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RESUMO – A região mineira da Bacia do Rio São Francisco tem uma demanda de água para 

diversos usos, sendo que a irrigação é o que detém a maior parcela. Logo, o uso racional e de 

forma sustentável desse recurso é cada vez mais necessário. Nesse contexto, a 

evapotranspiração de referência (ETo) é uma variável chave em projetos e manejo da irrigação, 

planejamento e gestão de bacias hidrográficas, estudos de balanço hídrico e zoneamento 

agrícola. Assim, é de fundamental importância que medidas cada vez mais precisas e acuradas 

dessa variável sejam estabelecidas. O método padrão de estimativa da ETo é o FAO Penman-

Monteith, que requer dados de radiação, temperatura do ar, umidade relativa do ar e velocidade 

do vento. Porém, na maioria das estações meteorológicas, as séries de dados apresentam falhas 

o que inviabiliza a aplicação do método padrão. Assim, evidencia-se a relevância quanto ao 

estudo de métodos de estimativa da ETo com menor requerimento de dados de entrada. Logo, 

o objetivo desse trabalho foi calibrar e avaliar o método Hargreaves-Samani e um novo método 

proposto, os quais requerem apenas dados de temperatura máxima e mínima, para as estações 

meteorológicas convencionais do INMET localizadas na região mineira da Bacia do Rio São 

Francisco. Para tanto, foram empregados dados meteorológicos em base diária de temperatura 

do ar, umidade relativa do ar, horas de brilho solar e velocidade do vento, referentes a séries 

históricas que abrangem o período de 1961 a 2014. Foram analisados dados de 22 estações da 

rede de estações convencionais do INMET, disponibilizados pelo Banco de Dados 

Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP). Dias com dados climáticos inconsistentes 

ou faltosos foram eliminados. Procederam-se ao cálculo da ETo pelos métodos FAO Penman-

Monteith e Hargreaves-Samani. Em seguida, as equações de Hargreaves-Samani e do método 

proposto, denominado Borges-Oliveira, foram calibradas com base no erro absoluto médio 

(EAM). A análise dos métodos foi conduzida mediante as seguintes estatísticas e indicadores: 

raiz quadrada do erro quadrático médio (REQM), raiz quadrada do erro quadrático médio 

sistemático (REQMs), raiz quadrada do erro quadrático médio não sistemático (REQMns), 

proporções do erro quadrático médio sistemático e não sistemático, índice de concordância (d), 

índice de confiança (C), coeficiente de correlação (r), coeficiente determinação (R²) e os 

coeficientes linear e angular da reta de regressão. O ajuste das distribuições de valores de ETo 

obtidas pelos métodos Hargreaves-Samani original e calibrado e pelo método Borges-Oliveira 

à distribuição obtida por meio do método padrão FAO Penman-Monteith foi testado 

empregando-se o teste de Mann-Whitney ao nível de significância de 5%. A calibração do 

método Hargreaves-Samani com base no erro absoluto médio (EAM) proporcionou melhoria 

no desempenho do método para todas as estações meteorológicas estudadas. Com base no 

EAM, os métodos foram ranqueados na seguinte ordem: método Borges-Oliveira, Hargreaves-

Samani calibrado e Hargreaves-Samani original, para todas as estações meteorológicas. 

Constatou-se o ajuste entre as distribuições de valores diários de ETo obtidas com os métodos 

Hargreaves-Samani calibrado e FAO Penman-Monteith, para 12 das 22 estações 

meteorológicas. Verificou-se também o ajuste entre as distribuições de valores diários de ETo 

obtidas com o método Borges-Oliveira e FAO Penman-Monteith para 9 das 22 estações 

meteorológicas. 

 

 

Palavras-chave: FAO Penman-Monteith; temperatura do ar; Erro Absoluto Médio; teste de 

Mann-Whitney. 
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CALIBRATION EQUATION HARGREAVES-SAMANI AND A NEW METHOD FOR 

ESTIMATING THE REFERENCE EVAPOTRANSPIRATION IN THE PORTION 

MINAS GERAIS OF RIVER SÃO FRANCISCO’ BASIN 

 

 

ABSTRACT – The portion of the São Francisco River Basin in Minas Gerais has a water 

demand for various uses, and irrigation is what holds the largest share. Therefore, the rational 

use and sustainable resource that is increasingly necessary. In this context, the reference 

evapotranspiration (ETo) is a key information in the design and management of irrigation, 

planning and watershed management, water balance studies and agricultural zoning. Thus, it is 

of fundamental importance that measures increasingly precise and accurate of this variable is 

established. The standard method of estimating ETo is the FAO Penman-Monteith, requiring 

radiation data, air temperature, relative humidity and wind speed. However, in most weather 

stations, data series have flaws which prevents the application of the standard method. Thus, it 

is of great importance to the study of methods to estimate the ETo requiring the least amount of 

climate data. Therefore, the aim of this study was to calibrate and evaluate the Hargreaves-

Samani method and a new proposed method, which require only maximum and minimum 

temperature data for conventional weather stations INMET located in the mining region of the 

São Francisco River Basin. To this end, we employed meteorological data on a daily basis of 

air temperature, relative humidity, sunshine hours and wind speed, relative to historical data 

covering the period from 1961 to 2014. We analyzed data from 22 stations of the network of 

conventional stations INMET, provided by the Bank of Meteorological Data for Education and 

Research (BDMEP). Days with inconsistent or faulty climate data eliminated. It proceeded to 

the calculation of ETo methods by FAO Penman-Monteith and Hargreaves-Samani. Then the 

equations of Hargreaves-Samani and of the new proposed method, named Borges-Oliveira, 

calibrated based on the average absolute error (MAE). The analysis method was by conducted 

the following statistics and indicators square root of the mean square error (RMSE), square root 

of systematic root mean square error (RMSEs), square root of unsystematic mean square error 

(RMSEu), squared error proportions medium systematic and unsystematic, agreement index (d) 

confidence index (C), correlation coefficient (r), coefficient of determination (R²) and linear 

and angular coefficients of the regression line. The adjustment of the ETo values distributions 

obtained by the original Hargreaves-Samani and calibration methods and the method Borges-

Oliveira to the distribution obtained by the standard method FAO Penman-Monteith tested 

using the Mann-Whitney test at significance level of 5%. The calibration of Hargreaves-Samani 

method based on the mean absolute error (MAE) provided improved performance of the method 

for all the weather stations studied. Based on the EAM, the methods ranked in the following 

order: calibrated Borges-Oliveira, calibrated Hargreaves-Samani and original Hargreaves-

Samani, for all weather seasons. There was the fit between the distributions of daily ETo values 

obtained with the Hargreaves-Samani methods calibrated and FAO Penman-Monteith for 12 of 

the 22 meteorological stations. There was also the fit between the distributions daily ETo values 

obtained with the proposed method is FAO Penman-Monteith 9 to 22 of meteorological 

stations. 

 

 

Keywords: FAO Penman-Monteith; air temperature; Mean Absolute Error; Mann-Whitney 

test. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Grande parte da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco é caracterizada pelo clima 

semiúmido e por acentuados períodos de seca. Essa característica contribui para um quadro 

socioeconômico que impõe limites ao desenvolvimento regional. Como uma tentativa de mudar 

essa realidade, a Codevasf executa obras de infraestrutura para implantação de projetos de 

irrigação e outras ações de incentivo à produção local. São 25 perímetros irrigados instalados 

ao longo do vale do Rio São Francisco, sendo 4 no Norte de Minas Gerais, que ocupam cerca 

de 125 mil hectares de área irrigada (CODEVASF, 2011). Os investimentos públicos e privados 

em irrigação, especialmente no Norte de Minas Gerais, proporcionaram aumento de emprego e 

renda, o que resultou em melhoria no índice de desenvolvimento humano municipal (IDHM). 

O IDHM das cidades abrangidas pelos perímetros irrigados no Norte de Minas Gerais, em 1991, 

era classificado como muito baixo para as cidades de Jaíba, Nova Porteirinha, Pirapora e 

Janaúba, cujos respectivos valores foram 0,288, 0,327, 0,466 e 0,429. Em 2010, o IDHM foi 

classificado como médio para as cidades de Jaíba, Nova Porteirinha e Janaúba, que 

apresentaram os respectivos valores de 0,638, 0,641, 0,696. Pirapora apresentou IDHM de 

0,731, maior que a média brasileira (0,727), sendo classificada como de desenvolvimento alto. 

 O governo brasileiro, há décadas tem investido na instalação de perímetros irrigados no 

Semiárido e Semiúmido. A implantação desses projetos demanda alto investimento de recursos 

financeiros custosos, baseados em sistemas produtivos complexos, intensivos em capital e no 

uso de água (BUAINAIN e GARCIA, 2015). Destaca-se o surgimento de novas formas de 

relações sociais nos Perímetros Irrigados, como a formalização das relações de trabalho, 

associação entre os produtores em cooperativas, além da associação com outras empresas 

(CASTRO, 2000). Assim, a agricultura irrigada tem contribuído para o desenvolvimento da 

região do Vale São Francisco, principalmente para o pequeno agricultor, em todas as subbacias 

do rio São Francisco em Minas Gerais. Há geração de emprego, melhoria da qualidade de vida 

e incentivo aos agricultores para produzirem de forma mais eficiente sem prejuízos à qualidade 

da água e do solo. 

 A irrigação é uma técnica que consiste no fornecimento artificial de água às culturas, a 

fim de suprir a necessidade hídrica. Em conjunto com as demais práticas agrícolas, a irrigação 

promove o aumento da produtividade, o consumo racional de água, além de possibilitar o 

cultivo de duas ou mais culturas anuais (BERNARDO et al., 2006; MANTOVANI et al., 2006). 

Porém, para que o investimento em irrigação tenha o retorno esperado, além de ser 

adequadamente dimensionado, o sistema de irrigação deve ser aquele que melhor se adapte ao 
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tipo de solo, às condições de disponibilidade de água da região de cultivo e detenha a melhor 

relação custo-benefício ao irrigante. Dessa forma, impactos ambientais, como 

comprometimento da qualidade e quantidade de água, salinização do solo, contaminação do 

lençol freático e erosão, podem ser evitados.  

 Entretanto, um bom projeto não é suficiente se não houver um manejo da irrigação 

eficiente. O manejo pode ser conduzido com base na planta, no solo ou na atmosfera. Os 

equipamentos de manejo com base na planta são muito caros (câmara de pressão tipo 

Scholander, termômetro de infravermelho). Por outro lado, apesar do baixo custo, o método de 

observação visual dos sintomas de déficit hídrico pode implicar em prejuízos à produtividade 

da cultura, uma vez que, segundo Santos e Carlesso (1998), “a deficiência hídrica provoca 

alterações no comportamento vegetal cuja irreversibilidade vai depender do genótipo, da 

duração, da severidade e do estádio de desenvolvimento da planta”. 

 Os métodos mais comuns de manejo com base no solo são os métodos gravimétricos e o 

tensiômetro; ambos informam o quanto e quando irrigar. Os métodos gravimétricos geram 

resultado em 24 a 48 horas e o tensiômetro necessita de calibração frequente. Quanto mais 

negativo for o potencial de água no solo, ou seja, quanto mais seco o solo estiver, mais difícil 

será estabelecer o equilíbrio entre a solução do solo e a água contida no interior do tensiômetro. 

Os métodos com base na atmosfera são muito eficazes, pois permitem a verificação do volume 

de água consumido durante o dia e, dessa forma, o quanto e quando irrigar. Mantovani et al. 

(2013) recomendam este método devido à sua precisão e à simplicidade de cálculo da 

evapotranspiração da cultura (ETc), desde que a evapotranspiração de referência seja calculada 

de forma correta. 

 A ETc é o produto do coeficiente de cultura (Kc) pela evapotranspiração de referência 

(ETo). O Kc é obtido em função das características da cultura e pode ser influenciado por fatores 

meteorológicos, especialmente no estádio inicial de desenvolvimento, quando a evaporação é 

preponderante na evapotranspiração. A ETo é a combinação de dois processos simultâneos 

através do qual a água é perdida, por um lado da superfície do solo por evaporação e por outro 

a partir da cultura por transpiração.  Allen et al. (1998) definiram a ETo como a demanda hídrica 

de uma cultura hipotética em crescimento ativo, com 0,12 m de altura, 70 sm-1 de resistência 

ao transporte de vapor da superfície para a atmosfera e albedo de 0,23. A ETo é um parâmetro 

climático, expressando o poder evaporante da atmosfera em um local e hora específico.  
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 Há na literatura diversos métodos para determinação da ETo, como evaporímetros, 

lisímetros e equações. Nos evaporímetros como o tanque Classe A é possível mensurar a taxa 

de evaporação (E), e, então, obtemos a ETo pelo produto entre a E e o coeficiente do tanque 

(Kt) – variável tabelada conforme parâmetros climáticos, posicionamento do tanque no campo 

e tamanho da bordadura. É um método desencorajado atualmente, devido a limitações técnicas 

e à ausência de manutenção da área no entorno do tanque Classe A (MANTOVANI et al., 

2006). O Irrigâmetro é outro exemplo de evaporímetro. Ele mensura a evaporação e pelas 

réguas de manejo que o acompanham é possível determinar o momento e o quanto irrigar, sem 

a necessidade de cálculos e softwares. Assim, o Irrigâmetro indica a lâmina bruta de irrigação, 

quando irrigar, o tempo de funcionamento do sistema de irrigação ou a velocidade de 

deslocamento do pivô (OLIVEIRA e RAMOS, 2008). Apesar do baixo custo de obtenção em 

relação ao sistema de irrigação, sua aquisição pelo pequeno produtor ainda é difícil, 

principalmente para aqueles que cultivam mais de uma cultura. Os lisímetros de drenagem ou 

pesagem mecânica medem a evapotranspiração em tanques enterrados no solo, sendo um 

método muito preciso desde que instalado corretamente (BERNARDO et al., 2006); porém, seu 

alto custo de instalação e operação, bem como sua manutenção, inviabilizam o uso desse 

método em campo em grande escala. Assim, os lisímetros são mais comuns em centros de 

pesquisa para determinação da evapotranspiração potencial da cultura e do Kc. 

 As equações de estimativa da ETo são baseadas em dados meteorológicos. Algumas são 

de fácil aplicação, enquanto outras são mais complexas. O método Penman-Monteith FAO 56 

foi adotado como o método padrão para estimativa da ETo por ser o mais completo, pois abrange 

aspectos aerodinâmicos e termodinâmicos em sua dedução, além da parametrização da cultura 

de referência (ALLEN et al., 1998). Assim, para calcularmos o valor da ETo pelo método FAO 

Penman-Monteith, necessitamos obter os dados de temperatura, radiação solar, umidade 

relativa e velocidade do vento. Porém, algumas séries de dados podem apresentar falhas no 

registro de algum dos elementos requeridos pelo método padrão. Nesse caso, pode-se utilizar a 

metodologia descrita por Allen et al. (1998), para suprimir a falta dos parâmetros radiação solar, 

velocidade do vento e umidade relativa.  

 Por outro lado, a literatura apresenta uma grande variedade de métodos alternativos de 

estimativa da ETo que utilizam apenas dados de temperatura. São exemplos os seguintes 

métodos: Blaney e Criddle (1962); Camargo (1971); Hargreaves e Samani (1985); 
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Thornthwaite (1948). Entre estes, o método de Hargreaves e Samani (1985) é sugerido por 

Allen et al. (1998) como método alternativo quando apenas dados de temperatura estiverem 

disponíveis. Majidi et al. (2015) avaliaram a determinação da ETo quando há ausência de dados, 

comparando as metodologias propostas por Hargreaves-Samani com a parametrização proposta 

no boletim FAO56 e concluíram que o método Hargreaves-Samani é mais preciso que o método 

FAO Penman-Monteith, calculado na ausência de dados, para condição de clima semiúmido no 

sul do Iran. 

 As estimativas imprecisas da ETo podem levar ao uso ineficiente da água, modelos 

inadequadamente calibrados e a estimativas não confiáveis de recarga de água subterrânea. 

Allen et al. (1998) enfatizaram a necessidade de calibração local do método, que apresenta a 

tendência de superestimar a ETo em climas úmidos e de subestimar em regiões com velocidade 

do vento alta. Na literatura, há diversas formas de calibração do método Hargreaves-Samani, 

sendo que sua eficiência varia com a região e o método de calibração (RAVAZZANI et al., 

2012). Droogers e Allen (2002), afirmam que: 

 

Uma das razões mais importantes para defender um método mais simples do 

que o método FAO Penman-Monteith é a probabilidade substancial de 

precisão na medição e coleta de dados meteorológicos, especialmente para os 

países em desenvolvimento e estações meteorológicas geridas por pessoas não 

especializadas. Nestas situações, a precisão dos dados e especialmente de 

parâmetros mais avançados, como a radiação e a umidade, pode ser muito 

baixa.  

 

 Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi calibrar e avaliar o método Hargreaves-

Samani e outro método desenvolvido pela equipe de trabalho, os quais requerem apenas dados 

de temperatura máxima e mínima, para as estações meteorológicas convencionais do INMET 

localizadas na região mineira da Bacia do Rio São Francisco. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Panorama da agricultura irrigada 

 

 A área irrigada no mundo ocupa 17% de toda a terra agricultável e responde pela produção 

de mais de 40% de todo o alimento consumido (PAULINO et al., 2011). Do potencial de 

expansão da área irrigada no Brasil, que é de 81 milhões de hectares segundo a FEALQ (2014), 

em aproximadamente 18% dessa área não é indicada a expansão da agricultura irrigada por 

gerar impactos ambientais e conflitos com outros usuários; e, apenas 7,4% estão sendo irrigados 

atualmente. Segundo a Agência Nacional das Águas (ANA, 2013), a irrigação foi responsável 

por 1.270 m³ s-1 da vazão total retirada estimada para o Brasil em 2010 (2.373 m³ s-1); porém, 

a vazão efetivamente consumida pela irrigação foi aproximadamente 66%, cerca de 836 m³ s-1. 

Mais de 250 m³s-1 da vazão de retirada total são demandadas pela região hidrográfica do Paraná, 

seguida pelas regiões hidrográficas do Atlântico Sul, São Francisco e Atlântico Nordeste 

Oriental (ANA, 2015).  

 Nos últimos censos agropecuários realizados pelo IBGE, a área irrigada no Brasil era de 

3,1 ha e, de acordo com a FEALQ (2014), cresceu para 6 milhões de ha, sendo que Saraiva e 

Souza (2012) destacaram que o Sudeste detinha um percentual de participação de 29,8% no 

censo de 1995/1996 e passou para 35,6%, no censo de 2005/2006. Num contexto histórico, 

atribui-se essa expansão da área irrigada aos grandes programas governamentais de incentivo 

ao desenvolvimento da irrigação (ANA, 2013), como: Programa Nacional para Aproveitamento 

Racional de Várzeas Irrigáveis – Provárzeas (1981), Programa de Financiamento de 

Equipamentos de Irrigação - Profir (1982), Programa Nacional de Irrigação - Proni (1986) e 

Programa de Irrigação do Nordeste - Proine (1986).  

 Estes programas, entre outros, proporcionaram grande impacto regional, pelo 

investimento direto do setor público e pelo estímulo da iniciativa privada, que atualmente 

responde por 96,6% das áreas irrigadas (ANA, 2013).  Os perímetros públicos de irrigação 

ocupam os 3,4% de área restante. Estas áreas são essenciais ao desenvolvimento regional e 

seguem em franca expansão, e, segundo a ANA (2013), passaram de 173 mil hectares irrigados 

em 2010 para 206 mil hectares em 2011. Os projetos concentram-se nas regiões hidrográficas 

do São Francisco e Atlântico Nordeste Oriental, especialmente no semiárido, sendo que a 
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maioria é administrada pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - 

CODEVASF.  

 

2.1.1 Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco – BHSF 

 

 A Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (BHSF) compreende os estados de Minas 

Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Goiás e o Distrito Federal. O Rio São Francisco 

tem extensões de 2.814 km entre as cabeceiras, no município de São Roque de Minas (MG), e 

de 2.863 km pelo rio Samburá, no município de Medeiros (MG), e a foz, entre os estados de 

Alagoas e Sergipe, onde se observa uma descarga média anual em torno de 94 bilhões de m³ 

(CODEVASF, 2012a).   

 Segundo Amaral (2012), a BHSF tem uma vazão média de 2.850 m³ s-1, drena uma área 

de 639.219 km²; por isso, devido à sua extensão e diferentes biomas, a bacia está dividida em 

quatro regiões fisiográficas: Alto São Francisco, das nascentes até a cidade de Pirapora; Médio 

São Francisco, de Pirapora até Remanso; Submédio São Francisco, de Remanso até Paulo 

Afonso; e, o Baixo São Francisco, de Paulo Afonso até sua foz. Aproximadamente 15,5 milhões 

de brasileiros habitam a BHSF, equivalente a cerca de 8,5% da população do país, sendo que  

57%, 18%, 15% e 10% localizam-se no Alto, Médio, Submédio e Baixo São Francisco, 

respectivamente (CBHSF, 2015). 

 Segundo Marques et al. (2010), em 2005 a sub-região do Alto São Francisco gerava 50% 

do PIB do vale do São Francisco, sendo seguida pelas sub-regiões Médio, Submédio e Baixo 

com 26%, 12% e 12%, respectivamente. A participação da agropecuária girava em torno de 

30%, 50%, 12% e 8% para as sub-regiões Alto, Médio, Submédio e Baixo, respectivamente. 

 O norte de Minas Gerais, região inserida no Polígono das Secas com alta vulnerabilidade 

para o desenvolvimento social, está inserida no Médio São Francisco. Por isso, a partir da 

década de 60, a CODEVASF e o Governo Federal, objetivando desenvolver a região do Médio 

e Submédio São Francisco, começaram a implantar perímetros irrigados para que a agricultura 

irrigada pudesse contribuir para o desenvolvimento regional, principalmente na criação de 

empregos e no aumento da renda da população (CODEVASF, 2007; PAULINO et al., 2011). 

Por conseguinte, os perímetros de irrigação Gorutuba, Pirapora e Lagoa Grande foram 

executados. Para o projeto Jaíba ainda há etapas a serem implantadas e o perímetro irrigado 



 

7 

 

 

Jequitaí está em fase de projeto. 

 

2.1.2 Perímetros de Irrigação na região mineira da Bacia do Rio São Francisco 

 

 O perímetro irrigado do Jaíba começou a operar em 1975. Foi implantado nos municípios 

de Jaíba, Matias Cardoso e Verdelândia com o objetivo de desenvolver a agricultura irrigada e 

o agronegócio, e, consequentemente, contribuir para o desenvolvimento socioeconômico da 

região (CODEVASF, 2012b). Segundo a CODEVASF (2012b), o projeto foi criado para ocupar 

uma área total e irrigável de 107,6 e 65,8 mil ha, respectivamente. Sendo assim, o projeto inicial 

foi dividido em quatro etapas e atualmente as Etapas I e II estão concluídas, o que corresponde 

a 70,9% do projeto. Segundo Amaral (2012), quando o Projeto Jaíba estiver concluído será o 

maior da América Latina. 

 A área cultivada do perímetro é destinada principalmente à fruticultura, destacando-se a 

produção de limão, manga e banana. Os principais métodos de irrigação empregados são 

gotejamento, microaspersão e aspersão convencional.  Em 2014, o perímetro produziu cerca de 

148.518 t de alimentos, gerando aproximadamente 6.600 empregos diretos e 9.800 empregos 

indiretos (CODEVASF, 2015a). 

 O Perímetro Gorutuba tem uma área total de 11.280 ha (DIG, 2015). Situa-se no 

Município de Nova Porteirinha – MG a jusante da Barragem Bico da Pedra que é alimentada 

pelo rio Gorutuba, fonte hídrica do projeto (AMARAL, 2012). A área total irrigável é de 

4.885,95 ha, sendo 2.459,54 ha irrigáveis para 380 pequenos produtores e  2.426,41 ha 

irrigáveis para 59 grandes produtores (CODEVASF, 2015b). Os lotes do perímetro de Gorutuba 

foram distribuídos a pequenos irrigantes pela seleção de pequenos produtores e a pequenos e 

médios empresários produtores, mediante concorrência pública (CODEVASF, 2015b). O 

projeto destaca-se como um grande polo da fruticultura irrigada do país, cujo destaque é a 

banana (COELHO, 2013), gerando aproximadamente 3.100 empregos diretos e 4.700 empregos 

indiretos, tendo produzido cerca de 55.000 toneladas em 2014 (AMARAL, 2012; CODEVASF, 

2015a). 

 O Projeto Pirapora iniciou em 1975 sob a responsabilidade da ex Suvale. Em 1976 a 

CODEVASF assumiu a implantação do projeto, cujo objetivo era irrigar 1500 ha. Porém, em 

1987 o projeto foi emancipado e o responsável por sua administração passou a ser a Associação 
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dos Usuários do Perímetro Pirapora (AUPPI). A área total do projeto é de 1.683,44 ha, sendo 

1.236,05 irrigáveis, 163,18 ha de sequeiro e o restante como área de reserva permanente 

(ABANORTE, 2015). O setor privado é quem explora a área, basicamente a fruticultura, sendo 

que as principais culturas exploradas pelo projeto banana, laranja e uva (CODEVASF, 2015c). 

A irrigação é feita predominantemente por microaspersão, embora ainda existam áreas irrigadas 

por aspersão convencional. Segundo a CODEVASF (2015), a geração de empregos está 

estimada em 790 diretos e 1.100 indiretos, com uma produção de 17.413 t de alimentos em 

2014. 

 O perímetro de irrigação Lagoa Grande começou a operar em 1978, em Janaúba – MG, 

na região do Médio São Francisco. Com uma área irrigável de 1.538 ha, dividida em lotes 

empresariais, desenvolve-se predominantemente a fruticultura por microaspersão, destacando-

se a banana, presente em 95% da área cultivada no perímetro no ano de 2014 (CODEVASF, 

2015d). Tendo como principais culturas a banana, a manga e o caju, em 2014 o perímetro 

alcançou uma produção correspondente a 29,88 mil toneladas, com valor bruto de produção de 

R$ 36,19 milhões, 30% maior que o obtido em 2013 (CODEVASF, 2015e), sendo responsável 

pela geração de 2,8 mil empregos diretos e indiretos, aproximadamente. 

 Implantado em Paracatu, o projeto de Colonização de Paracatu/Entre-Ribeiros (PCPER), 

teve início em 1983, com o apoio do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e financiamento 

pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG). O ribeirão Entre-Ribeiros é 

tributário do Rio Paracatu que é o principal afluente na margem esquerda da porção mineira do 

Rio São Francisco, contribuindo com 20,8% de sua vazão. Segundo Santos (2007), as captações 

sem os devidos cuidados técnicos e a instalação de grande parte dos equipamentos de irrigação 

terem sido implantados sem a observância dos aspectos ambientais e técnicos, gerou uma 

pressão sob os recursos hídricos na bacia, o que gera conflito entre usuários dos recursos 

hídricos. Pruski et. al (2007), estudaram o impacto das vazões demandadas pela irrigação e 

pelos abastecimentos animal e humano, na Bacia do Paracatu, no período de 1970 a 1996. Eles 

observaram que as vazões de retirada pela irrigação no mês de agosto de 1996 (maior demanda), 

variaram de 4,3% (Veredas) a 85,1% (Fazenda Barra da Égua), valor muito superior ao da 

máxima vazão outorgada no estado de Minas Gerais, que é de 30% da Q7,10 (vazão mínima de 

7 dias com um período de recorrência de 10 anos). 
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2.1.3 Evapotranspiração - importância de uma estimativa precisa 

 

 Diante da exploração da região mineira da bacia do Rio São Francisco para fins de 

irrigação, vários estudos vêm sendo conduzidos a fim de conhecer a demanda hídrica das 

culturas exploradas para realizar o uso racional da água e as cultivares que melhor se adequam 

às condições climáticas da região (CAMARGO et al., 2011; RIBEIRO et al., 2010; VIEIRA, 

2012). O desenvolvimento de equipamentos e técnicas de determinação da evapotranspiração e 

manejo da irrigação também vêm sendo objeto de estudo a fim de que se tornem menos 

onerosos, mais precisos e de fácil utilização pelos agricultores (FERREIRA, 2012; MEDEIROS 

et al., 2003; MOURA, 2007; OLIVEIRA, 2010).   

 Quantificar a evapotranspiração é de grande importância, uma vez que em regiões 

semiáridas, como no Norte de Minas Gerais, os recursos hídricos são limitados e  

excessivamente explorados, e ainda há grande ocorrência de períodos de déficit hídrico 

(JABLOUN e SAHLI, 2008; LISBOA et al., 2011). Em um cenário de escassez hídrica, definir 

as necessidades hídricas das culturas com precisão, assim como o momento de irrigar é de 

fundamental importância na manutenção dos mananciais hídricos. Há uma preocupação 

mundial em conservar o meio ambiente e as práticas sustentáveis são cada vez mais 

incentivadas. Segundo Gonçalves et al. (2009), “para que haja sucesso na agricultura irrigada e 

sustentabilidade da produção e produtividade, vários aspectos devem ser considerados, como o 

manejo adequado do solo, da água e da cultura”. O manejo da irrigação exige especial atenção, 

considerando que a irrigação é, em geral, a atividade com maior demanda de recursos hídricos.  

 Nesse sentido, é primordial desenvolver estimativas mais precisas da evapotranspiração, 

principalmente em regiões com ausência de dados meteorológicos. Assim, pode-se garantir o 

manejo racional da irrigação, além de embasar seguramente o desenvolvimento de instrumentos 

de política agrícola e gestão de riscos na agricultura, como mapas de zoneamento agrícola de 

risco climático. Esses mapas tem o objetivo de minimizar os riscos relacionados aos fenômenos 

climáticos, permitindo identificar a melhor época de plantio das culturas, nos diferentes tipos 

de solo e ciclos de cultivares.  
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2.2 Evapotranspiração de Referência (ETo) 

 

 A evapotranspiração de referência (ETo) incialmente foi definida como a 

evapotranspiração de uma superfície extensiva, totalmente coberta com grama de tamanho 

uniforme, aproximadamente 8 a 15 cm de altura, em fase de crescimento ativo, em um solo com 

ótima condição de umidade e nutrição mineral (ALLEN et al., 1998). Para mensurá-la, existem 

os métodos diretos e indiretos. Como métodos diretos, os mais gerais são: os lisímetros, as 

parcelas experimentais no campo, o controle da umidade do solo e o método da “entrada-saída”, 

em grandes áreas (BERNARDO et al., 2006; MANTOVANI et al., 2006). Os métodos indiretos 

abrangem os evaporímetros e as equações, tais como o método padrão FAO Penman-Monteith 

(ALLEN et al., 1998) e o método de Hargreaves e Samani (1985).  

 Devido a fatores de ordem operacional relacionadas à espécie de grama a ser cultivada, 

às dificuldades de manutenção das ótimas condições de desenvolvimento da grama e ao método 

de estimativa da evapotranspiração, surgiu a necessidade de se definir uma cultura e um método 

de estimativa que fossem adotados como padrão (ALLEN et al., 1998; MANTOVANI et al., 

2006). 

 Segundo Allen et al. (1998), uma consulta de peritos foi realizada em maio de 1990 e o 

método FAO Penman-Monteith foi definido como o método padrão para a definição e cálculo 

da ETo. A ETo é atualmente definida como a evapotranspiração de uma cultura hipotética com 

0,12 m de altura, albedo de 0,23 e uma resistência ao transporte de vapor da superfície da folha 

para a atmosfera de 70 s m-1. O método de Penman-Monteith foi adotado como padrão por ser 

o mais completo ao incluir aspectos aerodinâmicos e termodinâmicos em sua dedução, como 

também a resistência ao fluxo de calor sensível e vapor de água e a resistência da superfície à 

transferência de vapor de água (BERNARDO et al., 2006; MANTOVANI et al., 2006).  

 Uma vez que foi definida uma cultura de referência hipotética, a determinação da ETo 

passou a depender apenas de parâmetros climáticos. Assim, segundo Allen et al. (1998), a ETo 

expressa o poder de evaporação da atmosfera em um local e hora específicos sem levar em 

consideração as características da cultura e os fatores do solo. Além disso, procedimentos foram 

desenvolvidos para estimar parâmetros climáticos em falta, segundo metodologia apresentada 

por Allen et al. (1998). 
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2.2.1 Método padrão FAO Penman-Monteith 

 

 O método padrão FAO Penman-Monteith, o qual será abordado adiante, é a combinação 

do método do balanço da energia com o método da transferência de massa, já considerando as 

resistências à difusão de vapor de água pela cultura de referência, parametrizada por Allen et 

al. (1998). O cálculo da ETo com a equação de Penman-Monteith em base diária, geralmente 

fornece resultados precisos. Os valores das variáveis de entrada são médias diárias, sendo que 

o fluxo de calor do solo pode ser desconsiderado, uma vez que no saldo do dia (ou no decêndio) 

é praticamente nulo. 

 Para estimar a ETo horária, basta aferir a temperatura, velocidade do vento e realizar o 

cálculo dos parâmetros de entrada da equação de Penman-Monteith, em base horária. Allen et 

al. (1998) recomendam o uso da equação FAO Penman-Monteith horária, em condições 

ambientais onde as variáveis climáticas mudam muito ao longo do dia. Segundo Caixeta (2009), 

a estimativa da evapotranspiração em base horária representa melhor o consumo da água pelas 

culturas, “comparativamente ao mesmo método quando empregado para médias diárias das 

variáveis meteorológicas, visto que a estimativa a partir dos dados horários tende a expressar 

as condições climáticas em dimensões mais próximas da realidade”.  

 Pode acontecer que algumas séries de dados não tenham registro de algum dos parâmetros 

de entrada requeridos pelo método padrão FAO Penman-Monteith. Nesse caso, pode-se utilizar 

a metodologia descrita por Allen et al. (1998), para suprimir a falta dos parâmetros radiação 

solar, velocidade do vento e umidade relativa. Como o único parâmetro que não pode ser 

estimado é a temperatura do ar, diversas metodologias foram propostas para que se possa 

determinar a ETo requerendo apenas dados de temperatura.  

 

2.3  A temperatura como parâmetro de determinação da Evapotranspiração de 

Referência (ETo) 

 

 Segundo Garcez e Alvarez (2013, p. 177), “evapotranspiração é um conjunto de processos 

físicos e fisiológicos que provocam a transformação da água precipitada na superfície da Terra 

em vapor”. Ou seja, a evapotranspiração é a soma dos processos de evaporação e transpiração 

vegetal (ALLEN et al., 1998; MANTOVANI et al., 2006).   
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2.3.1 Evaporação 

 

 A evaporação é o fenômeno pelo qual uma substância passa da fase líquida para a fase 

gasosa (vapor), a uma temperatura inferior à de ebulição. Esse fenômeno ocorre tanto em mares, 

rios, lagos, ou seja, em qualquer superfície livre, quanto em superfícies úmidas, como a 

vegetação e o solo (PEREIRA et al., 1997; ALLEN et al., 1998). É um fenômeno que exige o 

suprimento de energia externa ao sistema transformando-a em calor latente de evaporação. 

 

Calor latente de vaporização 

 

 Calor é definido como a transferência de energia térmica que ocorre entre corpos ou 

sistemas em virtude de uma diferença de temperatura existente entre eles, e independe do 

transporte de massa e da execução de trabalho (VIANELLO e ALVES, 2012; YOUNG e 

FREEDMAN, 2011). Essa transferência de energia ocorre pela agitação das moléculas 

presentes no meio, o que ocasiona o aumento da entropia, e, consequentemente, da temperatura 

(REIS e BASSI, 2012). Dessa forma, a temperatura absoluta relaciona-se com a energia cinética 

média das moléculas de um gás, o vapor d’água, por exemplo, indicando seu estado físico e 

energético (VIANELLO e ALVES, 2012). 

 O vapor d’água é um importante constituinte atmosférico por interferir na distribuição da 

temperatura no planeta. Participa, ativamente, dos processos de absorção e emissão de calor 

sensível pela atmosfera e atua como veículo de energia ao transferir calor latente de evaporação, 

de uma região para outra, liberando-o como calor sensível, quando o vapor se condensa 

(VAREJÃO-SILVA, 2006).  

 A principal fonte de energia da atmosfera terrestre é a radiação solar, que ao adentrá-la 

pode ser difundida, refletida ou absorvida (ALLEN et al., 1998). É nesse processo de absorção 

da energia radiativa solar que a vaporização da água acontece. Ao longo do dia, a temperatura 

do ar eleva-se continuamente após o nascer do sol, assim a energia solar é convertida em calor 

sensível; ao mesmo tempo, onde há água líquida, ocorre a conversão de parte da energia solar 

em calor latente de vaporização (VIANELLO e ALVES, 2012). O calor latente de vaporização, 

dado pela Equação 1, é a transferência de energia que não está associada à variação de 
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temperatura e pode ser convertido em calor sensível (transferência de calor quando há variação 

de temperatura) caso o vapor d’água condense (PEREIRA et al., 1997).  

L = 2,5 x 106 – 2370 T                                             1 

Em que: L é o calor latente de vaporização (MJ kg-1 de ar seco) e T é a temperatura do ar (ºC). 

 

Umidade Atmosférica 

 

 Durante o processo de evaporação os gases atmosféricos próximos à superfície terrestre, 

o vapor d’água e a água líquida tendem a uma mesma temperatura. Assim, a Lei de Dalton das 

pressões parciais afirma que a mistura gasosa em cada gás exerce uma pressão parcial 

independente da presença dos demais gases. Dessa forma, o vapor d’água exerce na atmosfera 

uma pressão denominada pressão de vapor atual (ea). Após algum tempo, o número de 

moléculas de água que saem e que entram na superfície líquida exposta à atmosfera será o 

mesmo, ou seja, o ar estará saturado. Quando isto acontece, as moléculas de água exercem uma 

pressão no ar atmosférico conhecida por pressão de saturação do vapor (es) (PEREIRA et al., 

1997). A partir destas duas variáveis obtemos a umidade relativa do ar (Equação 2). 

UR=100 
ea

es
                          2 

 A umidade relativa do ar também pode ser medida diretamente por meio do uso de 

higrômetros. Entretanto, não podemos obter valores da pressão de saturação do vapor 

diretamente (ALLEN et al., 1998). Podemos estimá-la em função da temperatura do ar, 

utilizando a Equação 3 desenvolvida por Murray (1967). Utilizando a mesma equação, podemos 

estimar a pressão de vapor atual utilizando como dado de entrada a temperatura do ponto de 

orvalho (To), pois essa é a temperatura que o ar precisa atingir para chegar à saturação. Outra 

forma de estimá-la é aplicando a equação psicrométrica (Equação 4). 

es(T)= 0,6108 exp [
17,27 T

237,3 + T
]                      3 

ea= esu - γ Patm (t - tu)                        4 

Em que, es é a pressão de saturação do vapor (kPa); T é a temperatura do ar (°C); ea é a pressão 

de vapor atual (kPa); esu é a pressão de vapor de saturação à temperatura de bulbo úmido (kPa); 

γ é a constante psicrométrica do aparelho (kPa °C-1); Patm é a pressão atmosférica; t é a 

temperatura de bulbo seco (°C); e tu é a temperatura de bulbo úmido (°C). 
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 Geralmente, o vapor d’água na atmosfera varia entre zero e 4% (em volume), 

concentrando-se nos trópicos úmidos, uma vez que é oriundo da evapotranspiração e está 

intimamente relacionado com a temperatura (AYOADE, 1996). Porém, a capacidade da 

atmosfera em reter umidade aumenta exponencialmente com o aumento da temperatura. Dessa 

forma, o déficit de pressão de vapor (Δe = es - ea) que indica a capacidade do ar em conter vapor 

d’água também sofrerá incremento com o aumento da temperatura. 

 Como a atmosfera está em contínuo movimento, a camada de ar imediatamente acima da 

superfície evaporativa é renovada, dificultando a saturação dessa camada de ar. Então, o déficit 

de pressão de vapor é mantido, e consequentemente, o processo evaporativo (PEREIRA et al., 

1997). Esse fenômeno é conhecido como poder evaporante do ar (Equação 5), que é diferente 

para cada localização geográfica e estação do ano e independe das características da cultura e 

dos fatores do solo (ALLEN et al., 1998; PEREIRA et al., 1997). 

Ea = f(u) Δe                       5 

Em que: Ea é o poder evaporante do ar; f(u) é uma função empírica da velocidade do vento; e 

Δe é o déficit de pressão de vapor (kPa). 

 

2.3.2 Transpiração Vegetal 

 

 As plantas retiram água e nutrientes contidos no solo utilizando as raízes, transporta-os 

pela planta, a fim de realizarem suas atividades vitais (ALLEN et al., 1998; MARTINS, 2013). 

A água contida nos tecidos vegetais evapora e é removida para a atmosfera. A esse processo 

dá-se o nome de transpiração (ALLEN et al., 1998). Segundo Marenco e Lopes (2011, p. 227), 

“da água absorvida pela planta menos de 1% é utilizada na fixação de carbono, sendo a maior 

parte perdida na transpiração”. 

 As culturas predominantemente perdem água através dos estômatos, mas essa perda 

também pode ocorrer através da cutícula e da periderme (SALISBURY e CROSS, 2013). Os 

estômatos são pequenas aberturas na folha da planta, através do qual passam gases e vapor 

d’água. A vaporização ocorre nos espaços intercelulares no interior da folha e a troca de vapor 

com a atmosfera é controlada pela abertura estomática. 

 A transpiração, assim como a evaporação, depende do fornecimento de energia, do 

gradiente de pressão de vapor e do vento (ALLEN et al., 1998; TAIZ e ZEIGER, 2013). Dessa 
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forma, a radiação, a temperatura do ar, a umidade do ar e o vento são termos que devem ser 

considerados quando se avalia a transpiração.  

 O conteúdo de água no solo e a capacidade do solo para conduzir a água para as raízes 

também determinam a taxa de transpiração, como fazem o encharcamento do solo e a 

salinidade da água (SALISBURY e CROSS, 2013). A taxa de transpiração também é 

influenciada por características da cultura, aspectos ambientais, práticas de cultivo e de solo 

(ALLEN et al., 1998; BERNARDO et al., 2006; MANTOVANI et al., 2006). 

 A temperatura tende a aumentar a taxa de transpiração, pelo incremento no gradiente de 

pressão de vapor entre a folha e o ar exterior, força motriz desse processo (TAIZ e ZEIGER, 

2013). Segundo Lacerda (2007), quando o déficit de pressão de vapor é elevado, plantas 

adequadamente irrigadas transpiram mais nas horas mais quentes do dia. 

 A taxa de transpiração depende, principalmente, de dois fatores: a diferença na 

concentração de vapor entre a folha e o ar circundante; e a resistência à difusão do vapor d’água, 

que é dividida em resistência estomática e resistência devida à camada de ar limítrofe, também 

denominada de condutância total (MARENCO e LOPES, 2011). A resistência estomática está 

associada à difusão através dos estômatos e é a mais importante no processo da transpiração. A 

resistência estomática indica o grau de abertura dos estômatos, que será maior à medida que a 

abertura estomática diminuir. Por outro lado, a resistência associada à camada limítrofe está 

associada à espessura dessa camada, ao tamanho da folha e à velocidade do vento (MARENCO 

e LOPES, 2011; TAIZ e ZEIGER, 2013). 

 Assim, a taxa de transpiração (E) é uma função da condutância total (gtot) e da diferença 

de pressão de vapor (DPV) entre os espaços intercelulares da folha e o ar externo à folha, 

conforme Equação 6.  

E = gtot DPV                     6 

Em que: E e gtot em mmol(H2O) m-2 s-1; e, DPV em Pa Pa -1. 

 

Camada limítrofe 

 

 Segundo Marenco e Lopes (2011), a camada limítrofe é uma fina camada de moléculas 

de ar e vapor d’água, localizada imediatamente acima da superfície da folha. Quanto maior a 
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sua espessura, maior será a resistência do ar (rar) e menor a taxa de evaporação dessa superfície 

(SALISBURY e CROSS, 2013). 

 A partir do nascer do sol, a radiação solar incidente na superfície da folha aquece o ar da 

camada limítrofe, bem como a própria folha. Logo, a radiação tanto é absorvida quanto 

irradiada pela folha. Essa troca de calor entre a folha e a atmosfera se dá de duas formas: por 

condução e convecção. Se a temperatura da folha é maior que a temperatura da camada 

limítrofe, a transferência de calor dá-se por condução. Em seguida, com o aumento da 

temperatura do ar da camada limítrofe, este ar se expande e desloca-se para camadas superiores, 

sendo substituído por ar em temperatura mais baixa; ou seja, a transferência de calor ocorre por 

convecção, cuja força motriz deste processo é a diferença de temperatura.  

 A taxa de transferência de calor convectivo é inversamente proporcional à resistência à 

convecção. Essa resistência é expressa pela espessura da camada limítrofe, que é limitada, 

principalmente, pelo vento (SALISBURY e CROSS, 2013). Quanto mais rápido o movimento 

do ar ao redor de uma folha, mais fina a camada limítrofe. A espessura da camada limítrofe 

também influencia a resistência à convecção, que é inversamente proporcional à taxa de 

transferência de calor convectivo.  

 De acordo com Salisbury e Cross (2013), em folhas pequenas sujeitas a alta velocidade 

do vento, a camada limítrofe é mais fina e oferece menos resistência à transferência do calor 

convectivo. Logo, as folhas menores têm sua temperatura mais próxima à do ar que as folhas 

grandes, principalmente se houver vento. 

 

Mecanismos fisiológicos da transpiração acionados pela temperatura 

 

 A transpiração é importante no controle da temperatura, ao resfriar a folha quando sua 

temperatura está muito alta, e na ascensão de água no corpo do vegetal. Segundo Marenco e 

Lopes (2011), “o efeito da temperatura no movimento dos estômatos varia entre espécies e entre 

plantas de uma mesma espécie, adaptadas ou aclimatadas a ambientes diferentes”. A taxa de 

transpiração é comandada por dois mecanismos denominados fechamento hidropassivo e 

fechamento hidroativo (LACERDA, 2007). 

 A abertura e fechamento estomático acontecem pela perda de água das células guardas, o 

que ocasiona mudanças em sua turgescência. Devido ao fato das células guardas estarem 

expostas à atmosfera, elas podem perder água diretamente por evaporação, levando a perda de 
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turgescência e, como resultado, o estômato fecha (TAIZ e ZEIGER, 2013). Esse mecanismo é 

denominado fechamento hidropassivo e ocorre em condições de baixa umidade do ar, 

temperatura elevada, o que leva a alta evaporação. 

 O fechamento hidroativo promove o fechamento estomático quando ocorre deficiência 

hídrica no solo e ele depende de processos metabólicos nas células-guarda (LACERDA, 2007). 

Este mecanismo é promovido pela redução do potencial hídrico foliar no mesófilo e é regulado 

pelo hormônio ácido abscísico (MARENCO e LOPES, 2011; SALISBURY e CROSS, 2013; 

TAIZ e ZEIGER, 2013). Induzido pelo estresse hídrico, a concentração de ácido abscísico nas 

células guardas aumenta. Por meio das vias de transdução de sinais, a saída de íons potássio das 

células guardas, entre outros, produz um incremento no potencial osmótico e, por conseguinte, 

no potencial hídrico destas células (LACERDA, 2007). Com isso, as células guardas perdem 

água para as células vizinhas, levando a um decréscimo na sua turgescência e, finalmente, o 

estômato fecha. 

 Dessa forma, o fechamento hidroativo acontece pelo aumento da temperatura, uma vez 

que este proporciona o aumento da demanda evaporativa da atmosfera, por incrementar o déficit 

de pressão de vapor (MARENCO e LOPES, 2011). Então, se a cultura não está adequadamente 

irrigada, haverá a formação de um déficit hídrico na folha, o que levará ao fechamento 

estomático e à redução da transpiração. Caso esta condição permaneça por muito tempo, 

ocorrerá o murchamento da folha (ALLEN et al., 1998; BERNARDO et al., 2006).  

 

2.3.3 Influência da temperatura no processo de evapotranspiração e variação da 

temperatura do ar 

 

 Segundo Ayoade (1996), a temperatura de um ambiente muda segundo algumas variáveis 

como a quantidade de insolação recebida, a natureza da superfície, relevo e distância dos corpos 

hídricos. Para Vianello e Alves (2012), o aquecimento da temperatura do ar está relacionado 

diretamente com a quantidade de energia solar que aquece o solo. Assim, a radiação solar que 

incide na superfície terrestre ao longo do dia leva ao aumento da temperatura do ar (Figura 1), 

tanto pelo armazenamento da energia na forma de calor latente, à medida que a água é 

vaporizada pelas superfícies evapotranspirantes, quanto pelo calor sensível, devido à emissão 

de calor da superfície terrestre e absorção pelos gases atmosféricos.  
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Figura 1 – Decurso diário da temperatura do ar em 18/02/2016 em Espinosa, MG. 

 

 

 Se durante o dia a atmosfera armazena calor na forma de calor latente e sensível, durante 

a noite esse calor é liberado à medida que a temperatura do ar diminui. Dessa forma, a 

temperatura passa por um valor máximo (temperatura máxima diária), que em condições 

normais ocorre duas horas depois da culminação do Sol, e por um valor mínimo (temperatura 

mínima diária), que ocorre pouco antes do nascimento do Sol (VAREJÃO-SILVA, 2006). 

 Podemos concluir, portanto, que a temperatura está intimamente ligada ao fenômeno da 

evapotranspiração (Tabela 1). Segundo Vianello e Alves (2012), o aquecimento da temperatura 

do ar está relacionado diretamente com a quantidade de energia solar que aquece o solo. Ou 

seja, à medida que a radiação solar é absorvida pela atmosfera e a superfície da terra emite parte 

da radiação incidente, a temperatura do ar aumenta. Assim, o ar aquecido próximo às plantas 

transfere energia para a cultura na forma de calor sensível, elevando a temperatura da folha e a 

produção de vapor d’água. Essa transferência de energia também acontece entre o ar e o solo, 

levando à produção de vapor d’água nos poros do solo. Consequentemente, o déficit de pressão 

de vapor entre a folha e a atmosfera circundante aumenta e por ação do vento, que condiciona 

a troca das massas de ar, a resistência da camada limítrofe ao fluxo de vapor d’água diminui, 

aumentando a taxa de evapotranspiração (ALLEN et al., 1998; GARCEZ e ALVAREZ, 2013).  
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Tabela 1 - ETo média para diferentes regiões agroclimáticas em mm d-1
. 

Regiões 
Temperatura média diária (°C) 

Frio: ~10 Moderado: 20°C Quente: > 30°C 

Trópicos e subtrópicos 
úmido e subúmido 2 a 3 3 a 5 5 a 7 

árido e semiárido 2 a 4  4 a 6 6 a 8 

Região temperada 
úmido e subúmido 1 a 2 2 a 4 4 a 7 

árido e semiárido 1 a 3 4 a 7 6 a 9 

Fonte: Allen et al. (1998) 

 

2.4 Equações para estimativa da Evapotranspiração de Referência (ETo) com base 

na temperatura do ar 
 

 Várias equações que relacionam a ETo com menos elementos meteorológicos que o 

método FAO Penman-Monteith foram desenvolvidas ao longo dos anos. Destaca-se nesse 

trabalho aquelas que dependem exclusivamente de dados de temperatura do ar. 

 

2.4.1 Hargreaves-Samani - Pressupostos físicos  

 

 Em condições de nenhuma nebulosidade, a temperatura durante o dia alcança o máximo 

(Tmax) porque a atmosfera é transparente à radiação solar incidente; durante a noite, a 

temperatura atinge um valor mínimo (Tmin) porque menos radiação de onda longa é absorvida 

pela atmosfera. Por outro lado, em condições nubladas, a Tmax é relativamente menor, porque 

uma parte significativa da radiação solar incidente nunca atinge a superfície da Terra, sendo 

absorvida e refletida pelas nuvens. Da mesma forma, a Tmin será relativamente maior, devido à 

cobertura de nuvens atuar como um cobertor e diminuir a radiação de onda longa líquida 

(ALLEN et al., 1998).  

 Portanto, a diferença entre as temperaturas máxima e mínima do ar (Tmax - Tmin) pode ser 

utilizado como um indicador da fracção de radiação extraterrestres que atinge a superfície da 

Terra, conforme Equação 7, apresentada por Hargreaves e Samani em 1982. Este princípio foi 

utilizado por Hargreaves e Samani (1985) para desenvolver a equação de estimativa da ETo 

(Equação 9), utilizando apenas dados de temperatura do ar, ao substituir a Equação 7 na 8.  

Rs = KRS Ra (Tmax - Tmin)
0,5                     7 
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ETo = Kg Rs (Tmed + 17,8)                      8 

ETo = 0,0023 Ra (Tmed +17,8) (Tmax – Tmin)
0,5                  9 

Em que: Rs é a radiação solar, em MJ m-2 d-1; Ra é a radiação no topo da atmosfera, em MJ m-2 

d-1; Tmax, Tmin e Tmed são as temperaturas máxima, mínima e média do ar em ºC, 

respectivamente; KRS é o coeficiente de ajuste que varia conforme a proximidade da costa; e, 

Kg é o coeficiente de ajuste da equação. 

 Dessa forma, o método de Hargreaves-Samani (1985) foi recomendado por Allen et al. 

(1998), uma vez que o demanda somente dados de temperatura do ar e de radiação solar 

extraterrestre (valor tabelado conforme latitude do local e dia do ano), conjugando simplicidade 

e exequibilidade. Apesar da facilidade de uso, este método tende a superestimar o valor de ETo  

em climas úmidos e a subestimar para condições de alta velocidade do vento, sendo necessária 

uma calibração regional para o ajuste de sua precisão (MANTOVANI et al., 2006; ALLEN et 

al., 1998; BERNARDO et al., 2006).  

 

2.4.2 Método de Thornthwaite 

 

 O método desenvolvido por Thornthwaite (1948) é um conjunto de equações baseada no 

balanço hídrico de bacias hidrográficas e em medidas de evapotranspiração realizadas em 

lisímetros. Esse método utiliza apenas a temperatura do ar como variável dependente, conforme 

Equações 10, 11, 12 e 13. 

 A grande desvantagem é que o método foi desenvolvido para condição de 12 horas de 

brilho solar e mês com 30 dias. Para casos fora desse padrão, há a necessidade de se ajustar a 

EToT pelo uso de um fator de correção (Equação 14).  

ETop = 16 (10
Ti

I
)

a

,  0ºC ≤ Ti ≤ 26ºC                                10 

ETop = -415,85 + 32,24 Ti – 0,43 T²i,  Ti > 26ºC               11 

a = 6,75x10-7 I³ - 7,71x10-5 I² + 1,7912x10-2 I + 0,49239            12 

I= ∑ (0,2 Ti)
1,51412

i=1                                13 

ETo = ETop 
Nm

12

ND

30
                   14 
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Em que: ETop - evapotranspiração de referência média mensal (mm mês-1); Ti - temperatura 

média mensal (ºC); i - representa o mês do ano; I - Índice de calor da região (média 

climatológica); Nm - fotoperíodo médio mensal; e, ND - número de dias. 

 

2.4.3 Método de Camargo 

 

 Camargo (1971), baseando-se nos resultados da equação de Thornthwaite, propôs uma 

fórmula mais simples, mas com a mesma eficiência na estimativa de ETo em períodos de 10 ou 

30 dias (Camargo e Camargo; 1983). Neste método, a ETo (mm d-1) é dada pela Equação 15. 

ETo = Ra T ND Kf                   15 

Em que: T (˚C) é a temperatura média do período; Kf é o fator de ajuste que varia com a 

temperatura média anual do local (para T até 23˚C, Kf = 0,01; T = 24˚C, Kf = 0,0105; T = 25˚C, 

Kf = 0,011; T = 26˚C, Kf = 0,0115; T > 26˚C, Kf = 0,012); e ND é o número de dias do período. 

 

2.4.4 Método de Thornthwaite-Camargo 

 

 Camargo et al. (1999) ajustaram a equação original de Thornthwaite (1948) utilizando a 

temperatura efetiva (Tef), em função da temperatura média do ar e da amplitude diária de 

temperatura do ar, dada pela Equação 16. A temperatura média e a amplitude são dadas por 

Camargo et al. (1999) pela Equação 17 e 18, respectivamente. Levando as Equações 17 e 18 na 

Equação 16, obtemos a Equação 19. Então, para determinar a evapotranspiração através do 

método de Thornthwaite modificado, utiliza-se as Equações 10 ou 11 de acordo com o valor e 

Ti. 

Tef = k (Ti+A)                   16 

Tmed = (
Tmax-Tmin

2
)                   17 

A = Tmax - Tmin                       18 

Tef = 0,5k (3Tmax -Tmin)                 19 

Em que: Ti é a temperatura do ar média mensal (ºC); A é a amplitude térmica média diária; são 

a média mensal das temperaturas máxima e mínima (ºC), respectivamente; sendo k dado por 

Camargo et al., (1999): k = 0,72; e por Pereira e Pruitt (2004): k = 0,69. 
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2.4.5 Método Blaney-Criddle 

 

 O método Blaney-Criddle relaciona os valores da ETo mensal com a temperatura média 

mensal e com a percentagem mensal das horas anuais de brilho solar. Aqui está apresentada a 

versão modificada pela FAO (Equação 20), descrita por Doorembos e Pruitt (1977). Embora 

classificado como baseado apenas na temperatura, este método exige também observações da 

umidade relativa, da velocidade do vento e da razão de insolação. 

ETo = c p (0,46 Tmed + 8,13)                     20 

Em que: p é o fator que representa a percentagem média diária de horas de brilho solar, o qual 

varia em função da latitude e época do ano; e c é o coeficiente regional de ajuste da equação. 

Embora este método possa ser utilizado para estimar ETo em escalas de tempo menores 

que a mensal, a representatividade dessas estimativas é questionável, visto que o método foi 

desenvolvido em cima de dados médios mensais. 

 

2.4.6 Método de Hamon 

 

O método desenvolvido por Hamon (1961) é dado pela Equação 21. 

ET o= 0,55 (
n

12
)

2

 (
4,95 exp0,062 T

100
)  25,4               21 

Em que: n é o número de horas de brilho solar. 

 

2.4.7 Método de Kharrufa 

 

A equação desenvolvida por Kharrufa (1985), Equação 22, é dada pela relação entre ETo 

e a porcentagem de insolação máxima diária. 

ET o= 0,34 p Tmed
1,3

                  22 

 

2.4.8 Considerações sobre os métodos de estimativa da ETo com base em 

temperatura 
 

 De forma geral, as equações para estimar a ETo apresentam melhor desempenho em locais 

com as mesmas condições climáticas do local onde foram desenvolvidas. Deve-se atentar 

também para a escala de determinação da ETo. O método de Thornthwaite foi desenvolvido 

para clima úmido e apresenta subestimativa da ETo quando aplicado a climas secos. Fornece 
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apenas estimativas mensais de ETo, sendo muito aplicado para obtenção do balanço hídrico 

climático mensal. Por outro lado, o método de Blaney-Criddle pode ser utilizado para estimar 

valores diários de ETo, mas é indicado apenas para região semiárida (FERNANDES et al., 

2010). Apesar dos cálculos simplificados e de também estimar valores diários de ETo, os 

métodos de Kharrufa, Hamon e Hargreaves-Samani tendem a superestimar a ETo para climas 

úmidos. Porém, a calibração regional é uma importante ferramenta para melhorar a performance 

do método. Sendo assim, pesquisas são conduzidas a fim de avaliar o melhor método para uma 

região específica. 

 Borges e Mendiondo (2007) compararam métodos de estimativa da ETo na Bacia do 

Jacupiranga, em São Paulo, e obtiveram alta confiabilidade (> 0,9) na aplicação das equações 

originais de Hargreaves-Samani e Camargo. Ao fazerem a calibração regional, todos os 

métodos estudados resultaram em uma boa confiabilidade, seguindo uma ordem decrescente: 

Hargreaves, Camargo, Kharrufa, Hamon, Blaney-Criddle e Thornthwaite. Cunha et al. (2013), 

estudaram o desempenho de 30 métodos de estimativa da ETo, aplicados a 4 anos de dados 

climáticos (2008 a 2011), da estação climatológica de Chapadão do Sul – MS, caracterizada 

pelo clima tropical úmido. Eles recomendaram os seguintes métodos ordenados do melhor para 

o pior desempenho: Hargreaves Original, Thornthwaite, Blaney-Criddle, Thornthwaite-

Modificado e Hargreaves-Samani; além de terem concluído que o método Camargo não deve 

ser utilizado para a estimativa da evapotranspiração de referência em Chapadão do Sul. 

 Alencar et al. (2011) concluíram que o método de Blaney-Criddle foi o mais adequado na 

estimativa da evapotranspiração quando comparado com o método FAO Penman-Monteith 

(FAO 56), podendo ser classificado como ótimo para o período anual, em Montes Claros, 

Espinosa e Salinas, em Minas Gerais. Constataram que o método de Hargreaves-Samani 

apresentou o pior desempenho para o período de outubro a março.   

 Silva et al. (2012) verificaram que o método Camargo apresentou melhor desempenho 

para a estimativa da ETo em todos os períodos estudados, para a região norte de Recife – PE. 

Os métodos de Hargreaves-Samani e Blaney-Criddle tiveram desempenho variáveis nos 

períodos de tempo estudados, apresentando valores satisfatórios apenas na escala de um, três e 

dez dias. Por outro lado, Rigoni et al. (2013) estudaram o desempenho sazonal da ETo pelos 

métodos de Hargreaves-Samani e Camargo, Aquidauana-MS, tendo chegado à conclusão que 
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Hargreaves-Samani é o único método recomendado para o solstício de inverno e equinócio de 

outono.  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Série de Dados 

 

 Foram empregados dados meteorológicos em base diária, referentes a séries históricas da 

rede de estações convencionais do INMET, disponibilizados pelo Banco de Dados 

Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP). As 22 estações climatológicas 

convencionais empregadas neste estudo estão localizadas na região mineira da Bacia 

Hidrográfica do Rio São Francisco (Figura 2), cujas caraterísticas estão apresentadas na Tabela 

2. No Apêndice, pode-se visualizar a localização das estações meteorológicas convencionais 

em cada município e Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos (UPGRH). 

 

Figura 2 – Localização das estações climatológicas convencionais na região mineira da Bacia 

Hidrográfica do Rio São Francisco. 
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Tabela 2 – Características das Estações Meteorológicas Convencionais localizadas na porção 

mineira da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e respectiva classificação climática, 

segundo Sá Júnior (2009). 

Estação 
Código 

OMM 
UPGRH Latitude Longitude Altitude Classe Climática 

Arinos 83384 SF08 -15,915204 -46,107124 519 Aw 

Bambuí 83582 SF01 -20,031111 -46,008889 661,27 Cwa 

Belo Horizonte 83587 SF05 -19,934370 -43,952320 915 Aw 

Bom Despacho 83533 SF02 -19,719279 -45,367534 695 Aw 

Curvelo 83536 SF05 -18,747407 -44,454658 672 Aw 

Divinópolis 83635 SF02 -20,173259 -44,874747 788,35 Aw 

Espinosa 83338 SF10 -14,912151 -42,808590 569,64 Bsh 

Florestal 83581 SF03 -19,885368 -44,416893 760 Aw 

Formoso 83334 SF08 -14,949736 -46,235819 840 Aw 

Ibirité 83632 SF05 -20,031448 -44,011284 814,54 Cwa 

Janaúba 83395 SF10 -15,802914 -43,297099 516 Aw 

Januária 83386 SF09 -15,448087 -44,366316 473,71 Aw 

João Pinheiro 83481 SF07 -17,740169 -46,176921 760,36 Aw 

Juramento 83452 SF10 -16,780000 -43,710000 648 Aw 

Mocambinho 83389 SF09 -15,086006 -44,016244 452 Aw 

Monte Azul 83388 SF10 -15,160399 -42,866365 625 Aw 

Montes Claros 83437 SF10 -16,686389 -43,843611 652 Aw 

Paracatu 83479 SF07 -17,244167 -46,881667 712 Aw 

Pirapora 83483 SF06 -17,349167 -44,921667 505,24 Aw 

Pompéu 83570 SF04 -19,228951 -45,001354 690,91 Aw 

Sete Lagoas 83586 SF05 -19,484540 -44,173687 732 Cwa 

Unaí 83428 SF07 -16,366111 -46,889167 460 Aw 

UPGRH: Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos; Aw: clima tropical úmido de savana; Bsh: 

Clima seco de estepe; Cwa: clima temperado úmido com inverno seco.   
 

 Os dados meteorológicos diários utilizados neste trabalho foram: horas de brilho solar (n, 

h d-1), umidade relativa (UR, %), velocidade do vento medida a 10 m de altura (U, m s-1) e as 

temperaturas do ar máxima, mínima e média (Tmax, Tmin, Tmed, ºC), sendo que a Tmed foi obtida 

pela média entre a máxima e a mínima. A velocidade do vento foi corrigida para a altura de 2 

m (Equação 23), conforme parametrização proposta por Allen et al. (1998). 

u2= uz 
4,87

ln(67,8z-5,42)
                23 

Em que: u2 é a velocidade do vento a 2 m de altura; e, uz é a velocidade do vento na 

altura z, em nosso estudo z = 10 m. 
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3.1.1 Tratamento dos dados 

 

 As séries históricas obtidas do BDMEP foram tabuladas em planilha eletrônica e 

apresentavam valores das variáveis climáticas referentes a cada dia, em duas linhas. Para que 

os dados referentes a um dia ocupassem apenas uma linha da planilha, submetemos todas as 

planilhas a uma macro desenvolvida em Visual Basic, denominada Verfica3, por meio da qual 

as duas linhas foram convertidas em uma linha de dados.  

 Utilizou-se o programa Clima7Lagoas, desenvolvido em Delphi, para auxílio a este 

projeto, para eliminar linhas de dados com ocorrência de falhas. Em seguida, analisou-se a 

consistência dos dados por análise visual das variáveis versus tempo e seguindo os critérios 

abaixo relacionados:  

 0 < UR ≤ 100% 

 n ≤ N 

 (Tmax – Tmin) > 0 

Em que: N é o número máximo de horas de brilho solar em determinado dia, em horas, 

calculado como parametrizado por Allen et al. (1998). 

 Em todas as planilhas de dados, quando valores fora das condições acima especificadas 

foram detectados, a respectiva linha foi eliminada. Análise visual de gráficos das variáveis 

meteorológicas complementou o estudo de consistência. O número de dias eliminados por 

parâmetro climático ausente e inconsistência está apresentado na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Número de dias com dados climáticos em falta e inconsistentes por estação 

meteorológica convencional. 

Estação 
Período de dados 

coletados 
TA 

Número de dados em falta 
I TDD TDU Descarte (%) 

Tmax Tmín N UR U 

Arinos 06/1976 a 12/2014 38 671 1083 3208 83 695 0 4609 7888 36,88 

Bambuí 01/1961 a 12/2014 53 1010 913 962 1169 226 8 2406 12752 15,87 

Belo Horizonte 01/1961 a 12/2014 53 52 38 333 154 93 24 556 17562 3,07 

Bom Despacho 05/1981 a 12/2014 33 229 72 6450 42 5417 2 6746 4911 57,87 

Curvelo 01/1961 a 12/2014 53 873 499 11027 469 346 1 11205 5586 66,73 

Divinópolis 10/1995 a 12/2014 19 64 34 170 41 17 1 267 6519 3,93 

Espinosa 03/1974 a 12/2014 40 287 611 205 1150 563 2 1788 11615 13,34 

Florestal 01/1961 a 12/2014 53 382 4164 4263 4276 4235 0 4543 13455 25,24 

Formoso 05/1976 a 12/2014 38 936 1356 497 366 382 2 2596 8680 23,02 

Ibirité 01/1961 a 12/2014 53 1202 249 5061 284 432 0 5626 9170 38,02 

Janaúba 01/1977 a 12/2014 37 34 401 786 542 345 3 1405 9654 12,69 

Januária 01/1961 a 12/2014 53 117 608 1477 1230 1420 0 4097 10427 28,21 

João Pinheiro 01/1961 a 12/2014 53 466 360 6937 72 191 57 7609 8352 47,67 

Juramento 01/1987 a 12/2014 27 509 980 401 251 887 0 2338 6973 25,11 

Mocambinho 01/1976 a 12/2014 38 503 192 916 663 374 3 2002 9059 18,10 

Monte Azul 03/1974 a 12/2014 40 257 734 181 749 1626 2 2530 10235 19,82 

Montes Claros 01/1961 a 12/2014 53 1234 1598 120 807 208 2 2570 11693 18,02 

Paracatu 07/1973 a 12/2014 53 1724 1762 1084 79 4 0 2922 9898 22,79 

Pirapora 01/1961 a 12/2014 53 333 89 396 282 253 0 1102 14637 7,00 

Pompéu 01/1973 a 12/2014 41 372 68 3815 328 229 2 4255 9008 32,08 

Sete Lagoas 01/1961 a 12/2014 53 233 174 31 106 364 42 838 15666 5,08 

Unaí 05/1978 a 12/2014 36 226 6 2832 80 3 1 3103 9105 25,42 

TA: total de anos abrangidos pela série; I: número de inconsistências; TDD: total de dias descartados, e TDU: total 

de dias utilizados. 

 

3.2 Estimativa da Evapotranspiração de Referência (ETo) 

 

3.2.1 Método padrão FAO Penman-Monteith (FAO-PM) 

 

 Para o cálculo da ETo diária, foi utilizado o método padrão FAO Penman-Monteith 

(Equação 23), conforme parametrização apresentada por Allen et al. (1998). 

EToPM= 
0,408 ∆ Rn + γ  

900

(Tmed + 273,16)
  u2  (es  - ea)

∆ + γ (1 + 0,34 u2)
             24 

 Os demais parâmetros da equação acima foram obtidos por intermédio das equações (25 

a 35) apresentadas abaixo, que são procedimentos padronizados por Allen et al. (1998). 

Δ = 
4098 [0,6108 exp(

17,27 𝑇𝑚𝑒𝑑

(𝑇𝑚𝑒𝑑 + 237,3)
2)]

(𝑇𝑚𝑒𝑑 + 237,3)
              25 

γ = 0,665 x 10
-3

 P                 26 
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P =101,3 (
293-0,0065 z

293
)                27 

Rn = Rns – Rnl                 28 

Rns = (1 – a) Rs                 29 

Rnl= σ [
T

max,k
4+ T

min,K4

2
] (0,34-0,14 √ea) (1,35 

Rs

Rso
-0,35)          30 

Rso = (0,75 + 2 x 10-5 z) Ra               31 

Ra= 
24 (60)

π
 Gsc dr [ωs sin φ sin δ + cos φ cos δ sin ωs]          32 

dr=1+0,033 cos (
2π

365
J)               33 

δ=0,409 sin (
2π

365
J-1,39)               34 

ωs=arcos [- tan(φ) tan(δ)]               35 

Em que: EToPM é a evapotranspiração de referência obtida pelo método FAO Penman-Monteith 

(mm d-1); Δ é o gradiente da curva pressão vapor em função da temperatura (kPa ºC-1); Rn é a 

radiação solar líquida disponível (MJ m-2 d-1); γ é a constante psicrométrica (kPa ºC-1); u2 é a 

velocidade do vento a 2 m (m s-1); es é a pressão de saturação do vapor de água atmosférico 

(kPa); ea é a pressão atual do vapor de água atmosférico (kPa); Tmed é a temperatura média 

diária do ar (°C); P é a pressão atmosférica; z é a altitude da estação do INMET; Rns é o saldo 

de radiação de onda curta (MJ m-2 d-1); Rnl é o saldo de radiação de onda longa (MJ m-2 d-1); α 

é o albedo, que para a cultura de referência é 0,23; σ é a constante de Stefan-Boltzmann; Rso é 

a radiação solar a céu claro (MJ m-2 d-1); Gsc é a constante solar (MJ m-2 min-1); dr é o inverso 

da distância relativa entre a Terra e o Sol; ωs é o ângulo horário solar (rad); δ é a declinação 

solar (rad); φ é a latitude (rad); e J é o dia do ano entre 1 (1 de janeiro) a 365 (31 de dezembro) 

ou 366, se ano bissexto. 

 

3.2.2 Método de Hargreaves-Samani (HS) 

 

 O método apresentado por Hargreaves e Samani (1985), Equação 36, é um método 

alternativo para o cálculo da ETo quando dispõem-se apenas de dados de temperatura. Esse 

método considera que a amplitude térmica diária pode ser utilizada para estimar a radiação solar 

(Rs) que incide sobre a superfície terrestre. 
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ETo= AHSRa (Tmed+ BHS)(Tmax- Tmin)
CHS                   36 

Em que: os coeficientes AHS e BHS, e o expoente CHS tem como valores originais 0,0023, 17,8 

e 0,5, respetivamente (Equação 9). Demais símbolos já foram definidos. 

 Neste estudo, realizamos a calibração dos coeficientes AHS e BHS e do expoente CHS do 

método Hargreaves-Samani para cada estação meteorológica convencional. Os procedimentos 

de calibração são descritos adiante. 

 

3.2.3 Método Borges-Oliveira 

 

 O método propostos nesse estudo, denominado Borges-Oliveira (Equação 37), assim 

como o método de Hargreaves-Samani, também é baseado na temperatura e possui um termo 

que abrange a influência da amplitude térmica diária na estimativa da ETo. Porém, este método 

possui um termo adicional que considera a proporção entre as temperaturas mínima e máxima.  

ETo = A TmaxRa [B (Tmax- Tmin)3+ C (
Tmin

Tmax
)

2

+ D Tmed + E]
2

           37 

Em que: A, B, C, D e E são os coeficientes de ajuste local do modelo. 

 A equipe do trabalho realizou estudos prévios até que a equação acima chegasse à forma 

apresentada. 

 

3.3 Calibração dos métodos Hargreaves-Samani e Borges-Oliveira 

 

 As equações de Hargreaves-Samani e Borges-Oliveira foram calibradas para cada 

estação, com base na minimização do erro absoluto médio – EAM (WILLMOTT, 1982), 

Equação 38, empregando-se a ferramenta Solver do programa Excel (Microsoft Corporation). 

EAM = Nd
−1 ∑ |Pi − Oi|

Nd
i=1                 38 

Em que: Nd é o número de pares de dados em base diária; Pi é o valor de ETo estimado pelo 

método avaliado, mm d-1; e Oi é o valor de ETo estimado pelo método padrão FAO Penman-

Monteith, mm d-1. 

 Optou-se pelo EAM como medida do erro médio seguindo a recomendação feita por 

Willmott e Matsuura (2005). Eles inferiram que as estatísticas dimensionais e as comparações 

do erro médio resultantes da aplicação de modelos devem basear-se no EAM, pois esta é a 
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medida mais natural e evidente da magnitude do erro médio, em contraste à raiz quadrada do 

erro quadrático médio (REQM), que se torna maior que o EAM à medida que a magnitude dos 

erros se torna mais variável. Outra observação quanto à REQM é a ocorrência de tendência de 

crescer mais que o EAM com o aumento do número de pares de dados. 

 

3.4 Estatística Descritiva 

 

 Para comparação do desempenho do método Hargreaves-Samani original e calibrado e 

do método Borges-Oliveira em relação ao método padrão FAO Penman-Monteith, foram 

utilizados, além do EAM, as seguintes estatísticas e indicadores: REQM, a raiz quadrada do 

erro quadrático médio sistemático (REQMs), a raiz quadrada do erro quadrático médio não 

sistemático (REQMns), as proporções do erro quadrático médio sistemático e não sistemático, 

o índice de concordância (d), o índice de confiança (C), o coeficiente de correlação (r), o 

coeficiente determinação (R²) e os coeficientes linear e angular da reta de regressão, conforme 

equação 39 (aR e bR, respectivamente). Esse conjunto de estatísticas foi definido procurando-se 

gerar base de comparação com outros trabalhos. 

ETo HSr = aR + bR ∙ EToPM                         39 

 Foram empregadas as equações 40 a 44 para cálculo das estatísticas e indicadores de 

desempenho como descrito em Camargo e Sentelhas (1997), Willmott e Matsuura (2005) e 

Willmott (1982): 

REQM = EQM
0,5

 = [Nd
-1 ∑ (Pi-Oi)

2Nd

i=1 ]
0,5

                   40 

REQMs = EQMs
0,5

= [Nd
-1 ∑ (Pî-Oi)

2Nd

i=1 ]
0,5

             41 

REQMns = EQMns
0,5

= [Nd
-1 ∑ (Pî-Pi)

2Nd

i=1 ]
0,5

             42 

d = 1-[∑ (Pi-Oi)
2Nd

i=1
∑ (|Pi-O̅|+|Oi-O̅|)2Nd

i=1⁄ ]             43 

C = d r                   44 

Em que: EQM é o erro quadrático médio, mm² d-2; EQMs é o erro quadrático médio 

sistemático, mm² d-2; Pî é o estimador de Pi com base no modelo de regressão linear, mm d-1; 

EQMns é o erro quadrático médio não sistemático, mm² d-2; e O̅  é a média dos valores Oi, mm 

d-1. O índice C é obtido pelo produto do índice de precisão (coeficiente de correlação, r) pelo 
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índice de exatidão (d) podendo-se, por meio deste índice, classificar o desempenho do 

método, conforme critérios sugeridos por Camargo e Sentelhas (1997), apresentados na  

Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Critério de interpretação e classificação do índice de confiança (C). 
Valor de "C" Desempenho 

>0,85 Ótimo 

0,76 a 0,85 Muito Bom 

0,66 a 0,75 Bom 

0,61 a 0,65 Mediano 

0,51 a 0,60 Sofrível 

0,41 a 0,50 Mau 

≤ 0,40 Péssimo 

Fonte:  Camargo e Sentelhas (1997) 

 

 Além dos indicadores descritos, para o método padrão e para cada um dos métodos 

avaliados, foram calculados os desvios padrão (Sd), os coeficientes de variação (CV) e os 

valores de ETo médios, máximos e mínimos. Os gráficos relativos à regressão, visando auxiliar 

a análise visual, também foram elaborados. 

 Semelhante ao EAM, o EQM é comumente utilizado na verificação do desempenho de 

modelos. Contudo, é mais sensível aos grandes erros por elevar as diferenças ao quadrado. 

Logo, a REQM é frequentemente utilizada para expressar a acurácia de modelos numéricos, 

com a vantagem de apresentar os valores dos erros nas mesmas dimensões da variável 

analisada. Porém, nenhum dos referidos erros (EAM ou REQM) fornecem informação sobre a 

natureza ou tipo das diferenças. Segundo Willmott (1982), é importante saber o quanto de 

REQM tem natureza sistemática e que parte é assistemática. Portanto, utilizou-se as estatísticas 

REQMs e REQMns com este objetivo. As relações EQMs/EQM e EQMns/EQM definem 

proporções sistemáticas e assistemáticas, respectivamente, presumidamente inerentes aos 

modelos avaliados em que o sistema é conservativo, dado que o EQMs, somado ao EQMns, 

equivale ao EQM. Utilizou-se as raízes quadradas de EQMs e EQMns com o objetivo de 

interpretar tais diferenças na unidade de Pi e Oi (mm d-1), apresentando-as em conjunto com 

EAM e REQM, conforme proposto por Willmott (1982). 
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3.5 Teste de hipótese não-paramétrico 

 

 O objetivo desta análise foi comparar os ajustes das distribuições de valores de ETo 

obtidas pelos métodos Hargreaves-Samani original e calibrado e método Borges-Oliveira à 

distribuição obtida por meio do método padrão FAO Penman-Monteith. O teste de Mann-

Whitney foi empregado para verificar se as distribuições das populações são idênticas, sem 

assumir que elas sigam a distribuição normal. A maior separação entre distribuições de 

probabilidade acumuladas indica que as populações são distintas, ou seja, que uma é maior do 

que a outra estocasticamente.  

 A lógica do teste de Mann-Whitney é a mesma do teste t: calcula-se a estatística de teste 

e obtém-se o valor-p a partir da distribuição amostral dessa estatística sob a hipótese de nulidade 

(SPRENT e SMEETON, 2007). A hipótese de nulidade, Ho, nega que a qualquer distribuição 

tenda a produzir valores menores do que a outra (P [X1 > X2] = P [X2 > X1], onde P [X1 > X2]: 

probabilidade de que a observação da população 1 seja maior que a observação da população 

2). Considerando que X1 é a população de valores de ETo obtida pelo método padrão e X2 a 

população de valores de ETo obtida por quaisquer um dos métodos estudados, segue-se os três 

passos abaixo relacionados para a obtenção da estatística de teste: 

 

1. Os elementos dos dois conjuntos X1 e X2 são unidos num conjunto comum. Se X1 e X2 

tem cardinalidades n1 e n2, respectivamente, o conjunto comum tem cardinalidade n1 + 

n2. 

2. Os elementos do conjunto comum são classificados em ordem crescente, sendo que o 

menor elemento da classificação tem posto 1 (o primeiro) e o maior elemento da 

classificação tem posto n1 + n2 (o último). 

3. A soma do ranque é a soma das classes de todos os elementos que vieram do conjunto 

X1. 

 

  A vantagem deste método é que, com a ordenação dos dados, as suposições de 

normalidade e homogeneidade das variâncias não são necessárias, permitindo mais 
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generalidade aos resultados (MARTINS, 2009). Tal aspecto é conveniente para essa situação, 

uma vez que a distribuição dos valores diários de ETo geralmente não segue a distribuição 

normal. Silva et al. (2015) verificaram que as distribuições Normal e Gama se ajustaram a 

períodos de 10, 15 e 30 dias a dados de ETo para Petrolina, PE, mas a aderência não foi 

constatada para períodos de 5 dias. 

 Sendo assim, os ajustes das distribuições de probabilidade dos valores diários de ETo, 

obtidas com os métodos Hargreaves-Samani e Borges-Oliveira calibrados em relação ao 

método padrão FAO Penman-Monteith, foram avaliados aplicando-se o teste de Mann-

Whitney, ao nível de 5% de significância. O teste de Mann-Whitney foi processado por meio 

da aplicação do programa R versão 3.2.3. Com o intuito de auxiliar a análise visual, gráficos 

das funções de distribuição acumulada foram elaboradas para todos os métodos de estimativa 

estudados para cada estação meteorológica convencional.  

 As funções de distribuição de probabilidade acumulada descrevem como as 

probabilidades associam-se aos intervalos de valores de uma variável aleatória. Logo, foram 

elaborados gráficos da distribuição de probabilidade acumulada, para cada uma das estações, a 

fim de observar a aderência dos métodos Hargreaves-Samani original e calibrado e do método 

Borges-Oliveira calibrado ao método padrão FAO Penman-Monteith.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Calibração do método Hargreaves-Samani e Método Borges-Oliveira 

 

 Os coeficientes calibrados da equação de Hargreaves-Samani (HSC) e do método Borges-

Oliveira (BO) podem ser visualizados nas Tabelas 5 e 6. Os coeficientes e o expoente do método 

Hargreaves-Samani calibrado foram truncados em 4 dígitos significativos, exceto para as 

cidades de Formoso e Monte Azul, cujo coeficiente BHS tem 5 dígitos significativos. Para o 

método Borges-Oliveira, o coeficiente A foi truncado em 5 dígitos significativos; B em 1, 2 e 

3; C em 6 e 7; D em 4 e 5; e, E em 6 e 7 dígitos significativos. A variação no erro absoluto 

médio (EAM) com o procedimento de truncamento foi inferior a 10-5 mm d-1. 

Tabela 5 – Coeficientes AHS e BHS, e expoente CHS do método de Hargreaves-Samani calibrado 

para cada estação meteorológica convencional. 

Estação 
Coeficientes 

AHS BHS CHS 

Arinos 0,002234 2,923 0,5760 

Bambuí 0,001687 3,819 0,6473 

Belo Horizonte 0,002551 8,465 0,5275 

Bom Despacho 0,002363 0,000 0,5787 

Curvelo 0,001139 3,938 0,7882 

Divinópolis 0,001358 6,469 0,7588 

Espinosa 0,002613 8,834 0,5499 

Florestal 0,002104 4,942 0,5689 

Formoso 0,000670 30,758 0,8061 

Ibirité 0,002396 5,031 0,5198 

Janaúba 0,002080 36,812 0,3431 

Januária 0,001951 4,722 0,6615 

João Pinheiro 0,002119 3,334 0,6584 

Juramento 0,002397 6,001 0,5367 

Mocambinho 0,001764 7,970 0,6372 

Monte Azul 0,002014 18,054 0,5537 

Montes Claros 0,001739 7,825 0,6748 

Paracatu 0,001898 -1,406 0,7647 

Pirapora 0,002551 0,000 0,6070 

Pompéu 0,002267 0,000 0,6282 

Sete Lagoas 0,001661 9,071 0,6484 

Unaí 0,002176 0,000 0,6307 
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Tabela 6 – Coeficientes do método Borges-Oliveira para cada estação meteorológica 

convencional. 

Estação 
Coeficientes 

A B C D E 

Arinos 0,086037 -0,000007 -0,234781 0,003001 0,229938 

Bambuí 0,055791 0,000002 0,186176 -0,001757 -0,222880 

Belo Horizonte 0,033999 -0,000021 -0,339693 0,004366 0,406494 

Bom Despacho 0,024520 -0,000003 -0,263188 0,005971 0,320664 

Curvelo 0,085881 -0,000003 -0,219276 0,003433 0,192770 

Divinópolis 0,073683 0,000003 0,217847 -0,00303 -0,236334 

Espinosa 0,079055 0,000017 0,337120 -0,003476 -0,316328 

Florestal 0,031936 -0,000004 -0,239533 0,003769 0,330556 

Formoso 0,005430 0,000023 1,022224 -0,008010 -1,054547 

Ibirité 0,049390 0,000004 0,186176 -0,002915 -0,270576 

Janaúba 0,023533 0,000018 0,435228 -0,001071 -0,587648 

Januária 0,002142 0,000035 1,461719 -0,018785 -1,520345 

João Pinheiro 0,000788 0,000129 2,929596 -0,043671 -2,532777 

Juramento 0,004038 0,000019 0,781409 -0,012007 -0,993004 

Mocambinho 0,004427 0,000030 1,074686 -0,012658 -1,073795 

Monte Azul 0,002709 0,000108 1,764537 -0,016490 -1,754594 

Montes Claros 0,029163 0,000011 0,392075 -0,005391 -0,407911 

Paracatu 0,004868 0,000031 1,104948 -0,018926 -0,906715 

Pirapora 0,007477 0,000018 0,692383 -0,011974 -0,712772 

Pompéu 0,000987 -0,000047 -1,757979 0,033381 1,825659 

Sete Lagoas 0,003052 -0,000036 -1,211879 0,015275 1,257290 

Unaí 0,027208 -0,000010 -0,382626 0,006760 0,352244 

 

 Observa-se que a calibração do método Hargreaves-Samani resultou num coeficiente BHS 

= 0 para as cidades de Bom Despacho, Pirapora, Pompéu e Unaí. Para Paracatu, o expoente BHS 

foi negativo (BHS = -1,406). De forma geral, o coeficiente AHS e BHS variaram de 0,000670 a 

0,002613, e de -1,406 a 36,812, respectivamente. O expoente CHS variou de 0,3431 a 0,8061. 

Borges Júnior et al. (2012) calibraram o método Hargreaves-Samani para Garanhuns-PE e 

obtiveram os seguintes resultados de calibração: AHS = 0,0013, BHS = 17,76, CHS = 0,76, para 

o semestre primavera-verão e AHS = 0,0014, BHS = 17,79, CHS = 0,74, para o semestre outono-

inverno. Estes valores estão presentes nos intervalos verificados neste estudo, sendo que o 

coeficiente AHS e CHS foram os mesmos encontrados para a estação de Divinópolis (Tabela 5). 

Em estudo aplicado ao estado de Tamilnadu, Índia, Subburayan et al. (2011) encontraram CHS 

igual a 0,653, verificando grande melhoria na precisão da estimativa da ETo. Para estações na 

Polônia, Bogawski e Bednorz (2014) verificaram que o melhor desempenho do método foi 

obtido com AHS = 0,001, BHS = 0,724 e CHS = 17,0, valores semelhantes aos aqui encontrados. 
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 Os menores coeficientes do método Borges-Oliveira (Tabela 6) após a calibração local 

foram observados em João Pinheiro, em que se obteve 0,000788 e -2,532777 para A e E, 

respectivamente; e, em Pompéu, obtendo-se -0,000047, -1,757979 e -0,043671 para B, C e D, 

respectivamente. Os maiores coeficientes foram observados para as estações de Arinos (A = 

0,086037), João Pinheiro (0,000129, 2,929596 e 0,033381 para B, C e D, respectivamente) e 

Pompéu (E = 1,825659). 

 

4.2 Análise Descritiva 

 

 Nas tabelas 7 e 8 estão apresentados os valores de ETo máxima, mínima e média, para a 

série histórica de cada estação, bem como os desvios padrão e os coeficientes de variação para 

o método padrão FAO Penman-Monteith (FAO-PM) e para o método original de Hargreaves-

Samani (HS), Hargreaves-Samani calibrado (HSC) e método Borges-Oliveira (BO).  

Tabela 7 – Valores máximo (máx) e mínimo (mín), média (méd), desvio padrão (Sd), em mm 

d-1, e coeficientes de variação (CV, %) dos métodos FAO Penman-Monteith (FAO-PM) e 

Hargreaves-Samani (HS) original em cada estação meteorológica convencional. 

Estação 
ETo FAO-PM ETo HS 

máx mín méd Sd CV (%) máx mín méd Sd CV (%) 

Arinos 7,97 1,37 3,97 1,09 27,58 8,57 1,85 5,05 1,05 20,75 

Bambuí 6,55 1,05 3,28 1,10 33,39 8,02 1,30 4,67 1,11 23,74 

Belo Horizonte 7,70 1,03 3,66 1,13 30,90 6,94 1,04 4,01 1,03 25,74 

Bom Despacho 6,56 1,19 3,58 1,11 31,01 8,23 1,43 5,05 1,18 23,32 

Curvelo 7,98 1,10 3,46 1,17 33,93 7,82 1,54 4,90 1,10 22,43 

Divinópolis 7,95 1,04 3,88 1,27 32,70 7,55 1,32 4,62 1,13 24,34 

Espinosa 10,82 1,37 4,85 1,43 29,48 7,59 1,78 4,68 0,99 21,06 

Florestal 6,99 1,10 3,41 1,03 30,15 7,72 1,25 4,63 1,10 23,80 

Formoso 7,33 1,38 3,97 1,09 27,46 7,89 1,71 4,82 0,98 20,27 

Ibirité 6,95 1,11 3,33 1,09 32,68 7,70 1,39 4,48 1,08 24,21 

Janaúba 10,62 1,29 4,42 1,18 26,73 8,25 1,86 4,96 1,12 22,68 

Januária 9,75 1,35 4,48 1,25 27,91 8,04 1,84 4,99 1,01 20,15 

João Pinheiro 7,76 0,87 4,00 1,12 27,91 8,29 1,23 4,53 0,98 21,60 

Juramento 8,15 1,24 3,88 1,09 28,15 8,07 2,09 4,75 1,03 21,72 

Mocambinho 8,65 1,31 4,36 1,15 26,36 8,13 1,12 5,14 1,02 19,92 

Monte Azul 10,65 1,45 4,70 1,36 28,96 7,41 1,48 4,59 1,01 21,96 

Montes Claros 8,48 1,38 4,16 1,23 29,60 7,81 1,57 4,64 1,00 21,65 

Paracatu 7,57 1,03 3,61 1,12 30,94 6,94 1,04 4,06 1,02 25,20 

Pirapora 8,90 1,15 4,15 1,22 29,44 8,13 1,40 4,84 1,01 20,79 

Pompéu 7,11 1,07 3,55 1,11 31,18 7,78 1,47 4,61 1,05 22,76 

Sete Lagoas 8,72 1,16 3,72 1,14 30,68 7,71 1,22 4,50 1,06 23,63 

Unaí 8,94 1,27 3,83 1,10 28,84 8,17 1,42 4,94 1,00 20,23 
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 Observa-se que para o método FAO-PM, os valores extremos da ETo máxima e da ETo 

mínima entre as estações foram de 6,55 (Bambuí) a 10,82 mm d-1 (Espinosa) e de 0,87 (João 

Pinheiro) a 1,45 mm d-1 (Monte Azul). Para o método HS, os valores extremos da ETo máxima 

e da ETo mínima foram de 6,94 (Belo Horizonte) a 8,57 mmd-1 (Arinos) e de 1,04 (Paracatu) a 

2,09 mmd-1 (Juramento). Os valores extremos da ETo média, para o método FAO-PM foram de 

3,28 a 4,85 mmd-1 (Bambuí e Espinosa, respectivamente), enquanto para o método de HS foi 

de 4,01 a 5,14 mmd-1 (Belo Horizonte e Mocambinho, respectivamente). Assim, observa-se a 

tendência que o método de Hargreaves-Samani tem em superestimar o método padrão, o que 

ocorreu em 20 das 22 estações. Para as estações de Espinosa e Monte Azul, houve a tendência 

em subestimar os valores de ETo, em média, provavelmente devido à velocidade do vento alta.  

 Observa-se também menor dispersão em torno da média para o método de HS em relação 

ao método FAO-PM. Os valores extremos do CV para os métodos FAO-PM e HS foram 

26,36% para Mocambinho e 33,93% para Curvelo; e 19,92% para Mocambinho e 25,74% para 

Belo Horizonte, respectivamente. 

 

Tabela 8 – Valores máximo (máx) e mínimo (mín), média (méd), desvio padrão (Sd), em mmd-

1, e coeficientes de variação (CV, %) para os métodos Hargreaves-Samani calibrado (HSC) e 

método Borges-Oliveira (BO) em cada estação meteorológica convencional. 

Estação 
ETo HSC ETo BO 

máx mín méd Sd CV (%) máx mín méd Sd CV (%) 

Arinos 7,09 1,22 3,93 0,94 23,92 6,28 0,45 3,95 0,96 24,17 

Bambuí 6,45 0,64 3,27 0,92 28,03 6,05 0,57 3,27 0,93 28,34 

Belo Horizonte 6,64 0,82 3,64 1,00 27,49 6,64 0,82 3,64 1,03 28,17 

Bom Despacho 6,58 0,77 3,59 1,01 28,05 6,59 0,63 3,57 1,02 28,43 

Curvelo 6,46 0,66 3,46 0,96 27,59 6,25 0,46 3,51 0,98 28,02 

Divinópolis 7,35 0,66 3,83 1,11 29,09 6,82 0,53 3,83 1,10 28,75 

Espinosa 8,08 1,59 4,76 1,08 22,75 7,23 0,11 4,74 1,16 24,47 

Florestal 6,18 0,74 3,41 0,92 27,12 5,93 0,62 3,40 0,93 27,27 

Formoso 8,25 0,78 3,97 0,97 24,36 6,44 0,48 3,98 0,97 24,40 

Ibirité 5,95 0,91 3,31 0,89 26,96 5,66 0,78 3,34 0,90 26,98 

Janaúba 6,45 2,15 4,34 0,84 19,37 5,88 0,04 4,30 0,92 21,36 

Januária 8,02 1,16 4,46 1,08 24,21 7,38 0,85 4,46 1,08 24,22 

João Pinheiro 8,32 0,74 4,02 1,02 25,40 6,71 0,03 4,02 1,03 25,52 

Juramento 7,02 1,55 3,88 0,93 23,86 6,43 1,27 3,87 0,94 24,31 

Mocambinho 7,72 2,14 4,45 0,89 19,95 6,66 0,37 4,33 1,00 23,16 

Monte Azul 7,62 1,30 4,59 1,05 22,77 6,82 0,57 4,58 1,10 23,96 

Montes Claros 7,76 0,91 4,12 1,05 25,46 6,98 0,72 4,12 1,07 25,89 

Paracatu 6,58 0,82 3,68 0,99 26,95 6,10 0,52 3,68 1,01 27,52 

Pirapora 7,86 0,81 4,10 1,04 25,29 7,37 0,26 4,09 1,06 25,80 

Pompéu 6,92 0,79 3,55 0,98 27,70 6,16 0,62 3,57 0,99 27,80 

Sete Lagoas 7,04 0,73 3,70 0,99 26,63 6,38 0,45 3,71 1,00 26,97 

Unaí 7,11 0,79 3,80 0,94 24,86 6,78 0,49 3,79 0,97 25,46 
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 Na Tabela 8, os valores extremos de ETo máxima e a ETo mínima para o método HSC 

variaram de 5,95 (Ibirité) a 8,32 mm d-1 (João Pinheiro), e 0,64 (Bambuí) a 2,15 mm d-1 

(Janaúba), respectivamente. Os valores médios da ETo diminuíram com a calibração do método 

de Hargreaves-Samani. Dessa forma, observa-se que a calibração do método Hargreaves-

Samani aproximou as médias da ETo pelo método HS dos valores médios da ETo calculada pelo 

método FAO Penman-Monteith, exceto para a estação de Espinosa, cuja média subiu de 4,68 

para 4,76 mm d-1. 

 Para o método Borges-Oliveira, os valores extremos de ETo máxima variaram de 5,66 e 

7,38 mm d-1 (Ibirité e Januária, respectivamente), enquanto que para a ETo mínima foi 0,03 e 

1,27 mm d-1 (João Pinheiro e Juramento, respectivamente). Os valores extremos da ETo média 

para ambos os métodos, HSC e o BO, foram 3,27 e 4,76 mm d-1 (para Bambuí e Espinosa, 

respectivamente), sendo que para algumas estações houve uma variação na média entre os 

métodos de até 0,05 mm d-1 para mais ou para menos. Para Mocambinho, essa variação foi de 

0,12 mm d-1. Porém, a variação em torno da média foi menor para o método HSC do que para 

o BO, exceto para a estação de Divinópolis, para o qual o CV foi de 29,09% e 28,75%, para os 

métodos HSC e BO, respectivamente. 

 Nas Tabelas 9, 10 e 11 estão apresentadas as estatísticas e indicadores que compõem a 

análise de desempenho dos métodos Hargreaves-Samani original e calibrado, bem como do 

método Borges-Oliveira. Com base no EAM (Tabela 9), os métodos foram ranqueados na 

seguinte ordem: método Borges-Oliveira, Hargreaves-Samani calibrado e Hargreaves-Samani 

original, para todas as estações meteorológicas. Porém, esse ranque foi alterado para algumas 

estações de acordo com a estatística considerada. Para a estação de Curvelo, o método Borges-

Oliveira ficou em segundo lugar no ranque, com base na REQM e no índice de confiança C 

(Tabela 10). Para as estações meteorológicas de Janaúba e Mocambinho, o método Hargreaves-

Samani calibrado teve o pior desempenho, com base no índice de confiança C. 
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Tabela 9 – Análise do desempenho dos métodos de estimativa de ETo Hargreaves-Samani 

original (HS) e calibrado (HSC) e do método Borges-Oliveira, com base na estatística descritiva 

proposta, em escala diária, para as estações da bacia hidrográfica do Rio São Francisco.  

Estação 
EAM REQM REQMs REQMns 

HS HSC BO HS HSC BO HS HSC BO HS HSC BO 

Arinos 1,13 0,53 0,48 1,30 0,68 0,64 1,12 0,36 0,32 0,66 0,58 0,56 

Bambuí 1,39 0,44 0,43 1,52 0,59 0,58 1,40 0,32 0,31 0,60 0,49 0,49 

Belo Horizonte 0,61 0,53 0,51 0,77 0,68 0,66 0,46 0,33 0,29 0,62 0,59 0,59 

Bom Despacho 1,47 0,35 0,34 1,56 0,47 0,46 1,47 0,20 0,19 0,51 0,43 0,42 

Curvelo 1,46 0,57 0,56 1,64 0,74 0,80 1,48 0,43 0,46 0,71 0,60 0,65 

Divinópolis 0,84 0,50 0,49 1,01 0,65 0,63 0,81 0,31 0,32 0,61 0,57 0,55 

Espinosa 0,87 0,87 0,80 1,09 1,07 1,02 0,80 0,71 0,61 0,74 0,80 0,81 

Florestal 1,22 0,38 0,36 1,33 0,50 0,49 1,22 0,22 0,21 0,53 0,45 0,44 

Formoso 0,91 0,52 0,50 1,11 0,67 0,64 0,91 0,32 0,30 0,63 0,59 0,56 

Ibirité 1,19 0,52 0,50 1,37 0,69 0,68 1,18 0,40 0,38 0,69 0,56 0,56 

Janaúba 0,97 0,77 0,72 1,15 0,97 0,93 0,73 0,69 0,60 0,89 0,68 0,70 

Januária 0,70 0,54 0,50 0,88 0,69 0,66 0,66 0,35 0,33 0,57 0,60 0,57 

João Pinheiro 0,71 0,57 0,53 0,93 0,72 0,70 0,66 0,33 0,31 0,65 0,64 0,63 

Juramento 0,93 0,48 0,45 1,09 0,63 0,61 0,91 0,34 0,31 0,60 0,53 0,53 

Mocambinho 0,86 0,61 0,46 1,03 0,78 0,62 0,84 0,50 0,30 0,59 0,60 0,54 

Monte Azul 0,88 0,88 0,83 1,07 1,07 1,04 0,74 0,71 0,64 0,78 0,81 0,82 

Montes Claros 0,68 0,52 0,50 0,84 0,67 0,65 0,62 0,36 0,33 0,57 0,57 0,56 

Paracatu 0,66 0,52 0,50 0,82 0,67 0,66 0,54 0,33 0,30 0,61 0,59 0,59 

Pirapora 0,82 0,51 0,48 0,97 0,68 0,65 0,79 0,36 0,33 0,56 0,57 0,56 

Pompéu 1,08 0,44 0,42 1,22 0,59 0,57 1,08 0,27 0,26 0,57 0,52 0,51 

Sete Lagoas 0,84 0,48 0,45 1,00 0,61 0,57 0,82 0,31 0,28 0,58 0,52 0,50 

Unaí 1,15 0,51 0,48 1,31 0,67 0,64 1,15 0,35 0,32 0,62 0,57 0,56 

Erro absoluto médio (EAM, mm d-1), raiz do erro quadrático médio (REQM, mm d-1), raiz do erro quadrático 

médio sistemático (REQMs, mm d-1) e não-sistemático (REQMns, mm d-1). 
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Tabela 10 – Análise do desempenho e classificação dos métodos de estimativa de ETo 

Hargreaves-Samani original (HS) e calibrado (HSC) e do método Borges-Oliveira, com base 

na estatística descritiva proposta, em escala diária, para as estações da bacia hidrográfica do 

Rio São Francisco.  

Estação 
r d C Classificação 

HS HSC BO HS HSC BO HS HSC BO HS HSC BO 

Arinos 0,78 0,79 0,81 0,72 0,88 0,89 0,56 0,69 0,73 Sofrível Bom Bom 

Bambuí 0,84 0,84 0,85 0,69 0,91 0,91 0,58 0,76 0,77 Sofrível Muito Bom Muito Bom 

Belo Horizonte 0,80 0,81 0,82 0,87 0,89 0,90 0,69 0,72 0,74 Bom Bom Bom 

Bom Despacho 0,90 0,91 0,91 0,70 0,95 0,95 0,63 0,86 0,86 Mediano Ótimo Ótimo 

Curvelo 0,76 0,78 0,74 0,66 0,87 0,85 0,51 0,68 0,63 Sofrível Bom Mediano 

Divinópolis 0,84 0,86 0,87 0,83 0,92 0,92 0,70 0,79 0,80 Bom Muito Bom Muito Bom 

Espinosa 0,66 0,67 0,71 0,77 0,79 0,83 0,51 0,53 0,59 Sofrível Sofrível Sofrível 

Florestal 0,87 0,88 0,88 0,72 0,93 0,94 0,63 0,82 0,82 Mediano Muito Bom Muito Bom 

Formoso 0,76 0,80 0,81 0,76 0,89 0,90 0,58 0,71 0,73 Sofrível Bom Bom 

Ibirité 0,77 0,78 0,78 0,70 0,87 0,88 0,54 0,68 0,69 Sofrível Bom Bom 

Janaúba 0,61 0,59 0,64 0,74 0,74 0,78 0,45 0,43 0,50 Mau Mau Mau 

Januária 0,82 0,83 0,85 0,85 0,91 0,92 0,70 0,76 0,78 Bom Muito Bom Muito Bom 

João Pinheiro 0,75 0,77 0,79 0,81 0,88 0,88 0,60 0,68 0,70 Sofrível Bom Bom 

Juramento 0,81 0,82 0,83 0,78 0,90 0,90 0,63 0,73 0,75 Mediano Bom Bom 

Mocambinho 0,81 0,74 0,84 0,80 0,84 0,91 0,65 0,62 0,77 Mediano Mediano Muito Bom 

Monte Azul 0,63 0,64 0,67 0,77 0,78 0,80 0,48 0,49 0,54 Mau Mau Sofrível 

Montes Claros 0,83 0,84 0,85 0,86 0,91 0,92 0,71 0,76 0,78 Bom Muito Bom Muito Bom 

Paracatu 0,80 0,81 0,82 0,85 0,89 0,90 0,68 0,72 0,73 Bom Bom Bom 

Pirapora 0,83 0,83 0,85 0,82 0,90 0,91 0,68 0,75 0,78 Bom Bom Muito Bom 

Pompéu 0,84 0,85 0,86 0,75 0,92 0,92 0,63 0,78 0,79 Mediano Muito Bom Muito Bom 

Sete Lagoas 0,84 0,85 0,86 0,82 0,91 0,92 0,69 0,77 0,80 Bom Muito Bom Muito Bom 

Unaí 0,78 0,80 0,82 0,71 0,89 0,90 0,56 0,71 0,73 Sofrível Bom Bom 

Coeficiente de correlação (r), índice de concordância (d) e índice de confiança (C) 

 

 O EAM (Tabela 9) variou de 1,47 a 0,61 mm d-1 e de 0,88 a 0,35 mm d-1 para os métodos 

Hargreaves-Samani original e calibrado, respectivamente. Observou-se grande redução no 

EAM com a calibração do método Hargreaves-Samani, sendo superior a 50%, para as estações 

de Arinos, Unaí, Ibirité, Pompéu, Curvelo, Bambuí, Florestal e Bom Despacho. As estações de 

Bambuí e Bom Despacho tiveram as maiores reduções no EAM, que foram de 1,39 a 0,44 mm 

d-1 (76,13%) e de 1,47 a 0,35 mmd-1 (68,08%), respectivamente. Por outro lado, a variação no 

EAM foi inferior a 0,40 mm d-1 para as demais estações, chegando a 0 mm d-1 para as estações 

de Monte Azul e Espinosa. Pandey et al. (2014) verificaram que a calibração paramétrica da 

equação de Hargreaves-Samani proporcionou redução no EAM de 0,621 a 0,442 mm d-1 para 

região úmida na Índia. Zhao et al. (2014) ajustaram a equação Hargreaves-Samani em base 

mensal, por meio de regressão linear para as regiões Norte, Nordeste e Noroeste da China e 
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obtiveram redução no EAM de 9,3, 9,6 e 10,8 mm mês-1, respectivamente. Alencar et al. (2011) 

verificaram que o método Hargreaves-Samani sem calibração tendeu a superestimar a ETo 

obtendo um EAM de 0,64, 0,95 e 0,62 mm d-1, para as cidades de Montes Claros, Salinas e 

Espinosa, respectivamente. Os valores encontrados na presente pesquisa para Montes Claros e 

Espinosa com o método Hargreaves-Samani sem calibração foram maiores devido ao tamanho 

da série de dados analisada, pois o tamanho da série de dados pode fazer com que a média flutue 

acima ou abaixo de um valor previamente determinado para um dado período. Alencar et al. 

(2011) trabalharam com uma série de 10 anos de dados, enquanto neste trabalhou analisou-se 

uma série de 40 e 53 anos de dados para Espinosa e Montes Claros, respectivamente.  

 Observa-se melhoria na exatidão do método Hargreaves-Samani, quando a calibração 

regional é realizada. Verifica-se também que o ajuste do método Borges-Oliveira às condições 

climáticas das estações meteorológicas estudadas foi semelhante ao resultado apresentado pelo 

método Hargreaves-Samani calibrado (Tabelas 9 e 10). Para o método Borges-Oliveira, o EAM 

variou de 0,34 a 0,83 mm d-1 entre as estações. A variação no EAM entre os métodos 

Hargreaves-Samani calibrado e o método Borges-Oliveira foi inferior a 0,07 mm d-1 para 21 

estações e atingiu o mínimo de 0,01 mm d-1. Para a estação de Mocambinho, essa variação foi 

de 0,15 mm d-1, uma redução de 23,96% do método Hargreaves-Samani calibrado para o 

método Borges-Oliveira. 

 A REQM (Tabela 9) variou de 1,64 a 0,77 mm d-1 e de 1,07 a 0,47 a mm d-1 para os 

métodos Hargreaves-Samani original e calibrado, respectivamente. Assim, verifica-se que a 

amplitude do erro médio calculada pela REQM foi maior que a calculada pelo EAM, indicando 

a inconsistência no uso da REQM, que superestima a magnitude do erro médio quando 

comparado ao EAM (WILLMOTT e MATSUURA, 2005). A calibração do método 

Hargreaves-Samani proporcionou redução no REQM superior a 25% para as estações de 

Pirapora, Divinópolis, Mocambinho, Formoso, Sete Lagoas, Juramento, Arinos, Ibirité, Unaí, 

Curvelo, Pompéu, Bambuí, Florestal e Bom Despacho, chegando a 69,67% para esta última. A 

redução na REQM proporcionada pelo método Borges-Oliveira foi superior a 25% para as 

estações de Pirapora, Divinópolis, Mocambinho, Formoso, Sete Lagoas, Juramento, Arinos, 

Ibirité, Unaí, Curvelo, Pompéu, Bambuí, Florestal e Bom Despacho, sendo que para esta última 

a redução foi de 70,23%. A REQM obtida pelo método Borges-Oliveira foi 1,57 a 5,54% menor 

que a obtida com o método Hargreaves-Samani calibrado, e para as condições climáticas da 
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estação de Mocambinho a REQM foi 20,80% menor. Por outro lado, para a estação de Curvelo 

a REQM foi 7,63% maior que a obtida pela calibração local do método Hargreaves-Samani, o 

que indica que o método Borges-Oliveira teve pior desempenho para esta estação. 

 Para as bacias do rio Upper Po e do rio Rhone na Itália e Alpes Suíços, Ravazzani et al. 

(2012) ajustaram a equação de Hargreaves-Samani utilizando um fator de correção com base 

em dois coeficientes empíricos desenvolvidos em função da altitude local. Eles não observaram 

melhoria significativa após o ajuste, tendo verificado subestimativa da ETo diária com relação 

ao método padrão, obtendo um REQM de 0,784, 0,655 e 0,754 mm d-1 para a bacia do Rio 

Upper Po, Rhone e combinadas, respectivamente. Para estações no estado da Flórida, EUA, 

Martinez e Thepadia (2010) observaram que o método sem calibração também tendeu à 

subestimar a ETo, gerando um REQM de 0,616 mm d-1. Patel et al. (2015) calibraram o 

coeficiente e expoente da equação de Hargreaves-Samani baseados na lógica Fuzzi e 

encontraram AHS = 0,0031 e CHS = 0,621 mm d-1, que proporcionaram um valor da REQM igual 

a 0,32 mm d-1 para o clima úmido da estação de Kakinada, na Índia. Ao avaliarem a precisão 

de métodos empíricos de estimativa da ETo em diferentes épocas do ano, Rigoni et al. (2013) 

verificaram que o método Hargreaves-Samani sem calibração proporcionou o menor erro 

padrão de estimativa (EPE), tanto para o solstício de verão e inverno (0,917 e 0,821 mm d-1), 

quanto para o equinócio de primavera e outono (0,951 e 0,733 mm d-1). Estes valores são 

semelhantes aos aqui encontrado pela REQM. Tabari et al. (2013) compararam equações de 

estimativa da ETo baseados em temperatura, entre outros métodos, com o método padrão. Eles 

verificaram que o método Borges-Oliveira por Trajkovic (2007) foi o que proporcionou melhor 

desempenho para clima úmido do nordeste do Iran, com REQM de 0,64 mm d-1. O método de 

desenvolvido por Trajkovic (2007) substitui o valor do expoente na equação de Hargreaves-

Samani por 0,424.  

 O coeficiente de correlação, r (Tabela 10), mede a força relativa de uma relação entre 

duas variáveis numéricas, sendo que um valor de r igual a 1 implica em correlação positiva 

perfeita. Neste estudo, os valores mínimos e máximos do r para os três métodos estudados 

ocorreram, respectivamente, para Janaúba e Bom Despacho, tendo variado de 0,61 a 0,90, de 

0,59 a 0,91 e, de 0,64 a 0,91, para o método Hargreaves-Samani original e calibrado e para o 

método Borges-Oliveira, respectivamente. A variação no valor do r, entre os métodos aplicados 

às condições climáticas de cada estação, foi inferior a 0,05. Observou-se uma ligeira melhora 



 

44 

 

 

no valor do r com a aplicação do método Hargreaves-Samani calibrado com relação ao método 

original e do método Borges-Oliveira com relação ao método Hargreaves-Samani calibrado, 

para a maioria das estações. Já para as estações de Janaúba e Mocambinho, observou-se que a 

correlação entre os valores diários da ETo obtidos com método Hargreaves-Samani e os valores 

diários da ETo obtidos com o método FAO Penman-Monteith diminuiu com a calibração, mas 

o valor do r aumentou com a aplicação do método Borges-Oliveira. Por outro lado, a estação 

de Curvelo apresentou tendência contrária; a correlação entre os métodos Hargreaves-Samani 

e o método FAO Penman-Monteith aumentou com a calibração, porém o valor do r diminuiu 

com a aplicação do método Borges-Oliveira. 

 De forma contrária ao r, verifica-se na Tabela 10 melhoria significativa para o índice de 

concordância (d) e consequentemente para o índice de confiança (C), para a maioria das 

estações após a calibração do método Hargreaves-Samani. O incremento no índice d foi 

superior a 10% para as estações de Sete Lagoas, Juramento, Formoso, Arinos, Pompéu, Ibirité, 

Unaí, Curvelo, Florestal, Bambuí e Bom Despacho, este último chegou a 25%. Após a 

calibração o índice C sofreu incremento superior a 10% para João Pinheiro, Divinópolis, Sete 

Lagoas, Juramento, Formoso, Pompéu, Arinos, Ibirité, Unaí, Florestal, Bambuí, Curvelo e Bom 

Despacho, tendo variado de 0,60 a 0,68 para João Pinheiro e de 0,63 a 0,86 para Bom Despacho. 

O desempenho do método Hargreaves-Samani calibrado para estas estações foi classificado, de 

acordo com o índice C, como “bom” e “ótimo”, respectivamente (Tabela10). Observou-se que 

o desempenho do método Borges-Oliveira foi inferior ao método Hargreaves-Samani calibrado 

para a estação de Curvelo, cujo desempenho foi classificado pelo índice C como “bom” e 

“mediano”, respetivamente. Por outro lado, o método Borges-Oliveira apresentou melhor 

desempenho que o método Hargreaves-Samani calibrado para as estações de Mocambinho, 

Monte Azul e Pirapora, cuja classificação de desempenho foi de “mediano” para “muito bom”, 

“mau” para “sofrível” e de “bom” para “muito bom”, respectivamente. Para as condições 

climáticas das demais estações, ambos os métodos apresentaram o mesmo desempenho pelo 

índice C. Vale ressaltar que o índice C foi desenvolvido para decêndios (CAMARGO e 

SENTELHAS, 1997), o que pode ter influência sobre o desempenho dos métodos aqui 

estudados, uma vez que trabalhou-se com valores diários de ETo.  

 Silva et al. (2012) verificaram que o desempenho do método de Hargreaves-Samani sem 

calibração apresentou resultado satisfatório na escala de 1, 3 e 10 dias para a região norte da 
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cidade de Recife-PE, sendo que, para a escala diária obtiveram valores de r, d, C iguais a 0,83, 

0,99, 0,83, classificando o método como “muito bom”. Oliveira et al. (2010) verificaram que 

para Juazeiro, Bahia, o método Hargreaves-Samani também sem calibração apresentou 

coeficiente de correlação (r), índice de concordância (d) e de desempenho (C) iguais a 0,79, 

0,85 e 0,67, respectivamente, classificando o desempenho do método como “bom”. Borges e 

Mendiondo (2007) aplicaram o método Hargreaves-Samani em estações na Bacia do Rio 

Jacupiranga, estado de São Paulo, e obtiveram 0,997, 0,992 e 0,989, para r, d e C, 

respectivamente. Após a calibração do coeficiente AHS eles verificaram que não houve alteração 

no r, porém observaram uma ligeira melhora nas estatísticas d e C cujos valores foram 0,999 e 

0,996, respectivamente.  

 Observa-se que o EQM (Tabela 11) sofreu uma redução acima de 0,5 mm2 d-2 para as 

estações de Divinópolis, Sete Lagoas, Juramento, Formoso, Pompéu, Arinos, Unaí, Ibirité, 

Florestal, Bambuí, Curvelo e Bom Despacho após a calibração do método Hargreaves-Samani. 

Para Bom Despacho essa redução foi de 2,20 mm2 d-2. A porção sistemática (Tabela 11) variou 

de 0,21 para Belo Horizonte a 2,19 mm2 d-2 para Curvelo, de 0,04 para Bom Despacho a 0,51 

mm2 d-2 para Espinosa e de 0,03 para Bom Despacho a 0,57 mm2 d-2 para Sete Lagoas, para os 

métodos Hargreaves-Samani original e calibrado e para o método Borges-Oliveira, 

respectivamente. A porção não-sistemática (Tabela 11) variou de 0,26 para Bom Despacho a 

0,79 mm2 d-2 para Janaúba para o método Hargreaves-Samani original, e, após a calibração a 

porção não-sistemática variou de 0,18 para Bom Despacho a 0,65 mm2 d-2 para Monte Azul. 

Para interpretar estes erros nas unidades de ETo, toma-se a raiz quadrada das porções 

sistemáticas e não-sistemáticas do EQM, REQMs e REQMns (Tabela 9), respectivamente. 

Assim, observou-se uma redução no erro sistemático acima de 0,5 mm d-1, para as estações de 

Bambuí, Curvelo, Florestal, Ibirité, Unaí, Pompéu, Arinos, Juramento, Formoso, Sete Lagoas 

e Divinópolis, com a calibração do método Hargreaves-Samani. Para Bom Despacho, essa 

redução chegou a 1,27 mm d-1. O método Borges-Oliveira apresentou resultado semelhante ao 

método Hargreaves-Samani calibrado. Em média, a REQMs do método Borges-Oliveiras foi 

0,04 mm d-1 menor que a versão com calibração local do método Hargreaves-Samani.  

 
 

 



 

46 

 

 

 

Tabela 11 – Análise do desempenho dos métodos de estimativa de ETo Hargreaves-Samani 

original (HS) e calibrado (HSC) e do método Borges-Oliveira (BO), com base na estatística 

descritiva proposta, em escala diária, para as estações da bacia hidrográfica do Rio São 

Francisco. 

Estação 
EQM EQMs EQMns EQMs/EQM EQMns/EQM 

HS HSC BO HS HSC BO HS HSC BO HS HSC BO HS HSC BO 

Arinos 1,68 0,46 0,41 1,25 0,13 0,10 0,43 0,33 0,31 74,46 27,64 24,75 25,54 72,36 75,25 

Bambuí 2,31 0,35 0,34 1,95 0,11 0,10 0,36 0,24 0,24 84,37 30,17 28,36 15,63 69,83 71,64 

Belo Horizonte 0,60 0,46 0,43 0,21 0,11 0,08 0,38 0,35 0,35 35,89 23,20 19,48 64,11 76,80 80,52 

Bom Despacho 2,42 0,22 0,21 2,16 0,04 0,03 0,26 0,18 0,18 89,38 17,60 16,19 10,62 82,40 83,81 

Curvelo 2,70 0,55 0,63 2,19 0,19 0,21 0,50 0,36 0,42 81,30 33,94 33,97 18,70 66,06 66,03 

Divinópolis 1,03 0,42 0,40 0,66 0,10 0,10 0,37 0,32 0,30 64,15 23,31 25,26 35,85 76,69 74,74 

Espinosa 1,18 1,15 1,03 0,63 0,51 0,37 0,55 0,65 0,66 53,60 43,95 36,01 46,40 56,05 63,99 

Florestal 1,77 0,25 0,24 1,48 0,05 0,04 0,29 0,20 0,19 83,85 19,37 18,70 16,15 80,63 81,30 

Formoso 1,24 0,45 0,41 0,83 0,10 0,09 0,40 0,34 0,32 67,59 23,05 22,05 32,41 76,95 77,95 

Ibirité 1,86 0,47 0,46 1,39 0,16 0,15 0,48 0,32 0,31 74,33 33,28 31,94 25,67 66,72 68,06 

Janaúba 1,32 0,94 0,86 0,53 0,48 0,36 0,79 0,46 0,49 40,12 50,78 42,37 59,88 49,22 57,63 

Januária 0,77 0,48 0,43 0,44 0,12 0,11 0,33 0,36 0,32 57,05 25,88 25,54 42,95 74,12 74,46 

João Pinheiro 0,86 0,52 0,49 0,43 0,11 0,09 0,43 0,42 0,40 50,50 20,35 19,13 49,50 79,65 80,87 

Juramento 1,18 0,40 0,38 0,82 0,11 0,10 0,36 0,28 0,28 69,57 28,47 26,13 30,43 71,53 73,87 

Mocambinho 1,06 0,61 0,38 0,70 0,25 0,09 0,35 0,36 0,29 66,66 41,24 24,16 33,34 58,76 75,84 

Monte Azul 1,16 1,15 1,08 0,54 0,50 0,41 0,61 0,65 0,67 46,84 43,40 38,07 53,16 56,60 61,93 

Montes Claros 0,71 0,45 0,42 0,39 0,13 0,11 0,32 0,33 0,32 54,73 27,82 25,37 45,27 72,18 74,63 

Paracatu 0,67 0,45 0,43 0,29 0,11 0,09 0,38 0,35 0,34 43,94 23,42 20,62 56,06 76,58 79,38 

Pirapora 0,94 0,46 0,42 0,63 0,13 0,11 0,32 0,33 0,31 66,23 28,44 25,69 33,77 71,56 74,31 

Pompéu 1,49 0,34 0,32 1,17 0,07 0,07 0,32 0,27 0,26 78,33 21,58 20,28 21,67 78,42 79,72 

Sete Lagoas 1,00 0,37 0,33 0,67 0,10 0,57 0,33 0,27 0,57 66,68 25,73 23,18 33,32 74,27 76,82 

Unaí 1,71 0,45 0,41 1,33 0,12 0,10 0,39 0,32 0,31 77,48 27,67 24,65 22,52 72,33 75,35 

Erro quadrático médio (EQM, mm2 d-2), erro quadrático médio sistemático (EQMs, mm2 d-2) e não-sistemático 

(EQMns, mm2 d-2), proporção sistemática (EQMs/EQM, %) e não sistemática (EQMns/EQM, %) do erro 

quadrático médio 

 

 Dessa forma, verificou-se forte alteração nas proporções sistemáticas e não sistemática 

do EQM como consequência da calibração do método Hargreaves-Samani. A porção 

sistemática (Tabela 11) sofreu redução acima de 40 pontos percentuais para as estações de 

Divinópolis, Sete Lagoas, Ibirité, Juramento, Formoso, Arinos, Curvelo, Unaí, Bambuí, 

Pompéu, Florestal e Bom Despacho, sendo que para este último local, a porção sistemática 

reduziu de 89,38% para 17,60%. A porção não-sistemática sofreu incremento acima de 40 

pontos percentuais para as mesmas estações supracitadas e para a estação de Bom Despacho, a 

porção não-sistemática variou de 10,62% a 82,40%, com a calibração do método Hargreaves-

Samani. Com o objetivo de representar as principais tendências ou padrões nos valores 

observados, ou seja, nos valores estimados com o método FAO Penman-Monteith, a REQMs 
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deve ser próxima a zero, enquanto a REQMns deve ser próxima a REQM, com respeito a um 

“bom” modelo, conforme Willmott (1982). A porção sistemática representa a soma dos erros 

que se acumulam sistematicamente, provenientes das estimativas das variáveis de entrada das 

equações de estimativa da ETo e até mesmos de características inerentes a essas equações. Ou 

seja, são erros passíveis de serem mitigados com a calibração, o que foi observado quando o 

método Hargreaves-Samani sofreu calibração local e, principalmente, quando o método 

Borges-Oliveira foi aplicado.  

 Nas figuras 3 a 24 estão apresentados, para cada estação estudada, os gráficos e os 

modelos resultantes da regressão linear referente aos métodos Hargreaves-Samani original e 

calibrado e ao método Borges-Oliveira, sendo todos relacionados com os resultados do método 

padrão de estimativa da ETo, FAO Penman-Monteith. 

 

Figura 3 – Análise de regressão linear da estimativa de ETo em escala diária referente aos 

métodos Hargreaves-Samani original e calibrado e ao método Borges-Oliveira, sendo todos 

relacionados com os resultados do método padrão FAO Penman-Monteith, para a estação de 

Arinos. 

 
 

Figura 4 – Análise de regressão linear da estimativa de ETo em escala diária referente aos 

métodos Hargreaves-Samani original e calibrado e ao método Borges-Oliveira, sendo todos 

relacionados com os resultados do método padrão FAO Penman-Monteith, para a estação de 

Bambuí.
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Figura 5 – Análise de regressão linear da estimativa de ETo em escala diária referente aos 

métodos Hargreaves-Samani original e calibrado e ao método Borges-Oliveira, sendo todos 

relacionados com os resultados do método padrão FAO Penman-Monteith, para a estação de 

Belo Horizonte. 

 
 

Figura 6 – Análise de regressão linear da estimativa de ETo em escala diária referente aos 

métodos Hargreaves-Samani original e calibrado e ao método Borges-Oliveira, sendo todos 

relacionados com os resultados do método padrão FAO Penman-Monteith, para a estação de 

Bom Despacho. 

 
 

Figura 7 – Análise de regressão linear da estimativa de ETo em escala diária referente aos 

métodos Hargreaves-Samani original e calibrado e ao método Borges-Oliveira, sendo todos 

relacionados com os resultados do método padrão FAO Penman-Monteith, para a estação de 

Curvelo.
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Figura 8 – Análise de regressão linear da estimativa de ETo em escala diária referente aos 

métodos Hargreaves-Samani original e calibrado e ao método Borges-Oliveira, sendo todos 

relacionados com os resultados do método padrão FAO Penman-Monteith, para a estação de 

Divinópolis. 

 
 

Figura 9 – Análise de regressão linear da estimativa de ETo em escala diária referente aos 

métodos Hargreaves-Samani original e calibrado e ao método Borges-Oliveira, sendo todos 

relacionados com os resultados do método padrão FAO Penman-Monteith, para a estação de 

Espinosa. 

 
 

Figura 10 – Análise de regressão linear da estimativa de ETo em escala diária referente aos 

métodos Hargreaves-Samani original e calibrado e ao método Borges-Oliveira, sendo todos 

relacionados com os resultados do método padrão FAO Penman-Monteith, para a estação de 

Florestal.
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Figura 11 – Análise de regressão linear da estimativa de ETo em escala diária referente aos 

métodos Hargreaves-Samani original e calibrado e ao método Borges-Oliveira, sendo todos 

relacionados com os resultados do método padrão FAO Penman-Monteith, para a estação de 

Formoso. 

 
 

Figura 12 – Análise de regressão linear da estimativa de ETo em escala diária referente aos 

métodos Hargreaves-Samani original e calibrado e ao método Borges-Oliveira, sendo todos 

relacionados com os resultados do método padrão FAO Penman-Monteith, para a estação de 

Ibirité. 

 

Figura 13 – Análise de regressão linear da estimativa de ETo em escala diária referente aos 

métodos Hargreaves-Samani original e calibrado e ao método Borges-Oliveira, sendo todos 

relacionados com os resultados do método padrão FAO Penman-Monteith, para a estação de 

Janaúba.

 

 



 

51 

 

 

Figura 14 – Análise de regressão linear da estimativa de ETo em escala diária referente aos 

métodos Hargreaves-Samani original e calibrado e ao método Borges-Oliveira, sendo todos 

relacionados com os resultados do método padrão FAO Penman-Monteith, para a estação de 

Januária.  

 
 

Figura 15 – Análise de regressão linear da estimativa de ETo em escala diária referente aos 

métodos Hargreaves-Samani original e calibrado e ao método Borges-Oliveira, sendo todos 

relacionados com os resultados do método padrão FAO Penman-Monteith, para a estação de 

João Pinheiro.

 
 

Figura 16 – Análise de regressão linear da estimativa de ETo em escala diária referente aos 

métodos Hargreaves-Samani original e calibrado e ao método Borges-Oliveira, sendo todos 

relacionados com os resultados do método padrão FAO Penman-Monteith, para a estação de 

Juramento.
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Figura 17 – Análise de regressão linear da estimativa de ETo em escala diária referente aos 

métodos Hargreaves-Samani original e calibrado e ao método Borges-Oliveira, sendo todos 

relacionados com os resultados do método padrão FAO Penman-Monteith, para a estação de 

Mocambinho. 

 
 

Figura 18 – Análise de regressão linear da estimativa de ETo em escala diária referente aos 

métodos Hargreaves-Samani original e calibrado e ao método Borges-Oliveira, sendo todos 

relacionados com os resultados do método padrão FAO Penman-Monteith, para a estação de 

Monte Azul. 

 

 

Figura 19 – Análise de regressão linear da estimativa de ETo em escala diária referente aos 

métodos Hargreaves-Samani original e calibrado e ao método Borges-Oliveira, sendo todos 

relacionados com os resultados do método padrão FAO Penman-Monteith, para a estação de 

Montes Claros.
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Figura 20 – Análise de regressão linear da estimativa de ETo em escala diária referente aos 

métodos Hargreaves-Samani original e calibrado e ao método Borges-Oliveira, sendo todos 

relacionados com os resultados do método padrão FAO Penman-Monteith, para a estação de 

Paracatu. 

 
 

 

Figura 21 – Análise de regressão linear da estimativa de ETo em escala diária referente aos 

métodos Hargreaves-Samani original e calibrado e ao método Borges-Oliveira, sendo todos 

relacionados com os resultados do método padrão FAO Penman-Monteith, para a estação de 

Pirapora.

 
 

Figura 22 – Análise de regressão linear da estimativa de ETo em escala diária referente aos 

métodos Hargreaves-Samani original e calibrado e ao método Borges-Oliveira, sendo todos 

relacionados com os resultados do método padrão FAO Penman-Monteith, para a estação de 

Pompéu.
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Figura 23 – Análise de regressão linear da estimativa de ETo em escala diária referente aos 

métodos Hargreaves-Samani original e calibrado e ao método Borges-Oliveira, sendo todos 

relacionados com os resultados do método padrão FAO Penman-Monteith, para a estação de 

Sete Lagoas. 

 
 

Figura 24 – Análise de regressão linear da estimativa de ETo em escala diária referente aos 

métodos Hargreaves-Samani original e calibrado e ao método Borges-Oliveira, sendo todos 

relacionados com os resultados do método padrão FAO Penman-Monteith, para a estação de 

Unaí. 

 

 

 Os coeficientes angular (aR) e linear (bR) da reta de regressão sofreram ligeira melhora 

com a calibração do método Hargreaves-Samani. A calibração do método Hargreaves-Samani 

melhorou o coeficiente aR, que tendeu a aproximar-se de 1, para as estações de Januária, João 

Pinheiro, Espinosa, Montes Claros, Pirapora, Formoso, Monte Azul, Divinópolis. Com a 

aplicação do método Borges-Oliveira, observa-se que os valores de aR foram ligeiramente 

maiores que os obtidos pelo método Hargreaves-Samani para as estações supracitadas. A 

variação em aR foi de 0,46 para Espinosa a 0,96 para Bom Despacho, 0,42 para Janaúba a 0,82 

para Bom Despacho e de 0,50 para Janaúba a 0,83 para Bom Despacho, respectivamente, para 

os métodos Hargreaves-Samani original e calibrado e para o método Borges-Oliveira. O bR 

sofreu grande melhoria com a calibração do método Hargreaves-Samani, apresentando variação 



 

55 

 

 

acima de 0,5 para as estações de Juramento, Sete Lagoas, Montes Claros, Florestal, João 

Pinheiro, Ibirité, Januária, Divinópolis, Arinos, Pirapora, Pompéu, Bambuí, Formoso, Bom 

Despacho, Unaí e Curvelo, que chegou a uma redução de 1,16 mm. A mesma tendência foi 

observada para o método Borges-Oliveira, que apresentou valores de bR melhores que o método 

Hargreaves-Samani calibrado, exceto para a estação de Divinópolis cujo valor de bR variou de 

0,90 a 0,91 mm, para o método Hargreaves-Samani calibrado e o método Borges-Oliveira, 

respectivamente. 

 O coeficiente de determinação (R²) variou de 0,37 a 0,82 para o método Hargreaves-

Samani original, de 0,35 a 0,82 com a calibração e de 0,41 a 0,83 para o método Borges-

Oliveira, respectivamente, cujos extremos foram observados para as estações de Janaúba e Bom 

Despacho. O valor de R² sofreu incremento inferior a 0,05 com a calibração do método 

Hargreaves-Samani, mas para as estações de Mocambinho e Janaúba houve redução de 0,1. 

Assim, observa-se que não houve melhoria significativa no R², o que já era esperado uma vez 

que a calibração do método Hargreaves-Samani e do método Borges-Oliveira foi baseada em 

medida de exatidão (EAM). 

 Lisboa et al. (2011), analisando o método Hargreaves-Samani sem calibração, obtiveram 

R² igual a 0,84 para a região Norte de MG, valor semelhante ao encontrado para Bom Despacho. 

Cunha et al. (2013) observaram que o R² foi de 0,74 ao avaliarem o método Hargreaves-Samani 

para Chapadão do Sul, MS. Porém, o erro padrão de estimativa foi 1,0915 mm d-1 e o método 

foi classificado como “mediano”. Lacerda (2012) também observou boa correlação entre o 

método Hargreaves-Samani sem calibração e o método Borges-Oliveira, com R² igual a 0,7037, 

0,7143, 0,7240 e 0,7154 para as cidades de Uberlândia, Araxá, Patrocínio e Ituiutaba, 

respectivamente. Ela também observou boa exatidão do método com o erro padrão de 

estimativa (EPE), em torno de 0,6 mm d-1. Alencar et al. (2015) aplicaram o método 

Hargreaves-Samani sem calibração para uma série de 5 anos de dados climáticos (2000-2005) 

e obtiveram R² inferior aos aqui encontrados, em cerca de 10 a 39% para as cidades de João 

Pinheiro, Mocambinho, Monte Azul, Montes Claros, Arinos, Paracatu, Januária, Pirapora e 

Unaí. Porém, para Janaúba eles obtiveram um valor de R² igual a 0,33, semelhante ao aqui 

encontrado. Palaretti et al (2014) encontraram R² igual a 0,513 para a região de Bebedouro com 

aplicação do Hargreaves-Samani sem calibração. Steidle Neto et al. (2015) aplicaram o método 

Hargreaves-Samani sem calibração, dentre outros métodos, a 80 anos de dados climáticos da 
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estação meteorológica de Sete Lagoas e encontraram os valores de 0,793, 1,572 e 0,705 para 

aR, bR e R², respectivamente. Porém, não é adequado adotar o coeficiente de determinação como 

único critério de definição da qualidade de métodos de estimativa da ETo, pois esta estatística 

não qualifica o erro nem mensura sua magnitude (BARROS et al., 2009 citado por LACERDA, 

2012). Assim como o coeficiente de correlação, trata-se de uma avaliação de precisão e não de 

exatidão, como ocorre para o EAM e para o d. 

 

4.3 Análise de distribuição de probabilidade 

 

 Nas Figuras 25 a 46 são apresentadas as análises da distribuição de probabilidade conjunta 

das estações pertinentes com base em regressão linear da estimativa de ETo em escala diária 

referente aos métodos Hargreaves-Samani original e calibrado e ao método Borges-Oliveira, 

sendo todos relacionados com os resultados do método padrão de estimativa da ETo, FAO 

Penman-Monteith.  

 

Figura 25 – Distribuições de probabilidade acumulada dos valores de evapotranspiração de 

referência obtidos com o método Penman-Monteith (FAO-PM), Hargreaves-Samani original 

(HS) e calibrado (HSC) e método Borges-Oliveira (BO), para a estação de Arinos. 
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Figura 26 – Distribuições de probabilidade acumulada dos valores de evapotranspiração de 

referência obtidos com o método Penman-Monteith (FAO-PM), Hargreaves-Samani original 

(HS) e calibrado (HSC) e método Borges-Oliveira (BO), para a estação de Bambuí. 

 

 

Figura 27 – Distribuições de probabilidade acumulada dos valores de evapotranspiração de 

referência obtidos com o método Penman-Monteith (FAO-PM), Hargreaves-Samani original 

(HS) e calibrado (HSC) e método Borges-Oliveira (BO), para a estação de Belo Horizonte. 
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Figura 28 – Distribuições de probabilidade acumulada dos valores de evapotranspiração de 

referência obtidos com o método Penman-Monteith (FAO-PM), Hargreaves-Samani original 

(HS) e calibrado (HSC) e método Borges-Oliveira (BO), para a estação de Bom Despacho. 

 
 

Figura 29 – Distribuições de probabilidade acumulada dos valores de evapotranspiração de 

referência obtidos com o método Penman-Monteith (FAO-PM), Hargreaves-Samani original 

(HS) e calibrado (HSC) e método Borges-Oliveira (BO), para a estação de Curvelo. 
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Figura 30 – Distribuições de probabilidade acumulada dos valores de evapotranspiração de 

referência obtidos com o método Penman-Monteith (FAO-PM), Hargreaves-Samani original 

(HS) e calibrado (HSC) e método Borges-Oliveira (BO), para a estação de Divinópolis. 

 
 

Figura 31 – Distribuições de probabilidade acumulada dos valores de evapotranspiração de 

referência obtidos com o método Penman-Monteith (FAO-PM), Hargreaves-Samani original 

(HS) e calibrado (HSC) e método Borges-Oliveira (BO), para a estação de Espinosa. 
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Figura 32 – Distribuições de probabilidade acumulada dos valores de evapotranspiração de 

referência obtidos com o método Penman-Monteith (FAO-PM), Hargreaves-Samani original 

(HS) e calibrado (HSC) e método Borges-Oliveira (BO), para a estação de Florestal. 

 

 

Figura 33 – Distribuições de probabilidade acumulada dos valores de evapotranspiração de 

referência obtidos com o método Penman-Monteith (FAO-PM), Hargreaves-Samani original 

(HS) e calibrado (HSC) e método Borges-Oliveira (BO), para a estação de Formoso. 
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Figura 34 – Distribuições de probabilidade acumulada dos valores de evapotranspiração de 

referência obtidos com o método Penman-Monteith (FAO-PM), Hargreaves-Samani original 

(HS) e calibrado (HSC) e método Borges-Oliveira (BO), para a estação de Ibirité. 

 

 

Figura 35 – Distribuições de probabilidade acumulada dos valores de evapotranspiração de 

referência obtidos com o método Penman-Monteith (FAO-PM), Hargreaves-Samani original 

(HS) e calibrado (HSC) e método Borges-Oliveira (BO), para a estação de Janaúba. 
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Figura 36 – Distribuições de probabilidade acumulada dos valores de evapotranspiração de 

referência obtidos com o método Penman-Monteith (FAO-PM), Hargreaves-Samani original 

(HS) e calibrado (HSC) e método Borges-Oliveira (BO), para a estação de Januária.

 
 

Figura 37 – Distribuições de probabilidade acumulada dos valores de evapotranspiração de 

referência obtidos com o método Penman-Monteith (FAO-PM), Hargreaves-Samani original 

(HS) e calibrado (HSC) e método Borges-Oliveira (BO), para a estação de João Pinheiro. 
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Figura 38 – Distribuições de probabilidade acumulada dos valores de evapotranspiração de 

referência obtidos com o método Penman-Monteith (FAO-PM), Hargreaves-Samani original 

(HS) e calibrado (HSC) e método Borges-Oliveira (BO), para a estação de Juramento.

 
 

Figura 39 – Distribuições de probabilidade acumulada dos valores de evapotranspiração de 

referência obtidos com o método Penman-Monteith (FAO-PM), Hargreaves-Samani original 

(HS) e calibrado (HSC) e método Borges-Oliveira (BO), para a estação de Mocambinho. 

 

 



 

64 

 

 

Figura 40 – Distribuições de probabilidade acumulada dos valores de evapotranspiração de 

referência obtidos com o método Penman-Monteith (FAO-PM), Hargreaves-Samani original 

(HS) e calibrado (HSC) e método Borges-Oliveira (BO), para a estação de Monte Azul. 

 
 

 

Figura 41 – Distribuições de probabilidade acumulada dos valores de evapotranspiração de 

referência obtidos com o método Penman-Monteith (FAO-PM), Hargreaves-Samani original 

(HS) e calibrado (HSC) e método Borges-Oliveira (BO), para a estação de Montes Claros. 
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Figura 42 – Distribuições de probabilidade acumulada dos valores de evapotranspiração de 

referência obtidos com o método Penman-Monteith (FAO-PM), Hargreaves-Samani original 

(HS) e calibrado (HSC) e método Borges-Oliveira (BO), para a estação de Paracatu. 

 
 

Figura 43 – Distribuições de probabilidade acumulada dos valores de evapotranspiração de 

referência obtidos com o método Penman-Monteith (FAO-PM), Hargreaves-Samani original 

(HS) e calibrado (HSC) e método Borges-Oliveira (BO), para a estação de Pirapora. 
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Figura 44 – Distribuições de probabilidade acumulada dos valores de evapotranspiração de 

referência obtidos com o método Penman-Monteith (FAO-PM), Hargreaves-Samani original 

(HS) e calibrado (HSC) e método Borges-Oliveira (BO), para a estação de Pompéu. 

 
 

Figura 45 – Distribuições de probabilidade acumulada dos valores de evapotranspiração de 

referência obtidos com o método Penman-Monteith (FAO-PM), Hargreaves-Samani original 

(HS) e calibrado (HSC) e método Borges-Oliveira (BO), para a estação de Sete Lagoas. 
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Figura 46 – Distribuições de probabilidade acumulada dos valores de evapotranspiração de 

referência obtidos com o método Penman-Monteith (FAO-PM), Hargreaves-Samani original 

(HS) e calibrado (HSC) e método Borges-Oliveira (BO), para a estação de Unaí. 

 

 

 Observa-se que as distribuições de probabilidade acumulada para os métodos Hargreaves-

Samani calibrado e método Borges-Oliveira apresentam-se sobrepostas, concentrando-se 

ligeiramente a direita da distribuição para o método FAO Penman-Monteith até os percentis 

30% para Monte Azul (método Hargreaves-Samani calibrado); 40% para Espinosa, Janaúba, 

Mocambinho e Monte Azul (método Borges-Oliveira); 50% para Arinos, Formoso e Montes 

Claros; 60% para Divinópolis, Florestal, Ibirité, João Pinheiro, Juramento, Pirapora, Pompéu, 

Sete Lagoas e Unaí; 70% para Bambuí, Belo Horizonte e Bom Despacho; e 80% para Paracatu. 

A partir destes percentis, as distribuições de probabilidade acumulada dos métodos avaliados 

encontram-se ligeiramente à esquerda da obtida com o método padrão.  

Observa-se que as distribuições de probabilidade acumulada para o método Hargreaves-

Samani original (Figura 25 a Figura 46) apresentam-se nitidamente à direita, dominando 

estocasticamente as demais e indicando clara tendência em superestimar os valores de ETo, para 

as 22 estações estudadas. A tendência de superestimativa da ETo pelo método Hargreaves-

Samani em sua forma original e em condições de clima úmido já é afirmada por Allen et al. 

(1998) e constatada em outros trabalhos (ALENCAR et al., 2011; MARTINEZ e THEPADIA, 

2010; PANDEY et al., 2014; RAVAZZANI et al., 2012). 



 

68 

 

 

 Na Tabela 12 são apresentados os valores-p obtidos pelo teste de Mann-Whitney para as 

22 estações deste estudo. Como resultado do teste Mann-Whitney ao nível de 5% de 

significância, aplicado para comparação entre as distribuições de probabilidade da 

evapotranspiração de referência diária, rejeita-se a hipótese de ajuste entre as distribuições 

referentes aos métodos FAO Penman-Monteith e Hargreaves-Samani para todas as estações 

(valor-p < 0,00001). Por outro lado, a calibração do método Hargreaves-Samani proporcionou 

o ajuste entre as distribuições de valores diários de ETo para as estações de Pompéu, Belo 

Horizonte, Sete Lagoas, Juramento, Formoso, Arinos, João Pinheiro, Unaí, Januária, Pirapora, 

Divinópolis e Montes Claros. Estes resultados corroboram o que se visualiza nos respectivos 

gráficos de função de probabilidade acumulada apresentados nas figuras 25 a 46. O valor-p para 

estas estações variou de 0,0727 para Pompéu a 0,9385 para Montes Claros. 

 

Tabela 12 - Valor-p do teste de Mann-Whitney referente à comparação do método FAO 

Penman-Monteith com os métodos Hargreaves-Samani original (HS) e calibrado (HSC) e com 

o método Borges-Oliveira (BO). 

Estação 
Valor-p 

HS HSC BO BO x HSC 

Arinos (-) 0,3345* 0,0994* 0,0020 

Bambuí (-) (-) (-) 0,5779* 

Belo Horizonte (-) 0,0892* 0,0081 0,1601* 

Bom Despacho (-) 0,0496 0,2158* 0,4262* 

Curvelo (-) (-) (-) 0,0016 

Divinópolis (-) 0,7068* 0,4693* 0,6779* 

Espinosa (-) 0,0009 0,0159 0,0910* 

Florestal (-) 0,0061 0,0095 0,8646* 

Formoso (-) 0,2078* 0,0005 0,0037 

Ibirité (-) 0,0149 (-) 0,0231 

Janaúba (-) 0,0003 (-) 0,1437* 

Januária (-) 0,4043* 0,4709* 0,0381 

João Pinheiro (-) 0,3794* 0,0152 0,0478 

Juramento (-) 0,1528* 0,2140* 0,9364* 

Mocambinho (-) (-) 0,7353* 0,0000 

Monte Azul (-) (-) 0,0005 0,0906* 

Montes Claros (-) 0,9386* 0,3702* 0,1627* 

Paracatu (-) (-) (-) 0,7500* 

Pirapora (-) 0,5040* 0,9192* 0,4954* 

Pompéu (-) 0,0727* 0,0022 0,1518 

Sete Lagoas (-) 0,0992* 0,0003 0,0197 

Unaí (-) 0,3859* 0,3606* 0,8184* 

BO x HSC: comparação entre os métodos Hargreaves-Samani calibrado e o Método Borges-Oliveira. (*): ajuste 

constatado ao nível de 0,05 de significância. (-): valor-p inferior a 0,0001. 
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 Verifica-se também o ajuste entre as distribuições referentes aos métodos FAO Penman-

Monteith e o método Borges-Oliveira, ao nível de 5% de significância pelo teste de Mann-

Whitney, para as estações de Arinos, Bom Despacho, Divinópolis, Januária, Juramento, 

Mocambinho, Montes Claros, Pirapora e Unaí. O valor-p (Tabela 12) para estas estações variou 

de 0,0994 para Arinos a 0,9193 para Pirapora. Para 13 das 22 estações houve rejeição da 

hipótese de nulidade com o valor-p para Espinosa e João Pinheiro de 0,0159 e 0,0152, 

respectivamente; para as demais o valor-p foi inferior a 0,001. 

  Constatou-se o ajuste entre as distribuições referentes aos métodos Hargreaves-Samani 

calibrado e o método Borges-Oliveira, pelo teste de Mann-Whitney ao nível de 5% de 

significância para Bambuí, Belo Horizonte, Bom Despacho, Divinópolis, Espinosa, Florestal, 

Janaúba, Juramento, Monte Azul, Montes Claros, Paracatu, Pirapora, Pompéu e Unaí, 

corroborando com as distribuições de probabilidade acumulada (Figura 25 a Figura 46). Esse 

ajuste pode ser atribuído ao fato de ambos os modelos terem sido calibrados com base na 

minimização do EAM; e à calibração que abrangeu os coeficientes e o expoente da equação de 

Hargreaves-Samani. O valor-p (Tabela 12) para estas estações variou entre 0,0906 a 0,9364 

para Monte Azul e Juramento, respectivamente. Logo, pode-se afirmar que não houve diferença 

significativa entre o método de Hargreaves-Samani calibrado e o método Borges-Oliveira, para 

estas estações.  

Dessa forma, incentiva-se a calibração do método Borges-Oliveira para outras localidades 

a fim de investigar seu desempenho e aplicabilidade, visto que este método se trata de uma nova 

proposição de estimativa da ETo baseada apenas em temperatura do ar, que obteve resultados 

promissores neste estudo. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 A calibração do método Hargreaves-Samani com base no erro absoluto médio (EAM) 

proporcionou melhoria no desempenho do método para a maioria das estações meteorológicas 

estudadas. 

 Com base no EAM, os métodos foram ranqueados na seguinte ordem: método Borges-

Oliveira, Hargreaves-Samani calibrado e Hargreaves-Samani original, para todas as estações 

meteorológicas. Porém, esse ranque foi alterado para algumas estações de acordo com a 

estatística considerada. Para a estação de Curvelo, o método Borges-Oliveira ficou em segundo 

lugar no ranque, com base na REQM e no índice de confiança C, enquanto que, para as estações 

meteorológicas de Janaúba e Mocambinho, o método Hargreaves-Samani calibrado teve o pior 

desempenho, com base no índice de confiança C. 

 Constatou-se o ajuste entre as distribuições de valores diários de ETo obtidas com os 

métodos Hargreaves-Samani calibrado e FAO Penman-Monteith, para as estações 

meteorológicas de Pompéu, Belo Horizonte, Sete Lagoas, Juramento, Formoso, Arinos, João 

Pinheiro, Unaí, Januária, Pirapora, Divinópolis e Montes Claros.  

Verificou-se também o ajuste entre as distribuições de valores diários de ETo obtidas com 

os método Borges-Oliveira e FAO Penman-Monteith para as estações meteorológicas de 

Arinos, Bom Despacho, Divinópolis, Januária, Juramento, Mocambinho, Montes Claros, 

Pirapora e Unaí. 
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Figura A-1 – Estações Meteorológicas Convencionais contidas na UPGRH Alto São Francisco. 
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Figura A-2 – Estações Meteorológicas Convencionais contidas na UPGRH do Rio Pará.  
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Figura A-3 – Estação Meteorológica Convencional contida na UPGRH do Rio Paraopeba.
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Figura A-4 – Estação Meteorológica Convencional contida na UPGRH da Represa de Três Marias. 
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Figura A-5 – Estações Meteorológicas Convencionais contidas na UPGRH do Rio das Velhas. 



 

85 

 

 

 
Figura A-6 – Estação Meteorológica Convencional contida na UPGRH dos Rios Jequitaí e Pacuí. 
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Figura A-7 – Estações Meteorológicas Convencionais contidas na UPGRH do Rio Paracatu. 
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Figura A-8 – Estações Meteorológicas Convencionais contidas na UPGRH do Rio Urucuia. 
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Figura A-9 – Estações Meteorológicas Convencionais contidas na UPGRH do Rio Pandeiros. 
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Figura A-10 – Estações Meteorológicas Convencionais contidas na UPGRH do Rio Verde Grande. 


