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RESUMO: O conhecimento da evapotranspiração de referência pode ser entendida como a base de 

desenvolvimento de um determinado local pois que a partir desse pode-se endereçar diversos 

aspectos relacionados com a gestão planejamento dos recursos hídricos, irrigação, meio ambiente e 

demais objetivos inerentes com o uso de água da forma racional. Este processo pode ser 

considerado de carácter inerente dado que algumas regiões de países em via de desenvolvimento 

dispõe escassez de estudo nessa área. Entretanto, foram usados vários métodos de Thornthwaite, 

Priestley-Taylor e Hargreaves-Samani na estimação de ETo comparados com o método padrão 

Penman-Monteith usando o software SEVAP nos dados extraidos num período de 16 anos da série 

histórica do Instituto de Meteorologia Automática do Aeroporto de Vilankulo em Moçambique. O 

método usado como padrão foi o Penman-Monteith e comparado com os restantes métodos usando 

as bases estatisticas tais como o coeficiente de determinação (r
2
), estatística descritiva e coeficientes 

de correlação de Pearson. O método de Priestley-Taylor mostrou uma superestimação enquanto o 

método de Hargreaves-Samani mostrou a subestimação em relação ao método padrão. 

Palavras-Chave: SEVAP, Evapotranspiração, Vilankulo, coeficiente de determinação. 

 

ABSTRACT: The knowledge of the reference evapotranspiration can be regarded as the basis for 

developing of a particular location which from this one can be addressed various aspects of the 

planning and water management, irrigation, environment resources and other inherent objectives for 

using water rationally. This process can be considered inherent character as some of regions in 

developing countries are facing water shortage as much as none study in this area were carried out. 

However, some computational methods were used to predict reference evapotranspiration in 

Mozambique such as Thornthwaite, Priestley-Taylor and Hargreaves-Samani compared with the 

standard method of Penman-Monteith by using SEVAP software on data extracted on a 16-year 

period (1990-2006) at the Automatic Meteorological Institute Airport of Vilankulo in Mozambique. 

The standard method used in this paper was compared with other methods by using the statistics 

bases such as the coefficient of determination (r
2
), descriptive statistics and Pearson correlation 

coefficients. The Priestley-Taylor method showed an overestimation while Hargreaves-Samani 

method showed underestimation compared to the standard method. 
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1. INTRODUÇÃO 

O clima de Moçambique é diversificado apresentando as duas estações do ano (época chuvosa e 

seca) e sendo extremos em alguns locais do país. O país vive com base na Agricultura (cerca de 

80% da extensão total abrangida) onde a prática da irrigação é o ponto fulcral para a rentabilidade 

das suas culturas e consequentemente à subsistência das famílias que vivem na base dessa atividade. 

Na agricultura, informações quantitativas da evapotranspiração são de grande importância na 

avaliação da severidade, distribuição e freqüência dos déficits hídricos, elaboração de projetos e 

manejo de sistemas de irrigação e drenagem (SILVA, LEDO, et al., 2012). 

A evapotranspiração é a principal responsável pela perda de água na bacia, e está intimamente 

relacionado com a dinâmica de umidade do solo, recarga de aquíferos e escoamento superficial. 

Além disso, a optimização e conservação dos recursos hídricos estão cada vez mais importante, 

especialmente para a sobre-exploração a que são submetidas (XIMENES, CASTRO, et al., 2015). 

A evapotranspiração é controlada pela disponibilidade de energia, pela demanda atmosférica e pelo 

suprimento de água do solo às plantas (SILVA, MIRANDA, et al., 2005). 

A necessidade de se estimar a evaporação de referência ou evapotranspiração é o fato de ser 

uma ferramenta essencial para a melhor gestão dos recursos hídricos e do meio ambiente bem como 

a economia de água nos reservatórios e a posterior a consciencialização do uso de recursos hídricos 

pelos utilizadores sendo que o abastecimento de água, irrigação das culturas, água para lazer, 

proteção ambiental entre outras desempenham um papel preponderante.  

O conhecimento da evapotranspiração da cultura (ETc) torna-se um fator primordial para o 

planejamento do plantio e manejo dos recursos hídricos, sendo que o correto dimensionamento dos 

projetos de irrigação de culturas agrícolas é de fundamental importância para o uso racional da 

água. Tal dimensionamento pode ser realizado através da identificação da necessidade hídrica da 

cultura determinado pela ETc, a qual é estimada pela evapotranspiração de referência (ETo) e pelo 

coeficiente da cultura (MUNHOZ, OLIVEIRA, et al., 2011). 

A evapotranspiração (ET) pode ser obtida por diversas formas dentre elas a direta (por 

lisímetros com diferentes tipos e balanço hídrico no solo) e a indireta (uso de diferentes métodos de 

previsão e/ou estimativas tais como o modelo de Penman, Jensen-Haisen, Priestley-Taylor, 

Hargreaves-Samani, Linacre, Makkink, Thornthwaite, Blaney-Criddle, entre outros). Também pode 

ser usado os evaporímetros tais como tanque de evaporação (Classe A) e atmometro modificado 

(MOURA, 2009). 

Em Moçambique quase que é inexistente o estudo e análise da estimativa da evapotranspiração 

por causa de indisponibilidade de dados e também de poucas estações pluviométricas e 

pluviográficas devido a questões políticas-militares que assolaram o pais durante muito tempo.  

O método padrão para cálculo da ETo é o de Penman-Monteith-FAO56, pois apresenta maior 

precisão em relação ao outros métodos, devido a maior utilização de variáveis meteorológicas 

(NEVES, OLIVEIRA, et al., 2011).  

O objetivo desse trabalho foi avaliar e analisar o desempenho de métodos empíricos na 

estimação da evapotranspiração de referência em Moçambique e compará-las com o método padrão 

Penman-Monteith-FAO-56 (universalmente aceite e usado) para as condições climáticas do país. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Os dados meteorológicos foram obtidos na Estação Meteorológica automática do Aeroporto 

Internacional de Vilankulo gerida pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INAM) no Município de 

Vilankulo com as seguintes coordenadas geográficas: -22.3620384 S de Latitude e 35.1268781 E de 

Longitude, Altura igual a 64 m, localizada a norte da província de Inhambane no distrito de 

Vilankulo. Para se determinar a ETo foi utilizado o software SEVAP (Sistema de estimativa de 

evapotranspiração) estimando os valores da evapotranspiração de referência nos seguintes métodos: 

Penman-Monteith, Hargreaves-Samani, Thornthwaite e Priestley-Taylor. Este modelo teve como as 



variáveis de entrada temperatura do ar (máxima, média e mínima dependendo de cada método), 

insolação, velocidade do vento e humidade relativa do ar. Esses parâmetros são usados ou 

requeridos pelo SEVAP de modo a obter os resultados da simulação computacional para um 

determinado estudo.  

A tabela 1 demonstra os métodos do programa SEVAP e os seus parâmetros com a finalidade de 

se obter a simulação requerida. 

 

Tabela 1: Parâmetros para estimar a ET em diferentes modelos de Penman-Monteith 

 
Fonte: (Ximenes,et al., 2015) 

 

O modelo de Penman-Monteith considerado padrão e usado a nível internacional para 

determinar ET apresenta cinco métodos (vide a tabela 2) segundo as recomendações de FAO 

expostas no Boletim 56 para a parametização da entrada no modelo na qual nesse trabalho apenas 

foi usado o PM3 pela disposição dos dados encontrados no campo de pesquisa. 

 

Tabela 2: Parâmetros de entrada para estimativa da evapotranspiração de referência (ETo) pelo 

modelo de Penman-Monteith 

Método Parâmetro de Entrada 

PM1 Temperatura máxima, Temperatura mínima, Insolação e Velocidade do vento 

PM2 Temperatura máxima, Temperatura mínima, Insolação, Umidade relativa e Velocidade do 

vento 

PM3 Temperatura média, Umidade relativa, Insolação e Velocidade do vento 

PM4 Temperatura máxima, Temperatura mínima, Insolação, Radiação global e Velocidade do 

vento 

PM5 Temperatura média, Umidade relativa, Saldo de Radiação e Velocidade do vento 

 

Foram recolhidos os dados da precipitação, humidade relativa do ar, temperatura do ar, 

insolação, velocidade do vento para uma série histórica de 30 anos (1979 – 2009) que por sua vez 

apresenta algumas falhas em alguns anos tendo posteriormente sido usado no trabalho os dados da 

série histórica de 16 anos compreendida no período de (1990 – 2006).  

Entretanto, há que realçar o uso dos dados de distrito de Vilankulo por ser considerado um padrão 

nacional com uma série histórica quase completa para o período de estudo em questão dado que em 

Moçambique há uma escassez de informação relativamente à aquisição dos dados hidrológicos por 

causa de diversos fatores tais como as situações politicas-militares que devastaram o país, sócio-

econômicos, falta do pessoal capacitado e outros. A figura 01, ilustra a disponibilidade e a 

decadência das estações pluviométricas e hidrométricas nos últimos anos no território 

moçambicano. 



 
Figura 01: Disponibilidade e funcionabilidade das estações em Moçambique (Fonte: Vaz, 2012) 

 

Esses dados foram reorganizados numa planilha eletrônica tendo sido agrupados conforme 

os anos, meses, tipos de dados e disponibilização dos resultados finais para que pudessem serem 

usados no software SEVAP na determinação do ET conforme a equação de Penman-Monteith e a 

comparação com as outras equações conforme a tabela 03: 

Tabela 3: Indicação dos modelos e as suas equações usadas no SEVAP 

Método Equação 
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2

2

( )900
0.408 ( )

273 10

(1 0.34 )

s
N

e e
R G U

tET
U






  


  

 

Hargreaves-Samani    
0.5

max min0.0023 17.8med aET T T T R    

Priestley-Taylor 
 nET R G




 

 
 

Thornthwaite 
16 10 medT

ET
I

 
  

 
, 

1.51412

1 5

n

n

T
I



 
  

 
  

Onde: Tmed – Temperatura média mensal, I – índice térmico ao longo do período normal, ET – 

Evapotranspiração; RS – Radiação solar (convertida em unidades de água evaporada) ou radiação de 

onda curta [MJ.m
-2

.dia
-1

]; G – fluxo de calor do solo; α – fator de ajustamento (varia entre 1.26 a 

1.35); e – pressão de saturação; ea – pressão atual do vapor; U2 – velocidade do vento a 2.0 m; 





 

 - função da temperatura do ar e do coeficiente psicrométrico; γ – coeficiente psicométrico; 

Ra – radiação extraterrestre 

Para Camargo e Camargo (2000), diz que na análise de regressão podem ser considerados os 

conceitos de precisão, exatidão e confiança na correlação de determinados valores sendo que cada 

um desses items tem as suas características. 

Na Precisão, os valores à observar e analisar são dados pelos coeficientes de correlação (R) ou 

determinação (R
2
) sendo desta feita índices estatísticos que indicam o grau de dispersão (erro 

aleatório). 

Segundo  Ximenes, et al., (2015), o coeficiente de correlação (R) pode ser classificado da seguinte 

forma: R < 0.1 (muito baixo), 0.1 < R < 0.3 (baixo), 0.3 < R < 0.5 (moderado), 0.5 < R < 0.7 (alto), 

0.7 < R
 
< 0.9 (muito alto) e por fim R > 0.9 (quase perfeito). 
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A exatidão refere à aproximação dos dados estimados (verdadeiros ou observados) sendo avaliados 

graficamente pelo afastamento dos pontos existentes no gráfico de regressão em relação à linha reta 

de valores iguais  (CAMARGO e CAMARGO, 2000). 
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Onde: i oX ET estimada pelo método PM-FAO 56 (mm/mês); oX ET


 da média dos valores 

estimados pelo método PM-FAO56; oY ET


 da média dos seus valores testados pelo método 

(mm/mês); i oY ET estimada pelos métodos testados; n –nº de observações; r – coeficiente de 

correlação de Pearson; d – índice de concordância ou ajuste de Willmott. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados usados nesse trabalho foram obtidos na Estação Meteorológica Automática do 

Aeroporto Internacional de Vilankulo num período de 16 anos da série histórica na qual a 

temperatura do ar, umidade relativa e a insolação tiveram um papel fundamental no seu uso no 

software SEVAP na determinação de Evapotranspiração de referência no Municipio de Vilankulo 

onde cerca de 80% da sua área de cobertura é praticamente rural. Desta análise surgem as seguintes 

discussões: 

 

3.1. Análise estatística dos métodos ou modelos em estudo no SEVAP 

Na estimativa da obtenção da evapotranspiração de referência anual usando os dados 

meteorológicos de distrito municipal de Vilankulos (Moçambique) tem-se o seguinte: 

Tabela 03: Evapotranspiração de referência dos métodos em estudo obtidos no SEVAP 

Ano ET –PenMan (mm/ano) ET – Hargreaves (mm/ano) ET – Priestley (mm/ano) 

1990 1841.08 1617.14 1981.52 

1991 1747.47 1595.83 1951.13 

1992 1933.58 1707.61 1932.84 

1993 1812.83 1722.63 1878.52 

1994 1748.18 1714.65 1950.24 

1995 1835.07 1708.16 1918.25 

1996 1813.12 1645.96 1877.87 

1997 1803.01 1660.65 1960.13 

1998 1935.12 1688.56 1962.20 

1999 1823.23 1642.40 1907.95 

2000 1700.40 1651.44 1923.38 

2001 1726.15 1559.36 1928.82 

2002 1770.67 1676.99 2094.03 

2003 1749.52 1594.80 1980.66 

2004 1805.99 1624.34 2002.41 

2005 1759.01 1622.12 2073.88 

2006 1702.21 1629.22 2055.90 

Media 1794.51 1650.70 1963.51 

SD 68.42 47.23 63.08 

CV 3.81 2.86 3.21 

Media Total 1802.91 1802.91 1802.91 



Observando o coeficiente de variação da tabela 03 referente aos modelos em uso pelo software 

SEVAP na determinação de ETo para o distrito de Vilankulos em Moçambique há que se realçar o 

valor baixo e homogêneo (concretamente preciso) para o modelo de Hargreaves-Semani em relação 

aos modelos de Penman-Monteith e Priestley-Taylor. A figura 2 mostra a variabilidade desses 

modelos ao longo de 16 anos da série histórica. Os métodos de PenMan-Monteith e Priestley-Taylor 

apresentam uma variação média próxima entre elas apresentando uma sazonalidade notória sendo 

que o coeficiente de variação do método de Penman-Monteith apresenta um elevado valor em 

relação aos outros métodos. 

 
Figura 02: Valores de ETo anual para o período de 1990 – 2006 obtidos pelos métodos de Penman-

Monteith, Hargreaves e Priestley-Taylor a partir do software SEVAP. 

 

 A figura 02 representa o percurso dos modelos em estudo concebidos pelo SEVAP para área 

municipal de Vilankulo em Moçambique. O método de Priestley-Taylor foi o que apresentou 

valores com certa característica de sazonalibilidade onde superestimam à média total em relação aos 

outros métodos. O método de Hargreaves-Samani apresenta uma certa subestimação da média em 

relação ao método de Penman-Monteith (usado como padrão). 

 

3.2. Regressão e Correlação linear dos dados de ETo 

Na figura 03 estão apresentados os modelos resultantes da regressão linear tendo como base a 

consideração dos métodos de estimativa da Evapotranspiração de referência (ETo) utilizados na 

análise deste estudo e tendo como base o método de Penman-Monteith padronizado pela FAO e 

reconhecido em todo o mundo. O método de Priestley-Taylor ainda se mostra superestimado em 

relação ao método padrão (PM) enquanto o método de Hargreaves-Samani se mostrou subestimado. 

 



 
 

 
Figura 03: Coeficiente de determinação dos métodos Penman-Monteith, Hargreaves-Samani e Priestley-Taylor obtidos pelo SEVAP nos dados 

em estudo e análise.
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3.3. Comparação dos métodos de estimativa de ETo 

A figura 4 apresenta a correlação dos dados mensais médias da série de 16 anos em estudo na qual 

os métodos de Penman-Monteith, Hargreaves-Samani, Priestley-Taylor e Thorntwaite irão ser 

ademostrados. 

 

 
Figura 4: Estimativas de ETo da série histórica com base nas médias mensais. 

A equação de regressão apresentou os piores resultados na determinação de ETo nos métodos de 

Penman-Monteith (R
2
 = 0.004) e Thornthwaite (R

2
 = 0.0119) segundo o coeficiente de 

determinação. O método de Priestley-Taylor se mostrou eficaz e apresentando um melhor resultado 

do coeficiente de determinação (R
2
 = 0.7761) quase se aproximando a unidade. 

 
Figura 5: Comparação dos métodos de ETo 
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A comparação entre os métodos de Hargreaves e Penman-Monteith apresentou um coeficiente de 

determinação maior que a combinação entre o método padrão (Penman-Monteith) e Priestley-

Taylor. O método de Hargreaves-Samani mostrou uma melhor combinação de coeficientes de 

regressão “a” e “b” onde os seus valores (a e b) se aproximaram a zero e a um determinado valor 

maior respectivamente, isto é, o método de Hargreaves-Samani mostrou uma ligeira dispersão em 

torno do método padrão cabendo ser aceite teoricamente comparado com o método da combinação 

de Priestley-Taylor e Penman-Monteith na sua aplicabilidade para o uso da equação de regressão 

com precisão na correção do método em análise.  

 

4. CONCLUSÃO 

O método de Hargreaves demonstrou uma certa eficácia e precisão para a observância dos 

resultados pelo programa SEVAP sendo que foi o método que apresentou algumas falhas devido ao 

simples fato da sua operância. 

O método padrão (Penman-Monteith) apresentou alguns valores baixos de coeficiente de 

determinação mas que poderia ser usado para o seu uso em Moçambique devido às suas 

coordenadas geográficas e condições climatéricas. 

O método de Thornthwaite e Priestley-Taylor apresentaram resultados extremos sendo uma 

ineficiência para o método de Thornthwaite e eficiência para o método de Priestley-Taylor mas que 

se superestimava comparado com o método padrão. 
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