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RESUMO 

 

O conhecimento da evaporação em reservatórios de água permite a possibilidade de 

planejamento de seus usos múltiplos, e tomada de decisão na implantação de políticas de 

uso racional da água. No semiárido brasileiro o processo de evaporação é intenso devido às 

suas condições climáticas. Este trabalho teve por objetivo comparar os comportamentos 

dos modelos de estimativa da evaporação propostos por Linacre (1977), Linacre (1993), 

Thornthwaite (1948), Kholer et al. (1955), Hargreaves e Samani (1985) e Priestley-Taylor 

(1972) com o comportamento do modelo de  Penman (1948), escolhido como padrão, para 

recomendar o modelo que mais se aproxima do mesmo e dependa de menor número de 

variáveis meteorológicas; bem como estimar a evaporação no reservatório Engenheiro 

Armando Ribeiro Gonçalves, utilizando dados climatológicas da estação meteorológica 

automática do INMET em Mossoró, série histórica de 2008 a 2018. Na estimativa da 

evaporação, todos os modelos subestimaram o modelo de Penman (1948) em análise anual 

e mensal, sendo os que mais se aproximaram os modelos Priestley-Taylor (1972) e Linacre 

(1977). Em análise mensal, o modelo de Linacre (1993), foi o que mais se aproximou do 

modelo padrão, tendo menor número de varáveis. A vazão média equivalente decorrente da 

evaporação no reservatório Eng. Armando Ribeiro Gonçalves foi de 8,89 m
3
s

-1
, baseada na 

evaporação estimada pelo modelo de Penman (1948). O modelo de Linacre (1977) pode 

ser recomendado para estimativas anuais da evaporação e o modelo de Linacre (1993)  

pode ser recomendado para estimativas sazonais, para gerenciamento de recursos hídricos 

em regiões semiáridas. 

 

 

Palavras-chave: Evaporação. Condições Climáticas. Modelos de Estimativa. 

Planejamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The knowledge of evaporation in water reservoirs allows the possibility of planning its 

multiple uses, and therefore of decision making in the implementation of rational water use 

policies. In the Brazilian semiarid the evaporation process is intense due to its climatic 

conditions. This paper aims to compare the behaviors of the evaporation estimation models 

proposed by Linacre (1977), Linacre (1993), Thornthwaite (1948), Kholer et al. (1955), 

Hargreaves e Samani (1985) and Priestley-Taylor (1972) with the behavior of the Penman 

(1948), chosen as standard, to recommend the model that most closely approximates it and 

relies on fewer weather variables; as well as estimate the evaporation in the reservoir 

Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves, using climatological data from INMET 

automatic weather station in Mossoró, historical series from 2008 to 2018. In the 

evaporation estimate, all models underestimated the model by Penman (1948) in annual 

and monthly analysis, being those that most closely approximated the Priestley-Taylor 

(1972) and Linacre (1977) models. In monthly analysis, the model of Linacre (1993), was 

the one that came closest to the standard model, having the lowest number of variables. 

The average equivalent vessel resulting from evaporation in the Eng. Armando Ribeiro 

Gonçalves reservoir was 8.89 m
3
s

-1
, based on the evaporation estimated by the Penman 

model (1948)). The Linacre (1977) model can be recommended for annual evaporation 

estimates and the Linacre (1993) may be recommended for seasonal estimates for water 

resource management in semiarid regions. 

 

Palavras-chave: Evaporation. Climatic Conditions. Estimation Models. Planejamento. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O processo de evaporação das águas superficiais é um fenômeno que há muito 

tempo provoca grandes problemas nas regiões áridas e semiáridas. Isso ocorre devido às 

condições climáticas dessas regiões que contribuem veementemente para a intensificação 

deste fenômeno, causando grandes períodos de escassez de água. 

 Na região Nordeste do Brasil está contido 70% da área semiárida do país. Esse 

tipo de clima é caracterizado pelo padrão pluviométrico que varia de 300 a 1000 mm por 

ano (MARENGO et al., 2011). Dentre os estados da região nordeste, o que apresenta maior 

proporção da sua área dentro dessas condições é o Rio Grande do Norte, com 93% de sua 

área dentro da região semiárida, correspondendo a 147 municípios (BRASIL, 2005). 

 O conhecimento da evaporação de reservatórios de água permite a possibilidade 

de planejamento, e por tanto, de tomada de decisão na implantação de políticas de uso 

racional da água. A otimização da gestão do uso da água é imprescindível para que as 

diversas atividades econômicas e o consumo doméstico sejam supridos sem deficiências 

nem perdas desnecessárias. Estimar de maneira eficiente a evaporação é fundamental para 

identificar as variações temporais sobre a necessidade de água para o abastecimento 

humano e para irrigação, para melhorar a alocação dos recursos hídricos, avaliar o efeito 

do uso da água e mudanças no balanço hídrico. 

 Para estimar a taxa de evaporação são comumente utilizados tanques de 

evaporação (evaporímetros) associados à evaporação no corpo hídrico. O tanque Classe A 

é o mais recomendado; no entanto, devida à dificuldade de operação e de instalação, foram 

formulados vários modelos de estimativa baseados em valores empíricos e/ou parâmetros 

meteorológicos. Diante disso fazem-se necessárias pesquisas direcionadas a indicar quais 

modelos são mais adequados de acordo com as condições de cada região. Leitão et al. 

(2013), afirma que modelos fundamentados no balanço de energia, nos processos de 

transferência de massa, balanço hídrico, métodos aerodinâmicos e métodos combinados 

por meio de formulações empíricas ou semiempíricas podem ser utilizados para estimar a 

evaporação. 

 Para Pereira; Villa Nova; Sediyama (1997), pesquisa e experimentos são escassos 

no campo específico da evaporação em reservatórios, além da incontestável carência de 
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informações básicas nas diferentes regiões climáticas do Brasil para atender a diversos 

objetivos. 

 Diante deste quadro, este trabalho objetiva estimar as perdas de água por 

evaporação utilizando os métodos de Penman (1948), Linacre (1977), Linacre (1993), 

Thornthwaite (1948), Kholer et al. (1955), Hargreaves e Samani (1985) e Priestley-Taylor (1972), 

tendo como padrão para fins de comparação o modelo de Penman (1948), por levar em 

consideração diversas variáveis físicas, e demonstrar ser o método que mais se aproxima 

da medida real da evaporação; estimar a vazão equivalente e o volume evaporado de 

acordo com a estimativa de cada método; indicar mais precisamente qual o método 

alternativo proposto pode ser utilizado em substituição ao método padrão na estimativa 

evaporação do reservatório Eng. Armando Ribeiro Gonçalves. 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

 Selecionar um modelo de estimativa de evaporação que mais se aproxime dos 

valores de evaporação obtidos pelo modelo padrão, utilizando o menor número de 

variáveis climatológicas. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Comparar os modelos de estimativa de perdas de água por evaporação proposto 

por, Linacre (1977), Linacre (1993), Thornthwaite (1948), Kholer et al. (1955), 

Hargreaves e Samani (1985) e Priestley-Taylor (1972), comparando-os com o 

modelo de Penman (1948), escolhido como padrão. 

 Estimar a vazão equivalente correspondente as perdas por evaporação estimadas 

pelos métodos estudados. 

 Monitoramento dos recursos hídricos do reservatório Engenheiro Armando Ribeiro 

Gonçalves baseado na estimativa da evaporação.  

 Estudo da variabilidade da área do espelho em função da taxa de evaporação 

mensal. 

 



13 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 Modelos de estimativa da evaporação 

 Evaporação é o fenômeno natural pelo qual ocorre a passagem da fase líquida 

para a fase gasosa de uma substancia. Essa mudança de fase requer o suprimento de 

energia na forma de calor sensível, externa à substância. Nos processos naturais, em 

superfícies de lagos e rios, essa energia é fornecida pela radiação provinda do sol e pela 

atmosfera já aquecida próxima à superfície da água (PEREIRA; SEDIYAMA; NOVA, 

2013).  Segundo Dias (1986), um segundo fator que influencia neste processo é 

escoamento do ar atmosférico nas proximidades da superfície evaporante. Dias corrobora 

que este movimento do ar (vento) é geralmente turbulento que faz com que a mistura de 

vapor de água e ar seja carregado para longe. 

 Sendo um dos principais componentes do ciclo hidrológico, a evaporação da água 

em superfícies é de fundamental importância para a gestão dos recursos hídricos, visto que, 

várias são as atividades que trabalham com a gestão da água podendo-se citar: 

planejamento de produção agrícola irrigada, controle de cheias e instalação e 

gerenciamento de reservatórios (TUCCI, 2001). 

 Além de sua medição direta por meio de tanques de evaporação, existem diversos 

modelos que propõem a estimativa da evaporação em superfícies de água livre. Estes estão 

fundamentados na transferência de calor e de massa, na aerodinâmica, no balanço de 

energia, balanço de hídrico; outros métodos são chamados combinados, pois são 

formulações empíricas ou semi-empíricas (LEÃO et al., 2013). 

 Embora o estudo da evaporação em reservatórios seja de suma importância para o 

gerenciamento de reservatórios, a aplicação dos métodos supracitados muitas vezes é um 

desafio, visto que, segundo Fontes (2005), a falta de monitoramento dos dados 

meteorológicos na superfície da água no reservatório, e do comportamento da temperatura 

no seu interior que contribui significativamente no processo de evaporação.  

 Vários são os modelos que propõem a estimativa da evaporação em lagos e 

reservatórios. Neste trabalho foram utilizados os modelos de Penman (1948), Linacre (1977), 

Linacre (1993), Thornthwaite (1948), Kholer et al. (1955), Hargreaves e Samani (1985) e Priestley-

Taylor (1972). 



14 

3.1.1 Método de Penman (1948) 

 No intuito de estimar a evaporação em superfícies livres de água, Howard Penman 

formulou um método em 1948 na Inglaterra. Sua abordagem foi baseada na transferência 

de massa e no balaço de energia radiante. Por esta razão este método é classificado como 

método combinado (FONTES, 2005). 

 Embora esse método tenha sido o primeiro a dar um tratamento físico adequado, 

Dias (1986) afirma que por a equação proposta por Penman considerar que a temperatura 

do ar é igual à temperatura da superfície, este método passa a ser inadequado conforme 

essa diferença entre essas temperaturas aumenta. Mesmo com suas limitações, Coelho 

(2016) argumenta que esse modelo tem sido utilizado em várias pesquisas de estimativa da 

evaporação em reservatórios pelo mundo, e seus resultados têm sido satisfatórios.  

 A equação  (1) expressa o método de Penman (1948): 

𝐸𝐿 = 86,4
Δ

Δ + 𝛾
∙

𝑅𝑛 − 𝐺

λρ
+

𝛾

Δ + 𝜆
∙ 0,26 (0,5 + 0,54 𝑢2) ∙ (𝑒𝑠 − 𝑒𝑎) 

 

(1) 

 

Em que: 

EL = evaporação em uma superfície de água livremente exposta, (mm d
-1

);  

γ = coeficiente psicométrico, (kPa ºC
-1

);  

∆ = declividade da curva de pressão de saturação de vapor, (kPa ºC
-1

);  

Rn = saldo diário de irradiação medido sobre a superfície de água livre (W/m²); 

G = variação no armazenamento de calor no reservatório (W m
-2

); 

u2 = velocidade do vento a dois metros de altura (m s
-1

); 

es = pressão de saturação de vapor d’água à temperatura do ar (mb); 

ea = pressão parcial de vapor d’água à temperatura do ar (mb); 

 = calor latente de evaporação (MJ kg
-1

); 

 = peso específico da água (kg m
-3

). 

  A equação (1) tem como parâmetros fundamentais as médias das temperaturas do 

ar e da superfície da água, velocidade do vento, umidade relativa do ar e radiação solar 

(PENMAN, 1948). 
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3.1.2 Método de Linacre (1977) 

 A partir de uma simplificação do modelo de Penman (1948), Linacre (1977) criou 

uma formula empírica para estimar a evaporação em lagos. Este modelo foi baseado na 

frequente indisponibilidade dos quatro parâmetros meteorológicos da equação de Penman 

(saldo de radiação, umidade relativa do ar, velocidade do vento e temperatura do ar). Este 

método de estimativa da evaporação exige apenas a temperatura média do ar e do ponto de 

orvalho, a altitude e latitude do local (LINACRE, 1977). A equação (2) descreve o referido 

modelo: 

𝐸𝐿 =

𝐽(𝑇 + 0,006 𝑧)
100 − 𝜙 + 15 (𝑇 − 𝑇𝑜)

80 − 𝑇
 

 

(2) 

Em que: 

EL = evaporação no lago, (mm dia
-1

);  

T = temperatura média do ar, (ºC);  

z = altitude do local, (m);  

φ = latitude local (graus em módulo);  

To = temperatura média mensal do ponto de orvalho, (ºC); 

J = 700 para superfície de água livre. 

3.1.3 Método de Linacre (1993) 

 A equação de Linacre (1977) tende a subestimar a evaporação nos reservatórios 

visto que apresenta desvantagem quanto à sensibilidade às variações no balanço de 

radiação e aos termos aerodinâmicos. Isso levou a uma nova formulação proposta por 

Linacre (1993). Neste seu modelo, os autores incorporam na equação os parâmetros 

precipitação e velocidade do vento. Testes foram realizados em três lagos dos Estados 

Unidos, onde foram obtidos resultados satisfatórios. A equação (3) demostra método de 

Linacre (1993): 

 

𝐸𝐿 = (0,015 + 0,00042 ∙ 𝑇 + 10−6 𝑧) ∙ [0,8 𝑅𝑠 − 40 + 2,5 𝐹 ∙ 𝑢2 (𝑇 − 𝑇𝑜)] (3) 

Em que: 

EL= evaporação no lago, (mm dia
-1

);  

RS = irradiância solar média diária, (W m
-
²);  
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F = fator de correção devido à altitude do local, adimensional; 

u2 = velocidade do vento a 2 m de altura, (m s
-
¹); 

z = altitude do local (m);  

T = temperatura do ar média (ºC);  

To= temperatura do ponto de orvalho média (ºC). 

3.1.4 Método de Thornthwaite (1948) 

 O modelo de Thornthwaite (1948) foi formulado com objetivo de estimar a 

evapotranspiração potencial. O método se baseia na relação entre a temperatura média 

mensal e evapotranspiração potencial para um mês de 30 dias e foi formulada a partir de 

dados obtidos em medições de lisímetros e no balanço hídrico de bacias hidrográficas 

(PEREIRA; VILLA NOVA; SEDIYAMA, 1997). As equações (4) e (5) descrevem esse 

modelo:  

Para 0  T< 26,5 ºC: 

𝐸𝑇𝑃 = 𝑓 ∙ 16 ∙ (
10 ∙ 𝑇

𝐼
)

6,75∙10−7𝐼3−7,71∙10−5𝐼2+1,7912∙10−2𝐼+0,49239

 (4) 

Para T 26,5 ºC: 

ETP = −415,85 + 32,24 T − 0,43 T2 (5) 

Em que: 

ETP = evapotranspiração potencial mensal, (mm mês
-1

); 

T = temperatura média mensal, T > 0 °C, (Cº);  

I = índice de calor anual da região; 

f = fator de correção dependente do mês e do fotoperíodo. 

 O autor reconheceu que o modelo não é satisfatório, visto que as condições 

climáticas em que foram feitas as medidas não se aplicam a outros lugares do globo 

terrestre. Ainda assim o método é bastante utilizado em escala mensal devido a sua 

facilidade de uso por sua dependência de um único parâmetro, a temperatura média 

mensal. 

3.1.5 Método de Kohler et al. (1955) 

 Baseado em várias observações de campo, Kohler et al. (1955) formularam um 

modelo para estimativa da evaporação em lagos a partir do modelo Penman (1948). Os 
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autores fizeram uma correção referente ao coeficiente psicométrico, procurando compensar 

a consideração de Penman com relação à igualdade entre a temperatura do ar e da 

superfície da água. A equação (6) a seguir descreve o modelo proposto:  

𝐸𝐿 = 0,7 (
Δ ∙ 𝑅𝑛𝑒 + 𝛾 ∙ 𝐸𝑎

Δ + 𝛾
) (6) 

Em que: 

EL = evaporação (mm d
-1

); 

Ea =  poder evaporante do ar (mm d
-1

); 

Rne = saldo de radiação, em equivalente de lâmina de água evaporada (mm d
-1

). 

3.1.6  Método de Hargreaves e Samani (1985) 

  A Metodologia de Hargreaves e Samani (1985) correlaciona medidas lisimétricas 

da evapotranspiração potencial e o produto da radiação solar incidente sobre a superfície 

terrestre e a temperatura do ar (PEREIRA; SEDIYAMA; NOVA, 2013). A equação (7), 

com as devidas transformações de unidades, descreve o modelo de Hasgreaves:  

 

𝐸𝑇𝑜 = 0,0135 ∙ 𝐾𝑇 ∙ (𝑇 + 17,8) ∙ (𝑇𝑚á𝑥 − 𝑇𝑚í𝑛)0,5 ∙ 𝑅𝑎 (7) 

Sendo: 

ETo = evapotranspiração de referência (mm dia
-1

); 

T = temperatura média do mês (ºC); 

Tmax= temperatura máxima do mês (ºC); 

Tmin = temperatura mínima do mês (ºC); 

Ra = radiação extraterrestre (mm dia
-1

); 

KT = coeficiente de ajuste (adimensional). 

3.1.7 Método de Priestley-Taylor (1972) 

 Este método também é uma simplificação do método de Penman (1948). Os 

autores eliminaram o termo aerodinâmico e se basearam também em medidas lisimétricas 

disponíveis em diversas regiões (PEREIRA; SEDIYAMA; NOVA, 2013). A retirada deste 

termo culminou na dispensa dos valores de pressão de vapor referentes à superfície do 

lago; assim a estimativa da evaporação depende apenas da radiação líquida e da 
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temperatura da superfície (PRIESTLEY e TAYLOR, 1972). Abaixo a equação (8) 

descreve o modelo:  

𝐸𝑇𝑜 = 1,26 ∙ (
Δ

𝛾 + Δ
∙ (𝑅𝑛 − 𝐺)) (8) 

Em que: 

ETo = evapotranspiração de referencia (mm dia
-1

); 

γ = constante psicrométrica (kPa °C
-1

); 

Δ = derivada da função de saturação de vapor de água (kPa ºC
-1

); 

Rn = saldo de  radiação (mm dia
-1

); 

G = fluxo de calor recebido pela superfície (mm dia
-1

). 

3.2 Estimativa da Evaporação em Reservatórios 

 Várias pesquisas já foram realizadas utilizando diversos modelos, incluindo os 

apresentados neste trabalho, para fins de comparação da estimativa da evaporação de 

superfícies livres de água e análise de desempenho dos modelos no gerenciamento dos 

recursos hídricos, principalmente nas regiões áridas e semiáridas.   

 Dias (1986), realizou a estimativa da evaporação utilizando dados diários ou 

mensais (dependendo do modelo) de cinco pontos diferentes na região de Sobradinho. Em 

sua pesquisa Dias estimou a evaporação em um tanque Classe A; a evaporação potencial 

no ambiente terrestre, utilizando os modelos de Penman (1948); Kohler e Parmele (1967); 

Budyko (1956); e, a evaporação no Lago Sobradinho, utilizando o método de proposto por 

Morton (1983) denominado CRLE (Complementary Relationship Lake Evaporation). 

 Pereira (2004), realizou a estimativa da evaporação líquida no mesmo lago 

utilizando os métodos do tanque Classe A; Linacre (1993), Kohler et al. (1955), e CRLE 

para estimar a evaporação.  O autor estimou a evaporação líquida pela diferença entre a 

evaporação do lago e a evapotranspiração real antes da formação do lago. Para estimativa 

evapotranspiração real foi utilizado o modelo de Thornthwaite e Mather (1955). 

Comparando os modelos Kohler et al.(1955) e Linacre (1993), Pereira observou que o 

modelo de Kohler et al.(1955) apresentou valores um pouco inferiores aos apresentados 

pela equação de Linacre (1993), devido à maior sensibilidade deste com respeito a variação 

da temperatura. Em suas conclusões Pereira, afirmou que o modelo de Kohler et al. se 

mostrou ser uma boa estimativa da alternativa na estimativa da evaporação anual do lago 

Sobradinho. 
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 Fontes (2005), fazendo uso de bacia experimental (Rio do Cedro no semiárido 

nordestino), estimou a evaporação utilizando os métodos do Balanço de Energia, Penman 

(1948), Priestley e Taylor (1972), da Relação Complementar (CRLE) e do Balanço 

Hídrico. Os modelos foram comparados com medições em evaporímetro do tipo tanque 

Classe A. A autora verficou que os resultados da aplicação dos métodos de Penman e 

Priestley e Taylor foram significativamente aproximados por terem a mesma base teórica; 

mas, em períodos úmidos observou-se que o modelo de Priestley e Taylor apresentou 

valores ligeiramente superiores aos de Penman e inferiores no período mais seco. 

 Leitão; Oliveira; Leitão (2007), avaliaram o desempenho de vários métodos de 

estimativa da evaporação para as regiões do Cariri e Sertão da Paraíba, cidades de 

Boqueirão e Patos, no período de abril de 2002 a fevereiro de 2003. Os autores 

compararam os modelos de Penman (1948), Balanço de Energia – Razão de Bowen, 

Linacre (1993), Snyder (1992), Kohler et al. (1955), Gangopadhyaya et al. (1966) e 

Hounam (1973) com medidas diárias da evaporação em tanque evaporimétrico padrão 

(WMO, 1996). Foram calculados os desempenhos dos métodos com base no índice “c” 

proposto por Camargo e Sentelhas (1997). 

 Pereira et al. (2009), utilizou a metodologia do tanque Classe A e os métodos de 

estimativa da evaporação de Linacre (1993), Kohler et al. (1955) e CRLE no Lago de 

Sobradinho e verificou os impactos ocorridos nas condições de escoamento devido à 

construção do reservatório. Os autores estimaram a evaporação média mensal no período 

de 1980 a 1990. Pereira et al. tomaram o método do tanque Classe A como modelo padrão 

na comparação dos comportamentos dos outros modelos supracitados. Nesta pesquisa os 

autores observaram que de modo geral a partir de junho há um aumento na evaporação e 

em outubro há uma redução do fenômeno prolongando-se até junho, mês em que os 

modelos apresentaram valores mínimos, com exceção de Linacre. Foram feitas, para 

melhor compreensão do comportamento dos modelos, uma análise de sensibilidade quanto 

à precipitação, velocidade do vento, variação da temperatura e insolação. Com os dados de 

evaporação foram estimadas a vazão líquida evaporada correspondente a cada modelo. 

 Oliveira (2009), estabeleceu relação entre a evaporação dos tanques Classe A e de 

20 m², em Piracicaba – SP, bem como testou os métodos meteorológicos de estimativa da 

evaporação da Razão de Bowen, de Penman (1948), de Priestley-Taylor (1972) e de 

Penman simplificado proposto por Villa Nova et al. (2006), nas localidades de Piracicaba - 

SP e Jaboticabal - SP. O método de Penman et al. apresentou homogeneidade nas escalas 
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de tempo e entre as duas localidades, mas apresentou subestimativa de 11% em relação à 

medida do evaporímetro. Segundo a autora, o método de Priestley-Taylor, testado com 

dados de lagos, demonstrou ser um dos modelos que podem ser recomendado por terem 

apresentado melhores índices de comparação com a evaporação do tanque de 20 m² e por 

apresentar uma simplificação metodológica. 

 Vieira et al. (2016), realizaram pesquisa semelhante nos reservatórios de 

Sobradinho e Três Marias localizados no rio São Francisco. Os autores estimaram a 

evaporação nos reservatórios por meio dos modelos de Penman (1948), Linacre (1993), 

Kohler et al. (1955), Thornthwaite (1948),  CRLE e Tanque Classe A. A comparação foi 

feita tendo como referencia o método de Penman et a.. (1948). Os modelos de Linacre 

superestimou a evaporação em ambos os reservatórios, enquanto os modelos de Kholer et 

al. (1955) e Thornthwaite (1948) subestimaram a evaporação nos dois reservatórios. 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Caracterização da área de estudo 

 O reservatório da pesquisa, Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves, está situado 

na bacia hidrográfica federal, do rio Piancó-Piranhas-Açú. Segundo a Agência Nacional de 

Águas, essa bacia está localizada na região semiárida do Nordeste brasileiro, possui área de 

drenagem de 43.683 km², está parcialmente inserida nos Estados da Paraíba (60%) e do 

Rio Grande do Norte (40%)(AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2018). A Figura 1 

mostra a hidrologia da referida bacia. 

 Como a maioria dos rios do semiárido brasileiro, o rio Açú é intermitente em 

condições naturais, sendo perenizado pelo Açude Armando Ribeiro Gonçalves , localizado 

nos municípios de Assú e Itajá, ambos no Rio Grande do Norte. O reservatório abastece 20 

sedes urbanas localizadas no estado, inclusive fora da bacia do rio Piranhas-Açú, como é o 

caso da cidade de Mossoró (ANA, 2019).  O açude juntamente com o rio, é responsável 

pelo atendimento de demandas hídricas de áreas irrigadas em perímetros de irrigação 

pública e privadas, da aquicultura em tanques escavados, das indústrias no seu entorno e de 

usinas termelétricas na região. 

 Em sua cota de maior altura (55 m) o reservatório Eng. Armando Ribeiro 

Gonçalves apresenta área de espelho d’água aproximadamente igual a 19.200ha e 

capacidade volumétrica de 2.400.000.000 m³. O volume morto do reservatório é 
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236.000.000 m³. A precipitação média anual na região é 600 mm (RIO GRANDE DO 

NORTE, 2015). 

Figura 1 – Hidrografia do rio Piancó-Piranhas-Açú. 

 
Fonte: (ANA, 2018) 

 Segundo a classificação realizada por Dubreuil et al. (2018), baseada na 

metodologia de Köppen com dados de 1961 a 2015, a região em que está inserido o 

reservatório está enquadrada na categoria BSh, semiárido e quente.  A Figura 2 mostra a 

frequência de ocorrência deste tipo de clima e sua localização. Quanto mais intensa a cor, 

maior a frequência. A temperatura máxima encontrada na região de estudo é de 31,1ºC e a 

mínima de 30,2 ºC. A velocidade do vento nessa região é de aproximadamente 4,5 m.s
-1

. 
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Figura 2 – Frequência anual do tipo de clima BSh. 

 

Fonte: Adaptado de Dubreuil et al.(2018). 

  

 A classificação dos anos da série histórica 2006 a 2018 quanto à precipitação foi 

baseada conforme a recomendação da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande 

do Norte (EMPARN, 2019) que segue os seguintes critérios: 

 Até 375,67 mm: muito seco (MS); 

 De 375,67 a 527,32 mm: seco (S); 

 De 527,32 a 802,2 mm: normal (N); 

 De 802,2 a 1003,92 mm: chuvoso (C); 

 Maior que 1003,93 mm: muito chuvoso (MC). 

4.2 Aquisição de dados meteorológicos 

 Os dados meteorológicos foram obtidos através do site do INMET (Instituto 

Nacional de Meteorologia), Estação-A318 de Mossoró-RN, distante 100 km do 

reservatório, latitude -5,12°, longitude: -37,18°, e altitude de 36 metros, de acordo com 

informações do INMET. Não foram utilizados dados da estação mais próximas, a de 

Ipanguaçu, distante 15 km do reservatório, em virtude da indisponibilidade de dados para 

série estudada.  A estação meteorológica é composta por uma unidade de memória central 

("data logger"), ligada a vários sensores dos parâmetros meteorológicos (pressão 

atmosférica, temperatura e umidade relativa do ar, precipitação, radiação solar, direção e 
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velocidade do vento, etc), que integra os valores observados minuto a minuto e os 

disponibiliza automaticamente a cada hora. Neste trabalho foram obtidos e utilizados os 

dados do período de 2008 a 2018, os dados fornecidos foram os seguintes: 

 Temperaturas máximas e mínimas do ar (ºC); 

 Temperaturas máximas e mínimas do ponto de orvalho (ºC); 

 Umidades relativas máximas e mínimas do ar (%); 

 Pressões atmosféricas máximas e mínimas (hPa); 

 Velocidade do vento a 10 m (m s
-1

); 

 Radiação solar de onda curta (kJ m
-2

); 

 Precipitação (mm). 

 As falhas nos dados horários dos parâmetros acima, exceto a precipitação, foram 

preenchidas com médias de dias ou horas anteriores e posteriores, visto que na região não 

há variações grandes destes parâmetros. 

4.3 Aquisição dos dados do reservatório 

 Os dados do reservatório do monitoramento (cota x área x volume) da Barragem 

Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves foram fornecidos pelo escritório regional do 

DNOCS (Departamento Nacional de Obras Contra as Secas), do município de Assú-RN, 

responsável pelo gerenciamento e monitoramento dos reservatórios públicos federais da 

região. Foram obtidos os dados do período de 2006 a 2018 para o calculo do volume e 

vazão equivalente referente às evaporações estimadas pelos métodos propostos, assim 

como os dados de precipitação do reservatório. Para a classificação da precipitação anual 

nas cidades de Itajá e Mossoró utilizou-se dados e critérios da EMPARN. 

4.4 Métodos utilizados para estimativa da evaporação 

 A Tabela 1 mostra as equações utilizadas para estimar a evaporação tomando 

como base o método de Penman et al, (1948). Para os modelos de Thornthwaite (1948) e 

Hargreaves e Samani (1985) foram utilizados dados mensais; para tanto foram obtidas estimativas 

mensais diretamente. Os demais métodos foram utilizados dados diários (estimativas diárias) e 

posteriormente calculados médias mensais. 
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Tabela 1 – Modelos utilizados para estimativa da evaporação (ER). 

Método Equação Nº 

Penman 

(1948) 

86,4
Δ

Δ + 𝛾
∙

𝑅𝑛 − 𝐺

λ ρ
+

𝛾

Δ + 𝛾
∙ 0,26 (0,5 + 0,54 𝑢2) ∙ (𝑒𝑠 − 𝑒𝑎) 

 

 

(1) 

Linacre 

(1977) 

𝐽(𝑇 + 0,006 𝑧)
100 − 𝜙 + 15 (𝑇 − 𝑇𝑜)

80 − 𝑇
 

 

(2) 

Linacre 

(1993) 
(0,015 + 0,00042 ∙ 𝑇 + 10−6 𝑧) ∙ [0,8 𝑅𝑠 − 40 + 2,5 𝐹 ∙ 𝑢2 (𝑇 − 𝑇𝑜)] (3) 

Thornthwaite 

(1948) 

0 T< 26,5 ºC        𝑓 ∙ 16 (
10∙𝑇𝑚

𝐼
)

6,75∙10−7𝐼3−7,71∙10−5𝐼2+1,7912∙10−2𝐼+0,49239
 (4) 

T>26,5 ºC                                       −415,85 + 32,24 T − 0,43 T2 (9) 

Kohler et al. 

(1955) 
0,7 (

Δ ∙ 𝑅𝑛 + 𝛾 ∙ 𝐸𝑎

Δ + 𝛾
) (6) 

Hargreaves e 

Samani 

(1985) 
0,0135 ∙ 𝐾𝑇 ∙ (𝑇𝑚 + 17,8) ∙ (𝑇𝑚𝑚á𝑥 − 𝑇𝑚𝑚í𝑛)0,5 ∙ 𝑅𝑎 (7) 

Priestley-

Taylor 

(1972) 
1,26 (

Δ

𝛾 + Δ
(𝑅𝑛 − 𝐺)) (8) 

Fonte: Autoria própria (2019) 

  

 A Tabela 2 mostra as variáveis meteorológicas e auxiliares necessárias a cada 

modelo utilizado neste trabalho. Alguns termos tiveram sua nomenclatura modificada para 

fins de distinção de termos mensais e diários e facilitar a abordagem das variáveis.  

 A temperatura média do ar e do ponto de orvalho foram obtidas pelas respectivas 

médias das temperaturas máximas e mínimas diárias. A temperatura média, máxima e 

mínima mensais, foi obtida pelas médias das temperaturas médias, máxima e mínima 

diárias respectivamente. A pressão atmosférica diária foi obtida a partir da média dos 

dados máximos e mínimos. A velocidade do vento foi obtida calculando-se a média dos 

dados horários. 

 O calor armazenado no curso d’água (G) foi desconsiderado em virtude da 

carência de informações sobre a temperatura da água no reservatório. O fator KT (correção 

para a localidade) foi considerado para região interiorana de 0,16, segundo Allen (2006). 
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Tabela 2 - Elementos de entrada e variáveis auxiliares de entrada de cada método. 

Métodos 

Elementos 

meteorológicos de 

entrada 

Variáveis auxiliares 

de entrada 
Observações 

Penman (1948) 
Tmáx, Tmín, T, URmáx, 

URmín, u2, P, Rs 
Dj,  

Conhecido como 

Penman original 

Linacre (1977) T,To , z 
Adaptado de Penman 

original 

Linacre (1993) T,To,Rs,u2 - 
Nova adaptação de 

Penman original 

Thornthwaite (1948) Tm  

Pode ser expresso em 

mm dia
-1

 desde que se 

divida o resultado pelo 

número de dias no mês. 

Kohler et al. (1955) Tmáx, Tmín, Rn - 
Adaptado de Penman 

original 

Hargreaves e Samani 

(1985) 
Tm, Tmmáx, Tmmín Dj,  

Também conhecido por 

Hargreaves e Samani e 

Samani 

Priestley-Taylor 

(1972) 
T, P, Rn, G Dj,  

Adaptado de Penman 

original 
Onde: T = temperatura média do ar diária; Tmáx = temperatura máxima do ar diária ; Tmín = temperatura 

mínima do ar diária ; To = temperatura do ponto de orvalho; URmáx = umidade relativa do ar máxima; URmín 

= umidade relativa do ar mínima; u2 = velocidade do vento a 2 m de altura; Tm = temperatura média do ar 

mensal; Tmmáx = temperatura máxima do ar mensal; Tmmín = temperatura mínima do ar mensal; P = pressão 

atmosférica (kPa); Rs =  radiação solar ou de onda curta; Ra = radiação extraterrestre; G = calor armazenado 

no curso d’água; Dj = dia juliano;  = latitude do local. 

 

 Os parâmetros obtidos seguindo a metodologia descrita por Allen (2006) são 

descritos pelas equações de (10) a (13). O calor latente de vaporização (λ), em MJ kg 
-1

, foi 

calculado com base na seguinte equação: 

𝜆 = 2,501 − 0,002361 ∙ 𝑇 (10) 

  Para o cálculo de saldo de radiação (Rn), em W m
-2

, utilizou-se a equação: 

𝑅𝑛 = 𝑅𝑛𝑠 − 𝑅𝑛𝑙 (11) 

 Em que: 

Rns = Saldo de radiação de Ondas Curtas, (W m
-2

), e; 

Rnl = Saldo de radiação de ondas longas, (W m
-2

). 

  O saldo de ondas curtas em foi calculado com base na seguinte equação: 

𝑅𝑛𝑠 = (1 − 𝛼)𝑅𝑠 (12) 

Em que: 

α = Albedo, neste trabalho foi adotado o albedo da água  = 0,08; 

Rs = Radiação solar global, (W m
-2

). 
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  O cálculo do saldo de radiação de ondas longas (Rnl) foi realizado com base na 

equação: 

𝑅𝑛𝑙 = 𝜎 [
𝑇𝑚𝑎𝑥𝐾

4 + 𝑇𝑚𝑖𝑛𝐾
4

2
] (0,34 − 0,14 √𝑒𝑎) (1,35

𝑅𝑠

𝑅𝑠𝑜
− 0,35) (13) 

Em que: 

Rnl = saldo de radiação de onda longa (MJ m
-2

 dia
-1

); 

Rso = radiação solar de céu claro (MJ m
-2

 dia
-1

); 

TmaxK = temperatura máxima do ar (K); 

TminK = temperatura mínima do ar (K); 

 = constante de Stefan-Boltzmann (4,903x10
-9

 MJ K
-4

 m
-2

 dia
-1

); 

ea = pressão de vapor de água atual (kPa). 

 A radiação solar de céu claro (Rso) foi estimada pela equação: 

𝑅𝑠𝑜 = (0,75 + 2 ∙ 10−5 𝑧)𝑅𝑎 (14) 

Em que:  

Ra = radiação extraterrestre (MJ m
-2

 dia
-1

). 

 A radiação extraterrestre (Ra) foi estimada a partir da equação: 

𝑅𝑎 =
1440

𝜋
 𝐺𝑠𝑐 ∙ 𝑑𝑟[𝜔𝑠 ∙ sin(𝜙) sin(𝛿) + cos(𝜙) cos(𝛿) sin(𝜔𝑠)] (15) 

Em que: 

Ra = radiação extraterrestre (MJ m
-2

 dia
-1

);  

Gsc = constante solar = 0.0820 MJ m
-2

 min
-1

; 

dr = inverso da distância relativa terra-sol;  

ωs = ângulo horário de pôr-do-sol (rad); 

φ = latitude (rad); 

δ = declinação solar (rad). 

 O inverso da distância relativa terra-sol (dr), a declinação solar (δ) e o ângulo 

horário do pôr-do-sol (ωs) foram calculados com base nas respetivas equações: 

𝑑𝑟 = 1 + 0,033 cos (
2𝜋

365
 𝐷𝑗) (16) 

𝛿 = 0,4093 sin (
2𝜋

365
 (𝐷𝑗 − 80)) 

(17) 

𝜔𝑠 = arccos[− tan(𝜙) tan(𝛿)] (18) 

 O coeficiente psicrométrico () foi calculado a partir da seguinte equação: 

𝛾 = 0,665 ∙ 10−3 ∙ 𝑃 (19) 
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Em que: 

P = pressão atmosférica (kPa). 

  Para ajustar os dados de velocidade do vento a 10 m utilizou-se a seguinte 

equação: 

𝑢2 = 𝑢ℎ

4,87

ln(67,8 ∙ ℎ − 5,42)
 

(20) 

 

Em que: 

u2 = velocidade do vento a 2 m sobre a superfície do solo (m s
-1

); 

uh = velocidade do vento medida a h (m) sobre superfície do solo (m s
-1

); 

h = altura de medida sobre superfície do solo. 

 A pressão de vapor saturado (es) foi obtida pela média entre a pressão de vapor 

saturado a temperatura máxima e pressão de vapor saturado a temperatura mínima 

conforme a equação (22). Essas pressões de vapor foram calculadas conforme a equação 

(21). 

𝑒𝑜(𝑇𝑖) = 0,6108 𝑒
(∙

17,27 𝑇𝑖
𝑇𝑖+237,3

)
 

 

(21) 

𝑒 𝑠 =
𝑒𝑜 (𝑇𝑚𝑎𝑥) + 𝑒𝑜(𝑇𝑚𝑖𝑛)

2
 

(22) 

 

 O “i” na equação (21), indica qual de temperatura (máxima ou mínima) utilizada 

na equação. As unidades de eo e es são dadas em kPa.  

 A declividade da curva de pressão de vapor de saturação a temperatura do ar é 

determinada por: 

Δ =
4098 ∙ 𝑒𝑠

(𝑇 + 237,3)2
 (23) 

Onde:  

Δ = declividade da curva de pressão de vapor de saturação a temperatura do ar (kPa °C
-1

). 

A pressão de vapor atual (ea), em kPA, foi calculada com base na umidade relativa 

(máxima e mínima) conforme a equação a seguir: 

𝑒 𝑎 =
𝑒𝑜 (𝑇𝑚𝑖𝑛)

𝑈𝑅𝑚á𝑥

100 + 𝑒𝑜( 𝑇𝑚𝑎𝑥)
𝑈𝑅𝑚í𝑛

100  

2
 

(24) 

  



28 

 O fator de correção devido à altitude do local (F) na equação (3), foi calculado 

segundo a equação (25): 

𝐹 = 1,0 − (8,7 ∙ 10−5 ∙ 𝑧) (25) 

  O índice térmico anual (I) e o fator de correção (f) da equação (4) foram 

calculados baseados nas equações a seguir: 

𝐼 = ∑ 𝑖

12

𝑛=1

 ; 𝑖 = (
𝑇𝑚

5
)

1,514

 (26) 

𝑓 = (
𝑁𝐷

30
) (

𝑁

12
) (27) 

 O poder evaporante do ar (Ea), em mm dia
-1

, foi obtido conforme a equação (28): 

𝐸𝑎 = 25,4[0,296(𝑒𝑠 − 𝑒𝑎)0,88] (0,37 + 0,00255 ∙ 𝑢𝑝) (28) 

Onde up é a velocidade do vento (km dia
-1

). Neste trabalho foi adotado up = u2. 

4.5 Estimativa da vazão e volume equivalentes à lâmina evaporada 

 A partir das estimativas da quantidade de água evaporada e conhecidas as áreas do 

espelho d’água do reservatório obtidas pela média de cada mês para a série 2008-2018, 

foram calculadas as vazões médias evaporadas, para cada um dos modelos utilizados, a 

partir da seguinte equação: 

𝑄𝑒𝑣 =
𝐸𝑅 ∙ 10−3 ∙ 𝐴𝑟

𝑛𝑚 ∙ 86400
 (29) 

Em que: 

Qev = vazão média equivalente à lâmina evaporada no reservatório, (m³ s
-
¹); 

ER = taxa de evaporação do reservatório (mm mês
-
¹);  

Ar = área de acumulação do reservatório média mensal (m
2
); 

nm = número de dias no mês. 

 Os volumes médios equivalentes de cada mês para cada modelo de estimativa 

utilizado foi calculado de acordo com a equação (30): 

𝑉𝑒𝑣 = 𝐸𝑅 ∙ 10−3 ∙ 𝐴𝑟 ∙ 𝑛𝑚 (30) 

Em que: 

Vev = Volume equivalente (m
3
); 

ER = Evaporação do Reservatório (mm); 

Ar = Área do espelho d’água (m
2
). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 Caracterização climática correspondente aos dados meteorológicos  

 Os principais parâmetros meteorológicos que influenciam no processo de 

evaporação das águas superficiais são: a temperatura, a velocidade do vento, a radiação 

solar e a umidade relativa do ar.  A Figura 3 mostra o comportamento ao longo do ano 

dessas variáveis baseados em dados da estação automática do INMET em Mossoró para a 

série histórica de 2008 a 2018. 

 A temperatura do ar (Figura 3a) apresenta decréscimo entre os meses de janeiro a 

meados julho, com queda mais acentuada a partir de março, variação de 6,0 %. Entre os 

meses de julho e dezembro, ocorre elevação da temperatura com variação também de 6,0 

%. Observou-se registro de menor temperatura no mês de julho, 26,8 ºC, e máxima no mês 

de janeiro, 28,6ºC. Vieira (2015), analisando a temperatura no reservatório de Três Marias, 

Minas Gerais, dados de 2000 a 2002, observou comportamento de decréscimo acentuado 

da temperatura no mês de abril até alcançar seu valor mínimo em meados de junho, e valor 

máximo no mês de outubro. 

 A velocidade média do vento está expressa na Figura 3b. Observa-se que nos 

primeiros quatro meses do ano a velocidade do vento apresenta diminuição de sua 

intensidade, apresentando no mês de abril valor mínimo de 1,8 m s
-1

. Posteriormente, 

apresenta comportamento levemente crescente até julho, a partir do qual se registra 

aumento mais acentuado desse parâmetro até o mês de novembro, mês em que apresenta 

valor máximo, 3,5 m s
-1

, com variação em relação ao mês de julho aproximadamente de 

60%. Utilizando dados de 2002 a 2014, Coelho (2016) observou, em Palmas–TO, 

velocidade mínima do vento de 0,86 m s
-1

 no mês de março, mês contido no período de 

verão, e máxima em agosto, 2,07 m s
-1

. 
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Figura 3 – Comportamento médio da temperatura do ar (a), Velocidade do vento a 2 m (b), 

Radiação global (c) e Umidade relativa do ar (d), para o período 2008 a 2018. 

(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
                                                     (e) 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

 A Radiação Global média (Figura 3c) apresenta comportamento semelhante à 

temperatura com algumas distinções. De janeiro a fevereiro ocorre comportamento 

uniforme, procedido de redução de abril a julho, isto provavelmente por nestes meses, ser 

os meses que se registra maior nebulosidade na região. No entanto, observa-se crescimento 

acentuado na radiação entre os meses de julho a dezembro, meses de estiagem, com leve 
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redução em entre os meses de novembro e dezembro.  Observa-se valor mínimo de 19,3 

MJ m
-2

dia
-1

 no mês de junho e valor máximo em outubro de 25,0 MJ m
-2

dia
-1

, variação de 

29,3%.  

 A Figura 3d mostra o comportamento da umidade relativa do ar para a série 

proposta. Observa-se que os meses de março, abril e maio apresentam as maiores umidades 

médias com 70,5, 73,0, e 71,9% respectivamente, meses em que registrou-se 

comportamento semelhante ao da precipitação. Entre os meses de abril a setembro, 

observa-se redução acentuada na umidade, variação de 22,1%, período que se registra 

ausência de precipitação e aumento da temperatura. 

 Observa-se na Figura 3e, que o período de chuva inicia-se no mês de janeiro e 

finaliza em julho.  Observa-se também, que as maiores lâminas de precipitação ocorreram 

entre os meses de fevereiro a maio, sendo registrada a maior precipitação no mês de abril, 

183 mm, e que a precipitação do mês de maio foi reduzida em mais de 50% do valor de 

abril. A partir do mês de julho registrou-se um período de estiagem, estendendo-se até 

dezembro. 

 O comportamento dessas variáveis está relacionado com a declinação solar, 

ângulo compreendido entre o plano do equador terrestre e a linha que liga o centro da terra 

ao centro do sol. A localização da estação em que foram obtidos os dados fica próxima à 

linha do equador. No mês de junho este ângulo alcança se valor máximo (23º27’), ou seja, 

a incidência da radiação é menos intensa, fazendo com que a temperatura, a velocidade do 

vento e a radiação global apresentem valores mínimos. No mês de outubro, a declinação 

solar para a localidade estudada é próximos de zero, fazendo com que esses variáveis 

apresentem valores máximos, já que há uma diminuição da distancia terra-sol. 

5.2 Estimativa da Evaporação 

 As estimativas da evaporação do reservatório Engenheiro Armando Ribeiro 

Gonçalves, estimados pelos modelos propostos, utilizando a média mensal da série 

histórica 2008-2018, está apresentada na Figura 4. O método de Penman (1948) foi 

adotado como padrão uma vez que apresenta base física consistente e foi amplamente 

citado em literaturas como o modelo que mais se aproxima das medidas reais. Os demais 

modelos foram analisados por comparação com o modelo padrão para observar qual dentre 

os mesmos apresenta valores mais próximos de Penman (1948). 
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 Observa-se na Figura 4 que todos os modelos apresentam comportamento sazonal 

semelhante ao modelo padrão, ou seja, redução na estimativa da evaporação entre os meses 

de janeiro a junho, e crescimento da evaporação de junho até o mês dezembro, com 

exceção do modelo de Linacre (1977). Comportamento este verificado também por Vieira 

et al. (2016), quando estudaram a evaporação no reservatório de Sobradinho, o mesmo 

ocorrendo quando estudou a evaporação na barragem de Três Marias. Medeiros (2019), 

analisando a estimativa da evaporação utilizando os modelos de Penman (1948), Linacre 

(1993), Linacre (1977), Kholer et al. (1955) e Thornthwaite (1948),  no reservatório 

Engenheiro Aramando Ribeiro Gonçalves, com dados do ano de 2018, chegou a conclusão 

de que todos os modelos seguiram comportamento também similar ao observado pelo 

modelo padrão. 

 Verifica-se que todos os modelos analisados de modo geral, subestimaram os 

valores de Penman (1948) ao longo do ano, com exceção de Linacre (1977) que 

superestimou os valores de evaporação de maio a agosto, com variações de 8,1, 17,2 e 

16,8% nos meses de maio, junho e julho respectivamente, e subestimou a evaporação do 

modelo padrão em 15,5, 14,2, 12,3 e 0,7% de janeiro a abril respectivamente e  13,5, 22,7, 

26,0 e 21,5% de setembro a dezembro respectivamente. Verifica-se que o modelo de 

Priestley-Taylor (1972) se assemelha aos valores do modelo padrão, superestimando seus 

valores em 1,1 e 2,4% nos meses de março e abril, e subestimando nos demais meses, com 

valor mínimo de 1,5% no mês de fevereiro e máximo de 16,0% em agosto. Observa-se que 

este modelo utiliza mais dados climatológicos do que o de Linacre (1977). Dentre os 

modelos estudados, o modelo que apresentou maior divergência na estimativa da 

evaporação foi de Hargreaves e Samani (1985) seguido por Kholer et al. (1955), 

subestimando a evaporação anual em aproximadamente 33,6% e 25,0% respectivamente.   

 Observa-se na Figura 4, que nos quatro primeiros meses do ano, o comportamento 

de todos os modelos, exceto Hargreaves e Samani (1985) em março, é semelhante ao 

padrão, apresentando redução nos valores estimados de janeiro a fevereiro e posterior 

crescimento até março, seguido de nova redução em abril. De abril a maio, apenas Linacre 

(1977) e Linacre (1993) divergiram do comportamento do modelo padrão (crescente). Em 

junho, todos os modelos apresentam tendências iguais mostrando redução nas estimativas. 

De junho a julho, apenas Thornthwaite (1948) mostrou decréscimo da evaporação 

estimada. De julho a outubro todos os modelos mostraram tendência de ascensão. O 

período de outubro a dezembro apresentou variação entre os modelos. Os modelos de 
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Linacre (1993) e Kholer et al. (1955) neste mesmo período demonstraram redução da 

evaporação estimada, igualmente ao modelo de Penman (1948), enquanto os demais 

apresentam ascensão ou pequena variação no comportamento. 

 

Figura 4 - Estimativa da evaporação média mensal pelos métodos Penman (1948), Linacre 

(1977), Linacre (1993), Thornthwaite (1948), Kholer et al. (1955), Hargreaves e Samani 

(1985) e Priestley-Taylor (1972), dados da EMA de Mossoró 2008-2018. 

 
Fonte: Autoria Própria. 

   

 Quanto à comparação dos valores estimados, a Figura 4 mostra que todos os 

modelos subestimaram Penman (1948) nos dois primeiros meses do ano. O método de 

Priestley-Taylor (1972) foi o único a superestimar o modelo padrão em março e abril. Com 

exceção de Linacre (1977), todos os modelos subestimaram o modelo Penman (1948) em 

maio. Em junho, Penman (1948) foi superestimado por Linacre (1977), e subestimado 

pelos demais métodos. No mês de agosto, apenas Linacre (1977) superestimou o modelo 

padrão. A partir de setembro todos os modelos passaram a apresentar valores menores do 

que os de Penman (1948) até o último mês do ano. 

 Pode-se observar ainda na Figura 4, aumento acentuado da evaporação mensal a 

partir do mês de junho em quase todos os modelos, com exceção de Thornthwaite (1948), 

que apresentou crescimento percentual de 11% de junho a dezembro. Já a equação de 

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

220,0

240,0

260,0

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

E
v

a
p

o
ra

çã
o

 (
m

m
) 

 

Penman et al. (1948) Kohler et al. (1955) Linacre et al. (1993)

Linacre (1977) Thorthwaite (1948) Hargreaves (1985)

Priestley-Taylor (1972)



34 

Linacre (1977) apresentou pequena variação de seus valores ao longo do ano. A maioria 

dos modelos apresentaram valores máximos no mês de outubro, sendo 247,4, 190,8, 219,2 

e 201,6 mm respectivamente para os métodos de Penman (1948), Kohler et al. (1955), 

Linacre (1993) e Linacre (1977). Os pontos máximos dos modelos de Thornthwaite (1948), 

Hargreaves e Samani (1985) e Priestley-Taylor (1972) foram observados respectivamente 

nos meses de janeiro (153,7 mm), dezembro (191,5 mm) e novembro (228,8 mm). 

 As equações de Penman (1948), Kohler et al. (1955), Linacre (1993), Hargreaves 

e Samani (1985) e Priestley-Taylor (1972)  apresentaram valores mínimos no mês de 

junho, 139,0, 108,5, 135,7, 84,2 e 127,3 mm respectivamente. No mês de abril observa-se 

o valore mínimo para o modelo de Linacre (1977) (167,8 mm). Para o modelo de 

Thornthwaite (1948) observou-se estimativa mínima de 135,7 mm no mês de julho. 

 A Tabela 3 apresenta os valores da evaporação anual, variação da evaporação com 

relação ao modelo padrão, média mensal e precipitação média da série histórica estudada. 

Observa-se que todos os modelos subestimaram Penman (1948): Kohler et al. (1955) em 

561,3 mm; Linacre (1993) em 192,0 mm; Linacre (1977) em 169,9 mm; Thornthwaite 

(1948)  em 620,4 mm; Hargreaves e Samani (1985) em, 696,7 mm e Priestley-Taylor 

(1972) em 140,4 mm. Observa-se que os modelos que subestimaram o modelo de foram 

Hargreaves e Samani (1985) em 41,1% e Kohler et al. (1955) em 30,7%, e os modelos que 

menos subestimaram foram Priestley-Taylor (1972) e Linacre (1977), com 6,2 e 7,6% 

respectivamente, ressalta-se neste caso a simplicidade do modelo de Linacre (1977) e a 

aproximação de seus dados ao modelo padrão. Quando se analisou a média mensal para a 

série histórica observou-se também subestimativa de todos os modelos em relação à 

Penman (1948), como já era esperado. Observa-se que a precipitação média da série 

histórica é bem inferior aos dados estimados da evaporação pelos modelos. A menor 

estimativa de evaporação supera em 189% a precipitação, enquanto a evaporação calculada 

pelo modelo padrão superou em 307,7 %, isto evidencia que a quantidade água evaporada 

da superfície livre dos reservatórios é bem maior comparada à lâmina precipitada. 
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Tabela 3 - Evaporação média anual, variação da evaporação com relação ao modelo 

padrão, evaporação anual e média de onze anos da precipitação. 

Modelos 
Evaporação 

anual (mm) 

Variação em 

relação ao modelo 

padrão 

(%) 

Evaporação 

média 

mensal (mm) 

Média de 

onze anos da 

Precipitação 

(mm) 

Penman (1948) 2390,9 - 199,2  

Kohler et al. (1955) 1829,6 30,7 152,5  

Linacre (1993) 2098,9 13,9 174,9  

Linacre (1977) 2221,1 7,6 185,1  

Thornthwaite (1948) 1770,6 35,0 147,5 586,4 

Hargreaves e Samani (1985) 1694,2 41,1 141,2  

Priestley-Taylor (1972) 2250,5 6,2 187,5  
Fonte: Autoria própria. 

  

 Analisando a soma dos módulos das diferenças das estimativas mensais para cada 

modelo em relação ao modelo padrão de Penman (1948) (Tabela 4), pode-se classificar os 

modelos na seguinte ordem crescente: Priestley-Taylor (1972), 153,1 mm; Linacre (1993), 

292,0 mm; Linacre (1977), 317,8 mm; Kholer et al. (1955), 561,3  mm; Thorthwaite 

(1948), 620,4 mm e Hargreaves e Samani (1985), 696,7 mm. 

 

Tabela 4 – Módulo das diferenças das estimativas (mm) dos modelos de Linacre (1977), 

Linacre (1993), Thornthwaite (1948), Kholer et al. (1955), Hargreaves e Samani (1985) e 

Priestley-Taylor (1972) em relação ao modelo padrão de Penman et al (1948). 

 Modelos comparados com Penman et al (1948) 

Mês 

Kohler et al. 

(1955) 

Linacre 

(1993) 

Linacre 

(1977) 

Thorthwaite 

(1948) 

Hargreaves e 

Samani (1985) 

Priestley-

Taylor 

(1972) 

Jan 55,6 42,2 30,4 72,1 37,2 8,3 

Fev 50,6 37,6 24,7 45,2 33,3 2,9 

Mar 55,6 37,9 22,9 55,8 49,6 2,3 

Abr 43,6 28,9 1,1 19,3 47,6 4,1 

Mai 39,5 15,0 14,1 12,6 59,5 3,4 

Jun 30,5 3,3 28,9 1,6 54,8 11,7 

Jul 31,0 1,0 30,1 13,2 58,7 18,6 

Ago 38,1 6,1 0,8 50,1 75,9 26,2 

Set 46,8 17,7 26,1 73,0 80,9 25,7 

Out 56,7 28,3 45,8 97,1 81,1 21,0 

Nov 57,0 33,2 50,5 93,3 69,7 16,2 

Dez 56,5 40,9 42,4 87,1 48,4 12,6 

Soma 561,3 292,0 317,8 620,4 696,7 153,1 
Fonte: Autoria própria. 
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 Quando comparado com o modelo padrão (Tabela 4), Priestley-Taylor (1972) 

apresentou variação de 6,8%, sendo essa proporção a menor comparada com os demais 

modelos, seguido de Linacre (1993) com 13,9%. Esse resultado corrobora Oliveira (2009), 

quando classificou o método de Linacre (1993) como bom ou muito bom para períodos de 

um dia ou maiores para dados de ambientes terrestres, em estudo feito em Piracicaba e 

Jabuticabal-SP; e utilizando dados de um pequeno lago artificial, constatou que o método 

de Priestley-Taylor pode ser recomendado por apresentar um dos melhores índices de 

comparação com a evaporação do tanque de 20 m² e por apresentar simplificação 

metodológica em relação aos outros métodos. Analisando seis métodos de estimativa de 

evaporação (Penman, Kohler-Nordenson-Fox, Priestley-Taylor, deBruim-Keijman, 

Brutsaert-Stricker e deBruimda) no lago Banabuiú, Leão et al. (2013) concluiu que o 

modelo de Priestley-Taylor é o mais adequado por este apresentar estimativa mais próxima 

dos dados do balanço hídrico observado a partir das medidas de nível do reservatório. Com 

realação ao modelo de Linacre (1993), Coelho (2016) constatou que o método de Linacre 

teve comportamento totalmente diverso do método de Penman, subestimando a evaporação 

no período chuvoso, de dezembro a julho, e obtendo valores muito próximos ao padrão no 

período seco, de agosto a novembro. Tal comportamento é similar ao observado na 

estimativa da evaporação anual. Isto, segundo o autor, gera problemas para a gestão de 

recursos hídricos, pois valores subestimados de evaporação podem causar uma estimativa 

errônea da disponibilidade hídrica à jusante do reservatório, comprometendo os usos 

múltiplos da água. 

 Embora o modelo de Priestley-Taylor (1972) tenha apresentado a menor diferença 

no cálculo de evaporação em relação ao modelo padrão, este não foi selecionado neste 

trabalho, para análise da estimativa de evaporação em período muito chuvoso e muito seco, 

por apresentar praticamente o mesmo número de varáveis do modelo de Penman, sendo o 

objeto deste trabalho. Os modelos de Linacre (1977) e Linacre (1993) foram selecionados, 

visto que, apresentaram estimativas aproximadas ao modelo padrão e dependerem de 

menor número de dados meteorológicos de entrada. 

 Quando se analisou separadamente os anos mais críticos, considerados muito seco 

e muito chuvoso, utilizando os modelos de Linacre (1977) e Linacre (1993), e comparados 

com o modelo de Penman (1948) (Figura 5), observou-se variação dos valores estimados 

de evaporação com relação às condições de precipitação. Quando se comparou os dados 

estimados por Linacre (1977) com o modelo padrão (Figura 5a), observa-se que no ano 
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muito seco Linacre (1977) superestimou Penman (1948) entre os meses de maio a agosto, 

no entanto, no ano considerado muito chuvoso Linacre (1977) superestimou os valores de 

Penman (1948) de abril a julho, com menor intensidade. Na Figura 5b, quando utilizou-se 

o modelo de Linacre (1993) e comparou-se com o modelo padrão, observou-se que tanto 

no período considerado muito seco e muito chuvoso, os valores estimados de evaporação 

se aproximaram do modelo padrão seguindo o mesmo comportamento sazonal, mesmo 

utilizando menor número de dados climatológicos. 

  

Figura 5- Evaporação mensal para as condições de precipitação de ano muito seco (2012) e 

muito chuvoso (2009), utilizando as equações de Linacre (1977) (a), Linacre (1993) (b) 

comparados com Penman (1948). 

(a) (b) 

  

Fonte: Autoria própria. 

  

 Os modelos de Linacre (1977) e Kholer et al. (1955)  obtiveram 14,3% e 30,7% 

de variação respectivamente em relação à Penman (1948) (Tabela 4). Coelho (2016), em 

pesquisa nos reservatórios de Tucuruí, concluiu que o modelo de Kholer et al. (1955) 

subestimou Penman (1948) em todos meses do ano, e segundo este autor, o modelo não 

deve ser recomendado para a área estudada. Isto provavelmente por que dentre os quatro 

modelos estudados pelo autor, o modelo de Kholer et al. (1955) foi o apresentou maior 

diferença com relação ao modelo padrão. O que corrobora de certa forma o resultado 

obtido nesta pesquisa.  

 Os modelos que mais se distanciaram da estimativa de Penman (1948) foram 

Thorthwaite (1948) e Hargreaves e Samani (1985) com 35,0% e 41,1% de variação 

percentual respectivamente. 
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 Os métodos Linacre (1977) e Thorthwaite (1948), apresentaram pouca variação de 

suas estimativas de evaporação ao longo do ano, isso pode ser explicado pela pequena 

variação da temperatura na região de estudo em face de sua dependência deste único 

parâmetro. Ressalta-se a maior aproximação do modelo de Linacre (1977) ao modelo 

padrão. Com relação ao seu modelo de estimativa, o próprio Thorthwaite afirmou que sua 

equação está longe de ser satisfatório, já que relações entre evaporação e clima em lugares 

específicos não se aplicam necessariamente em outro lugar. Assim, por ser uma equação 

desenvolvida para condições de clima úmido, apresenta subestimativa da 

evapotranspiração em climas secos.  

 Com relação ao modelo de Hargreaves e Samani (1985), observa-se que o mesmo 

subestima Penman (1948) em todo o ano, apresentando a maior diferença em relação ao 

modelo padrão (Tabela 4). Possivelmente isso se deve ao modelo conter em sua 

formulação uma estimativa da radiação global dependente da radiação extraterrestre, e 

semelhante a Thorthwaite, ter a temperatura como única variável meteorológica. Este 

resultado está de acordo com Da Silva et al.(2014), que analisou diferentes métodos de 

estimativa da evapotranspiração em Fernando de Noronha, quando encontrou baixa 

correlação entre o método de Hargreaves e Samani (1985) e o padrão FAO-Penman- 

Monteith. 

5.3 Monitoramento do comportamento da Área e do volume 

 A Figura 6 mostra os comportamentos das Áreas, em m
2
, de acordo com dados de 

Cota-Área-Volume da Barragem Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves ao longo dos 

últimos treze anos (2006-2018), dados fornecidos pelo Departamento Nacional de Obras 

Contra as Secas (DNOCS), polo Assú-RN. Nos três primeiros meses ocorrem pequenas 

variações de valores de janeiro a março em todos os anos estudados. A partir do final do 

mês de março até o final de maio, observa-se tendência de crescimento nos valores do 

volume de água e da área do espelho d’água do reservatório nos anos 2008, 2009, 2011, 

2014 e 2018, período de maior precipitação nesses meses, destacando-se os anos de 2008 e 

2009, os quais apresentaram precipitação de 290,4 e 306,0 mm no mês de abril. 
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Figura 6 – Comportamento das Áreas, em m
2
, de acordo com dados de Cota-Área-Volume 

do reservatório Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves ao longo dos últimos treze anos. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 A área do espelho d’água sofreu queda proporcionalmente linear de forma suave 

entre os meses de maio a dezembro, período em que se registra ausência de precipitação e 

pequena variação da temperatura neste período. Observa-se que durante esses meses a taxa 

de evaporação é crescente, alcançando valor máximo no mês de outubro, o que contribui 

para redução da área da bacia hidráulica, este é o período de maior radiação global durante 

o ano, como citado anteriormente (Figura 3c). Observa-se que o ano de 2018 apresentou o 

maior crescimento da área até o mês de maio com 70,1%, isso ocorreu devido ao nível da 

água do reservatório estar em seu nível mais baixo, cota 35,00 m, no inicio de janeiro e 

cota de 41,82 m no final de maio. Nos anos de 2006, 2008, 2009 e 2011 o crescimento de 

janeiro a maio foi de 46,3, 48,0, 33,7 e 44,4% respectivamente (cotas no mês de janeiro, 

50,58, 51,75, 52,85, 50,10 m), anos que ocorreram precipitação de 1032,0, 948,5, 1049,0 e 

968,0 mm, considerados anos muito chuvosos e chuvosos (Tabela 5). Nesses mesmos anos, 

após o encerramento do período de chuva (abril/maio), ocorreu reduções de área de 21,1, 

31,4, 29,6 e 19,7% respectivamente até o mês dezembro. Nos anos considerados muito 

seco, normal, e muito seco, 2012, 2013 e 2015, anos que ocorreram precipitação de 296,0, 

574,0, 372,0 mm, respectivamente, ocorreu apenas redução de área de 33,4, 30,5 e 28,3% 

respectivamente, de janeiro a dezembro, isto demonstra que apesar de ter o corrido 
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precipitação nos meses considerados chuvosos (janeiro a maio), a mesma não foi suficiente 

para registrar crescimento na área. Deve-se levar em conta que a barragem é interestadual, 

Rio Grande do norte e Paraíba, e que de acordo com a ANA, 60% da bacia hidrográfica 

são provenientes do estado da Paraíba, sistema de barragens Curema Mãe D’água e 

adjacências. 

 A Tabela 5 apresenta a classificação de precipitação para os anos da série 

histórica do local da barragem objeto da pesquisa. 

 

Tabela 5 - Classificação dos anos quanto precipitação segundo a EMPARN para o 

reservatório Eng. Armando ribeiro Gonçalves (dados do DNOCS). 

Ano 

Precipitação 

anual 

DNOCS 

(mm) 

Classificação 

ENPARN 

 
R. Eng. 

ARG 

 

2006 1032,0 MC 

2007 1094,0 MC 

2008 948,5 C 

2009 1049,0 MC 

2010 488,5 S 

2011 968,0 C 

2012 296,0 MS 

2013 574,0 N 

2014 420,0 S 

2015 372,0 MS 

2016 434,0 S 

2017 513,0 S 

MC = muito chuvoso; C = chuvoso; N = normal; 

S = seco; MS = muito seco. 

Fonte: Autoria Própria. 

 

5.4 Vazão equivalente a lâminas evaporada na Barragem Engenheiro Armando 

Ribeiro Gonçalves 

Os valores de vazão anual média equivalente à lâmina evaporada no reservatório 

Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves estão apresentados na Tabela 6. Observar-se que 

o valor de vazão equivalente obtido pelo modelo Penman (1948), correspondende a 8,81 

m³ s
-
¹, enquanto, quando se utilizou o modelo de Hargreaves e Samani (1985), a vazão 

equivalente foi de 6,22 m³s
-1

, variação de 2,59 m³s
-1

. Já o modelo de Priestley-Taylor 
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(1972), a vazão equivalente foi a que mais se aproximou da vazão obtida quando se 

utilizou a evaporação obtida pelo modelo de Penman (1948), com diferença de 0,52 m³ s
-
¹, 

seguido por Linacre (1977) com 0,57 m³ s
-
¹ de diferença. A vazão calculado a partir de 

Hargreaves e Samani (1985), subestimou a de Penman (1948) em 41,7%, enquanto a vazões 

estimadas a partir de Kohler et al. (1955), Thorthwaite (1948), Linacre (1993), Linacre 

(1977) e Priestley-Taylor (1972) subestimaram em 30,7%, 33,9%, 13,7%, 6,9% e 6,2% 

respectivamente. Ressalta-se que embora o modelo de Linacre (1977) utilize em seu 

modelo apenas dados de temperatura, para a região do semiárido apresenta-se como uma 

alternativa de estimativa para o calculo da evaporação anual, uma vez que os valores que 

superestima o modelo padrão são compensados pelos subestimados com pouca variação de 

seus valores. 

 

Tabela 6 – Vazão média anual equivalente evaporada no reservatório Engenheiro Armando 

Ribeiro Gonçalves estimada pelos modelos de Penman (1948), Linacre (1977),  Linacre 

(1993), Thornthwaite (1948), Kholer et al. (1955), Hargreaves e Samani (1985) e Priestley-

Taylor (1972). 

Modelos Vazão média anual equivalente 

evaporada (m
3
s

-1
) 

Penman (1948) 8,81 

Kohler et al. (1955) 6,74 

Linacre (1993) 7,75 

Linacre (1977) 8,24 

Thornthwaite (1948) 7,18 

Hargreaves e Samani (1985) 6,22 

Priestley-Taylor (1972) 8,29 
Fonte: Autoria própria. 

  

 Os módulos das diferenças entre as vasões calculadas a partir dos modelos 

propostos e a calculada a partir de Penman (1948) estão dispostos na Tabela 7. Analisando 

soma dessas diferenças mensais, pode-se observar que o modelo de Priestley-Taylor (1972) 

é o que mais se aproxima do padrão, visto que apresenta o menor valor, 6,78 m3 s
-1

; 

seguido por Linacre (1993), 12,72 m
3
s

-1
. O modelo que apresentou maior valor foi o de 

Hargreaves e Samani (1985) com 31,12 m
3
s

-1
. Os modelos de Kohler et al. (1955), Linacre 

(1977) e Thorthwaite (1948) obtiveram valores intermediários, 24,81, 13,88 e 26,74 m
3
s

-1
 

respectivamente. Quando levado em conta as variações sazonais para efeito de 

gerenciamento dos recursos hídricos e tomada de decisões com relação ao seu uso, os 

modelos de Priestley-Taylor (1972) e Linacre (1993) foram os que mais se aproximaram 
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do modelo de Penman (1948), sendo o modelo de  Linacre (1993) o que utiliza menor 

número de parâmetros meteorológicos. 

 

Tabela 7 – Estimativa de vazão calculada utilizando a evaporação estimada pelo modelo de 

Penman et al (1948) e diferença das vasões (m³ s
-1

) baseadas nos modelos de Linacre 

(1977),  Linacre (1993), Thornthwaite (1948), Kholer et al. (1955), Hargreaves e Samani 

(1985) e Priestley-Taylor (1972) em relação a vazão baseada no modelo de Penman et al 

(1948). 

Modelo 
Penman 

(1948) 

Kohler 

et al. 

(1955) 

Linacre 

(1993) 

Linacre 

(1977) 

Thorthwaite 

(1948) 

Hargreaves 

e Samani 

(1985) 

Priestley-

Taylor 

(1972) 

Jan 9,42 2,32 1,76 1,27 2,06 1,55 0,35 

Fev 9,04 2,31 1,72 1,13 1,07 1,52 0,13 

Mar 8,86 2,36 1,61 0,97 1,41 2,11 0,10 

Abr 8,14 2,10 1,39 0,05 0,16 2,29 0,20 

Mai 7,81 1,93 0,73 0,69 0,07 2,91 0,17 

Jun 6,77 1,49 0,16 1,41 0,25 2,67 0,57 

Jul 6,84 1,43 0,05 1,38 0,57 2,70 0,85 

Ago 8,54 1,71 0,27 0,04 2,17 3,41 1,18 

Set 9,92 2,11 0,80 1,18 2,92 3,65 1,16 

Out 10,48 2,40 1,20 1,94 3,48 3,43 0,89 

Nov 10,37 2,41 1,41 2,14 3,20 2,95 0,69 

Dez 9,54 2,24 1,62 1,69 2,65 1,93 0,50 

Soma - 24,81 12,72 13,88 20,01 31,12 6,78 
Fonte: Autoria própria. 

  

 A Figura 7 ilustra o comportamento das vasões equivalentes evaporadas. Observa-

se que no mês de outubro quando registrou-se os maiores de temperatura, radiação e 

velocidade do vento ocorreu a maior vazão equivalente na maioria dos modelos, com 

exceção dos modelos de Thorthwaite (1948) e Hargreaves e Samani (1985). Observa-se 

que esses modelos não utilizam dados de radiação e velocidade do vento, o que demonstra 

a importância desses dados no cálculo da evaporação. A vazão equivalente calculada a 

partir do modelo de Penman (1948) foi de 10,48 m
3
s

-1
 no mês de outubro, enquanto, 

quando utilizou-se a estimativa da evaporação de Kohler et al. (1955),  Linacre (1993), 

Linacre (1977), Thorthwaite (1948), Hargreaves e Samani (1985) e Priestley-Taylor 

(1972), estes subestimaram a vazão de Penman (1948) em 29,7, 12,9, 22,7, 64,6, 48,7 e 

9,3% respectivamente, no mesmo mês. Esse resultado corresponde ao comportamento da 

evaporação média observada na Figura 4 em que o modelo Penman (1948) também 

apresentou valor máximo no mês de outubro dentre os modelos propostos. 
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Figura 7 - Vazão equivalente a lâmina evaporada estimada pelos modelos de Penman 

(1948),  Linacre (1977),  Linacre (1993), Thornthwaite (1948), Kholer et al. (1955), 

Hargreaves e Samani (1985) e Priestley-Taylor (1972). 

 
Fonte: Autoria própria. 
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6. CONCLUSÕES 

 Em regiões em que ocorre pequena variação da temperatura o modelo de Linacre 

(1977) pode ser recomendado para estimativas anuais da evaporação, uma vez que seus 

valores se aproximam do modelo padrão. 

 Quando a finalidade do cálculo da evaporação é o gerenciamento dos recursos 

hídricos e seus usos múltiplos com variações sazonais, o modelo de Linacre (1993) 

apresenta-se como alternativa para cálculo da evaporação de reservatórios na região 

semiárida. 

Recomendações: 

1- Desenvolver pesquisas de estudos com modelos matemáticos para o cálculo de 

evaporação, utilizando dados de uma série histórica com maior número de anos, visto 

que, a série histórica utilizada foi atípica, dados de uma série em que ocorreram muitos 

anos de estiagem; 

2- Realizar estudos em outras regiões que apresentem características climáticas diferentes 

da região de estudo deste trabalho; 

3-  Utilizar maior número de modelos que utilizem um menor número de dados de 

entrada; 

4- Analisar o efeito das variáveis climatológicas no cálculo da evaporação para uma série 

histórica em regiões com características climáticas diferentes. 
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ANEXO 1 – ESTIMATIVAS DA EVAPORAÇÃO PARA CADA ANO DA SÉRIE 

HISTÓRICA (2008-2018), CALCULADAS A PARTIR DOS MODELOS 

PROPOSTOS.  

Penman (1948) 

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

2008 238,3 223,9 174,5 146,7 132,2 116,2 131,6 170,0 205,2 241,5 249,0 247,0 

2009 226,5 181,4 178,7 131,0 120,2 113,9 128,3 159,0 202,5 236,7 240,2 236,2 

2010 217,6 201,7 222,2 178,2 159,5 137,0 147,7 186,1 223,1 235,4 252,3 226,4 

2011 197,3 176,6 183,5 143,9 126,7 115,8 127,8 178,4 211,0 235,2 240,3 241,1 

2012 229,7 195,3 220,2 197,3 177,4 146,5 152,8 188,5 207,9 231,4 217,0 222,7 

2013 214,2 201,7 205,0 172,5 154,1 127,9 137,3 177,9 212,7 247,8 235,9 242,5 

2014 242,0 200,9 215,9 176,7 151,7 132,3 148,6 189,4 205,3 245,2 231,5 241,6 

2015 236,9 199,5 220,5 186,4 201,9 164,8 166,8 215,1 239,8 267,2 262,5 258,9 

2016 190,8 206,6 254,0 185,6 196,8 174,1 190,6 215,0 243,2 268,4 251,3 240,5 

2017 264,7 203,5 197,8 176,7 178,2 156,4 144,6 206,9 236,2 260,1 258,4 244,5 

2018 226,4 185,9 219,3 163,1 158,0 144,1 161,2 206,2 230,9 253,0 256,5 237,9 

Média  225,9 197,9 208,3 168,9 159,7 139,0 148,8 190,2 219,8 247,4 245,0 239,9 

 

Kohler et al. (1955) 

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

2008 179,0 168,3 131,0 110,1 100,4 89,9 102,6 131,0 156,5 182,7 187,1 185,6 

2009 170,3 135,4 133,1 97,9 90,7 87,1 98,5 122,0 153,8 178,0 180,5 177,4 

2010 163,5 151,6 166,5 134,0 121,2 107,2 115,7 144,5 170,3 177,6 189,4 170,2 

2011 150,8 115,5 96,9 84,4 77,5 94,1 115,4 194,9 220,8 219,1 218,8 211,3 

2012 172,8 147,1 165,5 149,4 136,7 114,7 120,2 146,4 159,4 175,9 164,4 168,8 

2013 162,3 152,6 155,5 131,0 117,7 98,7 106,3 137,5 161,9 186,8 177,7 181,8 

2014 181,8 151,1 162,0 133,5 115,6 103,6 116,9 146,5 156,3 185,1 174,1 181,8 

2015 178,9 151,2 165,7 140,7 154,6 128,5 130,4 166,2 182,7 202,4 197,9 195,4 

2016 143,6 155,1 190,9 140,9 151,1 135,3 149,2 166,1 185,1 203,0 190,0 182,2 

2017 199,1 153,3 148,7 133,9 137,0 122,2 114,4 159,8 180,6 196,9 194,6 184,7 

2018 171,1 139,0 164,3 122,7 119,8 112,2 126,6 159,0 176,2 190,8 193,2 178,9 

Média  170,3 147,3 152,7 125,3 120,2 108,5 117,8 152,2 173,0 190,8 188,0 183,5 
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Linacre (1993) 

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

2008 205,9 196,6 136,1 118,9 117,1 114,3 132,3 166,3 190,0 219,6 225,1 216,1 

2009 191,9 146,1 141,9 98,8 99,7 108,4 125,9 148,3 187,5 213,9 212,6 202,2 

2010 178,7 170,0 195,0 155,9 152,4 144,8 159,3 191,0 219,6 213,9 229,9 191,3 

2011 155,4 139,7 146,4 113,8 108,6 111,2 126,1 179,8 199,2 213,3 214,2 207,4 

2012 193,5 160,5 188,6 184,0 181,3 159,2 165,1 196,3 199,2 210,4 188,7 185,5 

2013 178,2 172,9 176,5 151,8 145,9 129,1 140,8 177,2 203,6 232,5 211,4 212,7 

2014 208,8 171,8 188,0 156,9 143,8 136,1 159,0 197,2 195,0 226,1 205,5 206,2 

2015 185,1 152,9 173,5 149,1 181,4 150,7 152,1 195,3 209,6 225,8 217,0 206,9 

2016 136,6 156,6 206,6 147,1 175,7 167,3 190,2 198,8 215,1 226,8 203,5 186,7 

2017 213,3 157,4 150,0 138,4 153,8 142,6 127,4 188,4 205,2 217,7 212,8 192,0 

2018 172,9 139,0 171,7 125,4 132,5 129,2 147,9 187,1 199,3 210,8 209,0 182,8 

Média  183,7 160,3 170,4 140,0 144,7 135,7 147,8 184,1 202,1 219,2 211,8 199,1 

 

Linacre (1977) 

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

2008 205,0 196,8 171,2 148,6 153,5 144,0 158,5 169,7 182,9 201,4 196,0 203,6 

2009 199,5 151,4 158,4 138,9 142,1 137,6 142,9 154,4 173,4 185,4 186,6 199,7 

2010 195,8 186,3 206,5 178,6 171,1 184,4 193,9 197,5 205,3 201,8 202,0 196,9 

2011 174,9 149,5 149,0 143,3 143,8 144,4 158,9 189,9 192,4 194,9 191,3 188,9 

2012 194,8 173,9 193,1 192,2 198,6 189,4 197,7 208,5 200,8 206,7 192,8 196,5 

2013 204,3 192,3 211,6 188,3 177,2 156,7 162,0 189,9 194,5 207,9 197,1 199,5 

2014 204,5 180,7 197,4 186,5 178,6 184,0 189,0 201,9 191,0 202,4 187,6 186,6 

2015 196,4 177,8 182,8 168,4 196,6 179,6 185,4 198,2 189,4 202,1 195,3 205,1 

2016 166,9 172,3 215,0 182,2 202,0 189,9 211,3 203,8 203,6 212,6 199,6 207,5 

2017 214,8 175,2 178,7 168,8 189,8 183,2 187,4 195,3 207,2 208,4 190,4 199,4 

2018 193,5 149,3 176,4 150,1 158,8 153,9 181,2 192,7 190,4 194,3 200,4 189,0 

Média  195,5 173,2 185,5 167,8 173,8 167,9 178,9 191,1 193,7 201,6 194,5 197,5 

 

Thorthwaite (1948) 

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

2008 156,8 157,2 144,0 141,0 139,0 113,1 118,4 124,8 143,3 149,5 151,5 153,5 

2009 154,4 144,1 142,9 139,0 133,9 119,6 116,7 120,3 140,9 143,6 148,4 155,3 

2010 155,4 160,6 161,7 156,6 149,0 148,2 145,2 141,2 147,5 151,4 154,1 153,4 

2011 146,6 144,8 140,0 140,7 137,9 120,7 126,2 141,6 144,9 149,2 151,8 149,7 

2012 152,8 149,5 151,9 156,0 152,2 148,8 145,6 145,5 147,3 150,1 149,9 150,6 

2013 156,5 160,3 162,0 156,1 149,0 140,4 125,6 143,7 149,1 152,1 153,0 153,5 

2014 154,3 153,6 155,2 155,7 149,5 148,5 140,5 144,1 147,2 149,9 147,5 143,7 

2015 153,7 155,5 153,0 150,9 155,2 147,8 144,7 145,8 146,7 149,6 151,9 155,7 

2016 148,1 154,2 162,9 157,3 157,2 151,2 148,5 146,5 151,2 154,0 154,6 157,0 

2017 159,9 154,4 151,9 150,5 153,0 148,9 141,8 144,7 150,9 153,8 150,3 154,6 

2018 152,8 145,9 151,8 142,4 142,1 124,5 139,1 143,7 145,7 150,0 155,9 153,9 

Média  153,7 152,7 152,5 149,7 147,1 137,4 135,7 140,2 146,8 150,3 151,7 152,8 
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Hargreaves e Samani (1985) 

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

2008 192,2 183,2 149,3 111,3 92,1 76,6 87,0 111,7 142,1 176,8 183,4 197,5 

2009 192,3 149,5 146,4 105,9 86,3 74,0 80,4 108,5 136,4 165,1 182,2 196,6 

2010 198,8 176,6 171,6 130,7 102,5 94,1 96,6 121,2 148,2 167,9 182,8 190,4 

2011 182,4 154,2 146,6 116,2 92,9 80,3 84,3 112,7 150,7 165,1 178,2 190,3 

2012 192,0 175,1 170,0 135,9 109,5 89,1 94,6 120,2 138,7 170,7 171,5 203,6 

2013 193,9 175,7 167,6 127,8 101,0 79,7 87,9 116,2 138,4 168,2 173,0 183,4 

2014 197,4 162,8 165,7 128,7 101,3 85,4 94,1 115,5 129,4 166,6 163,9 196,0 

2015 181,0 160,1 157,1 119,9 106,8 87,3 87,3 113,2 128,3 160,1 172,4 187,7 

2016 165,3 169,5 167,0 121,5 107,8 87,6 98,0 112,5 134,8 167,8 173,1 188,2 

2017 196,3 159,4 151,7 120,0 103,6 88,0 87,9 112,4 143,9 163,6 168,0 182,4 

2018 183,7 144,6 152,9 116,8 98,2 84,3 93,5 113,5 136,9 158,0 179,8 190,4 

Média  188,7 164,6 158,7 121,3 100,2 84,2 90,2 114,3 138,9 166,4 175,3 191,5 

 

Priestley-Taylor (1972) 

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

2008 227,4 215,0 184,0 159,7 141,1 118,7 125,7 159,0 187,7 220,3 235,2 235,6 

2009 219,3 191,2 194,6 146,3 132,4 120,7 132,1 156,5 193,1 232,5 231,3 228,8 

2010 216,4 195,3 220,2 183,6 161,3 122,8 128,3 157,3 193,1 222,0 238,4 220,6 

2011 201,2 188,5 204,4 158,3 138,7 118,1 125,5 160,1 191,8 224,6 231,8 235,4 

2012 222,1 191,8 219,9 189,1 156,3 122,6 123,7 155,0 178,9 205,0 201,4 204,9 

2013 198,8 184,4 188,5 167,6 152,6 126,6 132,8 157,3 192,7 229,9 221,7 236,1 

2014 232,3 196,1 215,6 177,0 153,5 117,4 123,8 160,6 187,5 227,2 222,6 232,3 

2015 223,1 184,1 218,6 188,2 179,0 137,0 137,2 172,6 204,1 232,3 237,6 232,8 

2016 193,6 207,3 240,1 178,1 172,5 146,1 146,1 173,4 206,5 232,4 222,2 217,0 

2017 243,5 196,9 204,7 179,5 164,9 135,5 121,5 175,3 197,5 227,9 239,7 226,1 

2018 215,6 194,1 225,9 175,4 166,9 134,9 136,6 176,5 201,7 236,6 234,8 230,7 

Média  217,6 195,0 210,6 173,0 156,3 127,3 130,3 164,0 194,1 226,4 228,8 227,3 

 


