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Introdução

Atualmente, a discussão sobre a agricultura familiar 
vem ganhando legitimidade social, política e acadêmica 
no Brasil, passando a ser utilizada com mais freqüência 
nos discursos dos movimentos sociais rurais, pelos 
órgãos governamentais e por segmentos do pensamento 
acadêmico [1]. Esta fatia da população que dependente 
da agricultura familiar, especialmente em regiões semi-
áridas, necessita de esclarecimento no tocante a o 
correto manejo da agricultura irrigada, visto que os 
recursos hídricos nesta região são escassos e limitantes 
à produtividade. Dentro deste contexto a universidade 
deve atuar como agente de difusão do conhecimento. 

Segundo Mantovani et al. [2] o manejo da irrigação 
faz parte de um conjunto de técnicas utilizadas para 
garantir a produção econômica de determinada cultura 
com adequados manejos dos recursos naturais. Dentro 
deste contexto, os métodos evaporimétricos para a 
estimativa da Evapotranspiração de Referência se 
destacam pela praticidade [3].

Os autores objetivaram comparar o desempenho 
entre dois métodos evaporimétricos na estimativa da 
evapotranspiração de referência a partir do 
monitoramento realizado por uma aluna do ensino
fundamental, co-autora deste trabalho, da Escola 
Henrique Monteiro Leite, Pesqueira-PE.

Material e métodos

A. Área de estudo

O distrito de Mutuca, Pesqueira-PE, tem sido alvo de 
ações de extensão na divulgação de práticas 
conservacionistas e correto manejo do perímetro 
irrigado; como fruto dessas ações há a participação 

popular no monitoramento dos equipamentos 
desenvolvidos pela universidade.  

A microrregião caracteriza-se por apresentar um 
clima que, segundo a classificação Koeppen, é semi-
árido muito quente tipo estepe, sujeito a chuvas 
torrenciais e acentuada irregularidade no regime
pluviométrico, com um período chuvoso variando de 4 
a 5 meses de duração (março a julho) onde, em termos 
de distribuição percentual, pode-se dizer que 75 a 80% 
da precipitação acontece no período da quadra chuvosa 
e apenas de 20 a 25%, no período seco. A precipitação 
média anual é de cerca de 630mm para a estação 
pluviométrica de Jataúba [4].

A. Equipamentos utilizados

Para o monitoramento da evapotranspiração de 
referência foram adotados dois métodos: Tanque 
Simplificado, segundo Santos et al. [5], e o Tanque 
Classe “A”-FAO. Adicionalmente, para o 
monitoramento da evapotranspiração em dias chuvosos,
utilizou-se um pluviômetro alternativo confeccionado 
com material de garrafa pet.

O método do tanque simplificado é similar ao do 
Tanque Classe A-FAO, empregando-se para o mesmo a 
equação 1:

                                           (1)

Onde: ET0 - evapotranspiração e referência, em 
gramado, mm.dia-¹; Kp - coeficiente do tanque, e ECA 
– evaporação observada no Tanque Classe A, mm.dia-¹. 
O diferencial deste método é o material de baixo custo 
e a acessibilidade dos materiais envolvidos em sua 
construção. O método constitui-se em: um tambor 
metálico de 200 L, cortado transversalmente ao meio, 



com dimensões de 0,435 m de altura e 0,57 m de 
diâmetro, sendo a leitura realizada diretamente em um 
paquímetro acoplado a um poço tranqüilizador [5]. Na 
borda do tanque simplificado foi instalado um 
pluviômetro alternativo de garrafa Pet a fim de 
quantificar a precipitação e, desta forma, avaliar melhor 
a evaporação em dias chuvosos. No referido estudo 
utilizou-se o coeficiente do Tanque Classe A-FAO de 
0,75 [6]. Para o Tanque simplificado optou-se pela 
relação proposta por Santos et al. [5], Kps=0,81 Kp, 
em que Kps é o coeficiente do tanque simplificado, e 
Kp é o coeficiente do Tanque Classe A.

B. Monitoramento da Evaporação

O monitoramento da evaporação foi realizado por 
Rosenilda Marta de Souza Silva e Carla Edivânia da 
Silva Santos, respectivamente, aluna do nono ano e 
professora do ensino fundamental da Escola Henrique 
Monteiro Leite do distrito de Mutuca, Pesqueira-PE.

C. Análise estatística

A análise estatística foi realizada para o período 
compreendido entre janeiro e agosto de 2009. Por
regressão linear, foram considerados os seguintes 
indicadores estatísticos: precisão – coeficiente de 
correlação “r” e exatidão – índice de concordância “d” 
introduzido por [7]. A precisão é dada pelo coeficiente 
da correlação, que indica o grau de dispersão dos dados 
obtidos em relação à medida, ou seja, o erro aleatório. 
O índice de concordância de Willmott mede a 
dispersão dos dados em relação à reta 1:1, isto é, mede 
a exatidão dos valores estimados em relação aos 
medidos, descrito como:

                                       (2)

Em que: d – índice de concordância ou ajuste; Pi –
evapotranspiração de referência obtida pelo método 
considerado, mm.dia-1; Oi – evapotranspiração de 
referência obtida pelo método padrão, mm.dia-1; e O –
média dos valores de ET0 obtida pelo método padrão, 
mm.dia-1. 

Resultados e Discussão

A Figura 1 apresenta a reta de regressão com o 
coeficiente de correlação e índice de concordância de 
Willmott, obtidos entre valores estimados de ET0 pelos 
Tanques classe A e simplificado no período de janeiro 
a agosto de 2009. O elevado valor de “r” indica que a 
reta representa com precisão os dados estimados e o 
índice de concordância de 0,909 traduz a baixa 

dispersão dos dados em relação a reta 1:1, indicando 
uma alta exatidão entre os valores estimados pelos dois 
tanques. Valores de “d” e “r” próximos aos 
encontrados neste trabalho foram apresentados por 
Santos et al. [5] que, em um período de três meses 
(novembro de 2003 a dezembro de 2004), avaliou, em 
uma área experimental próxima, Vale Nossa Senhora 
do Rosário, o desempenho do tanque simplificado em 
comparação ao método lisimétrico.

A tabela 1 apresenta os valores médios de 
evapotranspiração de referência para os meses 
monitorados. Observa-se que houve baixa variação da 
evapotranspiração e que o período chuvoso está 
compreendido entre os meses de Maio a Agosto, onde 
se encontram os menores valores de ET0.

Ressalta-se ainda a competente participação da aluna 
do ensino fundamental, Carla Edivânia da Silva Santos, 
no monitoramento da precipitação e evapotranspiração 
de referência, variáveis essenciais ao manejo da 
irrigação.

Recomenda-se o uso do Tanque Simplificado para o 
manejo alternativo da irrigação.
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Tabela 1. Valores médios da Evapotranspiração de referência (mm) para os meses monitorados.

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto

Tanque Classe “A” 5,93 4,42 4,31 3,69 3,21 2,67 2,78 2,82

Tanque Simplicidado 5,49 4,44 5,21 4,37 3,93 3,12 2,94 2,82



Figura 1. Procedimento de leitura do paquímetro do Tanque Simplificado (A) e Tanque Classe “A” (B).

Figura 2. Regressão linear simples com o índice de concordância de Willmott.

A B


