluídos os métodos 

de Penman e Penman-Monteith. 

 

A estimativa da evapotranspiração potencial tem levado os 

pesquisadores a tarefa árdua de calibrar métodos originados em  condições distintas daquelas 

em estudo, propor modificações de vários métodos ou mesmo sugerir a utilização de novas 

equações, surgindo com isto um número grande de alternativas para estas determinações.    

Segundo Tanner (1968) a escolha do método  mais adequado é função da disponibilidade de 

dados climáticos, da precisão necessária, conveniência e custo. Para Jensen (1974) os métodos 

combinados apresentam maior precisão, embora nem sempre os dados climáticos sejam 

disponíveis. 

 

Dos métodos preconizados pela FAO, o proposto por Penman tem sido  

mais utilizado, em função de sua precisão de estimativas diárias.  
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Cuenca & Nicholson (1982)  comentaram que a equação de Penman 

tem sido amplamente utilizada, exatamente por sua consistente base teórica, que combina o 

balanço de energia e o termo aerodinâmico.  Esse termo, segundo os autores, contém uma 

medida do déficit de pressão de vapor correlacionada por uma função empírica do vento. 0 

balanço de energia, conforme Tanner ( 1968) , soma o fluxo de energia da superfície,  

incluindo a  radiação solar, calor sensível , calor latente, calor do solo e outros fluxos. 

 

Berlato & Molion (1981) afirmaram que os métodos de estimativa de 

ETo que têm melhor desempenho são aqueles que se fundamentam em princípios físicos 

inerentes ao processo de evaporação, como o de Penman ou de outros que combinam o 

balanço de energia com algum parâmetro aerodinâmico.    

    

De acôrdo com Batchelor (1984), a equação de Penman-FAO tem sido 

aceita como um método padrão de estimativa de evapotranspiração de referência.  Embora 

teoricamente confiável esta equação  torna-se mais empírica quando parâmetros ou variáveis  

são estimados. Sendo a mesma utilizada para propósitos práticos as incertezas introduzidas por 

estes fatores empíricos em suas relações não devem ser negligenciados.  

 

Segundo Jensen (1963) e Allen et al. (1989), existe uma estreita 

relação entre evapotranspiração medida em lisímetro e a estimada pelos métodos de Penman e 

também com o Tanque Classe A. 
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Moura (1990) determinou a evapotranspiração máxima para a cultura 

do milho, através de lisímetros de lençol freático constante, comparando-a com as ETo 

estimadas pelos métodos da Radiação, Tanque Classe A, Tornthwaite, Penman e Penman-

Modificado, concluindo que o  método da radiação apresentou a mesma tendência de variação 

quando comparado com o Tanque Classe A, entretanto com valores superestimados em 

relação a  média dos outros métodos.  

 

Andreatta (1990), determinando a razão entre a ETM de dois cultivares 

de milho e a ETo estimada por vários métodos, concluiu que a equação de Penman 

apresentou-se como a mais confiável,  pois leva em conta fatores básicos que provocam a 

perda d’água de uma superfície. 

 

Allen (1986), constatou que a equação de Penman (FAO), estimou 

15% acima os valores de (ETo) quando comparado com um lisímetro vegetado com grama em 

Coshocton (EE.UU.) e em torno de 25% em Davies (EE.UU.), estando a gramínea com porte 

alto. Embora o mesmo autor considere que este método proporcione estimativas confiáveis, 

desde que se aplique coeficientes de ajuste em condições de ventos fortes ou muito calmos 

durante a noite e com  valores altos de umidade relativa. 

 

Este método foi publicado pela primeira vez em 1948, citado por 

Berlato & Molion (1981), tendo sido modificado desde aquela época pelo próprio autor e 

diversos outros pesquisadores. Penman modificou o termo aerodinâmico e introduziu um fator 
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F considerando o sistema solo-planta, Doorenbos & Pruitt (1977) revisaram a função do vento 

e incluíram um fator de ajuste, considerando condições do vento diurno e noturno. 

 

Allen (1986), cita que Monteith  (1965)  discutiu os conceitos e 

relações de resistência aerodinâmica e do dossel da cultura, incorporando estes parâmetros na 

equação original de Penman. 

 

Recentemente Smith et al. (1991), em um encontro com pesquisadores 

da área, fizeram diversas considerações sobre cada um destes métodos, procurando revisar e 

atualizar os procedimentos para estimar as necessidades de água das culturas. Nessa 

oportunidade, embora tenha sido reconhecido o valor histórico do método de Penman e o seu 

uso universal, o método de Penman-Monteith foi considerado o mais preciso sendo inclusive 

recomendado como padrão. Saad & Scalopi (1988), utilizando dados relatados por Jensen 

(1974), para a região de Kimberly, Idaho, comparando o lisímetro de pesagem com vários 

métodos de estimativa, encontraram melhor desempenho para Penman - Monteith. 

 

Peres (1994) avaliou o modelo de Penman-Monteith no Estado de São 

Paulo e constatou que este método estimou a Eto de forma consistente e bem correlacionada 

com os valores medidos em evapotranspirômetros, indicando que o mesmo pode ser utilizado 

com sucesso na derminação das necessidades de água das culturas. 
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Segundo  Sediyama (1996),  é preferível calcular a Eto pelo método de 

Penman Monteith,  quando os dados climáticos são coletados em superfícies com condições 

semelhantes à cultura hipotética, do que utilizar dados lisimétricos de qualidade duvidosa. 

 

Camargo & Sentelhas (1997), avaliaram o desempenho de vinte 

métodos de estimativa de evapotranspiração potencial (ETp), em três localidades do Estado de 

São Paulo, através de dados obtidos em lisímetro conduzidos entre 1954 e 1960. As melhores 

estimativas de ETp, para as condições do clima sub-tropical úmido do interior do Estado de 

São Paulo, foram obtidas pelos métodos de Camargo, Thornthwaite, Tornthwaite com índice 

de calor “T” e Priestley & Taylor. Os métodos de Penman-Monteith, Penman, Hargreaves 

modificado, Makking e Blaney  & Criddle modificado, tiveram bom desempenho e os demais 

métodos mostraram desempenho inferior.   

 

 

4.2.1  Lisimetria 

 

Os lisímetros ou evapotranspirômetros são equipamentos constituidos 

de caixa impermeável, com solo em seu interior, que permitem conhecer todos os termos do 

balanço hídrico de maneira detalhada. 

 

Thornthwaite (1944), construiu para seus estudos um equipamento que 

chamou de evapotranspirômetro.  Apesar de ter um baixo custo, pode produzir grandes erros 
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de medida se não for bem operado, além das dificuldades na drenagem, que impedem o bom 

desenvolvimento das plantas (Mather (1954)). 

 

De acordo com Van Bavel & Harris (1962),  tanto os lisímetros quanto 

os evapotranspirômetros permitem medidas a nivel horário quanto mensal, dependendo do 

equipamento utilizado. Rietchie (1973), Villa Nova (1973) afirmaram que dos métodos de 

medida existentes o lisímetro é o  mais preciso, uma vez que permite a medida da Eto em 

pequenos intervalos de tempo. Gangopadhyaya et al. (1966) ressaltaram os cuidados  na sua 

instalação que permitam minimizar os efeitos da bordadura como tamanho representativo, 

condições físicas do solo idênticas a área externa e localização. Gangopadhyaya et al. (1966), 

afirmaram que em regiões onde as chuvas são frequentes os evapotranspirômetros de menor 

porte podem   ser   empregados na determinação da evapotranspiração potencial. 

 

Black et al. (1969) afirmaram que o único equipamento capaz de medir 

a evapotranspiração com precisão é o lisímetro de pesagem, o mesmo citado por (Van Bavel & 

Harris (1962)) . Este equipamento é constituída por um bloco de solo, suportado por um 

mecanismo que acusa a variação de armazenamento de água, função  da evapotranspiração, 

pela diferença de peso (Tanner (1968)). 

 

Para a medida da evapotranspiração potencial são utilizados tanto 

lisímetros de pesagem como outros tipos como os de drenagem  ou os que possuem lençol 

freático disponível, que servirão posteriormente, como padrão comparativo para as estimativas 

da evapotranspiração por diferentes métodos. Os lisímetros de pesagem apesar da alta 
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precisão, quando comparados com os demais equipamentos apresentam dificuldades de 

instalação e construção requerendo permanente aferições com custo altíssimo, sendo 

recomendado somente em instituições especializadas (Aboukhaled et al (1982)). 

 

Cury (1985) determinou o consumo hídrico da cultura do repolho 

(Brassica oleracea var. capitata L. ) através de evapotranspirômetros com lençol freático 

constante.   A autora afirmou que estes equipamentos, pelos resultados obtidos e facilidade 

operacional, são viáveis no estudo da demanda hídrica das culturas, bem como para 

determinação dos coeficientes de cultura e aferição dos métodos de estimativa da 

evapotranspiração de referência. 

 

Outros pesquisadores, Encarnação (1987), Lima et al. (1989), Espinola 

Sobrinho et al. (1989) também encontraram resultados satisfatórios trabalhando com este 

mesmo tipo de equipamento.  

 

Camargo (1962), estudando 3 localidades do Estado de São Paulo, 

utilizando evapotranspirômetros de drenagem, encontrou alta correlação com equações de 

estimativas da Eto. 

 

Ortolani et al (1966) encontraram uma correlação de 0.95 e 0.84 

quando compararam os valores de evapotranspiração obtidos com evapotranspirômetro de 

drenagem e os métodos de Penman e Thornthwaite, respectivamente, para a região de Ribeirão 

Preto-SP. 
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Para Aboukhaled et al (1982), os lisímetros ou evapotranspirômetros 

de drenagem apresentam limitações quanto a distribuição e movimento de água no seu 

interior, principalmente quando são feitas as leituras e o abastecimento.  

 

Tendo a evapotranspiração máxima (ETm) ou demanda climática ideal 

que ser obtida em condições potenciais, Doorenbos & Pruitt (1977), os evapotranspirômetros 

com lençol freático constantes permitem com maior segurança esta determinação visto que 

não existe nenhum período em que a cultura sofre restrições hídricas Cury & Villa Nova 

(1989).  

 

Assis (1978), utilizando um evapotranspirômetro de lençol freático 

constante, cultivado com grama, observou que as condições de umidade do solo foram ótimas 

para a desenvolvimento vegetal.  

 

Encarnação (1987), estudando a cultura da batata cultivada num 

evapotranspirômetro com lençol freático de nível constante,  observou  um ótimo 

desenvolvimento das plantas e tubérculos, além de apresentar facilidade operacional. A    

utilização   de evapotranspirômetros de lençol freático de nível constante na  determinação de 

demanda de água e calibração de métodos de estimativa da evapotranspiração potencial vem 

assumindo grande importância tanto pela precisão de estimativas quanto pela possibilidade de 

se promover adaptações aos modelos, em função da disponibilidade de materiais para sua 

construção. 
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Para Aboukhaled et al (1982) os evapotranspirômetros com lençol 

freático de nivel constante são de fácil operação e construção, com medidas diárias aceitáveis. 
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5  MATERIAL E MÉTODOS 

   

5.1  Caracterização da Região Estudada 

 

Esta pesquisa foi conduzida na Universidade Estadual Paulista “Júlio 

de Mesquita Filho, na área experimental do Departamento de Recursos Naturais da  Faculdade 

de Ciências Agronômicas,  localizada a 22º51’S de latitude,   48º26’W de longitude e altitude  

de 786m, no município de Botucatu  SP. 

  

O clima local é definido pela classificação de Koeppen como Cwa ou 

clima temperado quente (mesotérmico), com chuvas no verão e sêca no inverno, com 

temperatura média do mês mais quente superior a 22oC Cunha et al.(1999). 

O solo é classificado como latossolo roxo distrófico, textura argilosa, 

com declividade do terreno de 2%. 

 

5.2  Período Analisado 

 

No período de 1996 e 1997 foram utilizados  339 dados para gerar os 

modelos e 366 outros dados para sua validação .  
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5.3  Estação Lisimétrica 

 

Para medida da evapotranspiração de referência ETo, foram utilizados 

5 conjuntos lisimétricos de nível freático, constituído, cada um, por uma caixa de cimento 

amianto, um tanque intermediário, um tanque medidor  e  drenagem cujas características,  são 

descritas a seguir e representadas na Figura 1. 
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Figura 1.- Croqui da Estação Lisimétrica. 
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5.3.1  Lisímetro  

 

Caixas  de cimento amianto de 1,76 m2  de área tendo 0,7 m de altura,  

interligada ao tanque intermediário por um tubo de PVC  localizado em sua parte inferior, 

cultivada com grama (Paspalum notatun Flugge), estando o nível freático a 46 cm da 

superfície, conforme Figura 2 . 

 

 

 

Figura 2.- Conjunto evapotranspirométrico; caixa de cimento amianto (A), tanque 

intermediário (B), tanque medidor (C) e estrutura de cobertura (D). 
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5.3.2-  Tanque Controlador da Altura do Nível Freático 

 

Tanque intermediário construído em chapa de ferro galvanizado nº 22, 

medindo 0,70 m de altura e 0,30 m de diâmetro,  com tampa  que permite a passagem de uma 

mangueira plástica que conduzia a água do tanque medidor e uma haste com bóia fixa na 

extremidade, que  permite a variação da altura do nível freático, conforme Figura 3. 

 

Figura 3.- Tanque intermediário 
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5.3.3  Tanque Medidor  

 

Tanque medidor, construído em chapa de ferro galvanizado nº 22, 

medindo 0,70 m de altura e 0,27 m de diâmetro, com  saída para o tanque intermediário e 

tomada para bureta, graduada em mm, através da qual eram efetuadas as leituras de 

evapotranspiração, conforme Figura 4. 

Figura 4.- Tanque medidor 
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5.3.4  Cobertura das Caixas  

 

Em caso de precipitação pluvial são utilizadas coberturas plásticas com 

estrutura de madeira que cobre o lisímetro . 

 

5.4  Dados Meteorológicos 

  

Para obtenção dos dados meteorológicos foram efetuadas diáriamente 

leituras as 7:00 e as 18:00  horas, utilizando-se uma estação meteorológica convencional com 

os seguintes instrumentos de medida: 

- tanque Classe A, com 1,2 m de diâmetro, 0,25 metros de profundidade 

com poço tranquilizador convencional e micrometro de gancho de 0,02 

milimetros;  

- anemômetro de fabricação Wieh Lambrecht (K.G. Gottingen) tipo 1440, 

integrador, instalado a 2 metros de altura; 

- actinógrafo bimetálico Otta, modelo 44, com rotaçãoo regulável para 24 

horas ou 7 dias; 

- heliógrafo de fabricação Wieh Lambrecht (K.G. Gottingen) para zonas 

tropicais Norte e Sul entre 0o e 40o, com resolução de 0,1 horas; 

- barômetro de mercúrio marca Salmoiraghi, modelo 437, com escala 

dupla em ectopascal e milibares; 

- pluviógrafo marca Otta de registros semanais; 
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- higrógrafo de cabelo marca Salmoiraghi, modelo 1613, com giro 

semanal, com precisão de 5%; 

- termógrafo marca Salmoiraghi, modelo 1067, com giro semanal; 

- termômetros de máxima e mínima, convencionais, sendo de mercúrio 

em vidro o de máxima, e álcool e vidro o de mínima, marca R.Fuess 

com resolução de 0,2oC; 

- evaporímetro piché de vidro modelo EVM-1 capacidade 30 ml – 20oC. 

 

5.5  Determinação da Evapotranspiração de Referência (Eto). 

 

A evapotranspiração de referência foi determinada através das leituras 

diárias, às 8 horas, do volume de água em mililitros (ml), registrado na proveta acoplada ao 

tanque medidor. Esse valor diário, permitia a obtenção da Eto em mm, considerando-se que: 

∆V1     :   volume de água evaporada do evapotranspirômetro; 

∆h1     :   altura de água evaporada do evapotranspirômetro ; 

S1          :   área de secção horizontal do evapotranspirômetro ; 

  ∆V2    :  volume de água escoado do tanque intermediário para manter o  

      nível  freático constante; 

  ∆V3   :  volume escoado do tanque medidor para manter o nível do  

     tanque intermediário constante; 
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  ∆ h3 :  altura da água escoada do tanque medidor; 

  S3     :  área da seção horizontal do tanque medidor; 

Admitindo-se que a única perda de água seja por evapotranspiração , 

toda vez que ocorre esse processo, tem - se: 

  ∆V1=∆V2=∆V3                                                                                              (1)                      

  sendo  

                      ∆V1=∆V3                                                                                                       (2) 

  ∆ h1 . S1 = ∆ h3 . S3  

                         sendo S1 = 1,76 m2  e   S3 = 0,711  m2 tem-se o seguinte fator (f): 

 

 

o número 10 converte a leitura ∆ h3 em mm.                                                                         (4) 
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5.6  Estimativa da Evapotranspiração 

   

Para a estimativa de evapotranspiração de referência (Eto), foram 

utilizados o método de Penman original e Penman modificado pela equação proposta de 

estimativa do saldo de radiação de ondas longas  

   

5.6.1  Método de Penman   

))(()1( edeaUfRbRgEtoP −
+∆

+
+∆
∆

−−
+∆
∆

=
γ

γ
γ

α
γ

                     (5) 

em que:   EtoP  = evapotranspiração de referência (mm/dia);  

 

∆     :  tangente a curva de pressão de vapor versus temperatura do ar; 

γ      :  constante psicrométrica;  

  Rg    :  radiação global medida  por actinógrafo (mm/dia); 

  α      :  albedo ( 0,25); 

n/N   :  razão de insolação; 

  Rb   :  saldo de irradiação de ondas longas (mm/dia) proposto por Brunt (1934). 

                       ƒ(U)=0,36(1+U/160);  

  U   :  velocidade do vento a 2 m de altura  (km/dia). 
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                      ea    :  tensão saturante de vapor (mbar); 

             ed    :  tensão atual de vapor (mbar); 

Rb=σ T4(0,56-0,09 ed )(c+dn/N);                                                               (6) 

Foi também analisado o efeito da nebulosidade adotando-se os valores 

de c e d de 0,1 e 0,9; 0,2 e 0,8 e de 0,3 e 0,7. 

σ     :  constante de Stefan-Boltzman dado por  1,98 . 10-9   (mm/dia . K4 );  

T     : temperatura média do dia oC; 

  ed   :  tensão atual de vapor (mbar); 

  ƒ(U)=0.36(1+U/160);                                                                                    (7) 

  U    :  velocidade do vento a 2 m de altura  (km/dia). 
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5.6.2  Método de Penman Modificado pela Equação Proposta de Estimativa do Saldo de 

Radiação de Ondas Longas (Rb) 

 

Com o objetivo de proporcionar adequação ao método de Penman 

através de uma equação de estimativa do saldo de radiação de ondas longas ( Rb) para as 

condições locais, determinou-se diariamente,  isolando-se o termo Rb  na equação de Penman, 

sendo a EToL obtida através dos dados lisimétricos da forma: 

sendo: 

 

EToL : evapotranspiração medida pelo lisímetro (mm/dia); 

w       : fator relativo ao efeito da temperatura e altitude; 

f(U)   : função empírica da velocidade do vento (km/dia);  

ea      : tensão saturante de vapor (mbar); 

ed      : tensão atual de vapor (mbar); 

Rs      : saldo de irradiação de ondas curtas (mm/dia) 

Para se determinar as constantes apropriadas para a equação efetuou-se 

a regressão linear relacionando-se                           como variável  dependente  e como variável 

independente                 tendo-se adotado para c e d os valores 0,1 e 0,9; 0,2 e 0,8; 0,3 e 0,7. 
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À partir do modelo determinado para estimativa de Rb, procedeu-se à 

estimativa de Eto em dados independentes utilizando-se a equação (5) conforme já descrito. 

 
 
5.7  Teste Estatístico 

 

As estimativas de Eto obtidas para cada um dos métodos propostos,   

foram comparadas com a Eto medida nos lisímetros através de análise de regressão passando 

pela origem, segundo o modelo EtoPOi = b Etoli + ci , i = 1,2...n, onde n = 366, utilizando-se 

para isso o sistema para análise estatística S.A.S. (Statistical Analisys System). 
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6  RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

6.1  Desempenho do Método de Penman Original no período total de estudo 

 

As Figuras de 5 a 7 representam graficamente a dispersão e ajuste dos 

dados de Eto obtidos pela equação de estimativa proposta por Penman e medidos por lisímetro 

eliminado-se os dias com precipitação pluvial. A superestimativa observada foi em torno de 

34%, com coeficiente de regressão r2  em torno de 0,98, quando se considerou os valores de c 

e d de 0,1 e 0,9 respectivamente, conforme proposto . 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Dispersão e ajuste dos valores de Eto obtida pela equação de Penman Original e 

dados de lisímetro, com valores de c e d de 0,1 e 0,9 respectivamente. 
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Embora dentre os métodos combinados o de Penman tenha sido 

considerado como o mais preciso, devido sua tendência de superestimativas, várias propostas 

de adequação foram feitas na tentativa de se averiguar se eram devidas ao termo energético ou 

ao termo aerodinâmico de sua equação. 

 

Segundo o próprio Penman conforme citado por Tanner & Pelton 

(1960), ao discutir os erros de seu método com relação a dimensão atribuida ao primeiro e 

segundo termo da equação, o mesmo considerou que os erros na determinação de Rn, radiação 

líquida,  são as mais importantes, principalmente quando são obtidas através de equações de 

estimativa, sendo maiores quando a radiação incidente é medida e a emissão de ondas longas é 

estimada. 

 

Tanner & Pelton (1960)  avaliaram as dimensões dos erros nas 

estimativas de Rn, consideraram que se Rs é estimado através do número de horas de 

insolação, o erro pode ser da ordem de 20 a 30% e se Rs é medido e Rb é estimado, os erros 

podem ser ainda maiores. 

 

Para estimativa da emissão de ondas longas Penman propôs a relação 

de Brunt (1932) sendo as constantes a e b dadas por Goss & Brooks (1956), enfatizando 

porém que as mesmas podem variar com a localidade. 
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Para as constantes c e d assumiu-se conforme Conrad (1944), completa 

relação entre a fração de nebulosidade em décimos e razão de insolação n/N, considerando os 

valores de c e d 0,1 e 0,9 respectivamente. 

 

Considerando que esses valores poderiam não ser os mais 

representativos analisou-se também o comportamento do método empregando-se para c e d os 

valores 0,2, 0,8 e 0,3, 0,7, conforme pode ser visto nas Figuras 6 e 7, havendo nos dois casos 

diminuição das superestimativas de 0,02 . 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Dispersão e ajuste dos valores de Eto obtida pela equação de Penman Original e 

dados de lisímetro, com valores de c e d de 0,2 e 0,8 respectivamente.  
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Figura 7. Dispersão e ajuste dos valores de Eto obtida pela equação de Penman Original e 

dados de lisímetro, com valores de c e d de 0,3 e 0,7 respectivamente.  
 
 

 

Procurou-se eliminar medidas de superfície inexistentes em estações 

meteorológicas, admitindo que a pressão saturante de vapor poderia ser obtida pela 

temperatura do ar estando a superfície seca, a temperatura da mesma pode ser subestimada 

havendo subestimativas de calor sensível transferido para a atmosfera com superestimativas 

do método. 

 

Procurando-se avaliar este efeito procedeu-se a análise do 

comportamento do método por estações do ano. 
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6.2  Desempenho do Método de Penman por Estação do Ano 

 

Tendo nas condições locais variações de temperatura do ar, energia 

solar e do número de horas de insolação, além de outras variáveis climáticas, com a estação do 

ano, procurou-se avaliar o desempenho do método de Penman original nestas estações,  

obtendo-se conforme Quadro 1 uma diminuição na superestimativa de no outono e verão com 

b de 0,26 e um aumento na primavera e no inverno com b  de 0,47.  

 

A melhora no desempenho no verão pode ser devida à maior 

frequência no molhamento da superfície do solo permitindo que a condição fosse mais 

próxima da evapotranspiração de referência onde a temperatura da superfície é mais próxima 

da temperatura do ar. Todavia, os valores estimados de Eto no verão continuaram a ser 

maiores que os medidos, podendo ser devidas a subestimativas nas medidas. Embora nesta 

época o desenvolvimento da grama seja pleno, devido à disponibilidade de energia radiante e 

água pela presença do lençol freático, a interrupção da capilaridade nos primeiros centímetros 

de solo pode ter levado a uma diminuição da evaporação do solo. 

 

A semelhança de comportamento entre verão e outono coincidem com 

a análise do número de horas de insolação n em estudos anteriormente desenvolvidos, para a 

mesma região Jesus (1995), onde os valores de n por estação do ano mostraram a seguinte 

ordem decrescente: inverno, primavera, outono, e verão. 
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Portanto, tanto o regime de precipitação quanto o tipo de nuvens 

devem ter influência no comportamento do método. 

 

Isto pode ser evidenciado pela melhora de desempenho ao adotar-se os 

valores de 0,2, 0,8 e 0,3 , 0,7 para o coeficiente c e d. 

 

Swinbank (1963), considerou que a importância que é dada ao efeito 

da variação de pressão de vapor na emissão de ondas pela atmosfera em dias sem nuvens é 

exagerada. No presente estudo observa-se que considerando-se dias com e sem nuvens esta 

relação foi mais próxima  no período de maior nebulosidade. 
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Quadro 1. Valôres de b e r2 obtidos através de regressão linear, entre o método de Penman 
Original , por estação do ano, e os dados lisimétricos. 

 
ESTAÇÃO / 

METODO
r2 b 

PRIMAVERA   
 

ETOPO 1 0,98 1,44 
ETOPO 2 0,98 1,41 
ETOPO 3 0,98 1,37 

VERAO  
 

ETOPO 1 0,98 1,26 
ETOPO 2 0,98 1,23 
ETOPO 3 0,98 1,20 

OUTONO  
 

ETOPO 1 0,98 1,26 
ETOPO 2 0,98 1,23 
ETOPO 3 0,98 1,20 

INVERNO  
  

ETOPO 1 0,98 1,47 
ETOPO 2 0,98 1,44 
ETOPO 3 0,98 1,40 

 
ETOPO1, ETOPO2 e ETOPO3, Método de Penman com equações de balanço de ondas longas com os 
coeficientes c e d 0,1 e 0,9, 0,2 e 0,8 e 0,3 e 0,7 respectivamente.   
 

 

6.3 Determinação do desempenho no Método de Penman com a  Equação do Balanço de 

Ondas Longas para as Condições Experimentais no Período Total de Estudo. 

 

Sendo o Balanço de Ondas Longas função das condições climáticas 

procurou-se determinar os coeficientes a, linear, e b, angular,  para as condições experimentais 
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através da regressão linear entre                                e             tomando-se c e d igual a 0,1 e 

0,9, 0,2 e 0,8 como também 0,3 e 0,7, obtendo a equação: 

 

 

 

A fim de que esta equação fosse validada comparou-se os dados de 

evapotranspiração medida e estimada com o emprego da mesma considerando-se dias com e 

sem precipitação. 

 

Observa-se através das Figuras 8, 9 e 10, uma diminuição de 

superestimativa sendo de 13% quando se considerou c e d 0.3 e 0.7, 18% com 0.2 e 0.8 e 23% 

com 0.1 e 0.9. 

 
Figura 8.-   Dispersão e ajuste dos valores da Eto estimada com equação  proposta de 

estimativa de Rb  para Botucatu, com valores de c e d de 0,1 e 0,9 
respectivamente, e Eto medida pelo lisímetro, equação da reta de regressão e 
r2 calculados. 
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Figura 9.    Dispersão  e ajustes valores da Eto estimada pela equação proposta de estimativa 

de Rb para Botucatu, com valores de c e d de 0,2 e 0,8 respectivamente, e Eto 
medida pelo lisímetro, equação da reta de regressão e r2 calculados. 

 
 

 
Figura 10.  Dispersão e ajuste dos valores da Eto estimada pela equação  proposta de estimativa 

de Rb para Botucatu, com valores de c e d de 0,3 e 0,7 respectivamente, e Eto 
medida pelo lisímetro, equação da reta de regressão e r2 calculados. 
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6.4  Desempenho do Método de Penman empregando-se a Equação de Balanço de Ondas 

Longas Proposta nas Diferentes Estações do Ano. 

 

No Quadro 2 é apresentado o desempenho do método de Penman com 

a equação de estimativa de Rb por estação do ano. O seu emprego  mostrou uma maior 

exatidão no verão com pequena superestimativa, 5%, considerando-se c e d de 0,3 e 0,7 

respectivamente. 

 

No outono ocorreu subestimativas sendo a de maior exatidão, nesta 

época, a que considerou c e d igual a 0,1 e 0,9 respectivamente, onde o valor do coeficiente foi 

igual  a  0,94. 

 

No inverno as superestimativas também foram bastante reduzidas 

quando compara-se o desempenho do método da forma original, Quadro 1, e com o emprego 

da equação proposta, Quadro 2,  onde os valores de b cairam de 0,47 para 0,24 com c e d igual 

a 0,1 e 0,9, de 0,44 para 0,18 com c e d igual a 0,2 e 0,8, e de 0,40 para 0,14 com c e d de 0,3 

e 0,7. 

 

Na primavera, todavia houve piora nas superestimativas, mostrando 

inadequação da equação proposta para esta estação. 

 

Para Martin & Palmer (1964) parece não ser apropriada a estimativa da 

energia de ondas longas a partir da pressão de vapor para todas as épocas do ano, 
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principalmente em climas áridos de semi-áridos onde a advecção de calor sensível tem grande 

efeito sobre a evapotranspiração conforme Fitzpatrick & Stern (1966). 

 
Quadro 2. Valôres de b e r2 obtidos através de regressão linear, , entre Eto empregando-se 

equação de balanço de ondas longas determinada para Botucatu e dados de 
lisímetro. 

 
 

ESTAÇÃO / 
METODO

r2 b 

PRIMAVERA   
 

ETO 1 0.97 1.45 
ETO 2 0.98 1.40 
ETO 3 0.98 1.36 

VERAO  
 

ETO 1 0.97 1.14 
ETO 2 0.98 1.10 
ETO 3 0.98 1.05 

OUTONO  
 

ETO 1 0.93 0.94 
ETO 2 0.94 0.89 
ETO 3 0.94 0.84 

INVERNO  
  

ETO 1 0.94 1.24 
ETO 2 0.95 1.18 
ETO 3 0.95 1.14 

  
ETOPO1, ETOPO2 e ETOPO3, Método de Penman com equações de balanço de ondas longas com os 
coeficientes c e d 0,1 e 0,9, 0,2 e 0,8 e 0,3 e 0,7 respectivamente.   
 

 

 

 

 



45 

 

 

 

7  CONCLUSÕES 

 

Ocorreram superestimativas de 38% empregando-se a equação de 

Penman conforme proposta pelo autor no período como um todo. Adotando-se os coeficientes 

da relação entre nebulosidade e razão de insolação de 0,2 e 0,8 ou 0,3 e 0,7 houve diminuição 

de superestimativas, mostrando-se portanto mais representativos das condições experimentais. 

 

Houve variação de desempenho do método da forma original com a 

estação do ano sendo em ordem decrescente, nas superestimativas,  inverno com 

aproximadamente  47%, primavera 44%, verão e outono com  cerca de 26%. 

Na comparação entre a Eto estimada com equação proposta de 

estimativa de Rb para Botucatu e os valores medidos por lisímetro, observou-se de maneira 

decrescente superestimativas de 22% com valor de c e d de 0,1 e 0,9,  de 18% e 13%, com 

valores de c e d 0,2, 0,8 e 0,3, 0,7 respectivamente. Quando separou-se os dados em estações 

do ano a superestimativa para a primavera variou de 45% para 36%, no inverno de 24% para 

14%, e no verão de 14% para 5%. No outono houve subestimativa de 6% e 16% 

respectivamente.  
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