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ESTIMATIVAS, VARIABILIDADE E ANÁLISE DE TENDÊNCIA DA 

EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE REFERÊNCIA EM PERÍMETROS IRRIGADOS, NO 

SEMIÁRIDO DO NORDESTE BRASILEIRO. 

 

RESUMO 

A variabilidade/mudança climática tem gerado grandes preocupações em nível mundial, sendo uma 

das grandes questões o aquecimento global, que pode está afetando a disponibilidade dos recursos 

hídricos em perímetros irrigados. No semiárido do Nordeste brasileiro sabe-se que há predominância 

de déficit hídrico, porém pouco se conhece sobre tendências em séries climatológicas da perda 

conjunta de água por evaporação e transpiração (evapotranspiração). Por isso, procurou-se analisar se 

há indícios de tendência no regime da evapotranspiração de referência (ETo), nas escalas mensal, 

anual e interdecadal, no polo irrigado das localidades de Juazeiro, BA (9°24’S; 40°26’W e 375,5m) e 

Petrolina, PE (09°09’S, 40°22’W e 376m), sendo essa análise o objetivo principal neste trabalho. De 

posse dos dados meteorológicos diários, disponibilizados pela EMBRAPA Semiárido, no período de 

01.01.1976 a 31.12.2014, estimou-se a ETo diária utilizando-se o método padrão de Penman-Monteith 

(EToPM) parametrizado por Smith (1991). Outros métodos de estimativas mais simplificados foram 

estimados e comparados à EToPM, sendo: Radiação Solar (EToRS), Linacre (EToL), Hargreaves e 

Samani (EToHS) e o método do Tanque Classe A (EToTCA). As principais análises estatísticas foram 

os testes não paramétricos de homogeneidade (Run), de tendência (Mann-kendall), magnitude da 

tendência (Sen) e detecção de início da tendência (Mann-Whitney), a significância estatística adotada 

foi de 5 e/ou 1%. A técnica de Análise de Variância - ANOVA foi aplicada para averiguar se há 

diferença significativa nas médias interdecadais. Para efeitos comparativos entre os métodos de ETo, 

foram utilizados o coeficiente de correlação (r), o teste t-Student e Tukey ao nível de 5% de 

significância. As estatísticas de Willmott et al. (1985) foram utilizadas para avaliar o índice de 

concordância e de desempenho dos métodos simplificados comparados ao método padrão. Obteve-se 

como principais resultados que houve tendência decrescente na série temporal da EToPM nos 

perímetros irrigados de Juazeiro, BA e Petrolina, PE, significativos respectivamente a 1 e 5%, com 

uma magnitude anual de -14,5 mm (Juazeiro) e -7,7 mm (Petrolina) e início da tendência em 1996. Os 

métodos de melhor concordância com a EToPM foram a EToRS com desempenho muito bom, nas 

duas localidades, seguido pelo método da EToL com desempenho bom (Juazeiro) e mediano 

(Petrolina). A EToHS obteve o pior desempenho (péssimo), para as duas localidades. É sugerido neste 

trabalho que a diminuição da EToPM pode está associada ao aumento das áreas agrícolas irrigadas e 

da construção do lago de Sobradinho à montante dos perímetros.   

 

Palavras–chave: Agroclimatologia; Penman-Monteith; Tendência; Mann-Kendall. 



ESTIMATES, VARIABILITY AND ANALYSIS OF REFERENCE 

EVAPOTRANSPIRATION TREND IN IRRIGATED PERIMETER, OF BRAZILIAN 

NORTHEAST SEMIARID. 

ABSTRACT 

 The variability / climate change has generated great concern worldwide, is one of the major issues as 

global warming, which can is affecting the availability of water resources in irrigated perimeters. In 

the semiarid region of Northeastern Brazil it is known that there is a predominance of drought, but it is 

not enough known about trends in climate series of joint water loss by evaporation and transpiration 

(evapotranspiration). Therefore, this study aimed to analyze whether there is increase and / or decrease 

evidence in the regime of reference evapotranspiration (ETo), for the monthly, annual and interdecadal 

scales in irrigated polo towns of Juazeiro, BA (9 ° 24'S, 40 ° 26'W and 375,5m) and Petrolina, PE (09 

° 09'S, 40 ° 22'W and 376m), which is the main analysis objective. The daily meteorological data were 

provided by EMBRAPA Semiárido for the period from 01.01.1976 to 31.12.2014, estimated the daily 

ETo using the standard method of Penman-Monteith (EToPM) parameterized by Smith (1991). Other 

methods of more simplified estimatives were calculated and compared to EToPM, as the ones 

following: Solar Radiation (EToRS), Linacre (EToL), Hargreaves and Samani (EToHS) and the 

method of Class A pan (EToTCA). The main statistical analysis were non-parametric tests of 

homogeneity (Run), trend (Mann-kendall), magnitude of the trend (Sen) and early trend detection 

(Mann-Whitney). The statistical significance adopted was 5 and / or 1%. The Analysis of Variance - 

ANOVA was used to detect if there is a significant difference in mean interdecadal mean. For 

comparison between the methods of ETo, it were used the correlation test (r), the Student t test and 

Tukey levels of 5% significance. Finally, statistics Willmott et al. (1985) statistics was used to 

evaluate the concordance index and performance of simplified methods compared to the standard 

method. It obtained as main results that there was a decrease in the time series of EToPM in irrigated 

areas of Juazeiro, BA and Petrolina, PE, significant respectively at 1 and 5%, with an annual 

magnitude of -14.5 mm (Juazeiro) and -7.7 mm (Petrolina) and early trend in 1996. The methods 

which had better for better agreement with EToPM were EToRS with very good performance, in both 

locations, followed by the method of EToL with good performance (Juazeiro) and median (Petrolina). 

EToHS had the worst performance (bad) for both locations. It is suggested that this decrease of 

EToPM can be associated with the increase in irrigated agricultural areas and the construction of 

Sobradinho lake upstream of the perimeters. 

Key words: Agroclimatology; Penman-Monteith; Trend; Mann-Kendall. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com o advento da Revolução Industrial e técnico-científica, muito se tem evoluído 

acerca da utilização dos recursos naturais como um todo; porém, ainda se está aquém do que 

se precisa conhecer. Mesmo com as novas formulações e metodologias que vêm se 

aprimorando ao longo da história e, principalmente, com auxílio de ferramentas tecnológicas, 

ainda é preciso avançar para se obter melhoria no planejamento e manejo sustentável dos 

recursos da natureza. 

A sociedade se apropria dos recursos naturais (nem sempre gerenciados 

adequadamente), dentre os quais se destaca os recursos hídricos. Contudo a disponibilidade da 

água, a depender da região, é escassa, o que acaba intensificando a limitação em diversos 

setores, afetando à produção agropecuária, energia, economia e nas questões socioambientais. 

O ciclo hidrológico com seus componentes atmosféricos e de superfície faz com que a 

água permaneça em constante movimento. Dentre os principais componentes cita-se a 

precipitação pluvial, que no ciclo hidrológico é o ganho de água numa determinada superfície, 

e a Evapotranspiração (ET) que é referente à perda de água para a atmosfera. 

A literatura sobre o regime pluvial é vasta. Entretanto, conhecer apenas a variabilidade 

da precipitação é insuficiente para se determinar a disponibilidade hídrica numa cultura 

agrícola, tornando-se necessário obter dados de perda de água por evaporação e transpiração. 

Na região do semiárido brasileiro uma das principais características é o déficit hídrico. 

As chuvas, além de escassas, são extremamente irregulares e o potencial da ET elevada o ano 

inteiro, devido à alta disponibilidade de energia intensifica ainda mais a escassez hídrica, 

refletindo também na redução da biomassa e intensificando os prejuízos para a agricultura 

convencional da região. 

Diante dos cenários de Mudanças Climáticas, o IPCC (2013) divulgou parte do seu 

quinto relatório (AR5) estimando um aumento na temperatura média do ar de 0,3 a 1,7 °C (no 

cenário mais otimista) e 2,7 a 4,8 °C (no cenário mais pessimista) até o final deste século, 

complementando que as regiões áridas e semiáridas tornem-se mais vulneráveis a secas 

devido ao aquecimento global. 

Segundo os relatórios de Marengo et al. (2007) e Ambrizi et al. (2007) a região do 

semiárido brasileiro tenderá a tornar-se mais árido, aumentando a frequência e a intensidade 

das secas e reduzindo a disponibilidade de recursos hídricos. Isso teria impacto direto na 

produção de alimentos na agricultura (irrigada ou de sequeiro), sobre a biodiversidade e 

atividades que dependem dos recursos naturais. 
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Nesse contexto a ET se torna um componente central do ciclo hidrológico e o de maior 

complexidade para sua determinação, pois uma vez que essa variável é derivada de um 

conjunto de elementos meteorológicos, poderá assumir comportamentos distintos em função 

do número de variáveis utilizadas para sua estimativa, da escolha do método a ser utilizado, 

das condições na cobertura do solo no entorno do local e da intensidade das alterações nos 

elementos do tempo e do clima. 

De acordo com Grismer et al. (2002), existe cerca de cinquenta métodos para a 

estimativa da Evapotranspiração de referência (ETo), os quais exigem informações 

meteorológicas distintas e, portanto, produzem frequentemente, resultados inconsistentes. A 

Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (Food and Agriculture 

Organization– FAO) estabeleceu no ano de 1990 a estimativa pelo método de Penman-

Monteith como padrão da ETo. 

 Por ter sido o método mais preciso em condições diversas e aceito internacionalmente, 

a ET estimada pelo método de Penman-Monteith (EToPM) é usado como referência para 

outros métodos de estimativas. Portanto, pode-se a partir da validação com base nesse 

método, utilizar outros métodos de estimativas da ETo com o menor número de variáveis, 

perdendo-se o mínimo possível de eficiência.  

Sendo o Nordeste do Brasil (NEB) a segunda região mais populosa e com a menor 

disponibilidade hídrica do país, a comunidade científica começa a questionar-se: O semiárido 

ficará mais seco? A perda da água por ET está aumentando nesta região? Quais as principais 

variáveis que podem estar contribuindo para isso? Será que as tendências convergem quando 

se utilizam métodos diferentes de estimativas? 

Sabe-se que no semiárido do NEB a quantidade e a distribuição de chuvas são 

irregulares. Há anos em que as chuvas se concentram em um a dois meses e em outros que 

chove torrencialmente, embora de forma irregular tanto no espaço quanto no tempo 

(ALMEIDA & SILVA, 2008). Além dessa característica, a quantidade de chuva anual é 

menor do que o índice de evaporação (Articulação do Semiárido - ASA, 2014), havendo 

déficit hídrico no solo e essa situação é corrigida na agricultura por meio de irrigação 

(SILVA, 2007).  

A agricultura no semiárido do NEB poderá sofrer forte impacto com possíveis 

alterações no comportamento das variáveis meteorológicas que influenciam na perda de água 

por ETo e, consequentemente, impactar nas questões socioambientais. Uma vez conhecendo-

se a ETo a evapotranspiração real (ETR) pode ser obtida, considerando-se o coeficiente de 
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cultura (Kc). Os valores dos coeficientes de cultura variam com o tipo de cultura, fase de 

desenvolvimento da cultura e com as condições climáticas locais (ALLEN et al., 1998). 

Ao se obter a ETo e consequentemente a ETR é possível saber (de acordo com a 

demanda hídrica no solo) qual o quantitativo necessário de água deve-se repor em uma 

determinada superfície agrícola evitando o estresse hídrico na cultura, e é por isso que o 

conhecimento do comportamento da ETo também contribui para um melhor manejo hídrico 

na produção de alimentos na agricultura. 

É neste sentido que são destaques as cidades de Petrolina (PE) e Juazeiro (BA) por 

serem centros de um polo irrigado (CORREIA et al., 2001); e com o maior exemplo de 

desenvolvimento agrícola em áreas irrigadas da região do NEB (LACERDA & LACERDA, 2004) 

e é por causa da técnica de irrigação que se desenvolvem consideravelmente (TEIXEIRA, 

2010). A população da primeira cidade cresceu 19% de 2000 a 2007, enquanto a segunda 

cresceu 23% no mesmo período (TEIXEIRA, 2009).  

Segundo o IBGE (2013) os municípios de Petrolina (PE) e Juazeiro (BA) obtiveram 

posição de primeiro e segundo lugar, respectivamente, no ranking nacional entre as cidades 

que mais produziram frutícola no Brasil no ano de 2012. Isso significa maior circulação de 

capital, maior geração de emprego, mais exportação, etc. Entretanto com o crescimento da 

população e o aumento das áreas irrigadas, aliado às alterações climáticas, uma maior 

escassez de água é esperada (SMAKTHIN et al., 2004; BOS et al., 2005; GOUBESVILLE, 

2008). 

Um aumento médio da ET de 1 mm.ano
-1

, ou seja, 1L.m
-
².ano

-1
, poderá trazer perdas 

significativas, pois esse quantitativo, levando em consideração a área do semiárido brasileiro 

(969.589,4 km² ), acarretaria 969,6 mil m³/ano de água evapotranspirada nessa região. Ainda 

não é totalmente conhecido análises de tendências nas estimativas da ETo no semiárido do 

NEB, principalmente com séries climatológicas consistentes. 

A investigação neste trabalho sobre a ETo nos polos irrigados de Juazeiro e Petrolina, 

é a de investigar tendência em série temporal em escala mensal, sazonal, anual e interdecadal, 

assim como comparar e identificar métodos de estimativas mais simples e com eficiência. 

Diante do exposto verificou-se que há necessidade para que se possa contribuir com 

estratégias de monitoramento e eficiência na gestão dos recursos hídricos em função das 

relevâncias na agropecuária, ambiental e socioeconômica exercidas pelos polos irrigados do 

semiárido do NEB (Juazeiro, BA e Petrolina, PE) e por isso se motivou a fazer um estudo 

mais detalhado sobre a ETo nas referidas localidades. 
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1.1 Objetivos 

 

a) Principal: 

 

 Estimar e analisar se há tendência linear da evapotranspiração de referência nos 

maiores polos irrigados no semiárido do Nordeste brasileiro, no período de 1976 a 2014. 

 

b) Específicos: 

 

 Caracterizar a ETo, mensal, sazonal, anual e interdecadal nos polos de irrigação de 

Juazeiro, BA e Petrolina, PE; 

 Identificar um ou mais métodos de estimativas da ETo mais simples e eficiente 

comparado  à EToPM-Padrão-FAO; 

 Analisar a variabilidade temporal e espacial da ETo; 

 Quantificar a variabilidade/tendência sazonal/interanual da ETo; 

 Analisar o comportamento médio das variáveis meteorológicas que influenciam a ETo. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

O estudo do tempo e do clima ocupa uma posição central e importante no amplo 

campo da ciência ambiental. Os processos atmosféricos influenciam os processos nas outras 

partes do ambiente, principalmente na biosfera, hidrosfera e litosfera (AYOADE, 2002). 

O ritmo das variações sazonais da umidade relativa, temperatura, chuva, velocidade do 

vento, evaporação, radiação solar, etc., caracterizam o clima de uma região. Sendo o período 

mínimo de 30 anos ininterruptos recomendados pela Organização Mundial de Meteorologia 

(OMM, 1975), com base em princípios estatísticos de medidas de tendência central. 

 A ET é um elemento de destaque na atmosfera, pois é a principal componente de saída 

de água da superfície no ciclo hidrológico. A Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura (Food and Agriculture Organization– FAO) recomenda o uso do 

método de Penman-Monteith para a estimativa de ET (ALLEN et al., 1998), por ser o de 

melhor precisão (comparado ao método de medição em lisímetro) e portanto admite-se esse o 

método padrão e internacionalmente aceito. 

A grande limitação para utilizar esse método é o número de elementos meteorológicos 

necessários, o que inviabiliza, na maioria das vezes, a sua aplicação, exigindo o uso de 

métodos mais simples (MEDEIROS, 2002), com um número menor de variáveis, e que seja 

ao mesmo tempo, preciso. No entanto Oliveira et al. (2001) sugerem o cuidado em avaliar 

com extrema cautela o grau de exatidão de cada modelo de estimativa antes de utilizá-lo. O 

manual 24 da FAO (ALLEN et al., 1998) apresenta sugestões de aplicações de métodos 

bastante conhecidos que determinam a ETo para diferentes condições climáticas. Entre esses 

métodos estão: Radiação e Tanque de evaporação. 

Segundo a Agência Nacional das Águas (ANA, 2010), de toda água consumida no 

Brasil cerca de 69% é utilizada na agricultura para irrigação. Esse quantitativo pode ser 

reduzido, evitando o desperdício, por isso é importante o conhecimento da perda de água por 

ET para o gerenciamento hídrico adequado em perímetros de áreas irrigadas. 

 

2.1 O Ciclo Hidrológico 

 

O ciclo hidrológico é o fenômeno global de circulação fechada da água entre a 

superfície terrestre e a atmosfera, impulsionado fundamentalmente pela energia solar 

associada à gravidade e à rotação terrestre (TUCCI, 1993). 
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 A existência do ciclo hidrológico é função da energia disponível. O processo é 

iniciado pela radiação solar que transfere energia para a superfície terrestre. Essa energia é 

responsável pela mudança de fase da água (em superfície livre e/ou vegetada) (PINTO et al., 

1976), que é transferida para a atmosfera no estado físico de vapor (evaporação e 

transpiração). 

 O vapor d’água à medida que se distância da superfície (com a altitude) encontra com 

predominância valores de temperatura cada vez menor e, portanto condensa (formando as 

nuvens), que em condições ideais retorna a superfície em forma de precipitação (LIMA & 

LEOPOLDO, 2000).  

A água precipitada subdivide-se em frações e percorre diferentes trajetórias: 

interceptação, infiltração, escoamento superficial ou subterrâneo, e a ET (evaporação mais 

transpiração) (TUCCI, 1993), como se observa o esquema (Figura 1) e a ilustração (Figura 2). 

 

 

Figura 1. Esquema do ciclo hidrológico. 
Fonte: Xavier, R (material didático) adaptado por Cabral Júnior, J. B. 
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Figura 2. Ciclo hidrológico e seus respectivos componentes (aéreo e terrestre) 

Fonte: Instituto das águas do Paraná (2005). 

 

Sendo um dos principais mecanismos de perda de água, a ET está na maioria dos 

componentes do ciclo hidrológico (TUCCI, 1993). Dentre as parcelas que compõem o ciclo 

hidrológico, a ET é uma das que apresenta maior incerteza e por ser de difícil medição, requer 

métodos indiretos para a sua estimativa (GIACOMONI & MENDES, 2008). 

 

2.1.1 A Evapotranspiração (ET) 

 

 O termo ET compreende a perda associada de água, que ocorre pela evaporação da 

superfície do solo e pela transpiração estomática e cuticular da planta (OMETTO, 1981). Foi 

no início da década de 1940 que Thornthwaite introduziu o termo de ET. Antes disso, 

denominava-se de uso consuntivo. Atualmente há três tipos mais usuais para se referir a ET: a 

potencial (ETP), a de referência (ETo) e a real (ETR). 

A ET potencial (ETP - introduzido por Thornthwaite) foi classificada pelo método de 

Penman. Sendo basicamente definida como a quantidade de água transpirada, em um 

determinado tempo, a partir de uma vegetação rasteira e verde, cobrindo totalmente o solo, 

com altura uniforme e sem jamais sofrer limitações nas condições hídricas 

(THORNTHWAITE, 1941). 

A ETo é definida como a taxa de ET de uma cultura de referência hipotética com uma 

altura de 0,12 metros e um albedo de 0,23, condições parecidas com a ET de uma extensa 

superfície de vegetação rasteira, com altura uniforme, crescimento ativo, condições hídricas 
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suficientes e com solo completamente coberto (SMITH, 1991). Doorenbos e Pruitt (1977) 

propuseram o conceito de ETo em substituição ao termo ETP, o que em essência, os tornam 

sinônimos.  

A evapotranspiração real (ETR) é definida como a quantidade de água transferida para 

a atmosfera por evaporação e transpiração, nas condições reais ou existentes de fatores 

atmosféricos e umidade do solo (MATZENAUER, 1992). Logo, conclui-se que estando uma 

superfície com déficit hídrico a demanda de água para evapotranspirar (ETR) será sempre 

menor, ou no máximo igual, que a ETo. 

Os fatores que afetam as taxas de ET dos cultivos agrícolas podem ser enquadrados 

em três categorias: fatores da planta, fatores climáticos, e fatores do solo (LEMOS FILHO et 

al., 2010). 

 

2.1.2 Transpiração da planta em culturas agrícolas 

 

A transpiração vegetal ocorre quando o vapor d'água é liberado para a atmosfera 

através dos estômatos. Os estômatos atuam como reguladores da taxa de transpiração 

procurando evitar/minimizar situações de elevado estresse hídrico (CARVALHO et al., 2014). 

As plantas absorvem água pelo sistema radicular e transferem a maior parte dela pelas 

folhas. Esse quantitativo é variável em escala diária e sazonal; de maneira geral um dossel 

vegetativo está mais propenso à perda de água por transpiração de acordo com a 

disponibilidade hídrica e a demanda energética. Estresse provocado por déficit hídrico reduz o 

crescimento vegetal, a partir da diminuição do tamanho das células e dos espaços 

intercelulares (HSIAO & ACEVEDO, 1974). 

Segundo Ferri (1985), Larcher (2000), Mavi e Tupper (2004) e Rosenberg (1983) a 

importância da ET para planta está associada ao processo de diminuição de sua temperatura e 

à absorção de nutrientes do solo. A transpiração evita que as folhas sofram superaquecimento 

pela incidência direta da radiação solar, pois parte da energia absorvida é utilizada na 

evaporação da água (cerca de 2450 J.g
-1

 = 245 J.mm
-1

 ) (Pereira et al., 1997). 

De acordo com Pereira et al. (1997), a quantidade de água evapotranspirada depende 

principalmente do suprimento de água das plantas, do poder evaporante do ar e da 

disponibilidade de energia, sendo que esse último fator predomina sobre os demais, de modo 

que a quantidade de água consumida por uma cultura varia com a extensão da área coberta 

pelo vegetal, com a demanda atmosférica e com as estações do ano. 
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Em regiões de clima semiárido as plantas respondem ao déficit hídrico de diversas 

formas para se ajustarem às condições de estresse, com o desenvolvimento de estratégias 

classificadas como mecanismos de escape ou de tolerância à seca (ARAÚJO, 2005).  Para 

Silva et al. (2008) a primeira linha de defesa ao déficit hídrico é o fechamento estomático. 

Os estômatos se fecham nos horários de maior demanda evaporativa para manter o 

status hídrico (NOGUEIRA et al., 2005). Conforme documentado por Pimentel (2004) o 

fechamento ocorre nos horários mais quentes do dia, podendo provocar alterações 

morfofisiológicas. Na Figura 3 se observa como ocorre a transpiração de um vegetal, desde a 

absorção pelo sistema radicular até a liberação de água na forma de vapor pelos estômatos. 

 

 

Figura 3. Processo de absorção de água, pelo sistema radicular, e liberação de vapor através da 

transpiração vegetal, pelos estômatos. Foto: Guilherme Rocha adaptado por Cabral Júnior, J. 

B. 

 

Por a vegetação possuir grande influência no processo de transferência de água do solo 

para a atmosfera (transpiração), torna-se necessário o seu conhecimento somado ao da 

evaporação em superfícies livres, principalmente para a gestão hidrológica em grandes áreas 

irrigadas, por estar relacionada à questão socioeconômica e interferir diretamente no 

desenvolvimento local e/ou regional.  

 

2.2 Água e Desenvolvimento Regional 

 

A água doce é um recurso escasso e irregularmente distribuído pelo globo terrestre 

(CUNHA, 2011) e está em processo contínuo de movimento, através do ciclo hidrológico, o 

que pode apresentar características peculiares: excesso (entra mais água que sai) ou déficit 

hídrico (sai mais do que entra) em diferentes e/ou numa mesma região geográfica. 
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A Organização das Nações Unidas (ONU) diagnosticou que mais de 18% da 

população mundial não têm acesso a uma quantidade mínima aceitável de água potável. O 

Brasil, por exemplo, tem 2,8% da população mundial e 12% da água doce do planeta. No 

entanto, 70% dessa água está na Bacia Amazônica onde a densidade populacional é a menor 

do país (AUGUSTO et al., 2012). Por outro lado, a região NEB é a segunda mais populosa 

(28,9%), a mais seca e pobre do Brasil e possui menos de 5% da água doce, segundo Câmara 

(2009), conforme é observado na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Distribuição dos recursos hídricos e populacionais no Brasil por Região. 

Região 
Total Percentual da  

disponibilidade hídrica (%) 

Percentual da população 

(%) 

Norte 68,5 6,8 

Nordeste 3,3 28,9 

Sudeste  6,0 42,7 

Sul 6,5 15,1 

Centro-Oeste 15,7 6,4 

Fonte: Câmara (2009). 

 

Por ser uma região vulnerável à seca, investimentos no NEB, especialmente no 

semiárido, foram intensificados no século vinte, como investimentos com pesquisa e obras 

para mitigar efeitos nefastos pela escassez de água e contribuir com o desenvolvimento 

regional. 

Dentre os órgãos governamentais instalados para contribuir com esse desenvolvimento 

destacam-se em: i) 1945: criação do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 

(DNOCS); ii) 1952: fundação do Banco do Nordeste; iii) 1959: criação da Superintendência 

de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE); iv) Década de 70: inauguração da Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA); v) 1999: criação da Articulação do 

Semiárido (ASA); vi) 2004: criação do Instituto Nacional do Semiárido (INSA).  

Todas essas instituições foram estrategicamente implantadas para intervir e encontrar 

meios de melhor convivência com a região do semiárido. As mais recentes (EMBRAPA, 

ASA e INSA) são envolvidas com a ciência e tecnologia voltadas, principalmente, para a 

questão hidrológica e para o desenvolvimento na agricultura. 

De acordo com Wri (2009) do total de água disponível no mundo, apenas 2,5% são de 

água doce e somente 0,007% é acessível ao consumo, sendo que é utilizado na agricultura 

70% desses 0,007% para a produção de alimentos. No Brasil, o quantitativo de água 
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consumida por irrigação é de 69%, segundo a Agência Nacional das Águas (ANA, 2010), 

como se observa na Figura 4. 

 

 
Figura 4. Demanda hídrica para os diferentes usos no Brasil. Fonte: ANA (2010). 

 

O Instituto da Água (2001) avaliou que do total da água consumida por irrigação no 

Brasil seria permitido economizar mais de 20% se houvesse disponibilidade de dados sobre a 

ET das culturas. Portanto, o impacto positivo na economia da água seria relevante, 

considerando que a irrigação é indiscutivelmente, a atividade de maior uso desse recurso 

natural (OLIVEIRA et al., 2010). 

 

2.3 Elementos meteorológicos que influenciam a evapotranspiração 

 

A ET é derivada de uma combinação de muitos elementos meteorológicos de forma 

concomitante. Dos elementos que caracterizam o clima, a radiação solar, a temperatura do ar, 

a UR e a velocidade do vento são aqueles que exercem maior efeito sobre a ET (TEIXEIRA, 

2010). 

Conforme Pereira et al. (1997), a ET é controlada pela disponibilidade de energia, pela 

demanda atmosférica e pelo suprimento de água para as plantas no solo. Segundo Chang 

(1968) a radiação solar é considerada o elemento climático de maior importância na 

estimativa da taxa de ET. Por isso, a Radiação Solar é um componente meteorológico 

considerável para o cálculo da ET (FONTANA & OLIVEIRA, 1996). 

Outros elementos meteorológicos que influenciam na ET são: temperatura do ar, UR, 

vento e chuva. Em uma determinada região, quanto maior a disponibilidade de energia solar, a 

temperatura do ar e o vento e quanto menor a umidade relativa do ar, maior será a ET 

(CUNHA & ESCOBEDO, 2003; EVANGELISTA & PEREIRA, 2003; FIETZ & FISCH, 

2009). 
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Segundo Lemos Filho et al. (2010) em regiões onde ocorrem fortes advecções em uma 

área úmida circundada por área seca, a importância relativa do saldo de radiação decresce e a 

advecção passa a contribuir efetivamente no processo de ET aumentando, neste processo, a 

importância da velocidade do vento e da umidade do ar.  

 A temperatura do ar influencia diretamente a Umidade Relativa do Ar (UR), ao ponto 

que indica o quanto o ar, em condições ambiente, falta para chegar ao seu teor máximo e 

saturar (resfriando-se ou aumentando o vapor). A UR é a razão entre a pressão parcial de 

vapor (ea) e a de saturação (es), expressa em termos de porcentagem. Quando a temperatura 

aumenta o es aumenta exponencialmente contribuindo para a diminuição da UR. A 

quantidade que falta para que o ar chegue a se saturar (UR=1 ou 100%) é denominado de 

déficit de saturação de vapor (∆e). Do contrário, à medida que a temperatura do ar decresce, 

ocorrem aumento na umidade relativa e queda na ET (MEDEIROS, 2003). 

 Quando ocorre a precipitação pluvial o déficit de saturação de vapor é nulo e 

consequentemente a umidade relativa é 100%. Em dias chuvosos, por exemplo, com a alta 

nebulosidade, a insolação é menor e consequentemente a radiação solar direta e a temperatura 

média diminuem. Portanto, em dias chuvosos a ET tende a ser menor. 

Por sua vez, é difícil separar precisamente a ação dos elementos meteorológicos, pois 

os mesmos agem simultaneamente interligados. Assim, de maneira geral, para uma dada 

região, quanto maior for a energia solar, temperatura do ar, velocidade do vento e quanto 

menor for à umidade relativa do ar, maior deverá ser a taxa de ETo (VILA NOVA, 1987).  

 

2.4 Tendências em séries temporais da evapotranspiração 

 

A discussão sobre tendências e mudanças climáticas tem permeado na comunidade 

científica e repercutido na mídia ao ponto de que se tem discutido amplamente sobre as 

possíveis consequências e talvez a irreversibilidade devido ao aquecimento global. 

No âmbito da ETo são raros os trabalhos que avaliaram tendências com séries longas 

de dados. Contudo, a partir de estudos com modelagem dinâmica da atmosfera, o relatório 

AR5 do IPCC (2013) aponta que no semiárido brasileiro, o aumento da temperatura e 

diminuição das chuvas possa provocar aumento da ETo. 

 Roderick e Farquar (2002) usaram séries temporais de 50 anos (1951-2000) de várias 

localidades ao redor do globo, mostrando que, ao contrário do que se esperaria houve 

diminuição consistente da evaporação. 
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Xu et al. (2006b) analisaram a tendência temporal da ETo e a evaporação de tanques 

na bacia do rio Changjiang (China) e verificaram uma tendência significativa de diminuição 

durante o período de 1961-2000 para ambas as localidades. 

Bandyopadhyay et al. (2009) aplicando teste de tendência não paramétrico de Mann-

Kendall na Índia, também encontraram tendência significativa a 5% de diminuição da ETo e 

relataram que a causa foi o aumento da umidade relativa do ar e uma diminuição da 

velocidade do vento em todo o país. 

No Canadá, Burn e Hesch (2007) também fizeram análises de tendências utilizando 

teste estatístico de Mann-Kendall e observaram tendência crescente nas regiões mais ao norte 

e tendências decrescentes mais ao sul. Esses autores concluíram que as tendências positivas 

foi resultado ao aumento do déficit de pressão de vapor, para as tendências negativas devido a 

diminuição da velocidade do vento.  

 No Brasil foram encontrados dois trabalhos com análise de tendência da ETo. Um para 

a localidade de Uberaba, MG, analisado por Alencar et al. (2012), em que verificaram um 

aumento na ETo (principalmente em razão da redução da UR e do aumento da velocidade do 

vento) da ordem de 2,8 mm por ano. O segundo foi para a localidade de Viçosa, MG, em que 

Alencar et al. (2011) encontraram tendência de diminuição de 4,2 mm ao ano na ETo em uma 

cultura de milho ao longo dos últimos 41 anos, atribuindo que essa diminuição foi em função 

da redução da insolação e da velocidade do vento. 

Gondim et al. (2011) ao analisarem o período de 1961 a 1990 no norte do Ceará, 

fizeram projeções da ETo para até 2040, e identificaram como consequência da elevação da 

temperatura um aumento da ETo. 

 

2.5 Metodologias para calcular a Evapotranspiração 

 

 São muitos os métodos para calcular a ETo, dentre eles há os diretos e por estimativas. 

A FAO-56, como já dito anteriormente, estabeleceu o método de estimativa por Penman-

Montheith como o padrão. Portanto, utilizaram-se algumas estimativas comparando-os ao 

método estabelecido pela FAO-56. 

A utilização de medida direta da ETo além de mais onerosa, há muitas limitações por 

conta da demanda e da dificuldade com a falta de recursos tecnológicos e humanos. Devido às 

dificuldades de determinação da ETo mediante medições diretas em condições reais, têm sido 

largamente utilizados métodos indiretos, possibilitando resultados satisfatórios 

(MARQUELLI et al., 1986).  
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De acordo com Grismer et al. (2002), existem cerca de cinquenta métodos indiretos 

para a estimativa da ETo, os quais exigem informações meteorológicas distintas e, portanto, 

produzem frequentemente, resultados inconsistentes e/ou discrepantes. 

Diversos métodos de estimativa de ETo têm sido aplicados, porém é fundamental 

saber a sua adequabilidade para cada região. Por esse motivo, Oliveira et al. (2001) sugerem o 

cuidado em avaliar com extrema cautela o grau de exatidão de cada modelo de estimativa 

antes de utilizá-lo para nova condição. 

 

2.5.1 Medição da Evapotranspiração 

 

A determinação da ET no campo pode ser efetuada por métodos de medida direta, 

como a utilização de lisímetro que é um instrumento capaz de computar o balanço de água no 

solo (ALLEN et al., 1998; JESSEN et al., 1990; PEREIRA et al., 1997). 

O lisímetro é um tanque inserido no solo e ocupado por uma cultura de interesse. Esse 

tanque é, geralmente, construído e acoplado a uma balança de precisão, de forma que a 

variação do peso do sistema corresponde à ETR acumulada no intervalo de tempo estudado 

(PEREIRA et al., 1997). 

 

2.5.2 Estimativa da Evapotranspiração 

 

Diversos métodos de estimativa de ETo têm sido aplicados, porém é fundamental 

saber a sua adequabilidade, podendo ser variável de região para região. Por esse motivo, 

Oliveira et al. (2001) sugerem o cuidado em avaliar com extrema cautela o grau de exatidão 

de cada modelo de estimativa antes de utilizá-lo para nova condição. 

A seguir são mostrados os modelos de estimativa de ETo a serem aplicados nesta 

pesquisa, com a justificativa de utilizá-los para a região semiárida do Brasil. 

  

i) Método de Penman-Monteith (FAO, 56) 

 

O método de Penman-Monteith-FAO (PM-FAO) surgiu em 1990, como uma nova 

proposta para estimar a ETo, revolucionando os estudos sobre o assunto. São raríssimas as 

regiões em que este método não seja recomendado (CARVALHO et al., 2011). Diversos 

estudos, no Brasil e no mundo, têm comprovado que o método PM-FAO é bastante preciso 
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(XU & CHEN, 2005; YODER et al., 2005; LÓPEZ-URREA et al., 2006; JABLOUN & 

SAHLI, 2008; BARROS et al., 2009) em comparação às medidas diretas de ETo. 

Smith et al. (1991) propuseram que fosse adotada uma definição padronizada, 

definindo ETo como a ET de uma cultura hipotética, apresentando as seguintes características 

fixas: altura de 0,12 m, resistência do dossel de 70 s.m
-1

 e poder refletor (albedo) de 0,23, que 

são os parâmetros atualmente adotados para o cálculo da ETo preconizados pelo Boletim 

FAO de Irrigação e Drenagem nº 56 (ALLEN et al., 1998). 

A Comissão Internacional de Irrigação e Drenagem (ICID) e a Organização das Nações 

Unidas para Alimentação e Agricultura (Food and Agriculture Organization –FAO) 

consideram o método de Penman-Monteith como padrão de estimativa da ETo, e, portanto, 

admite-se que esse é o método internacionalmente aceito (ALLEN et al., 1998).  

Isso, porém, não significa que seja operacionalmente perfeito, mas que é baseado em 

princípios físicos corretos (SEDIYAMA, 1996). Segundo Chin e Zhao (1995) há consenso 

entre os hidrologistas que o método de Penman-Monteith -FAO fornece a melhor descrição 

dos processos, tanto da evaporação quanto da ET. 

Diversos trabalhos têm mostrado que a precisão desse método é satisfatório comparado 

com medidas diretas em lisímetros como já mencionados por: Allen et al. (1989), Jensen et al. 

(1990), Camargo e Sentelhas (1997), Pereira et al. (1997), Camargo e Camargo (2000), e 

outros. Muitas vezes, no entanto seu emprego é restringido pela disponibilidade de dados 

meteorológicos, o que exige o uso de métodos mais simples (MEDEIROS, 2002). 

 

ii) Método de Hargreaves e Samani (1985) 

 

O método de Hargreaves e Samani (1985) foi concretizado na Califórnia em condições 

semiáridas, a partir de dados adquiridos em lisímetros gramado (PEREIRA et al., 1997). Este 

método é utilizado quando não existem dados de radiação solar global, umidade relativa do ar 

e velocidade do vento, porém não é recomendado para regiões com condições climáticas 

úmidas (FERNANDES et al., 2010). 

Jensen et al. (1990) cita que o método Hargreaves e  Samani (1985) foi o resultado de 

um melhoramento da equação proposta por Hargreaves (1974). Fietz et al. (2005) já 

afirmavam que o método de Hargreaves-Samani foi desenvolvido para regiões de condições 

semiáridas cujo déficit de saturação de vapor é elevado. 



33 

 

Esse método é baseado na temperatura e na radiação solar extraterrestre. A equação de 

Hargreaves modificada por Samani é utilizada por muitos pesquisadores no Semiárido do 

NEB, por ser um método simples e ter mostrado consistência em várias localidades.  

 

iii) Método do Tanque Classe A (TCA-FAO) 

 

O Tanque Classe A foi desenvolvido pelo serviço meteorológico Norte Americano 

(U.S.W.B) e é recomendado pela FAO. Apresenta facilidade no manejo e acurácia nas 

medidas obtidas, sendo atualmente um dos métodos indiretos de uso generalizado, no mundo 

(IRMAK, 2002) e em algumas experiências no Brasil, em virtude do seu fácil manejo e baixo 

custo de implantação (PEREIRA et al., 1997; STANHILL, 2002; BERNARDO et. al., 2005; 

BRAGA et al., 2008; CUNHA, 2011; PEIXOTO et al., 2014). 

Para a obtenção da ETo por esse método, faz-se necessário a leitura da evaporação da 

água do tanque (OLIVEIRA, et al., 2010; LOPES et al., 2012) e a determinação de um 

coeficiente (Kp) para a conversão da evaporação em ET, que varia de acordo com o local e as 

condições climáticas (DOORENBOS & PRUITT, 1977; ALLEN et al., 1998), como também 

da época do ano e da cultura a ser explorada (PEREIRA et al., 2014). 

O valor do Kp é determinado através de métodos que usam os valores médios diários 

de UR, velocidade do vento medida a dois metros de altura (U2), comprimento da bordadura 

do tanque (F) e o tipo de superfície em que está instalado (grama ou solo nu) (DOORENBOS 

& PRUITT, 1977; MENDONÇA et al., 2006; BRAGA et al., 2008; PEIXOTO et al., 2014). 

Porém, outros métodos consideram informações sobre as resistências da superfície e 

aerodinâmica (ALLEN et al., 1998; CUENCA, 1989; PEREIRA et al., 1995). 

Diversos pesquisadores questionam o método de escolha do Kp para estimação da 

ETo. Chiew, Kamaladasa e Malano (1995) somente recomendam a estimativa da EToTCA 

quando o Kp é bem determinado, recomendando sua obtenção por meio da correlação entre 

EToPM e ECA. Sentelhas e Folegatti (2003) não concordam com Chiew, Kamaladasa e 

Malano (1995), pois concluíram para Piracicaba, SP, que a relação EToPM e ECA não 

apresentaram um bom ajuste com os valores calculados. 

Existem diversas formas de obtenção do Kp, dentre os mais utilizados destaca-se o Kp 

proposto por Snyder (1992), baseado na temperatura, velocidade do vento UR. Porém Pereira 

et al. (1995) propôs um Kp baseado numa simplificação do método de Penman-Monteith, no 

entanto ao se converter evaporação do TCA em ETo por diferentes métodos de ajustes (Kp) 

poderão ser encontradas diferenças apreciáveis, dependendo do local (SENTELHAS & 
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FOLEGATTI, 2003; MENDONÇA et al., 2006). Portanto, segundo Conceição (2002) o que 

deve ser conhecido é qual coeficiente (Kp) é o melhor para a conversão da evaporação em 

ETo.  

 

iv) Método da Radiação Solar (FAO, 24) 

 

Este método foi apresentado por Doorenbos e Pruitt (1984) e utiliza a radiação solar 

para estimar os valores de ETo. De acordo com Jensen et al. (1990), o método da radiação 

solar é uma adaptação da fórmula de Makkink e sua formulação inclui medidas da umidade 

relativa média e da velocidade do vento, representado pelo parâmetro “c” e “W” 

(DOORENBOS & PRUITT, 1977).  

Recomenda-se que esse método seja utilizado, ao invés do método de Penman, quando 

medidas de velocidade do vento e umidade relativa não estiverem disponíveis (FERNANDES 

et al., 2010). O método da Radiação Solar é um dos métodos recomendados pela FAO-24. 

 

v) Método de Linacre 

 

O método de Linacre (1977) foi desenvolvido baseado em correlações encontradas 

entre os diversos fatores meteorológicos. Simplificou a equação de Penman estimando a 

evaporação e a ETo apenas com base em dados geográficos (Latitude e Altitude) e a 

temperatura do ar (DOLAN et al., 1984). Os valores de ETo pelo método de Linacre são 

obtidos pressupondo um albedo de 0,25 (LINACRE, 1977). 

 

2.6  Estudos sobre a ETo no semiárido brasileiro por diferentes métodos 

 

Alguns estudos foram conduzidos pelo NEB a fim de se obter estimativas de ETo o 

mais preciso possível, tanto por métodos físicos, quanto por métodos empíricos. Embora se 

saiba que os métodos que melhor se adequem em uma região podem não se adequar a outra 

muito próxima dali. 

No estado de Pernambuco, Moura et al. (2013) avaliaram dez métodos de estimativa 

de ETo, obtendo como referência o método  padrão FAO-56. Dentre os métodos baseados na 

temperatura, o método de Hargreaves-Samani foi o que apresentou melhores estimativas da 

ETo.  
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Na Bahia, Tagliaferre et al. (2012) analisaram sete métodos de estimativa de ETo em 

três localidades com: clima úmido, sub-úmido e semiárido, comparados ao método padrão 

(FAO-56). Concluíram que independente das condições climáticas estudadas, se semiárida ou 

subúmida, o método de Hargreaves- Samani se destacou como sendo o pior método, 

contrariando resultados encontrados por Moura et al. (2013), ao analisarem esse método para 

o estado de Pernambuco. 

 Souza e Yoder (1994) mostraram que a equação de Hargreaves e Samani (1985) não 

proporcionou boas estimativas da ETo para o NEB, apesar da mesma se correlacionar bem 

com equações combinadas de Penman. 

Moura et al. (2013) analisaram alguns métodos de estimativa da ETo em duas bacias 

experimentais de Pernambuco (Riacho Gameleira e Vitória de Santo Antão) e identificaram 

como melhor desempenho o método da Radiação Solar, esses autores concluíram ainda que 

baseados na temperatura do ar, Hargreaves-Samani (1985) apresentou desempenho ótimo. 

Para o Estado de Sergipe, Sousa et al. (2010) estimaram a ETo com base nos métodos 

Tanque Classe A, Radiação Solar, Hargreaves e Linacre, comparando-os com o método PM-

FAO, e os melhores desempenhos foram obtidos com os métodos que utilizam a radiação 

solar. O método TCA não apresentou bom desempenho em nenhum perímetro de estudo. 

 Medeiros (1996) trabalhando com dados de Pentecoste, CE, não encontrou bom ajuste 

da ETo estimada pelo método padrão com o método Tanque Classe A. Por outro lado, esse 

autor encontrou bom ajuste para a localidade de Mossoró, RN. 

 Leitão, Oliveira e Leitão (2007) avaliaram a ETo no Cariri e Sertão paraibanos e 

concluíram que o método de Linacre se for corretamente calibrado pode ter desempenho 

satisfatório. 

 Amorim Neto et al. (1985) realizaram uma pesquisa comparando a ETo obtida pelo 

lisímetro com os métodos indiretos de ETo para regiões semiáridas e concluíram que os 

métodos de Linacre, do Tanque Classe A e de Penman-Monteith são os mais adequados a 

serem utilizados em período superior a dez dias. 

Mendonça (2008) pesquisou alguns métodos de ETo dentre eles o do Tanque Classe A 

e da Radiação Solar, em Capim, PB, verificando que não foi apresentado bom ajuste ao 

Tanque Classe A, já para a Radiação Solar o desempenho foi obtido como bom. 

Peixoto et al. (2014) encontraram resultados distintos de Pereira et al. (2014). Ambos 

analisaram regiões do Semiárido brasileiro, o primeiro trabalho analisou a EToTCA em 

Mossoró, RN, e foi identificado que o modelo proposto por Snyder (1992) foi o que 

apresentou melhor desempenho quando comparado com o método padrão, enquanto que no 
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segundo (EToTCA no médio Pajeú, PE) foi concluído o oposto, ou seja, o modelo de Snyder 

(1992) foi um dos piores. 

 

2.7 Aspectos Geográficos da área de estudo 

 

Os municípios de Juazeiro e Petrolina estão localizados no sudoeste e noroeste dos 

estados da Bahia e Pernambuco, respectivamente, de acordo com estimativa do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2014), os referidos municípios possuem uma área 

de unidade territorial de 6.601 e 4.562 km², com uma população de 216.588 e 326.07 

habitantes e uma densidade demográfica de 30,45 e 64,44 hab/km², sucessivamente.  

A área de estudo está inserida no bioma da Caatinga, que segundo informações do 

IBGE (2004) é o terceiro maior bioma em extensão do Brasil, representa aproximadamente 

10% da área total do país, perdendo apenas para o bioma amazônico e o cerrado, 

respectivamente. Quanto ao tipo da vegetação nativa local é predominante do tipo caatinga 

hiperxerófila (CORREIA et al., 2006). A hidrografia exerce forte impacto na região, de 

acordo com Matos e Zoby (2004), Juazeiro e Petrolina fazem parte do submédio da Bacia 

Hidrográfica do São Francisco, em que nesta parte obtém-se uma vazão média de 

aproximadamente 104,2 m
3
.s

-1
. 

A rede hidrográfica pertence à Bacia do São Francisco que possui como rio principal o 

Rio São Francisco, sendo o maior rio genuinamente do Brasil, com uma extensão de 2700 km, 

desde sua nascente, situada na serra da Canastra (MG), até sua foz entre os estados de 

Alagoas e Sergipe (GUIMARÃES, et al., 2011). A Bacia hidrográfica do São Francisco 

possui uma área de 640.000 km² (aproximadamente 8% do território nacional), e abrange os 

estados de Minas Gerais (36,8%), Bahia (48,2%), Goiás (0,5%), Pernambuco (10,9%), 

Sergipe (1,2%), Alagoas (2,2%) e Distrito Federal (0,2%) (MATOS & ZOBY, 2004).  

A disponibilidade da água do rio São Francisco exerce importante função entre as 

principais cidades da região do submédio São Francisco. Destacando-se pela atividade 

agrícola com o cultivo irrigado de frutas, em especial videiras, que tem elevada importância 

econômica e social, na medida em que envolve grande volume anual de negócios voltados 

para os mercados interno e externo, sendo a que apresenta o maior coeficiente de geração de 

empregos diretos e indiretos na região (EMBRAPA SEMIÁRIDO, 2004). 

A atividade agrícola no submédio do São Francisco foi intensificada com a 

implantação dos perímetros irrigados em Petrolina (PE) e Juazeiro (BA), a partir do ano de 

1968 (Perímetro Irrigado de Bebedouro) (CORREIA, et al., 2001). A referida região irrigada 
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ganhou força e destaque na produção, segundo o IBGE (2013). Os municípios de Petrolina 

(PE) e Juazeiro (BA) foram o primeiro e o segundo, respectivamente, no ranking nacional, 

que mais produziram frutícola no Brasil no ano de 2012. 

Ainda de acordo com o IBGE (2013), no ano de 2012, para o primeiro colocado 

(Petrolina, PE), o valor da produção frutícola somou R$ 617 766 mil, ou seja, 2,9% do valor 

total da produção frutícola nacional em 2012. Em Petrolina houve aumento de 20,1% no valor 

da produção frutícola, impulsionado pela produção de uvas (que representa 60% da produção 

de frutas), que ainda conta com expressivas produções de manga, goiaba e banana. 

Por sua vez, o Município de Juazeiro (BA), segundo colocado no ranking de valor da 

produção frutícola nacional em 2012, somou R$ 247 596 mil, representando uma redução de 

20,9% no valor da sua produção de frutas (em relação ao ano anterior), onde se destaca a uva, 

a manga entre outros (IBGE, 2013). 

Para as áreas com culturas agrícolas em que ainda não são irrigadas (em Juazeiro e 

Petrolina), a irregularidade das chuvas é o mais sério fator limitante do clima para a 

agricultura de sequeiro e consumo humano nas áreas mais afastadas do Rio São Francisco, 

enquanto para as culturas irrigadas, esta irregularidade é benéfica, pois minimiza os 

problemas de excesso de água na qualidade e produtividade das colheitas e reduz a incidência 

de doenças nas plantas (TEIXEIRA, 2010). 

Quanto aos sistemas meteorológicos que ocasionam grandes eventos de chuva, 

ocorridos na região de Juazeiro e de Petrolina, vários estudos mostram que estiveram 

associados a sistemas convectivos de mesoescala formados na presença: (a) do cavado de ar 

superior do Atlântico Sul, em janeiro; (b) de um vórtice ciclônico de ar superior. em março; 

(c) da Zona de Convergência Intertropical, em abril; (d) de um sistema de origem frontal, em 

junho (BARBOSA & CORREIA, 2005; MOSCATI & GAN, 2006; ARAGÃO et al., 2007; 

SILVA et al., 2008). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Localização da área de estudo 

 

Selecionaram-se duas localidades do semiárido que dispunham de dados 

meteorológicos diários com uma série temporal maior que 30 anos. Na Figura 5 são 

identificadas as respectivas localizações geográficas de Juazeiro, BA (09º 24’ 36’’ Sul, 40º 

26’ 36’’ Oeste e 375,5 m) e Petrolina, PE (09° 09’ 00’’ Sul, 40° 22’ Oeste e 376 m). 

Os dados foram coletados na estação Agrometeorológica de Mandacaru (Juazeiro, 

BA) (Figura 6-A) e na estação Agrometeorológica de Bebedouro (Petrolina, PE) (Figura 6-B). 

Essas estações estão distantes cerca de 30 km (TEIXEIRA, 2010). O período de coleta de 

dados foi de 1976 a 2014, disponibilizados pela EMBRAPA Semiárido. 

Excluindo-se os locais de altitude elevada, todo o centro de desenvolvimento de 

Petrolina, PE e Juazeiro, BA apresenta médias anuais de temperatura do ar acima de 24 °C, e 

até maiores que 26°C nas depressões de 200 m a 250 m de altitude (TEIXEIRA, 2009). O 

período chuvoso concentra-se entre os meses de novembro e abril, com 90% do total anual. A 

quadra chuvosa, de janeiro a abril, contribui com 68% do total anual, destacando-se o mês de 

março e o de agosto como o mais e o menos chuvoso, respectivamente (EMBRAPA, 2014). A 

fórmula climática (BSh) corresponde a uma região de clima semiárido, ou seja, temperatura 

média do ar no mês mais frio superior a 18°C e média de precipitação acumulada anual 

inferior a 700 mm, de acordo com descrições determinadas pela classificação de Koppen. 
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Figura 5.  Localização dos municípios em que estão inseridos os perímetros irrigados de Mandacaru 

em Juazeiro, BA e de Bebedouro em Petrolina, PE, ambos, na região do semiárido do 

Nordeste brasileiro. 

 
 

 
 

Figura 6. Estações Meteorológicas de Mandacaru em Juazeiro, BA (A) e de Bebedouro em Petrolina, 

PE (B) gerenciadas pela EMBRAPA SEMIÁRIDO. Foto: Magna S. B. de Moura. 

 

       
(B) (A) 
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3.2 Dados para análise e teste de homogeneidade 

 

Para a efetivação deste estudo foram utilizadas séries de 39 anos de dados diários 

(umidade relativa do ar, temperaturas: mínima, média e máxima, velocidade do vento, 

radiação solar, evaporação e insolação). De posse dos dados, realizou-se o teste de 

homogeneidade para identificar a inexistência de quebra estrutural da série, de cada variável. 

O método utilizado para o referido teste é não paramétrico e denominado de ‘Run 

Test’, ou teste de sequência, recomendado pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), 

em sua Nota Técnica, nº 81 (THOM, 1966). O critério deste método é dado a partir da 

contagem do número de repetições (denominado de Run) dos valores menor (N1) e maior (N2) 

que a média populacional estimada ± intervalo de confiança ( IC ) a 95%, de acordo com a 

equação descrita por Casademont e Villanova (2006): 

n

s
XIC 08,2  (1) 

Em seguida, analisou-se de acordo com a contagem de Runs (N1 e N2), se a distribuição 

amostral do número de Runs (u) pode ser aproximada pela distribuição normal, com média 

E(u) e variância Var (u), sendo estimadas mediante as expressões descritas por Back (2001): 
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Para testar a hipótese nula, foi testada com base na estatística: 

)(

)(

uVar

uEu
Z


  (4) 

O valor calculado foi comparado com valores da tabela normal de Z, para cada 

variável meteorológica. Se |Z| for menor que o valor tabelado (1,96) a hipótese nula de 

homogeneidade é aceita, com nível de significância de 5%. 
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De posse da significância estatística da homogeneização dos dados determinou-se a 

ETo por diferentes métodos de estimativa. 

 

3.3 Métodos de estimativas da evapotranspiração de referência (ETo) 

 

a) Método Penman-Monteith – FAO, 56 (EToPM) 

 

A ETo pelo método da FAO Penman-Monteith de referência foi definida como a taxa de 

ET de uma cultura hipotética, com altura de 12 cm, resistência do dossel de 70 s/m e albedo 

de 0,23 (ALLEN et al., 1998) de acordo com a equação: 

)(
2)275(

900
*

1)(
* aeseU

tmed
GRnEToPM 











 

(5) 

 

Sendo: ∆ - a declinação da curva de saturação do vapor de água (kPa °C
-1

); 

* - Coeficiente psicrométrico modificado (*, em kPa.° C
-1

); 

Rn - o saldo de radiação (MJ.m
-
².dia

-1
); 

G  - Fluxo de calor no solo diário (MJ.m
-2

.d
-1

) determinado pela fórmula proposta por 

Wright e Jensen (1972), ou seja: 𝐺 = 0,38(𝑡𝑚𝑒𝑑𝑖 − 𝑡𝑚𝑒𝑑𝑖−𝑗); 

𝐺 - a densidade do fluxo de calor no solo; 

            𝑡𝑚𝑒𝑑𝑖- temperatura média do ar do dia em questão; 

            𝑡𝑚𝑒𝑑𝑖−𝑗 - temperatura média do ar do dia anterior; 

  = calor latente de vaporização (Mj.Kg
-1

)          

 -  o fator psicrométrico (MJ kg-1); 

tmed - a temperatura média do ar (°C); 

U2 - a velocidade média diária do vento a 2 m acima da superfície do solo (m/s); 

es - a pressão de saturação do vapor (kPa); 

ea - a pressão atual do vapor (kPa); 

900 - fator de correção (kg. K/KJ). 

 

O passo-a-passo para calcular os parâmetros da EToPM é mostrado a seguir com base 

no Boletim 56/FAO (Allen et al., 1998). 
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A declinação da curva de saturação do vapor de água (∆, em kPa °C
-1

) é dada por: 

 23,237

4098






tmed

ea
 (6) 

 A temperatura média do ar diária (tmed, em C) é expressa por: 

5

2min 24hmáx
h

12 tar+t+t+tar
=tmed



 
(7) 

Em que:  

tmed : temperatura média diária; 

tar 12h : temperatura do ar lida às 12:00h UTC; 

tar 24h : temperatura do ar lida às 24:00h UTC; 

tmáx  : temperatura máxima do dia; 

tmin : temperatura mínima do dia. 

 

A pressão de saturação de vapor (es, em kPa) foi obtida de acordo com a equação de 

Murray (1967) dada por: 













3,237

*27,17

exp6108,0)(
tmed

tmed

s kPae  
(8) 

A pressão atual do vapor (ea, em kPa) é calculada pela seguinte equação: 











100
*)(

UR
ekPae sa  (9) 

Sendo: UR - Umidade Relativa do ar (%). 

 

 O coeficiente psicrométrico modificado (*, emkPa.°C-1) é dado por: 

∗ = (1 + 0,33𝑈2) (10) 

Sendo : U2 - velocidade do vento a 2m de altura (m.s
-1

); 

- constante psicrométrica (kPa.C
-1

). 
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A constante psicrométrica (, emkPa.°C
-1

) é calculada usando a expressão: 




P
 0016286,0  (11) 

Em que: P - Pressão atmosférica (P, em kPa) 

 

 Devido a ausência de dados de pressão atmosférica em Juazeiro (BA) e Petrolina (PE) 

os mesmos foram estimados, de acordo com Smith (1991) pela seguinte equação: 

26,5

293

0065,0293
3,101 







 


Z
P  (12) 

 Para a estimativa do calor latente de vaporização ( , em MJ.Kg
-1

) utilizou-se a equação: 

)(002361,0501,2 tmed  (13) 

O saldo de radiação à superfície ( Rn , em MJ.m
-2

d
-1

) é dado por: 

 
)9,01,0)(14,034,0(

2

minmax
)1(

44

N

n
e

TT
rQgRn s 


   (14) 

Sendo: Qg = radiação solar global (MJ. m-2.d-1); 

r  - albedo da superfície ( r  0,23); 

 - Constante de Stefan-Boltzman ( 4127 .1049,0  KdmMJ ); 

n  - número de horas e décimos de brilho solar (insolação); 

N  - comprimento máximo do dia (fotoperíodo). 

b) Método Hargreaves e Samani, 1985 ( EToHS ) 

 

O cálculo para estimar a EToHS é dado por: 

)8,17.(min).(.0023,0 5,0

0  tmedttmáxQEToHS  (15) 

 



44 

 

Sendo: tmed  - temperatura média diária do ar (°C); 

tmáx  - temperatura máxima diária do ar (°C); 

mint  -  temperatura mínima diária do ar (°C); 

0Q  -   radiação solar extraterrestre (mm de evaporação equivalente). 

 

A 0Q  pode ser obtida por meio de equação descrita por Vianello e Alves (1991) e 

Ometto (1981), tais como: A radiação solar extraterrestre (𝑄0, equação 16); a distância 

relativa diária Terra-Sol ((
�̅�

𝐷
)
2

, equação 17); a declinação do sol para o dia em questão (δ, 

equação 18); o comprimento do meio dia solar (H, equação 19) e a duração máxima de brilho 

solar (N, equação 20): 

 senHsensenH
D

D
Q .cos.cos..60,37

2
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  (16) 

   

   XsenX
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2000077,02cos000719,0

001280,0cos034221,0000110,1
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(17) 

 

   
     
 Xsen

XXsenX

senXX

3001480,0

3cos002697,02000907,02cos006758,0

070257,0cos399912,0006918,0





 (18) 

Em que X (em radiano), das equações 17 e 18, é expresso por: 

 
365

12 


j
X


 (18.1) 

Sendo, j: o número do dia do ano (Juliano), variando de 1 a 365. 

  tgtgH .arccos   (19) 

15

2H
N   (20) 
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Sendo: 𝑄0 - É radiação solar extraterrestre (MJ.m
-2

.d
-1

); 

n - número de horas e décimos de brilho solar (insolação, em horas); 

N - comprimento máximo do dia (fotoperíodo, em horas); 

2















D

D
- É a distância relativa do dia Terra-Sol (em radianos); 

 - É a latitude local (em graus módulos); 

𝐻− É o comprimento do meio dia solar (em radianos); 

δ – É declinação do sol para o dia em questão (em radianos). 

 

Para transformar a unidade de medida de 𝑄0 (cal. cm
-
².d

-1
) para 𝑄0 (mm de evaporação 

equivalente), utilizam-se os seguintes passos: 

 

1) Calcula-se o calor latente de vaporização (λ
*
, em cal. g

-1
):

 

   
 3

6
1*

1018,4

100023261,0501,2
.

tar
gcal


  (21) 

2) Determina-se a radiação solar extraterrestre em milímetros de evaporação equivalente: 

𝑄𝑜 (𝑚𝑚 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑝. 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣. ) =
𝑄0
𝜆∗
(10) (22) 

Em que: 𝑄0 - radiação solar extraterrestre (em cal. cm
-
².d

-1
); 

* - calor latente de vaporização ( * , em cal. g
-1

). 

 

c) Método Tanque Classe A (EToTCA) 

 

A evaporação deste método é medida através de um tanque de material galvanizado, 

cujo diâmetro é de 120,7 cm, altura de 25 cm, a 15 cm de distância do solo e com bordadura 

(distância) do tanque, conforme mostra a Figura 7, padrões estes recomendados pela FAO 

(Allen et al., 1998). 
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Figura 7. Ilustração do Tanque Classe A com a Bordadura. Fonte: Adaptado de Allen et al. 1998. 

 

 
 

 

Para a conversão da evaporação em evapotranspiração de referência, utilizou-se a equação: 

 KpECAEToTCA  (23) 

Sendo: ECA  - a lâmina da evaporação do tanque “Classe A” (mm.d
-1

); 

 𝐾𝑝 - coeficiente de conversão da evaporação do tanque “Classe A” em 

evapotranspiração de referência (𝐾𝑝, admensional). 

 

Neste estudo optou-se por utilizar o 𝐾𝑝 proposto por Snyder (1992) dado por: 

     URUFnKp 0045,0000376,024,0482,0 2   (23.1) 

Sendo: F  - tamanho da bordadura do Tanque ( F =10m, para as estações estudadas); 

2U  - velocidade média diária do vento (km.dia
-1

); 

UR  - Umidade Relativa média do ar (%). 

 

Outro 𝐾𝑝 utilizado foi o proposto por Pereira et al. (1995) (EToTCA_P) expresso por: 

 























a
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Kp
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(23.2) 
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Sendo: ∆ e 𝛾– Definidos na equação da EToPM ; 

 
𝑟𝑐

𝑟𝑎
 - é a relação entre a resistência do dossel da grama à difusão do vapor d’água (𝑟𝑐) e 

a resistência aerodinâmica para a troca do vapor d’água de uma superfície evaporante (𝑟𝑎), 

dados por uma relação empírica com a velocidade do vento, sugerido por Allen et al. (1989) e 

adotado pela FAO (SMITH, 1991; ALLEN et al., 1998): 

234,0 U
r

r

a

c   (23.2.1) 

 

d) Método da Radiação Solar ( EToRS ) 

 

A estimativa da EToRS é calculada de acordo com a seguinte equação: 

QgWcEToRS   (24) 

Em que: c – constante em função da UR  (%) e da 2U  (m.s 
-1

), expresso por: 

 

   

    

)(0011026,0

000031508,000020033,0

044953,00012795,00656,1

2

2

2

2

2

U

URUUR

UURC





 (25) 

 
𝑊 – fator de ponderação da temperatura, dado por: 

 tarW 01,00483,0   (26) 

Em que: tar  - temperatura do ar média diária (°C);  

Qg  - radiação solar global diária (mm.dia
-1

) (semelhante às equações 21 e 22); 

2U   - velocidade média do vento a 2 metros de altura (m.s
-1

);  

UR  - umidade relativa do ar (%). 

 

e) Método de Linacre ( EToL ). 

A estimativa da EToL é calculada de acordo com a seguinte equação: 
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tot
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EToL
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100

)006,0(


 

(27) 

 

Sendo: J  - igual a 500 para superfícies cobertas com vegetação e 700 com água-livre; 

 t  - temperatura média mensal (em, 
o
C); 

 h - altitude do local (em metros); 

to  - temperatura média mensal do ponto de orvalho, (em 
o
C); 

  - latitude do local em graus (módulo). 

 

A temperatura do ponto de orvalho ( to ) é calculada pela equação de Tetens (1930): 

 
)10,6/(5,7

)10,6/(.3,237

a

a
o

eLog

eLog
Ct


  (28) 

Em que 𝑒𝑎 é a pressão parcial de vapor calculada pela equação 9. 

 

3.4 Métodos estatísticos aplicados. 

 

De posse dos dados diários da ETo pelos cinco métodos nos perímetros irrigados de 

Mandacaru em Juazeiro, BA e de Bebedouro em Petrolina, PE, organizaram-se os dados 

utilizando-se a estatística descritiva determinando-se: as medidas de tendência central (média 

e mediana), de dispersão (amplitude total e interquartílica, anomalia, variância, desvio padrão 

e coeficiente de variação), as separatrizes (quartís e percentis) e a distribuição de frequências 

mensais, trimestrais e anuais. Análises estatísticas estas descritas por Spiegel (1970) e Assis, 

Arruda e Pereira (1996). 

Os acumulados médios mensais e anuais da precipitação pluvial foram comparados 

com a ETo, para averiguar o potencial de ganho e perda, respectivamente, de água. Em 

seguida, foram analisados os dados diários de precipitação pluvial anual para as condições do 

ano mais seco e do mais chuvoso, comparando-se, para cada condição, o comportamento 

diário da ETo nos perímetros irrigados de Juazeiro e Petrolina.  

A representação gráfica foi feita através de Boxplot, histogramas e gráficos de linhas, 

barras e/ou colunas (mensal, sazonal e anualmente). Para identificar a característica da curva 

da distribuição da ETo (para cada método de estimativa) fez-se a análise da curtose, uma 
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técnica adequada, recomendada por Crespo (1996) e Xavier, Silva e Rebello (2002), expressa 

pela equação: 

 1090

13

2 PP

QQ
C




  (29) 

Em que: C  = Coeficiente percentílico de curtose; 

1Q  = primeiro quartil anual da ETo (em, mm); 

3Q  = terceiro quartil anual da ETo (em, mm); 

10P = décimo percentil anual da ETo (em, mm); 

90P  = nonagésimo percentil anual da ETo (em, mm). 

 

As categorias do grau de achatamento foram dadas de acordo com os valores de: 

 

C = 0,263 → curva mesocúrtica; 

C < 0,263 → curva platicúrtica; 

C > 0,263 → curva leptocúrtica. 

 

De acordo com o valor do coeficiente percentílico da curtose (C ), as curvas da 

distribuição da ETo foram categorizadas em platicúrtica, mesocúrtica e leptocúrtica, em que 

estão atribuídas em: variabilidade grande, aproximadamente normal e grande, 

sucessivamente, de acordo com Crespo (1996) e Xavier, Silva e Rebello (2002). 

De posse dos resultados acima, fez-se uma avaliação mensal, sazonal e anual dos 

métodos, adotando-se como referência o método FAO-56 Penman-Monteith (EToPM). O 

método da correlação de Pearson foi utilizado para encontrar a correlação existente entre a 

EToPM com os demais métodos em análise, assim como a correlação existente entre a 

EToPM com as variáveis meteorológicas, sendo X a EToPM e Y, individualmente, cada um 

dos métodos de ETo em análise (EToRS, EToHS, EToL e EToTCA) e “n” é o numero de 

observações. O mesmo foi utilizado para correlação entre X (EToPM) e Y (variável 

meteorológica) de acordo com Spiegel (1972), expresso pela equação: 
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O coeficiente de correlação (r) pode variar de -1 a 1, ou seja, correlação negativa ou 

positiva, perfeitas, para um r mais próximo do valor zero indica fraca ou ausência da 

correlação. Para identificar a proporção da variação entre a EToPM com outros métodos de 

ETo analisados neste trabalho e com as variáveis meteorológicas que influenciam a EToPM, 

calculou-se o coeficiente de Determinação (R²), dado por:  

tot

reg

SQ

SQ
R 2

 (31) 

Sendo R²: Coeficiente de Determinação; 

SQreg: Soma do Quadrado de Regressão; 

SQ tot: Soma do Quadrado Total. 

 

Em seguida foram verificados através de gráfico de dispersão se houve linearidade na 

variação entre a EToPM com cada método em análise (EToRS, EToHS, EToL e EToTCA). 

Os resíduos (diferença entre a EToPM e o estimado por EToRS, EToL e EToTCA) da série 

temporal foram analisados, de acordo com os seguinte pressupostos: normalidade, 

independência e homocedasticidade, para isso utilizaram-se os respectivos comandos no R: 

shapiro.test (Shapiro-Wilk), dwtest (Durbin-Watson) e bptest (Breusch-Pagan). A 

significância estatística adotada foi para os níveis de 5 e/ou 1%.  

Em seguida o modelo de regressão simples (equação 32) foi determinado para os 

métodos de estimativas da ETo que atenderam aos pressupostos (linearidade, normalidade, 

independência e homocedasticidade). Sendo considerada a variável independente (X) em 

relação ao observado - EToPM (Y). Os coeficientes linear (a) e angular (b) são os parâmetros 

que indicam por meio do teste de significância, a interdependência.  

bXaY   (32) 

Em seguida, as médias da ETo, para os diferentes métodos, foram comparadas entre si 

e testadas para averiguar se são significativamente diferentes, por meio do teste t-Student 
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(equação 33) com nível de confiança estatística de 95%. Assumiu-se como referência a média 

da EToPM, e portanto foi essa média a ser comparada com os demais métodos de estimativas. 

A utilização do teste t-Student é bastante comum nos estudos de climatologia, descrito da 

seguinte forma: 

n

S

n

S

XX
=r

EToestEToPM

EToestEToPM

22




; EToestPM X=EToHo :  

(33) 

 

Sendo: 𝑋𝐸𝑇𝑜𝑃𝑀 – Média da 𝐸𝑇𝑜 pelo método de Penman-Monteith (mm); 

           𝑋𝐸𝑇𝑜𝑒𝑠𝑡- Média da 𝐸𝑇𝑜 por outro método estimado (mm); 

𝑆𝐸𝑇𝑜𝑃𝑀
2 - Variância da 𝐸𝑇𝑜𝑃𝑀 (mm); 

𝑆𝐸𝑇𝑜𝑒𝑠𝑡
2 - Variância da 𝐸𝑇𝑜𝑒𝑠𝑡 (mm); 

𝑛 - número de observações; 

 

Para identificar se houve diferenças estatisticamente significativas de médias 

interdecadais para cada método de estimativa da ETo será testada a hipótese de nulidade (que 

as médias não possuem diferenças significativas entre as décadas), para isso foi aplicada a 

Análise de Variância (ANOVA), calculada pela estimativa do erro quadrático médio, descrito 

por Hirsch et al. (1992), como se observa no Quadro 1. Os testes de normalidade (Shapiro-

Wilk), independência (Durbin-Watson) e homocedasticidade (Bartlett) foram aplicados aos 

resíduos com significância estatística de 5 e 1%. 

 
Quadro 1. Análise de Variância (ANOVA). 

F.V G.L Soma dos Quadrados Quadrado Médio Teste F 

Entre 

amostra 
K-1 ∑[

(∑ �̅�𝑖𝑖 )²

𝑛1
] − 𝐶

𝐾

𝑖=1

 
𝑆𝑒
2 =

∑ [
(∑ 𝑥𝑖𝑗𝑗 )

2

𝑛𝑖
] − 𝐶𝐾

𝑖=1

𝐾 − 1
 

 

𝐹𝑐𝑎𝑙 =
𝑆𝑒
2

𝑆𝑟
2
 

Dentro da 

amostra 

(Residual) 
N-K ∑∑𝑥𝑖𝑗

2

𝑛𝑖

𝑗=1

−∑
(∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑛𝑖
𝑗=1 )²

𝑛𝑖

𝑘

𝑖=1

𝐾

𝑖=1

 

𝑆𝑑
2 = 

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗
2𝑛𝑖

𝑗=1 − ∑
(∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑛𝑖
𝑗=1 )

2

𝑛𝑖
𝑘
𝑖=1

𝐾
𝑖=1

𝑁 − 𝐾
 

Total N-1 

 

∑∑𝑥𝑖𝑗
2

𝑛𝑖

𝑗=1

− 𝐶

𝐾

𝑖=1

 

 

- 

Fonte: Hirsch et al. (1992). 
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Em que, 𝑥𝑖𝑗 é o valor observado no grupo; �̅�𝑖 é a média do i-ésimo grupo; N é o 

número de observações em cada grupo; K é o número de grupos; 𝑆𝑒
2 é a variância do quadrado 

médio entre amostras; 𝑆𝑑
2 é a variância do quadrado médio dentro das amostras. 

Para detectar as diferenças médias das décadas e as respectivas significâncias, para a 

ETo, foram dados através do Teste de Tukey (1949), conforme equação 34: 

𝐻𝑆𝐷 = 𝑔𝛼(𝑎, ƒ)√
𝑀𝑆𝐸

𝑛
 (34) 

Sendo que, HSD é o valor crítico para a diferença entre as médias dos grupos; gα (a, ƒ) 

é o ponto da percentagem superior de α do intervalo da estatística studentizada; a é o número 

de tratamentos; ƒ é o número de graus de liberdade. Sendo que gα(a, ƒ) são valores tabelados. 

Para complementar e validar os resultados foram calculados os índices de 

concordância ou exatidão (“d”) (equação 35) que se referem ao distanciamento médio entre os 

valores observados e o de referência. O Erro Médio Absoluto (EMA) (equação 36), o Desvio 

Médio Relativo (DMR) (equação 37), e o índice de desempenho (“c”) (equação 38), também 

foram calculados obtendo-se sempre como referência o método padrão – EToPM – de acordo 

com equações propostas por Willmott et al. (1985). 
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drc   (38) 

 

Em que: iO  – ETo estimada pelo método da FAO-56 Penman-Montheit; 

O  – ETo estimada pelo método da FAO-56 Penman-Montheit; 

iE  – ETo estimada pelo método em avaliação; 

N  – número de estimativas. 

 

De acordo com o valor de “c” o desempenho das estimativas foi categorizado de 

acordo com Camargo e Sentelhas (1997), Tabela 2. 

 

Tabela 2. Valores dos coeficientes de Desempenho proposto por Camargo e Sentelhas (1997). 

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 

 

3.4.1 Análises da tendência Linear 

 

Após ter categorizado os métodos de ETo que apresentaram as estimativas de maior 

concordância com a EToPM para os perímetros irrigados de Mandacaru, em Juazeiro, BA e 

de Bebedouro em Petrolina, PE, finalmente realizou-se análise de tendência, nas séries 

climatológicas das referidas localidades para os cinco métodos analisados nesta pesquisa, 

realizado pelo teste estatístico não paramétrico de Mann-Kendall (MANN, 1945; KENDALL, 

1975; KENDALL & GIBBONS, 1990). 

O teste de tendência de Mann-Kendall considera o número de observações 

sequenciadas em que haja aumento, diminuição ou ausência de ambas na série temporal. A 

equação é dada por: 



54 

 

𝑆 =  ∑∑𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙 ( 𝑥𝑗 − 𝑥𝑖)

𝑖=1

𝑗=1

𝑛

𝑖 =2

 (39) 

Em que: S – é o resultado da soma das contagens de (𝑥𝑗 − 𝑥𝑖); 

𝑥𝑗– é o primeiro valor após 𝑥𝑖, sequencialmente, e n é o tamanho da série, 

para: 

𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙 =  {

+1    𝑠𝑒 (𝑥𝑗 − 𝑥𝑖) > 0

   0     𝑠𝑒 (𝑥𝑗 − 𝑥𝑖) = 0

−1     𝑠𝑒 (𝑥𝑗 − 𝑥𝑖) < 0

 

 

A distribuição estatística S tende à normalidade quando há grandes quantidades de 

observações (n), com média zero e variância dadas por:  

     







 



q

p

ppp tttnnnSVAR
1

521521
18

1
)(  (40) 

Em que 𝑡𝑝: é o número de dados com valores iguais em certo grupo; 

𝑞: é o número de grupos contendo valores iguais na série de dados em um grupo 𝑝. 

 

O teste estatístico de Mann Kendall (𝑍𝑀𝐾) foi calculado pela seguinte equação: 

𝑍𝑀𝐾 = 

{
 
 

 
 

  

𝑆 − 1

√𝑉𝑎𝑟(𝑆)
,    𝑠𝑒 𝑆 > 0

    0,            𝑠𝑒 𝑆 = 0
𝑆 + 1

√𝑉𝑎𝑟(𝑆)
,    𝑠𝑒 𝑆 < 0

 (41) 

  

O valor do teste (𝑍𝑀𝐾) indica se a hipótese nula (𝐻0) é aceita ou rejeitada. Na presença 

de tendência significativa nas séries temporais da ETo nas localidades do Semiárido o valor 

de 𝑍𝑀𝐾 difere de zero, podendo-se rejeitar o 𝐻0. A tendência foi considerada positiva ou 

crescente quando o 𝑍𝑀𝐾 foi maior que zero, e negativa ou decrescente quando foi menor. As 

tendências por cada método (para cada perímetro) foram comparadas, para averiguar se há ou 

não similaridade. 

Antes da tomada de decisão analisou-se também a hipótese nula (Ho) através de um 

teste bilateral para tendência. Aceita-se a hipótese nula quando Z for menor que 𝑍1−𝑝 2⁄
, que é 
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obtido na tabela da distribuição normal e, por fim, adotou-se a significância aos níveis de 1 e 

5% de probabilidade. 

Como o teste de Mann-Kendall não fornece a magnitude da tendência, utilizou-se a 

estimativa da magnitude da tendência através do teste não paramétrico desenvolvido por Sen 

(1968), de acordo com a equação: 

ij

xx
S

ij

e





 Para i= 1, 2, 3 ..., N. 
(42) 

 

Nos quais 𝑥𝑗 e 𝑥𝑖 são os valores de x nos períodos j e i respectivamente, sendo j > i. 

Por fim, a magnitude média da tendência foi calculada pela mediana dos N valores da 

declividade de Sen (𝑆𝑒), ou seja, o acréscimo ou decréscimo em função do tempo: 𝑓 (𝑡) =

𝑆𝑒𝑡 + 𝐵, em que 𝐵 é uma constante. Para obter a estimativa de 𝐵 é calculada a média dos n 

valores de 𝑥𝑖 − 𝑆𝑒 (SIROIS, 1998). 

Para a detecção do ponto de início da tendência na série temporal foi utilizado o teste 

não paramétrico de Mann-Whitney e o paramétrico de t-Student, aos níveis de 5% de 

significância estatística. Ambos os testes foram aplicados utilizando-se o pacote “cpm” 

instalado no software Livre “R” . 

As análises estatísticas, assim como as elaborações de gráficos, foram realizadas 

utilizando-se o software estatístico livre “R” versão 2.15.2. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As análises dos resultados para os perímetros irrigados de Mandacaru em Juazeiro, BA 

e de Bebedouro em Petrolina, PE foram divididas de acordo com os seguintes tópicos: 

 

4.1 Análise de homogeneização das variáveis meteorológicas; 

4.2 Características e comparação da ETo versus chuva nas escalas mensal e anual; 

4.3 Variabilidade diária: ETo versus chuva no ano mais seco e mais chuvoso; 

4.4 Análise sazonal e interanual da ETo; 

4.5 Análise da tendência linear da ETo; 

4.6 Análise de tendência das variáveis meteorológicas que influenciam a ETo; 

4.7 Comparação dos valores diários da ETo por diferentes métodos de estimativas. 

 

4.1 Análise de homogeneização das variáveis meteorológicas. 

 

 Na Tabela 3 são identificadas as variáveis meteorológicas que influenciam direta e/ou 

indiretamente a ETo com os resultados dos testes (Run teste) e as respectivas estruturas das 

séries classificadas em Homogênea (H) ou não homogênea (NH) para os perímetros de 

Juazeiro, BA e Petrolina, PE. Verificou-se que todas as variáveis analisadas não apresentam 

quebra de estrutura, sendo, portanto consideradas H, com significância estatística de 5%. 

 

Tabela 3. Resultados do teste de sequência (Run test) sazonal para definição de séries 

temporais das variáveis meteorológicas nos perímetros irrigados de Mandacaru 

em Juazeiro, BA e de Bebedouro em Petrolina, PE. Estrutura classificada como 

homogênea (H) ou não homogênea (NH). Período: 1976-2014. 
 

Variáveis 

Meteorológicas 

 Juazeiro, BA.  Petrolina, PE. 

 

Teste Run 

(Z calc) 

Estrutura 

(série) 
 

Teste Run 

(Z calc) 

Estrutura 

(série) 

Precipitação -0,20 H**  0,51 H** 

tmin -0,96 H**  -0,63 H** 

tmáx -0,20 H**  -0,81 H** 

tmed 0,02 H**  0,71 H** 

UR 0,48 H**  -0,75 H** 

insolação -0,70 H**  -0,81 H** 

Qg -0,84 H**  -1,20 H** 

Vel. vento -0,56 H**  -0,90 H** 

Evaporação -0,40 H**  -0,90 H** 

tmin – temperatura mínima; tmáx – temperatura máxima; tmed – temperatura média; UR – umidade relativa; Qg - Radiação                         

solar global. **Significativo a 5%. 
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4.2 Características e comparação da ETo versus chuva nas escalas mensal e anual 

 

 Na Figura 8, verificam-se as médias mensais da precipitação pluvial para os 

perímetros irrigados de Mandacaru, em Juazeiro, BA, e de Bebedouro, em Petrolina, PE. 

Destaca-se que a estação chuvosa e seca dura cerca de cinco meses, com início no mês de 

dezembro e término no mês de abril (estação chuvosa), e de junho a outubro (estação seca). 

Os meses de maio e novembro são períodos de transição entre as referidas estações. 

Em termos médios, Juazeiro é mais chuvoso (cerca de 8,0 mm) em comparação a 

Petrolina no período de novembro a março. Março é o mês mais chuvoso, nas duas 

localidades, com média de 118,8 mm em Juazeiro e 114,7 mm em Petrolina. Na estação de 

transição, em Juazeiro e Petrolina, os valores médios foram de 21,2 mm (maio) e de 44,3 mm 

(em novembro), enquanto que na estação seca os valores médios dos acumulados mensais não 

ultrapassam os 10 mm, aumentando o déficit de água no solo e ampliando a necessidade de 

irrigação nas culturas agrícolas da região. 

  

Figura 8. Médias mensais da precipitação pluvial (em mm) nos perímetros irrigados de Mandacaru 

em Juazeiro, BA, e de Bebedouro em Petrolina, PE. Período de 1976 a 2014. 

 

 

 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Juazeiro

Petrolina

Meses

P
re

c
ip

it
a

ç
ã

o
 P

lu
v
ia

l 
(m

m
)

0
2

5
5

0
7

5
1

0
0

1
2

5
1

5
0

1
7

5
2

0
0

0
2

5
5

0
7

5
1

0
0

1
2

5
1

5
0

1
7

5
2

0
0

 

  

Estação seca 

Estação de transição 

detransição 

Estação chuvosa (EC)  (EC)  



58 

 

 Na Figura 9 são verificadas as médias dos acumulados mensais da ETo estimada pelo 

método de Penman-Monteith (EToPM-FAO). Os meses de agosto a janeiro (seis meses) 

foram os que obtiveram maior ETo, sendo outubro o de maior acumulado, com 175,5 e 171,8 

mm, em Juazeiro e Petrolina, respectivamente. Enquanto que os seis meses de menor ETo 

foram de fevereiro a julho, sendo  junho o mês de menor acumulado, com valores de 111,9 

(Juazeiro) e 107,7 mm (Petrolina). 

 Ao se comparar a Figura 9 com a Figura 8, nota-se que os valores da ETo são sempre 

maiores relativamente a precipitação pluvial, mesmo no mês mais chuvoso (março), para 

ambas as localidades, quando em média chove 114,1 e 112,1 mm, enquanto que a ETo, em 

média foi de 130,9 e 127,8 mm, para Juazeiro e Petrolina, respectivamente. Essa é uma das 

características marcantes do Semiárido do NEB. A prevalência da alta disponibilidade 

energética da atmosfera, durante todo o ano, com a escassez e irregularidade na distribuição 

das chuvas, espacial e temporalmente. 

 

Figura 9. Médias mensais da evapotranspiração de referência estimada pelo método de Penman-

Monteith (EToPM - FAO, em mm) nos perímetros irrigados de Mandacaru em Juazeiro, 

BA, e de Bebedouro em Petrolina, PE. Período de 1976 a 2014. 

 

 

 

Na Figura 10 são observadas a diferença média mensal dos valores de precipitação 

pluvial (identificados na Figura 7) pelos valores da ETo (identificados na Figura 8). Em 
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P-ETo foi sempre negativo, com uma menor diferença (P-ETo) na quadra da estação chuvosa 

(Jan-abr). De outubro a março, verifica-se diminuição gradativa de P-ETo, o que pode ser 

atribuído à cobertura de nuvens no início da pré-estação e da estação chuvosa. Em março 

(mês mais chuvoso) verificou-se a menor diferença, sendo de  -16,8 e – 15,6 mm, para os 

perímetros irrigados de Mandacaru (Juazeiro) e de Bebedouro (Petrolina), respectivamente. 

Ainda na Figura 10, verifica-se que na maior parte da estação seca a ETo é 

intensificada, aumentando-se do mês de março até outubro, sendo os meses de setembro e 

outubro os de maior potencial para déficit hídrico, com valores médios sucessivos de -156,4 e 

-168,6 mm (em Juazeiro) e -151,3 -161,4 mm (em Petrolina) em função da transição entre o 

fim da estação de menor disponibilidade de energia (inverno), para o início da primavera 

(estação seca). Ressalta-se que no período de março a outubro as diferenças entre P-ETo 

foram maiores em Juazeiro, com destaque para o mês de abril em que Juazeiro obteve um 

déficit de 34,7% (17 mm) a mais do que Petrolina.  

  

Figura 10. Diferença mensal entre a precipitação pluvial (P) e a evapotranspiração de referência (ETo) 

estimada pelo método de Penman-Monteith (FAO), nos perímetros irrigados de 

Mandacaru em Juazeiro, BA, e de Bebedouro em Petrolina, PE, no período de 01.01.1976 

a 31.12.2014. 

 

 

 

Apresenta-se, na Figura 11, uma comparação entre a chuva e a ETo dos acumulados 

anuais, através do gráfico de caixa (boxplot) para Juazeiro e Petrolina. Como se observa há 

diferenças apreciáveis entre as duas principais variáveis do ciclo hidrológico, em que a perda 
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de água por ETo é superior, em média, mais de três vezes do que o ganho através da chuva, 

para ambas as localidades. Essa diferença esta asseverada pelo teste “t” e pelo teste de Tukey 

com um nível de confiança estatística de 95%. A média anual da chuva e da ETo foi de 511,3 

e 1671,3 mm (Juazeiro) e de 499,1 e 1637,1 mm (Petrolina), respectivamente. 

Na comparação da chuva e da ETo entre as localidades, não houve diferença 

significativa estatisticamente. A média da chuva anual, por exemplo, no perímetro de Juazeiro 

(511,3 mm) e Petrolina (499,1 mm), diferiu em apenas 12,2 mm (detectado pelo teste de 

Tukey), o que significa em termos percentuais 2,4% a mais; para a média da ETo, Juazeiro 

(1671,4 mm) obteve um maior acumulado médio com uma diferença de 34,4 mm ou 2,1% a 

mais, em relação ao perímetro de Petrolina (1637,1 mm), diferença esta não significativa.  

 

Figura 11. Variabilidade dos totais anuais da chuva e da evapotranspiração de referência (ETo) nos 

perímetros irrigados de Mandacaru em Juazeiro, BA, e de Bebedouro em Petrolina, PE. 

Período: 1976-2014. 

       

 

Destaca-se que o ano mais chuvoso para os dois perímetros irrigados ocorreu no 

mesmo ano (1985), com um acumulado de 997,8 mm, em Juazeiro, e 1023,5 mm, em 

Petrolina. Entretanto o ano mais seco não coincidiu ser o mesmo e ocorreu em 1993 

(Juazeiro) e em 2012 (Petrolina) com acumulados de 150,9 e 107,2 mm, nessa ordem. Para a 

ETo acumulada, o valor máximo foi de 2014,8 mm (em 1976) e o mínimo foi de 1310,3 mm 

(em 2009), para Juazeiro; enquanto em Petrolina o valor máximo da ETo foi de 2036,5 mm 

(em 2012, ano mais seco) e o mínimo, 1284,4 mm (em 2004). 

 

 

 



61 

 

4.3 Variabilidade diária: ETo versus chuva no ano mais seco e mais chuvoso 

 

Na Figura 12 são constatados os valores diários de precipitação pluvial para o ano 

mais chuvoso e o mais seco em Juazeiro e em Petrolina. Na Figura 13 verifica-se o 

comportamento da ETo diária (Penman- Monteith) ocorrido nos referidos anos e com os 

respectivos limiares da média diária anual (referente ao período de 1976 a 2014) e o desvio 

Padrão (DP), plotados de acordo com o calendário Juliano. 

Verifica-se (Figura 12) que no perímetro irrigado de Juazeiro, ocorreram 39 dias com 

a precipitação acima da ETo (Dezembro a Abril), estação chuvosa, no ano mais chuvoso 

(1985). Em termos proporcionais, representa 25,8% do total de dias. No ano mais seco 

(1993), para o mesmo período da estação chuvosa, foram registrados 8 dias com chuva (5%) 

acima da ETo, representando um total de 19 dias secos para cada dia chuvoso.  

 

Figura 12. Precipitação pluvial diária ocorrida no ano mais chuvoso e mais seco, 

respectivamente, nos perímetros irrigados de Mandacaru em Juazeiro, Bahia, e de 

Bebedouro em Petrolina, Pernambuco, referente ao período de 1976 a 2014. 
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Figura 13. Evapotranspiração de referência diária, estimados pelo método de Penman-Monteith 

(EToPM-FAO), ocorrida no ano mais seco e no mais chuvoso, respectivamente, para os 

perímetros irrigados de Mandacaru em Juazeiro, BA e de Bebedouro em Petrolina, PE, com 

o intervalo da média ± Desvio Padrão (DP) correspondente ao período de 1976 a 2014. 

 

    

 

Para o perímetro irrigado de Petrolina, registraram-se (Figura 12) 33 dias com chuva 

(25,5%), na estação chuvosa (Dezembro a Abril) para o ano de 1985, assemelhando-se ao 

comportamento no perímetro de Juazeiro. No ano mais seco (2012) dos 151 dias da estação 

chuvosa foram observados quatro dias com chuva o que correspondeu a 3% do total, ou seja, 

para cada dia chuvoso houve 30 dias secos. 

Identificou-se (Figura 13) que os valores da ETo no ano mais seco foi maior com 

predominância comparados ao ano mais chuvoso, e obteve uma frequência maior em 87% e 

89% dos dias, respectivamente para Juazeiro e Petrolina, sendo que em 64,4% (em Juazeiro) e 

71,8% (em Petrolina) ficaram acima do limiar (média +DP), comprovando-se que no ano 

mais seco a ETo, em ambas as localidades, foi intensificada. 

Nos dias e/ou meses em que ocorreram os maiores valores de ETo (setembro e 

outubro), coincidiram as menores quantidades ou ausência de chuvas. Destacando-se ainda 

que mesmo nos dias dos meses de menor ETo (Mai-Jun-Jul), o déficit hídrico é elevado. Isso 

demonstra que, mesmo que a demanda por água pelas plantas seja menor, a oferta de água da 

chuva também é pequena, havendo, assim, a necessidade da irrigação para fornecer essa 

demanda das culturas agrícolas nos perímetros irrigados de Juazeiro/Petrolina. 

Esses resultados corroboram com os resultados encontrados por Lemos Filho et al. 

(2007) ao afirmarem que a necessidade da técnica de irrigação não pode ser descartada em 

qualquer época do ano, alertando ainda para até mesmo nas épocas de maior precipitação 

pluvial, pelo fato de que as chuvas não ocorrerem com distribuição uniforme no tempo e no 

espaço, sendo, portanto, comum a ocorrência de veranicos dentro da estação chuvosa. 
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4.4 Análise sazonal e interanual da ETo 

 

Na Figura 14 são apresentadas por gráfico de caixa (boxplot): primeiro e terceiro 

quartis, a mediana e média, os extremos e os valores discrepantes (outliers) da série diária da 

ETo para os dois polos irrigados de Juazeiro, BA e Petrolina, PE; e na Figura 15 são 

visualizadas as médias diárias, por estação do ano, e anualmente. 

A ETo diária foi decrescente de outubro a junho e crescente de junho a outubro. Os 

maiores valores da ETo, ocorreram no período de setembro a novembro (primavera) e os 

menores nos meses de maio a julho, para as duas localidades, sendo o maior valor médio 

diário no mês de outubro 5,7 mm.d
-1 

(Juazeiro) e 5,5 mm.d
-1

 (Petrolina). O menor valor diário 

da ETo ocorre no mês de junho com 3,7 mm.d
-1

 (Juazeiro) e 3,6 mm.d
-1

 (Petrolina). Esta 

demanda, no mês de junho se deve à baixa temperatura registrada na região e à menor 

radiação incidente nesta época do ano. 

 

Figura 14. Médias diárias mensais da evapotranspiração de referência (boxplot), estimadas pelo 

método de Penman-Monteith–FAO (EToPM), para os perímetros irrigados de Mandacaru 

em Juazeiro, BA e de Bebedouro em Petrolina, PE, no período de 01.01.1976 a 31.12.14. 

   
 

Identificou-se  (Figura 15) que a primavera é a estação do ano com maior potencial de 

perda de água por ETo (cerca de 5,4 mm.d
-1

). No período do outono/inverno é quando ocorre 

o menor valor registrado (cerca de 4,0 mm.d
-1

). A média diária anual é de 4,6 mm.d
-1

 

(Juazeiro) e 4,5 mm.d
-1

 (Petrolina). Devido à estação primavera ser a mais seca e 

consequentemente com menor nebulosidade e temperaturas mais elevadas, registraram-se os 

maiores valores de ETo. Ressalta-se também que o teste “t” (não pareado) não refutou a 
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hipótese de igualdade, entre a ETo em Juazeiro e Petrolina, para as médias nos períodos do 

verão, outono, inverno, primavera e anualmente com significância estatística de 5%. 

 

Figura 15.  Médias diárias, por estação do ano e anualmente, da evapotranspiração de referência 

(EToPM-FAO), nos perímetros irrigado de Mandacaru em Juazeiro, BA, e de 

Bebedouro em Petrolina, PE, no período de 01.01.1976 a 31.12.2014. 

 

 

 

Análises da ETo mensal no Semiárido do NEB foram feitas por Silva et al. (2010) no 

Cariri do Ceará, e por Oliveira et al. (2014) na região do Vale do São Francisco. Ambos 

encontraram resultados semelhantes, corroborando com os resultados apresentados neste 

trabalho ao verificarem maior ETo no mês de outubro e a menor no mês de junho. 

Nas Figuras 16 e 17 são observados os Box Plots (gráfico de caixa) com os valores da 

EToPM diária intraanual (médias mensais) e interanual (variabilidade anual). Além da 

anomalia da EToPM com o intervalo da média ±DP (do período de 1976 a 2014), 

respectivamente, para o perímetro de Mandacaru, em Juazeiro, BA. As mesmas análises são 

observadas nas Figuras 18 e 19 para o perímetro irrigado de Bebedouro, em Petrolina, PE.   

Verificou-se que as médias diárias ocorreram dentro do intervalo (média ± DP) em 

64,1% (para Juazeiro, Figuras 16 e 17) e em 56,4% (para Petrolina, Figuras 18 e 19), sendo o 

ano com maior média o de 1976, com 5,5 mm.dia
-1

 em Juazeiro, e o de 2012 com 5,6 mm.dia
-

1
, em Petrolina. O menor valor médio foi de 3,6 e 3,5 mm.dia

-1
, Petrolina e Juazeiro, e 

ocorreram em 2004 e 2009, respectivamente.  
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Figura 16. Variabilidade das médias diárias por ano da evapotranspiração de referência (boxplot), 

estimadas pelo método de Penman-Monteith–FAO (EToPM), para o perímetro irrigado 

de Mandacaru em Juazeiro, Bahia, no período de 01.01.1976 a 31.12.14. 
 

 

 

Figura 17. Anomalias da média diária da evapotranspiração de referência por ano (estimada pelo 

método de Penman-Monteith–FAO) e os respectivos intervalos da média ± Desvio 

Padrão (DP) para o perímetro irrigado de Mandacaru em Juazeiro, Bahia, no período de 

01.01.1976 a 31.12.14. 
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Figura 18. Variabilidade das médias diárias por ano da evapotranspiração de referência (boxplot), 

estimadas pelo método de Penman-Monteith–FAO (EToPM), para o perímetro irrigado 

de Bebedouro em Petrolina, Pernambuco, no período de 01.01.1976 a 31.12.14. 

 

 

 

 

Figura 19. Anomalias da média diária da evapotranspiração de referência por ano (estimada pelo 

método de Penman-Monteith–FAO) e os respectivos intervalos da média ± Desvio Padrão 

(DP) para o perímetro irrigado de Bebedouro em Petrolina, Pernambuco, no período de 

01.01.1976 a 31.12.14. 
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Observou-se que na primeira década (1976 a 1985) houve uma frequência dos anos 

com valores da EToPM ser maior que a média + DP (série climatológica) em 70% (Juazeiro) 

e 50% (Petrolina). Em contrapartida, nos últimos dez anos (2005 a 2014) a média diária da 

EToPM foi menor que a média – DP, em 50 e 40% dos anos, para as respectivas localidades. 

O ano de maior perda por ETo em Petrolina (2012) foi também o menos chuvoso, 

(conforme mostrado na Figura 12). Em Juazeiro, a maior perda por ETo (em 1976) foi 

aparentemente associada à baixa UR (55%, a segunda menor da série), além da elevada 

incidência de irradiância solar global (473,6 Ly.dia
-1

, o quarto maior valor da série).  

Para a menor média diária da ETo anual (2009), em Juazeiro, foi identificado que 

houve uma melhor regularidade das chuvas mensais (estação chuvosa) e, especialmente, para 

o mês de outubro/1979 (mês de maior ETo) obteve o valor de ETo diminuído, em função do 

maior acumulado de precipitação (122,7 mm) da série temporal (1976 a 2014). 
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4.5 Análise da tendência linear da ETo 

 

Nas Figuras 20 e 21 são demonstradas, mensalmente, a variabilidade das séries 

temporais (1976 a 2014), com a linha preta (representando a média), e o respectivos valores 

da Média (M), Coeficiente de Variação (CV) e  Valor-p (V-p) para o teste de Mann-Kendall.  

Destaca-se que o maior número de meses com tendências negativas (V-p < 0,05) da 

ETo ocorreu no perímetro irrigado de Mandacaru (em Juazeiro, BA), 10 meses no total, 

apenas os meses de janeiro e fevereiro não apresentaram significância a 5% (Figura 20). Para 

o perímetro de Bebedouro (em Petrolina, PE) ( Figura 21) observou-se tendência significativa 

(V-p < 0,05) na maior parte do segundo semestre (o mais seco), de julho a novembro, com 

significância estatística de 5%.  Os CV’s variaram de 13% (setembro) a 18% (Maio) no 

perímetro de Juazeiro e no perímetro de Petrolina variaram de 13% (Agosto) a 19% (Maio). 

 

Figura 20. Variabilidade intramensal da ETo diária estimada pelo método de Penman-Monteith, com 

as respectivas médias (M), Coeficiente de Variação (CV) e Valor-p (V-p) de teste 

estatístico de tendência linear (Mann-Kendall), no perímetro irrigado de Mandacaru em 

Juazeiro, BA, período:1976 a 2014. 
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Figura 21. Variabilidade intramensal da ETo diária estimada pelo método de Penman-Monteith, com 

as respectivas médias (M), Coeficiente de Variação (CV) e Valor-p (V-p) de teste 

estatístico de tendência linear (Mann-Kendall), no perímetro irrigado de Bebedouro em 

Petrolina, PE, período:1976 a 2014. 

 

 

 

Nas Figuras 22 e 23 são mostradas respectivamente para Juazeiro e Petrolina, a 

variabilidade da EToPM, para cada estação do ano. Apresentam-se os resultados do teste de 

tendência não-paramétrico de Mann-Kendall, bem como os testes paramétrico de Student e 

não-paramétrico de Mann-Whitney para a detecção do ano de início da tendência, para os 

perímetro irrigados de Juazeiro e Petrolina.  

Observa-se (Figura 22) tendência negativa (Valor-p < 0,05) da EToPM para as quatro 

estações do ano no perímetro de Juazeiro, detectada pelo teste de Mann-Kendall. O início de 

tendência no ano de 1996 para a primavera e verão, enquanto que para o outono, a tendência 

foi iniciada em 1999. No inverno o início de tendência negativa foi em 1992 pelo teste de 

Mann-Whitney e em 1996 através do teste t de Student, ambos significativos a 5%. 

Analisando-se a Figura 23, nota-se que o teste de Mann-Kendall detectou tendência 

negativa com significância estatística de 5% apenas para as estações de inverno e primavera, 

ou seja, no período seco para o perímetro irrigado de Petrolina. O ano de início de tendência 

foi em 1983 (inverno) e 1996 (primavera) conforme detectado pelo teste paramétrico de t de 

Student e não-paramétrico de Mann-Whitney. 

Meses

E
v
a

p
o

tr
a

n
s
p

ir
a

ç
ã

o
_

P
M

 (
m

m
)

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2
4

6
8

1
0

1
2

1
4

2
4

6
8

1
0

1
2

1
4

M=4,7 mm/dia

CV=17%

V-p=0,51

M=4,5 mm/dia

CV=16%

V-p=0,52

M=4,1 mm/dia

CV=18%

V-p=0,06

M=3,9 mm/dia

CV=17%

V-p=0,11

M=3,6 mm/dia

CV=19%

V-p=0,11

M=3,6 mm/dia

CV=16%

V-p=0,14

M=3,8 mm/dia

CV=16%

V-p=0,02

M=4,5 mm/dia

CV=13%

V-p=0,03

M=5,2 mm/dia

CV=14%

V-p=0,04

M=5,5 mm/dia

CV=14%

V-p=0,04

M=5,4 mm/dia

CV=14%

V-p<0,01

M=5,0 mm/dia

CV=15%

V-p=0,24

Petrolina, PE. (1976 a 2014).



70 

 

Identificou-se pelo teste de Sen que a magnitude da diminuição da ETo foi maior no 

período seco (menos chuvoso e de maior perda por ETo), para os dois perímetros irrigados, 

sendo respectivamente para Juazeiro e Petrolina, uma diminuição média anual de 2,4 e 0,9 

mm (verão), 2,5 e 1,5 mm (outono), 4,2 e 1,9 mm (inverno); 4,2 e 2,8 mm (primavera). 

Ressalta-se que a diminuição da ETo em Petrolina, no verão e outono, foi estatisticamente não 

significativa à luz do teste de Mann-Kendall. 

 

Figura 22. Variabilidade anual da evapotranspiração estimada pelo método de Penman-Monteith 

(EToPM-FAO), por estação do ano (Verão, Outono, Inverno e Primavera), e os respectivos 

inícios de tendências nas séries climatológicas detectadas através dos testes estatísticos de 

Student (paramétrico) e Mann-Whitney (não-paramétrico), no perímetro irrigado de 

Juazeiro em Juazeiro, Bahia, no período de 01.01.1976 a 31.12.2014. 
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Figura 23. Variabilidade anual da evapotranspiração estimada pelo método de Penman-Monteith 

(EToPM-FAO), por estação do ano (Verão, Outono, Inverno e Primavera), e os respectivos 

inícios de tendências nas séries climatológicas detectadas através dos testes estatísticos de 

Student (paramétrico) e Mann-Whitney (não-paramétrico), no perímetro irrigado de 

Bebedouro em Petrolina, Pernambuco, no período de 01.01.1976 a 31.12.2014. 

 

   

 

   

 

Apresentam-se, nas Figuras 24 e 25, os valores médios anuais, a média ± DP (1976 a 

2014), e as médias móveis para 5 e 10 anos, para melhor visualizar indícios de tendências na 

série climatológica, em Juazeiro e Petrolina. Nota-se que os respectivos pontos médios para as 

médias móveis tendem, obviamente, a suavizar a oscilação da série temporal e, 

consequentemente, perceber tendência de aumento e/ou diminuição. 

Constatou-se um decréscimo da EToPM para as duas localidades, sendo que em 

Juazeiro o decréscimo foi maior em valores absolutos. A partir das médias móveis foi 

possível verificar que em Petrolina houve uma maior oscilação (variabilidade), comparada a 

Juazeiro. A partir do teste de Mann-Kendall foi detectado que a tendência foi significativa 

com p < 0,05. O início da tendência foi em 1996 conforme os testes de Mann-Whitney e 

Student, para ambos os perímetros, e com intensidade de -14,5 mm (Juazeiro) e -7,7 mm 

(Petrolina), ao ano conforme determinado pelo teste de Sen. 
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Figura 24. Variabilidade média diária da Evapotranspiração de referência interanual estimada pelo 

método de Penman-Monteith (EToPM). Médias: simples, móveis (com período de 5 e 10 

anos) e os respectivos intervalos do desvio da média (média simples ± Desvio Padrão),  

para o perímetro irrigado de Mandacaru, em Juazeiro, Bahia, período: 1976 a 2014. 

 

 

Figura 25. Variabilidade média diária da Evapotranspiração de referência interanual estimada pelo 

método de Penman-Monteith (EToPM). Médias: simples, móveis (com período de 5 e 10 

anos) e os respectivos intervalos do desvio da média (média simples ± Desvio Padrão),  

para o perímetro irrigado de Bebedouro, em Petrolina, Pernambuco, período:1976 a 2014. 
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A análise dos dados sinaliza que a ETo nos perímetros irrigados de Juazeiro/BA e 

Petrolina/PE tem diminuído no período de 1976 a 2014. Aqui, sugere-se que essa diminuição 

esteja associada às novas condições micrometeorológicas devido à mudança da cobertura do 

solo com o aumento de áreas agrícolas irrigadas o que acarretou no aumento da umidade. 

Outro fator é a construção da barragem de Sobradinho, em 1979, localizada a montante das 

cidades de Juazeiro e Petrolina. Essa barragem apresenta o maior lago artificial do mundo 

segundo a Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF, 2015) com um espelho de água 

de 4.214 km² e uma capacidade de armazenamento de 34,1 bilhões de m³. 

O trabalho de Silva (2000) já chamava atenção ao mencionar que a expansão do 

perímetro irrigado no submédio do Vale do Rio São Francisco (onde está situado 

Juazeiro/Petrolina) superava os 100 mil hectares de área. Esse mesmo autor (SILVA, 2004), 

analisando a variabilidade climática no NEB, identificou que essa região apresentou 

tendências negativas na temperatura do ar, enquanto o esperado seria o inverso, em um 

cenário de mudanças climáticas e aquecimento global.  Silva (2004) concluiu que em 

Petrolina, para o período de 1970 a 2001, a temperatura média anual diminuiu (porém não foi 

significativo) e a umidade relativa do ar anual aumentou com significância estatística de 5%. 

 

4.6 Análise de tendência das variáveis meteorológicas que influenciam a ETo 

 

Os valores observados de ETo são função de uma combinação não linear entre as 

características da região de estudo, parâmetros das culturas ou dossel vegetativo e elementos 

meteorológicos. Entretanto, focando-se apenas nos fatores meteorológicos, há diferentes 

influências de cada variável. Assim, são apresentadas, nas Figuras 26 e 27, a série temporal 

das temperaturas mínima (tmin), máxima (tmáx) e média (tmed) em °C; a Umidade Relativa 

do ar (UR, em %), insolação (Insol, em horas), irradiância solar global (Qg, em Ly.dia
-1

), 

velocidade do vento (vento, em Km.dia
-1

),  evaporação do Tanque Classe “A” (Evap., em 

mm.dia
-1

) e do déficit de pressão de vapor (DPV, em Kpa.dia
-1

) nos perímetros irrigados de 

Juazeiro, BA e de Petrolina, PE, durante o  período de 1976 a 2014. 

 Constatou-se (Figura 26) que as médias com os respectivos desvios padrão (média ± 

DP) para as referidas variáveis no perímetro irrigado de Mandacaru em Juazeiro, foram: 

513,6±213,4 (PP); 20,6±0,9 (tmin); 32,3±0,8 (tmáx); 26,6±0,7 (tmed); 62,7±5,8 (UR); 

7,9±0,5 (insol); 427,7,0±34,2 (Qg); 209,6±22,6 (vento); 8,2±0,7 (Evap.) e 1,4±0,2 (DPV). 
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Na Figura 27 verificou-se para o perímetro de Petrolina as médias ± DP de: 

499,6±192,9 (PP); 20,8±0,6 (tmin); 32,3±0,7 (tmáx); 26,1±0,8 (tmed); 65±5,6 (UR); 7,3±0,6 

(insol); 437,7,0±38,5 (Qg); 196,3±20,5 (vento); 7,5±0,6 (Evap.) e 1,3±0,2 (DPV). 

As séries temporais, apresentadas nas Figuras 26 e 27, indicam tendências, umas para 

um aumento e outras uma diminuição. Na Tabela 3 constatam-se os resultados dos testes 

estatísticos de Mann-Kendall (TMK), para a tendência, bem como o resultado do teste de 

Mann-Whitney, para a identificação do início de tendência. 

Verificou-se que houve sinais de tendências significativas (p-valor ≤ 0,05) em sete das 

dez variáveis analisadas (em Juazeiro) havendo para esta localidade aumento da UR, e uma 

diminuição da temperatura média do ar, do vento e do DPV, e ocorreram com significância de 

1%. Para a evaporação e temperatura mínima a diminuição foi significativa a 5%. Houve 

diminuição na Radiação Solar Global (Qg), porém não foi significativa pelo TMK.  

 

Figura 26. Variabilidades das médias anuais e as respectivas linhas com incício de tendência da: 

Precipitação Pluvial (PP), temperaturas: mínima (tmin),  máxima (tmáx) e média (tmed), 

Umidade Relativa (UR), Insolação (Insol), Irradiância Solar Global (Qg), Velocidade do 

Vento (Vento), Evaporação (Evap.) e o Déficit de Pressão de Vapor (DPV), no perímetro 

irrigado de Mandacaru em Juazeiro, BA. Período: 1976 a 2014. 
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Figura 27. Variabilidades das médias anuais e as respectivas linhas com incício de tendência da: 

Precipitação Pluvial (PP) temperaturas: mínima (tmin),  máxima (tmáx) e média (tmed), 

Umidade Relativa (UR), Insolação (Ins), Irradiância Solar Global (Qg), Velocidade do 

Vento (Vento), Evaporação (Evp) e o Déficit de Pressão de Vapor (DPV), no perímetro 

irrigado de Bebedouro em Petrolina, PE. Período: 1976 a 2014. 

 

 

Tabela 4. Variáveis meteorológicas com os respectivos testes de Tendência de Mann-Kendall 

(TMK), magnitude (Sen), e de início (Mann-Whitney), para os perímetros irrigados de 

Mandacaru em Juazeiro, BA e de Bebedouro em Petrolina, PE,  período de 1976 a 2014. 

Variáveis 

Meteorológicas 

 Juazeiro, BA.  Petrolina, PE. 

 

TMK 

(Z calc.) 

Sen 

(Magnitude) 
Início 

 TMK 

(Z calc.) 

Sen 

(Magnitude) 
Início 

Precipitação -1,34 -4,6 -  -1,77 -5,2 - 

Tmin -3,05** -0,04 1998  4,47*** 0,04 2003 

tmáx 5,00*** 0,05 2000  4,02*** 0,03 1992 

tmed -3,58*** -0,03 1984  0,23 - - 

UR 4,53*** 0,40 1999  -0,66 -0,06 - 

insolação 0,81 - -  -0,94 - - 

Qg -1,46 -1,02 -  -3,06** -1,85 1998 

Vel. vento -4,79*** -1,30 1999  -1,97** -0,60 1983 

Evaporação -3,13** -0,03 1997  -0,22 - - 

DPV -4,14*** -0,01 1999  1,39 - - 

**significativo a 5%. ***significativo a 1%. 
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 Destaca-se, para Petrolina, aumento das temperaturas mínimas e máximas (p<0,01), e 

diminuição da velocidade do vento e da Qg (p<0,05). A maioria das tendências observadas  

iniciaram–se entre final da década de 90 e início de 2000. Os resultados apresentados na 

Figura 27 e Tabela 4, para a variabilidade da UR e temperatura média, em Petrolina, 

concordam com aqueles apresentados por Silva (2004), que analisou o período de 1970 a 

2001, uma vez que o período analisado nesta pesquisa foi aumentado para até o ano de 2014 

(13 anos após). Obtendo-se comportamentos inversos a partir deste acréscimo, em que a UR 

passou a apresentar diminuição e a tmed um aumento, ambos a partir de 2004, porém não 

foram significativos. 

 A temperatura máxima das localidades apresentou tendência positiva com 

significância estatística de 1%, esses resultados concordam com os resultados encontrados por 

Lima et al. (2010) que analisando o comportamento da temperatura do ar no Nordeste 

setentrional com dados de 24 estações meteorológicas, observaram aumento na temperatura 

máxima anual para 8 estações. Resultados convergentes também foram encontrados por Silva 

(2004) ao concluir que em 12 entre 19 localidades analisadas no NEB, apresentaram 

tendência estatisticamente significativa de aumento da temperatura máxima anual, dentre elas 

a localidade de Petrolina. 

 Para averiguar as relações existente entre as variáveis meteorológicas com EToPM, 

para os perímetros irrigados de Juazeiro e Petrolina, foram calculados os coeficientes de 

correlação (r) e de determinação (R²) de cada variável com a EToPM, apresentados na Tabela 

5. Em ordem decrescente de valores de r e R², respectivamente, observa-se que a UR (-0,82 e 

0,67), a Qg (0,77 e 0,60) e a tmed (0,70 e 0,51) foram as variáveis meteorológicas que mais se 

correlacionaram linearmente com a EToPM estimada em Juazeiro. As mesmas variáveis 

foram melhor correlacionadas com a EToPM, em Petrolina, sendo que os coeficientes r e R² 

foram: Qg (0,81 e 0,65), tmed (0,73 e 0,53) e UR (-0,72 e 0,52), as referidas variáveis (UR, 

Qg e tmed).  

Verificaram-se coeficientes de “r” e R² igual ou superior a 0,70 e 0,51, 

respectivamente, em ambos os perímetros de irrigação. Em todos os casos os valores de “r” 

foram significantes ao nível de 1%. Por outro lado, as variáveis com correlações mais fracas 

foram a tmáx, tmin, precipitação e insolação. 

A forte correlação negativa da UR com a EToPM é em função da física da atmosfera, 

que indica ao haver uma diminuição da UR se aumenta o potencial atmosférico de reter água 

por ETo, e vice-versa. Os valores positivos de “r” indicam que a radiação solar global, 

temperatura média e a velocidade do vento são diretamente correlacionadas com a EToPM. 
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Isso significa que o aumento de magnitude dessas variáveis potencializa acréscimo na 

EToPM, estando também de acordo com os princípios físicos, ou seja, maior demanda 

energética na atmosfera, maior será a ETo. 

 

Tabela 5. Coeficientes de correlação (r) e coeficiente de determinação (R²) entre a ETo anual, 

estimada pelo método FAO-56 (Penman-Monteith) com diferentes variáveis 

meteorológicas nos perímetros irrigados de Mandacaru em Juazeiro, BA e de Bebedouro 

em Petrolina, PE, no período de 1976 a 2014. 

 

Variáveis 

Meteorológicas 

 Juazeiro, BA.  Petrolina, PE. 

 
Cor (r) R²  Cor (r) R² 

EToPM x UR -0,82*** 0,67  -0,72*** 0,52 

EToPM x Qg 0,77*** 0,60  0,81*** 0,65 

EToPM x tmed 0,70*** 0,51  0,73*** 0,53 

EToPM x Evaporação 0,69*** 0,47  0,62*** 0,38 

EToPM x Vel. vento 0,65*** 0,42  0,68*** 0,47 

EToPM x tmáx -0,37** 0,13  -0,08 0,01 

EToPM x tmin 0,34** 0,12  -0,06 0,00 

EToPM x Precipitação -0,19 0,04  -0,40** 0,20 

EToPM x insolação 0,04 0,00  0,00 0,00 

**5% de significância; ***1% de significância. 

 
 

A relação da variabilidade das variáveis meteorológicas com a ETo foi analisada em 

outros trabalhos e nem todos concordam com qual variável é a mais responsável pelo aumento 

e/ou diminuição da ETo.  

Estudos realizados por Bandyopadhyay et al. (2009) identificaram diminuição 

significativa da ETo em toda a Índia durante o período de estudo (1971 a 2002) e concluíram 

que foi principalmente causado por um aumento significativo na umidade relativa e uma 

diminuição significativa consistente na velocidade do vento, em todo o país. Resultado 

semelhante foi encontrado por Alencar et al. (2011), em Viçosa, MG, ao analisarem a ETo em 

um período de 41 anos, encontraram diminuição da ETo e atribuíram à redução devido a 

velocidade do vento, que apresentou fortes reduções em todos os meses do ano. Em Uberaba, 

MG, Alencar et al. (2012) encontraram aumento da ETo em função da diminuição da umidade 

relativa do ar. Esses resultados reforçam a identificação da relação inversa entre ETo e a UR, 



78 

 

bem como a relação direta da ETo com a velocidade do vento, conforme identificado em 

Juazeiro e Petrolina. 

 No NEB também foram encontrados trabalhos que corroboram com os resultados aqui 

apresentados, em relação à diminuição na velocidade do vento, dentre os quais, cita-se Pereira 

et al. (2013), que mostraram tendências decrescentes significativas da velocidade média anual 

em Caravelas-BA, Parnaíba-PI e Maceió-AL. Santos e Silva (2013), que também 

apresentaram tendências negativas em velocidades médias anuais com significância (𝑃 <0,01) 

em algumas sub-regiões do NEB, incluindo os perímetros irrigados de Juazeiro e Petrolina. 

 Destaca-se que os resultados aqui apresentados evidenciaram que a Qg apresentou 

relação direta com a ETo, sendo uma das três variáveis maior correlacionadas no período de 

1976 a 2014, no perímetros irrigados de Juazeiro e Petrolina. Consequentemente com a 

diminuição no comportamento da Qg houve diminuição da ETo com significância em 

Petrolina de 5%, contudo a diminuição da Qg não foi significativa em Juazeiro.  

Ao se analisar e comparar o mesmo período (1975 a 2006) nas mesmas localidades os 

resultados seriam convergentes aos resultados encontrados por Silva et al. (2010), que 

analisou o período de 1975 a 2006 (Juazeiro e Petrolina) e encontraram tendências 

significativas em ambas, porém a partir de 2006 houve uma oscilação ascendente na Qg, que 

não modificou a tendência decrescente analisando-se toda série temporal, entretanto deixou de 

ser significativa, apenas em Juazeiro. 

Esses resultados de diminuição da ETo como possíveis causadores a Qg não foram 

observados apenas no NEB. Xu et al. (2006a) e Xu et al. (2006b) investigaram as possíveis 

causas da diminuição da ETo e quantificaram as contribuições dos principais elementos 

climáticos na tendência da ETo , na China, com série climática maior que 30 anos. Eles 

observaram que a tendência à diminuição da ETo pode ser atribuída à tendência 

estatisticamente significativa de redução da radiação solar.  

Loaiciga et al. (1996), e Roderick e Farquhar (2002) sugeriram ao fazerem análises em 

escala global que a causa de menor irradiância solar pode ser o aumento da cobertura de 

nuvens. Enquanto que Liang e Xia (2005) propõem que a cobertura de nuvem pode contribuir, 

pelo menos em parte, para o declínio da Qg observada em algumas regiões do globo. Essas 

discussões concordam com Silva (2008), que analisou a tendência da radiação solar no 

semiárido do NEB e atribuiu uma diminuição da Qg (“Global Dimming”) associada pela 

maior frequência de eventos que provocam nebulosidade sobre a região estudada. 
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4.7 Comparação dos valores diários da ETo por diferentes métodos de estimativas 

 

Verifica-se na Figura 28 o comportamento médio diário da ETo pelo método padrão 

(Penman-Monteith-FAO) e por outros cinco métodos (EToRS, EToHS, EToL e EToTCA) 

utilizando-se dois coeficientes de conversão de evaporação em ETo pelos métodos propostos 

por Snyder (1992) e Pereira et al. (1995). Nota-se que há uma concordância, entre os métodos 

para os meses em que ocorrem os picos de maior valor (outubro) e o de menor (junho). 

Entretanto a EToPM é superestimada pelos métodos analisados com predominância nos doze 

meses do ano, exceto para o método de estimativa da ETo pelo tanque classe “A” utilizando o 

coeficiente  de conversão (Kp) proposto por Pereira (EToTCA_P). 

Constata-se que a conversão de evaporação em ETo utilizando-se o método do Tanque 

Classe A (EToTCA), foi o mais irregular (em relação à EToPM) ao se calcular com o Kp 

diferente, tanto para o coeficiente de conversão proposto por Snyder (1992) (superestimativa 

cerca de 31,28%) quanto para o de Pereira et al. (1995) (subestimativa cerca de 15,1%), em 

ambos os perímetros. Entre os métodos que mais se assemelharam estão: Radiação Solar 

(EToRS) e Linacre (EToL), com uma diferença de 12%, em média. 

 

Figura 28. Médias diárias mensais da evapotranspiração de referência (ETo), estimadas pelos 

métodos de Penman-Monteith, Hargreaves e Samani (EToHS), Radiação Solar 

(EToRS), Linacre (EToL) e o método do Tanque Classe A, utilizando-se coeficientes 

de conversão de evaporação em ETo proposto por: Snyder (EToTCA_S) e Pereira 

(EToTCA_P), nos perímetros irrigados de Mandacaru em Juazeiro, BA e de 

Bebedouro em Petrolina, PE, no período de 1976 a 2014. 
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Para avaliar a relação no tempo entre a EToPM com a ETo por outros métodos mais 

simplificados, fez-se separadamente, analisando por estação do ano (sazonalidade): as 

correlações (r) e as respectivas significâncias estatísticas, o coeficiente de determinação (R²), 

o teste de média (teste “t” - pareado) e as diferenças das médias através do teste de Tukey (em 

mm/dia) com as respectivas significâncias. Verificou-se que a melhor correlação foi para o 

método da EToRS, com correlações iguais ou superior a 0,93 e significância de 1%, para 

ambas as localidades.  Os piores métodos oscilaram entre o método do Tanque Classe A e o 

de Hargreaves e Samani.  

Os resultados encontrados, através do teste “t” e pelo Teste de Tukey permitem 

identificar que mesmo a EToRS e EToL obtendo as melhores correlações com a EToPM 

(“r”≥0,93) obtiveram valores em magnitudes diferentes, ou seja, as médias diferem com uma 

confiança estatística de 99%. As diferenças variaram em quantidade, quando se compara com 

as localidades, e por estação do ano, como se observa na Tabela 6. Esses resultados 

concordam com as afirmações de Allen et al. (1998) e Pereira et al. (2014) ao mencionarem 

que os valores de ETo e as diferenças quando se compara a outros métodos de análise, fica 

condicionado ao local, às condições climáticas e à época do ano. 

O outono foi a estação do ano em que obteve a maior correlação (0,98) para as duas 

localidades, entre a EToPM e a EToRS, e com significância estatística (valor-p < 0,01), 

porém refutou-se a hipótese de igualdade de médias por meio do teste “t” (p-valor < 0,01). 

Comprovando-se que há forte correlação, porém os valores médios diferem entre si, com uma 

diferença de 0,56 mm.dia
-1 

(Juazeiro) e 0,61 mm.dia
-1 

(Petrolina), confirmado pelo teste de 

Tukey a 1% de significância estatística. 

A correlação entre os valores de EToPM e os estimados pelos demais métodos, para as 

duas localidades, indica que o método da EToHS seja o pior, entre os métodos analisados, 

com correlações nas quatro estações insignificantes. Destacando-se que mesmo tendo havido 

uma exceção (para o período do inverno em Juazeiro) de este método obter médias 

semelhantes (teste “t”), porém os coeficientes de correlação (r=0,18) não foram significativos.  

Nesse caso, a UR que tem uma correlação forte com a ETo, como já mencionado, 

pode ter sido o motivo da diminuição de correlação entre EToPM e EToHS, tendo em vista o 

descarte da UR neste último método. Outro método que excluiu a UR (EToL), porém 

apresentou boa correlação, sugere-se que seja pela utilização da temperatura do ponto de 

orvalho, em que considera níveis de temperatura no qual a UR é máxima (To). Afirma-se que 

a EToRS, tenha obtido melhor “r” em função da utilização na equação da UR, Qg e tmed. 
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Tabela 6. Coeficiente de correlação (r) e determinação (R²), teste de média (teste “t”) e teste com a  

diferença média (teste de Tukey), entre a EToPM (Penman-Monteith-FAO) comparada aos 

métodos da EToRS, EToHS, EToL, EToTCA_S e EToTCA_P, por estação do ano, nos 

perímetros irrigados de Mandacaru em Juazeiro, BA e de Bebedouro em Petrolina, PE, no 

período de 1976 a 2014. 

  

 Verão 

Métodos 

Juazeiro, BA.  Petrolina, PE. 

r R² 
Teste “t” 

(valor-p) 

Tukey 

(mm/dia) 
 r R² 

Teste “t” 

(valor-p) 

Tukey 

(mm/dia) 

EToRS 0,96*** 0,93 <0,01 0,68***  0,95*** 0,91 <0,01 0,68*** 

EToHS 0,21 0,04 <0,01 0,87***  0,26 0,07 <0,01 0,86*** 

EToL 0,81*** 0,66 <0,01 0,50***  0,82*** 0,67 <0,01 0,33*** 

EToTCA_S 0,50*** 0,25 <0,01 1,41***  0,43*** 0,18 <0,01 1,03*** 

EToTCA_P 0,52*** 0,27 <0,01 -0,59***  0,32** 0,10 <0,01 0,81*** 

 Outono 

Métodos 

Juazeiro, BA.  Petrolina, PE. 

r R² 
Teste “t” 

(valor-p) 

Tukey 

(mm/dia) 
 r R² 

Teste “t” 

(valor-p) 

Tukey 

(mm/dia) 

EToRS 0,98*** 0,96 <0,01 0,56***  0,98*** 0,97 <0,01 0,61*** 

EToHS 0,20 0,04 <0,01 0,75***  0,26 0,07 <0,01 0,87*** 

EToL 0,81*** 0,66 <0,01 0,84***  0,84*** 0,71 <0,01 0,64*** 

EToTCA_S 0,52*** 0,27 <0,01 1,42***  0,51*** 0,27 <0,01 1,15*** 

EToTCA_P 0,56*** 0,29 <0,01 0,38***  0,39** 0,16 <0,01 0,45*** 

 Inverno 

Métodos 

Juazeiro, BA.  Petrolina, PE. 

r R² 
Teste “t” 

(valor-p) 

Tukey 

(mm/dia) 
 r R² 

Teste “t” 

(valor-p) 

Tukey 

(mm/dia) 

EToRS 0,94*** 0,88 <0,01 0,35***  0,95*** 0,90 <0,01 0,43*** 

EToHS 0,18 0,03 0,11 0,18  0,07 0,00 <0,05 0,24** 

EToL 0,89*** 0,80 <0,01 0,67***  0,82*** 0,67 <0,01 0,54*** 

EToTCA_S 0,57*** 0,32 <0,01 1,43***  0,25 0,06 <0,01 1,10*** 

EToTCA_P 0,58*** 0,34 <0,01 0,73***  0,39** 0,15 <0,01 0,89*** 

 Primavera 

Métodos 

Juazeiro, BA.  Petrolina, PE. 

r R² 
Teste “t” 

(valor-p) 

Tukey 

(mm/dia) 
 r R² 

Teste “t” 

(valor-p) 

Tukey 

(mm/dia) 

EToRS 0,93*** 0,87 <0,01 0,67***  0,96*** 0,92 <0,01 0,65*** 

EToHS 0,38 0,15 <0,05 0,35**  0,11 0,01 <0,05 0,36** 

EToL 0,81*** 0,65 <0,01 0,48***  0,73*** 0,53 <0,01 0,35** 

EToTCA_S 0,20 0,04 <0,01 1,46***  0,08 0,01 <0,01 1,15*** 

EToTCA_P 0,18 0,03 <0,01 1,07***  0,16 0,02 <0,01 1,24*** 

**5% de significância; ***1% de significância. 
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 Outros trabalhos têm comparando a EToPM com outros métodos de estimativas mais 

simplificados, afim de averiguar a exequibilidade e eficiência de um método que exija menos 

variáveis. Nessa perspectiva Oliveira et al. (2008) encontraram para a bacia experimental do 

Riacho Gameleira, PE que a ETo estimada pelo método da Radiação Solar foi o que mais se 

ajustou aos valores obtidos com o lisímetro. No município de Capim, na Paraíba, Mendonça e 

Dantas (2010) verificaram que, das correlações obtidas com o método de Penman-Monteith, 

se destacaram a do método de Radiação, cujos coeficientes de determinação foram superiores 

a 0,80, esses resultados corroboram com os resultados nesta pesquisa ao apresentar a EToRS 

como o método de melhor correlação. 

 Analisando a ETo em perímetros irrigados no estado de Sergipe, Sousa et al. (2009) 

encontraram resultados semelhantes aos encontrados neste trabalho, e afirmaram que métodos 

de estimativas que utilizam a radiação solar apresentaram as melhores correlações com a 

EToPM. Os resultados aqui apresentados, discordam parcialmente dos resultados encontrados 

por Moura et al. (2013), em Vitória de Santo Antão, PE. Esses autores concluíram que o 

melhor método é o da radiação solar, o que ratifica com os resultados deste trabalho, porém 

esses mesmos autores encontraram forte correlação da EToPM com a EToHS,  o que não 

corroboram com os resultados demonstrados nesta pesquisa para Juazeiro e Petrolina. 

 Resultados encontrados por Tagliaferre et al. (2010), ao analisarem a ETo em 

Eunápolis, BA evidenciaram que o método Hargreaves-Samani se caracterizou como o pior 

método, enquanto que o método da Radiação apresentou-se como o melhor, considerando-se 

estatísticas descritivas e coeficientes de correlação. Em outro trabalho, Tagliaferre et al. 

(2011) estimaram a ETo e fizeram análise semelhante, em Guanambi, BA, e concluíram que, 

o método da Radiação Solar está entre os dois melhores para estimar a ETo. Souza et al. 

(2011) e Silva et al. (2014) concordam ao relatar para o município de Petrolina, que o melhor 

método é o da Radiação Solar. Silva et al. (2014) acrescentam que o método de Linacre 

também é eficiente para Petrolina, os resultados  desses autores reforçam os resultados 

encontrados nesta pesquisa, para Juazeiro e Petrolina. 

As variabilidades das médias diárias, por ano, da ETo pelos diferentes métodos são 

observadas na Figura 29. Na Figura 30 são verificados os desvios relativos (em mm) dos 

métodos em questão em relação a EToPM. Nota-se que a depender do coeficiente de ajuste de 

evaporação em ETo (EToTCA) há diferenças consideráveis. Enquanto que a EToTCA_S 

superestimou a EToPM em todo o período analisado (1976 a 2014) em cerca de 30%, para a 

EToTCA_P ocorreu o oposto, havendo uma subestimativa desse método em 90% dos anos, 
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com cerca de 10%, no valor, em relação a EToPM, embora as diferenças tenham diminuído 

de cerca de 26% (1976 a 1983) a 8% (2007 a 2014). 

O método de maior discordância com o método padrão de estimativa da ETo foi o 

método de Hargreaves e Samani (1985). Na Figura 29 se observa graficamente um 

comportamento contrário. Enquanto a EToPM diminuiu com o tempo, a EToHS aumentou, 

sendo (Figura 30)  que as diferenças (EToHS – EToPM) começaram negativas e findaram 

com os maiores desvios relativos positivos da série temporal, para o perímetro irrigado de 

Mandacaru, em Juazeiro, BA. 

 Os métodos da Radiação e de Linacre apresentaram, respectivamente, concordâncias 

melhores, ou seja, houve ausência de tendência de aumento e/ou diminuição na diferença com 

a EToPM (resíduos), embora seja observado que os patamares nos valores da EToRS e EToL 

sejam diferentes em relação a EToPM, com superestimativa, em ambos, de 12,4 e 13,6%. 

 

Figura 29. Variabilidade  da Evapotranspiração de referência média diária, por ano, estimada pelos 

métodos de Penman-Monteith (ETo_PM), Hargreaves e Samani (EToHS), Radiação Solar 

(EToRS), Linacre (EToL) e o método do Tanque Classe A, utilizando-se coeficientes de 

conversão de evaporação em ETo proposto por Snyder (EToTCA_S) e Pereira 

(EToTCA_P), no perímetro irrigado de Mandacaru em Juazeiro, BA. Período: 1976 a 2014. 
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Figura 30. Desvios Relativos (DR, em mm) da média diária da evapotranspiração de referência anual 

estimada pelos métodos da Radiação Solar (EToRS), Hargreaves & Samani (EToHS), 

Linacre (EToL), Tanque Classe A com coeficientes para conversão de evaporação em 

ETo proposto por Snyder (EToTCA_S) e Pereira (EToTCA_P), em relação à média 

observada da ETo estimada pelo método padrão (EToPM, Penman-Monteith–FAO) com 

os respectivos intervalos da média ± Desvio Padrão (DP) da EToPM para o perímetro 

irrigado de Mandacaru em Juazeiro, Bahia, no período de 01.01.1976 a 31.12.14. 

 

     

 

    

 

 

 



85 

 

Para Petrolina (Figuras 31 e 32) constatou-se certa semelhança do comportamento 

entre os diferentes métodos com a EToPM, em relação ao comportamento dos métodos em 

Juazeiro. A EToTCA_S superestimou a EToPM em todo o período analisado (1976 a 2014) e 

em cerca de 30% no valor médio, para a EToTCA_P ocorreu o oposto, havendo uma 

subestimativa desse método em 92% dos anos, e com a maior intensidade média (cerca de 

18%), em relação ao tempo,  não houve uma tendência persistente (Figura 32). 

O método de maior discordância com o método padrão, no perímetro irrigado de 

Petrolina, coincidiu ser o de Hargreaves e Samani (1985). Ao verificar-se a variabilidade 

(Figura 31) e o desvio relativo com a EToPM (Figura 32) é possível notar uma tendência 

inversa na série temporal para os dois perímetros (até o ano de 2011). Os métodos da 

Radiação e de Linacre apresentaram, respectivamente, boas concordâncias com a EToPM, 

embora seja observado que a magnitude nos valores da EToRS e EToL se diferenciem em 

relação a EToPM, com superestimativa, em ambos, de respectivamente: 13,8 e 10,3%. 

 

Figura 31. Variabilidade  da Evapotranspiração de referência média diária, por ano, estimada pelos 

métodos de Penman-Monteith (EToPM), Hargreaves e Samani (EToHS), Radiação Solar 

(EToRS), Linacre (EToL) e o método do Tanque Classe A, utilizando-se coeficientes de 

conversão de evaporação em ETo proposto por: Snyder (EToTCA_S) e Pereira 

(EToTCA_P), para o perímetro irrigado de Bebedouro em Petrolina, PE, no período de 

1976 a 2014. 
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Figura 32. Desvios Relativos (DR, em mm) da média diária da evapotranspiração de referência 

anual estimada pelos métodos da Radiação Solar (EToRS), Hargreaves & Samani 

(EToHS), Linacre (EToL), Tanque Classe A com coeficientes para conversão de 

evaporação em ETo proposto por Snyder (EToTCA_S) e Pereira (EToTCA_P), em 

relação à média observada da ETo estimada pelo método padrão (EToPM, Penman-

Monteith–FAO) com os respectivos intervalos da média ± Desvio Padrão (DP) da 

EToPM para o perímetro irrigado de Bebedouro em Petrolina, Pernambuco, no período 

de 01.01.1976 a 31.12.2014. 
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Nas Figuras 33 e 34 são apresentadas, através de gráficos de caixa (boxplots) a 

dispersão dos dados médios diários, por ano, da ETo, pelo método padrão (referencial) e em 

ordem crescente os valores médios da ETo pelos métodos mais simplificados em análise: 

EToTCA_P, EToHS, EToRS, EToL e EToTCA_S, para Juazeiro, enquanto que a ordem 

crescente para os métodos simplificados em Petrolina foram: EToTCA_P, EToL, EToHS, 

EToRS e EToTCA_S, abaixo (da Figura 33 e da Figura 34) são identificadas as estatísticas 

descritivas para os referidos métodos (Tabelas 7 e 8), nos perímetros de Juazeiro e Petrolina. 

Verificou-se pelo teste “t” (pareado), assim como foi observado por estação do ano, 

que as médias diárias anuais da EToPM comparada com cada método em análise, foram 

diferentes com significância estatística de 5%, tanto em Juazeiro quanto em Petrolina. Foi 

confirmado pelo teste de Tukey que a diferença média, da EToPM com os seguintes métodos 

foram: -0,7 mm (EToTCA_P), 0,5 mm (EToHS), 0,6 mm (EToRS), 0,6 mm (EToL) e 1,43 

mm (EToTCA_S), para o perímetro de Juazeiro. Para o perímetro de Petrolina, as diferenças 

dos métodos em análise, em relação ao método referencial (EToPM), obtiveram as 

consecutivas diferenças encontradas através do teste de Tukey: -0,9 mm (EToTCA_P), 0,5 

mm (EToL) 0,6 mm (EToHS), 0,6 mm (EToRS), e 1,1 mm (EToTCA_S). 

Ao comparar o valor da EToPM de Juazeiro com Petrolina, identificou-se através do 

teste “t” (não pareado) que a hipótese de igualdade entre as médias não foi refutada com 95% 

de confiança estatística e que o valor da diferença foi de 0,1 mm (a mais para Juazeiro). 

Embora os valores médios da EToPM sejam semelhantes constatou-se que o modelo de 

distribuição em Juazeiro foi assimétrico negativo (média < mediana), cujo coeficiente de 

assimetria foi de -0,33 (Tabela 7), enquanto que o modelo de assimetria da EToPM para 

Petrolina foi positivo (média > mediana), com coeficiente assimétrico de 0,38 (Tabela 8).  

Para a curva de distribuição (Curtose) indicou-se o grau de achatamento da 

distribuição da série temporal, através dos respectivos coeficientes. Para Juazeiro o 

coeficiente da Curtose da EToPM foi de 0,305 (>0,263) e para Petrolina foi de 0,264 (>0,263) 

o que denomina as curvas, em ambas as localidades, como platicúrticas, ou seja, curvas mais 

achatadas e com frequência de valores menos concentrados (maior variabilidade). 

 Os desvios padrão da EToPM variaram em torno da média em 11,9 % (Juazeiro) e 

12,4 % (Petrolina), como é observado nas Tabelas 7 e 8 através dos coeficientes de variação 

(CV). A EToPM foi o método de maior CV comparados aos demais para as duas localidades, 

obtendo também a maior amplitude total (cerca de 2,0 mm), exceto para a EToRS (em 

Petrolina) que obteve a maior amplitude (2,25 mm).  Nota-se ainda que o método com menor 

valor variabilidade (CV) foi o da estimativa da EToHS (Tabelas 7 e 8). 
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Figura 33. Box Plot com distribuição média diária por ano, obtida pelos métodos de Penman-

Monteith (EToPM), Hargreaves e Samani (EToHS), Radiação Solar (EToRS), Linacre 

(EToL) e o método do Tanque Classe A, utilizando-se coeficientes de conversão de 

evaporação em ETo proposto por Snyder (EToTCA_S) e Pereira (EToTCA_P), e os 

respectivos intervalos da média ± Desvio Padrão (DP) da EToPM para o perímetro 

irrigado de Mandacaru em Juazeiro, BA, no período de 1976 a 2014. 

 

 

 

Tabela 7. Estatística descritiva da evapotranspiração de referência (ETo), média diária por ano, obtida 

pelos métodos de Penman-Monteith (EToPM), Hargreaves e Samani (EToHS), Radiação 

Solar (EToRS), Linacre (EToL) e o método do Tanque Classe A, utilizando-se 

coeficientes de conversão de evaporação em ETo proposto por Snyder (EToTCA_S) e 

Pereira (EToTCA_P), para o perímetro irrigado de Mandacaru em Juazeiro, BA, no 

período de 1976 a 2014. 

 

 
Média Med Assimetria DP CV (%) Curtose Min Máx AT 

EToPM 4,58 4,64 -0,33 0,54 11,9 0,305 3,59 5,52 1,93 

EToTCA_P 3,89 3,86 0,36 0,27 7,0 0,226 3,38 4,64 1,26 

EToHS 5,12 5,08 0,46 0,26 5,1 0,259 4,65 5,70 1,05 

EToRS 5,14 5,22 -0,42 0,54 10,5 0,327 4,21 6,05 1,85 

EToL 5,20 5,30 -0,56 0,52 10,0 0,307 4,22 6,05 1,83 

EToTCA_S 6,01 6,00 0,12 0,38 6,3 0,258 5,30 7,06 1,77 

Med – Mediana; DP – Desvio Padrão; CV – Coeficiente de Variação; Mín. – Mínimo; Máx. – Máximo; AT – 

Amplitude Total. 
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Figura 34. Box Plot com distribuição média diária por ano, obtida pelos métodos de Penman-

Monteith (EToPM), Hargreaves e Samani (EToHS), Radiação Solar (EToRS), Linacre 

(EToL) e o método do Tanque Classe A, utilizando-se coeficientes de conversão de 

evaporação em ETo proposto por Snyder (EToTCA_S) e Pereira (EToTCA_P), e os 

respectivos intervalos da média ± Desvio Padrão (DP) da EToPM para o perímetro 

irrigado de Bebedouro em Petrolina, PE, no período de 1976 a 2014. 

 

 

 

Tabela 8. Estatística descritiva da evapotranspiração de referência (ETo), média diária por ano, obtida 

pelos métodos de Penman-Monteith (EToPM), Hargreaves e Samani (EToHS), Radiação 

Solar (EToRS), Linacre (EToL) e o método do Tanque Classe A, utilizando-se 

coeficientes de conversão de evaporação em ETo proposto por Snyder (EToTCA_S) e 

Pereira (EToTCA_P), para o perímetro irrigado de Bebedouro em Petrolina, PE, no 

período de 1976 a 2014. 

 

 
Média Med Assimetria DP CV (%) Curtose Mín. Máx. AT 

EToPM 4,49 4,41 0,38 0,56 12,4 0,264 3,52 5,58 2,06 

EToTCA_P 3,64 3,61 0,42 0,23 6,3 0,287 2,94 4,14 1,20 

EToL 4,95 4,83 0,75 0,49 9,9 0,273 4,07 5,92 1,84 

EToHS 5,07 5,03 0,45 0,27 5,4 0,312 4,37 5,68 1,31 

EToRS 5,10 5,15 -0,21 0,60 11,8 0,277 4,14 6,39 2,25 

EToTCA_S 5,59 5,61 -0,13 0,35 6,3 0,287 4,65 6,19 1,54 

Med – Mediana; DP – Desvio Padrão; CV – Coeficiente de Variação; Mín. – Mínimo; Máx. – Máximo; AT – 

Amplitude Total. 
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 Para analisar o comportamento da ETo interdecadais, foram calculadas as médias 

pelos diferentes métodos nos perímetros irrigados de Juazeiro e Petrolina, cujas 

representações gráficas são verificadas nas Figuras 35 e 36. Evidencia-se um decréscimo em 

escala decadal da EToPM, tanto em Juazeiro quanto em Petrolina, da década 1 (1976 a 1985) 

até a década 3 (1996 a 2005), e um acréscimo na década 4 (2006 a 2014, nove anos), 

acréscimo este mais acentuado em Petrolina.  

Os métodos de ETo que utilizaram a evaporação do Tanque Classe A (EToTCA_P e 

EToTCA_S) não apresentaram graficamente tendências na série, por décadas, pelo contrário, 

houve aumento seguido de diminuição de forma intercalada. As médias, por décadas da 

EToRS e da EToL, assemelharam-se às médias da EToPM, diminuindo-se até a década 3 

seguido de um aumento na década 4, exceto em Juazeiro, em que a EToL continuou a 

diminuir na quarta década. Houve para a EToHS (Juazeiro) um comportamento reverso, em 

relação à EToPM, com um aumento da década 2 (1986 a 1995) à década 4. 

 Diante do exposto houve a necessidade de aplicação da Análise de Variância 

(ANOVA) para permitir avaliar se há valores médios diários, por décadas, com diferenças 

significativas, para os métodos da ETo nos perímetros irrigados de Juazeiro (Figura 35) e 

Petrolina (Figura 36). Os pressupostos para a ANOVA de: normalidade, independência e 

homocedasticidade foram calculados pelos respectivos testes: Shapiro-Wilk, Durbin-Watson e 

Bartlett utilizando significâncias estatísticas de 5 a 0,1%. Em seguida, verificou-se a diferença 

entre as médias diárias, das décadas, através do teste de Tukey com 95% de confiança. 

 Os métodos, em análise, das estimativas de ETo (para Juazeiro) (Figura 35) obtiveram 

distribuição de normalidade (Shapiro-Wilk), independência (Durbin-Watson) e variância 

constante (Bartlett) com 5%, 1% ou 0,1% de significância. A EToPM, EToTCA_P, EToRS e 

EToL (Juazeiro) obtiveram diferenças significativas entre as décadas, verificada através da 

ANOVA (p-valor <0,05), sendo identificadas diferenças, em sequência, entre as décadas 2 e 3 

com uma diminuição respectivamente de: 0,64 mm; 0,4 mm; 0,66 mm e 0,51 mm, detectado 

pelo teste de Tukey (p-valor <0,05). A ANOVA não identificou diferenças entre as médias 

diárias das décadas para a EToTCA_S comprovada também pelo teste de Tukey. 

 Para a EToHS a diferença significativa detectada pelo teste da ANOVA e confirmada 

pelo teste de Tukey foi para a média da década 4 em relação as médias das décadas 1, 2 e 3 

(p-valor <0,01), com diferenças médias consecutivas de 0,5 mm, 0, 54 mm e 0,35 mm. 
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Figura 35. Médias diárias, por décadas, da Evapotranspiração de referência, estimada pelo método de 

Penman-Monteith (EToPM), Hargreaves e Samani (EToHS), Radiação Solar (EToRS), 

Linacre (EToL) e o método do Tanque Classe A, utilizando-se coeficientes de conversão de 

evaporação em ETo proposto por Snyder (EToTCA_S) e Pereira (EToTCA_P), e os 

respectivos intervalos da média ± Desvio Padrão (DP) da EToPM no perímetro irrigado de 

Mandacaru em Juazeiro, Bahia, no período de 1976 a 2014. 

 

  

Para o perímetro irrigado de Petrolina (Figura 36) a EToPM, EToRS e EToL houve 

diferença entre as médias decadais (ANOVA) (p-valor <0,05). Observa-se graficamente que 

houve diminuição da década 1 a década 4, entretanto a diferença só foi significativa a 5% 

(teste de Tukey), de forma sequenciada de década 2 a 3 (diminuiu 0,64 mm) e da década 3 a 4 

(aumentou 0,66 mm), para a EToPM.  

Para a EToRS a significância de 5% na diferença média foi entre as décadas 2 a 3 

(diminuiu 0,69 mm). A EToL indicou aumento de 0,76 mm entre a década de 3 a 4 com 

confiança estatística de 95%. Os métodos calculados pela evaporação do Tanque Classe “A” 

(EToTCA_P, EToTCA_S) e para a EToHS não foi identificado diferença significativa entre 

as médias pela ANOVA ao nível 1%, confirmado pelo teste de Tukey.  

Ao aplicar os testes de normalidade (Shapiro-Wilk), independência (Durbin-Watson) e 

variância constante (Bartlett) com 5%, 1% ou 0,1% de significância, nos dados de ETo, em 

Petrolina, verificou-se que os pressupostos foram atendidos, exceto o de independência para a 

EToPM, EToHS e EToRS, com significância estatística (p-valor <0,001). 
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Figura 36. Médias diárias, por décadas, da Evapotranspiração de referência, estimada pelo método de 

Penman-Monteith (EToPM), Hargreaves e Samani (EToHS), Radiação Solar (EToRS), 

Linacre (EToL) e o método do Tanque Classe A, utilizando-se coeficientes de conversão de 

evaporação em ETo proposto por Snyder (EToTCA_S) e Pereira (EToTCA_P), e os 

respectivos intervalos da média ± Desvio Padrão (DP) da EToPM no perímetro irrigado de 

Bebedouro em Petrolina, Pernambuco, no período de 1976 a 2014. 

 

 

 

Destaca-se que tanto no perímetro de Juazeiro quanto o de Petrolina os valores 

interdecadais da EToPM ocorreram dentro da média±DP da série climatológica (976 a 2014). 

E não deve ser desconsiderado que as médias entre as décadas ocorreram dentro do esperado 

(média±DP), embora tenha havido uma diminuição persistente, que é sugerido neste trabalho 

devido a expansão de áreas com culturas irrigadas, a construção da Barragem de Sobradinho, 

no final da década de 1970 e a diminuição da radiação solar (1976 a 2004), que em conjunto 

contribuíram para o aumento da umidade relativa do ar (1976 a 2004), para as duas 

localidades. Não podendo ser descartado também a contribuição da diminuição da velocidade 

do vento para a EToPM, que foi significativa a 5%. 

Na Tabela 9, têm-se os resultados das análises de tendência (Mann-Kendall), detecção 

do início da tendência (Mann-Whitney) e a respectiva magnitude (Sen) para as séries anuais 

dos métodos de ETo. Em termos comparativos, verificou-se que houve diminuição 

estatisticamente significativa (EToPM e EToRS) com confiança de 95%,  tendências estas 
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iniciadas a partir de 1996. A magnitude diferiu, em Juazeiro obteve diminuição de 14,5 

mm.ano
-1

 e Petrolina diminuiu 7,7 mm.ano
-1

, em média. Para Juazeiro o método de maior 

magnitude na tendência da ETo foi o da EToPM e em Petrolina, o da EToRS. A EToL obteve 

decréscimo significativo a 1% (Juazeiro), entretanto não foi observado o mesmo para 

Petrolina, que teve um sutil aumento na EToL em função de na última década (como 

mostrado na Figura 36) ter havido um aumento no valor desta variável. 

Não houve tendência significativa da ETo pelo método do TCA, para as duas 

localidades. Destaca-se o método da EToHS, que obteve aumento nas duas localidades, sendo 

significativo a 1% em Juazeiro, ou seja, o método demonstrou discordância em magnitude e 

na oscilação/tendência com o método padrão (EToPM). Esses resultudados estão de acordo 

com os resultados encontrados por Tagliaferre et al. (2010) e Tagliaferre et al. (2012b) que ao 

compararem a EToPM com diferentes métodos verificaram, para o estado da Bahia, que a 

ETo pelo método de Hargreaves e Samani se destacou como sendo o pior. 

 

Tabela 9. Tendências (Mann-Kendall) com os respectivos inícios e magnitudes da ETo estimada 

pelo método de Penman-Monteith (EToPM), Hargreaves e Samani (EToHS), Radiação 

Solar (EToRS), Linacre (EToL) e o método do Tanque Classe A, utilizando-se 

coeficientes de conversão de evaporação em ETo proposto por: Snyder (EToTCA_S) e 

Pereira (EToTCA_P), para perímetros irrigados de Mandacaru em Juazeiro, BA e de 

Bebedouro em Petrolina, PE, no período de 1976 a 2014. 

Juazeiro, BA. Petrolina, PE. 

Métodos 
Teste Z 

(TMK) 

Tendência/ 

Início (ano) 
Sen  Teste Z 

Tendência/ 

Início (ano) 
Sen 

EToPM -5,00*** Neg./1996 -14,5  -2,69** Neg./1996 -7,7 

EToRS -3,82*** Neg./1996 -12,4  -2,44** Neg./1996 -9,8 

EToHS 4,20*** Pos./2000 6,1  0,80 - / - 1,2 

EToL -5,05*** Neg./1999 -13,8  0,41 - / - 1,1 

EToTCA_S -0,55 - / - -1,1  -0,27 - / - -0,3 

EToTCA_P -0,70 - / - -1,0  1,40 - / - 1,8 

**5% de significância; ***1% de significância. Neg. = Negativa; Pos.= Positiva. 

 

 

  Os resultados observados da Tabela 9 (tendências) são reflexos das variáveis 

envolvidas no cálculo da estimativa da ETo. Aparentemente é o que ocorre com o método da 

EToHS, que só utiliza dados de temperatua e radiação extra-terrestre, desconsiderando a 

umidade relativa e a radiação global. Essas duas últimas variáveis são muito correlacionadas 

com a EToPM, estando entre as três de maior correlação nos perímetros irrigados de Juazeiro 

e Petrolina, como já foi evidenciado na Tabela 5. Por isso deve-se ter precaução ao selecionar 
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o método de estimativa da ETo, de acordo com as variáveis utilizadas pelo mesmo, uma vez 

que quanto menor correlacionadas essas variáveis estiverem com a EToPM num determinado 

local, maior será o risco de erro. 

 As correlações anuais entre os valores de EToPM e os estimados pelos demais 

métodos, para as duas localidades, obtiveram comportamentos distintos, alguns métodos com 

correlação muito alta (EToRS e EToL) e outro com correlação negativa a ausente (EToHS), 

cuja configuração gráfica de dispersão com os valores de correlação (r) são contemplados nas 

Figuras 37 e 38, para perímetros irrigados de Juazeiro, BA e Petrolina, PE, respectivamente.  

 

Figura 37. Matriz de dispersão (direita) e valores de correlação (esquerda) da ETo, em mm/dia/ano, 

estimada pelos métodos Penman-Monteith (EToPM), Hargreaves e Samani (EToHS), 

Radiação Solar (EToRS), Linacre (EToL) e o método do Tanque Classe A, utilizando-se 

coeficientes de conversão de evaporação em ETo proposto por: Snyder (EToTCA_S) e 

Pereira (EToTCA_P), para o perímetro irrigados de Mandacaru em Juazeiro, BA, no 

período de 1976 a 2014. 
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Figura 38. Matriz de dispersão (direita) e valores de correlação (esquerda) da ETo, em mm/dia/ano, 

estimada pelos métodos Penman-Monteith (EToPM), Hargreaves e Samani (EToHS), 

Radiação Solar (EToRS), Linacre (EToL) e o método do Tanque Classe A, utilizando-se 

coeficientes de conversão de evaporação em ETo proposto por: Snyder (EToTCA_S) e 

Pereira (EToTCA_P), para o perímetro irrigado de Petrolina, PE, período: 1976 a 2014. 

 

 

 

Observou-se (Figuras 37 e 38) que o método da Radiação Solar foi o que obteve maior 

grau de correlação, com 0,96 em Juazeiro, BA e com 0,98 em Petrolina, PE, correlação esta 

quase perfeita. Ressalta-se que não ocorreram grandes dispersões da EToRS dos dados ao 

redor da linha de tendência, isso demonstra que os valores obtidos por esses métodos estão 

bem correlacionados com os do método de Penman-Monteith – FAO 56 (EToPM). 

Porém, o pior método (EToHS) se comportou com uma correlação, apesar de fraca, de 

maneira inversa ao que se esperaria de um bom método, com r= -0,27 (Juazeiro), e uma 

ausência de correlação em Petrolina (r=0,05), para os dados anuais, evidenciando-se que este 

método não concorda com o método padrão (EToPM). 
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As análises estatísitcas propostas por Willmott et al. (1985) (índice de exatidão ou 

concordância - “D” e o Erro Médio Absoluto – EMA), assim como o coeficiente de 

determinação (R²) a correlação (r) e o índice de desempenho dos métodos em questão (“c”), 

as respectivas variáveis utilizadas para cada método e o modelo de regressão linear (quando 

atendeu os pressupostos estatísticos) são identificados na Tabela 10, em ordem decrescente 

dos índices de desempenhos (“c”) dos métodos de estimava da ETo em relação à EToPM.  

 

Tabela 10. Avaliação do desempenho dos métodos para a estimativa da Evapotranspiração de 

referência (ETo) diária, estimada pelos métodos: EToRS, EToHS, EToL e pelo método do 

Tanque Classe A com diferentes coeficientes de conversão de evaporação em ETo proposto 

por Snyder (EToTCA_S) e por Pereira (EToTCA_P), comparados ao método padrão 

(EToPM-FAO) nos perímetros irrigados de Mandacaru em Juazeiro, BA e de Bebedouro em 

Petrolina, PE, no período de 1976 a 2014. 

 

Métodos Juazeiro, BA. 

 
D EMA R² r c 

Variáveis 

Meteorológicas 

Regressão Linear 

EToRS 0,79 0,57 0,93 0,96 
0,76 

(M. Bom) 
Tm, v, UR, Rs, PA Y = -0,400 + 0,968x 

EToL 0,77 0,62 0,72 0,85 
0,66 

(Bom) 
Tm, To, Tx, Tn Y = -0,003 + 0,881x 

EToTCA_P 0,52 0,72 0,17 0,41 
0,21 

(Péssimo) 
ECA, v, UR - 

EToTCA_S 0,38 1,43 0,12 0,35 
0,13 

(Péssimo) 
ECA, v, UR - 

EToHS 0,38 0,66 0,07 0,27 
0,10 

(Péssimo) 
Tx, Tn, Tm, Qo - 

 Petrolina, PE. 

Métodos 
D EMA R² r c 

Variáveis 

Meteorológicas 

Regressão Linear 

EToRS 0,79 0,62 0,96 0,98 
0,77 

(M.Bom) 
Tm, v, UR, Rs, PA Y = -0,124 + 0,903x 

EToL 0,76 0,47 0,65 0,81 
0,62 

(Mediano) 
Tm, To, Tx, Tn Y = -0,06 + 0,919x 

EToTCA_P 0,44 0,87 0,05 0,41 
0,18 

(Péssimo) 
ECA, v, UR - 

EToTCA_S 0,41 1,11 0,06 0,25 
0,10 

(Péssimo) 
ECA, v, UR - 

EToHS 0,47 0,64 0,00 0,05 
0,02 

(Péssimo) 
Tx, Tn, Tm, Qo - 

Tx – temperatura máxima, Tn – temperatura mínima, Tm – temperatura média, To – temperatura do ponto de 

orvalho, v – vel. Vento, UR – umidade relativa do ar, Rs – radiação solar global, PA – pressão atmosférica, Qo – 

radiação extra terrestre, ECA- evaporação da água no tanque Classe A. 
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Para Juazeiro, os métodos de estimativa da ETo baseados na radiação solar e Linacre 

superestimaram a ETo padrão (EToPM-FAO 56) em 12,40 e 11,7%, com EMA de 0,57 e 0,62 

mm.dia
-1

 e respectivamente obtiveram altos R²(0,93 e 0,72), “r” (0,96 e 0,85). Esses métodos 

foram os que apresentaram o melhor desempenho em relação aos demais, destacando-se o 

método da EToRS com maior valor de “c” (0,76) seguido da EToL (0,66) cujas classificações 

dos desempenhos (CAMARGO & SENTELHAS, 1997) são: “Muito bom” e “Bom”. Os 

resíduos da EToPM versus EToRS e EToPM versus EToL foram testados de acordo com: 

normalidade (Shapiro-Wilk), independência (Durbin-Watson) e homocedasticidade (Breusch-

Pagan), sendo validados com significância estatística de 5 e/ou 0,1%.  

Em seguida determinou-se a regressão linear para a EToRS (EToPM = -0,40 + 

0,968.EToRS) e para a EToL (EToPM = -0,003 + 0,881.EToL). Os coeficientes angulares, 

para os dois métodos, foram significativos a 5%. Para os demais métodos (EToTCA_P, 

EToTCA_S e EToHS), em Juazeiro, obtiveram correlação fraca e/ou ausente, baixo índices de 

concordância e desempenho péssimo, portanto não foi estabelecido o modelo de regressão. 

Para o perímetro irrigado de Petrolina, também foram destaques a EToRS e EToL, 

nesta ordem, e apresentaram superestimativa à EToPM de 13,8 e 13%, com EMA de 0,62 e 

0,47 mm.dia
-1

; R² de 0,96 e 0,65; “r” de 0,98 e 0,81; “c” de 0,77 (desempenho Muito Bom) e 

0,62 (desempenho mediano). Para esses métodos (EToRS e EToL), em Petrolina, também 

foram verificados: normalidade (Shapiro-Wilk), independência (Durbin-Watson) e 

homocedasticidade (Breusch-Pagan), em relação à EToPM, cujos pressupostos foram 

satisfeitos com significância estatística de 5 e/ou 0,1%, com ressalva para os resíduos da 

EToPM x EToRS (Petrolina), que foram dependentes a 1% de significância. A regressão 

linear foi estabelecida para a EToRS (EToPM = -0,124 + 0,903.EToRS) e para a EToL 

(EToPM = -0,06 + 0,919.EToL), cujos coeficientes angulares, foram significativos a 5%. 

Comparando-se métodos de estimativas da ETo no NEB, diversos autores encontraram 

melhor desempenho para a EToRS, corroborando com os resultados apresentados neste 

trabalho, dentre os quais, cita-se os resultados encontrados por Sousa et al. (2009) em 

perímetros irrigados de Sergipe; Tagliaferre et al. (2010) nas condições climáticas de 

Eunápolis, BA; por  Cavalcante Junior et al. (2011) em Mossoró, RN; por Tagliaferre et al. 

(2012b) em Anagé, Piatã e Ilhéus (na Bahia); por Chagas et al. (2013) em Rio Real (BA); por 

Silva et al. (2014) em Petrolina, PE. Alguns desses autores também analisaram o método da 

EToL e o recomendaram, como um bom método de estimativa (SILVA et al., 2014); 

(BEZERRA et al., 2014). Enquanto a EToHS como o pior, entre os métodos (ALMEIDA et 

al., 2010); (TAGLIAFERRE et al., 2012b); (CHAGAS et al., 2013). 
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CONCLUSÕES 

 

Diante dos resultados apresentados neste trabalho conclui-se que a ETo (nos perímetros 

irrigados de Juazeiro e Petrolina) nos meses de outubro e junho foram os que registraram 

respectivamente o maior valor (5,6 mm.dia
-1

) e menor valor (4,0 mm.dia
-1

) de ETo 

(considerando-se o modelo de estimativa padrão-FAO). Destaca-se que a estação da 

primavera é o período em que a perda de água por ETo é em média maior (5,4 mm.dia
-1

), e, 

consequentemente a necessidade por demanda de água nos perímetros irrigados de Juazeiro, 

BA e Petrolina, PE aumenta, por ser essa a estação menos chuvosa. 

Foi identificado que o comportamento da ETo nos perímetros irrigados de Juazeiro e 

Petrolina são estatisticamente semelhantes em escalas mensal, sazonal e anual. Verificou-se 

que a série temporal anual da EToPM, no período de 1976 a 2014, decresceu 

significativamente com magnitude de 14,5 mm (Juazeiro) e 7,7 mm (Petrolina) ao ano, com 

início para ambas as localidades em 1996, isso deveu-se principalmente ao aumento da 

umidade relativa do ar, e da diminuição da radiação solar global e da velocidade do vento. 

Em termos mensais identificou-se que houve tendência significativa decrescente da 

EToPM, em 10 meses, para Juazeiro (março a dezembro), e em 5 meses (julho a novembro), 

para Petrolina, o que culminou, em termos sazonais, o perímetro irrigado de Juazeiro 

apresentou em média, diminuição significativa da ETo nas quatro estações do ano, com início 

de tendência no ano de 1996 (verão e primavera) e no de 1999 (outono)  enquanto que o de 

Petrolina só apresentou tendência no inverno e primavera, a partir dos anos de 1983 e 1996, 

respectivamente. 

Sugere-se que em Juazeiro, BA e Petrolina, PE ao ser encontrada limitações de 

estimativa da EToPM, devido ao grande número de variáveis necessárias no cálculo, pode-se 

utilizar métodos mais simplificados como o da Radiação Solar (EToRS) e/ou o método mais 

simples como o de Linacre (EToL) (ajustando-se a reta de regressão), cujos os métodos foram 

respectivamente os que obtiveram melhores desempenhos, devendo-se utilizar as seguintes 

equações de regressão linear: EToPM = -0,40 + 0,968(EToRS) ou EToPM = -0,003 + 

0,881(EToL). 
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