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CAPÍTULO 6. EVAPORAÇÃO E TRANSPIRAÇÃO 
 

6.1. Introdução 
 

 O conhecimento da perda d’água de uma superfície natural é de suma 

importância nos diferentes campos do conhecimento científico, especialmente 

nas aplicações da meteorologia e da hidrologia às diversas atividades humanas. 

 Na hidrologia, o conhecimento da perda de água em correntes, canais, 

reservatórios, bem como, a transpiração dos vegetais, têm muita importância no 

balanço hídrico de uma bacia hidrográfica.  

 

6.2. Definições e Fatores Físicos 
 

Evaporação: é o processo natural pelo qual a água, de uma superfície livre 

(líquida) ou de uma superfície úmida, passa para a atmosfera na forma de vapor, 

a uma temperatura inferior a de ebulição.  

 

Transpiração: é a evaporação devida a ação fisiológica dos vegetais, ocorrida, 

principalmente, através dos estômatos. 

 

Evapotranspiração: evaporação + transpiração. 

 

 A transferência natural de água no estado de vapor da superfície do globo 

para a atmosfera interpreta-se facilmente pela teoria cinética da matéria. Nos 

sólidos e líquidos predominam as forças de atração entre as partículas do corpo. 

Nos sólidos, cada partícula tem oscilações de muito pequena amplitude em volta 

de uma posição média quase permanente. Nos líquidos, a energia cinética 

média das partículas é maior do que nos sólidos, mas uma partícula que se 

liberta da atração daquelas que a rodeiam é logo captada por um grupo de 

partículas vizinhas. Nos gases, a energia cinética média das partículas é ainda 

maior e suficiente para libertá-las umas das outras. 
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 A mudança do estado sólido ou líquido para o estado gasoso corresponde 

a um aumento da energia cinética das partículas da substância, exigindo por 

isso, com temperatura constante, o consumo de uma quantidade de energia 

que, por unidade de massa da substância, é o calor de vaporização. 

 Simultaneamente com o escape das partículas de água para a atmosfera 

dá-se o fenômeno inverso: partículas de água na fase gasosa, que existem na 

atmosfera, chocam à superfície de separação e são captadas pelo corpo 

evaporante. A evaporação mantém-se até atingir o estado de equilíbrio, que 

corresponde à saturação do ar em vapor d’água: o número de partículas de 

água que escapam do corpo evaporante é então igual ao número de partículas 

de água na fase gasosa que são capturadas pelo corpo no mesmo intervalo de 

tempo. 

 Portanto, se tivermos uma superfície exposta às condições ambientais, 

que contém um certo conteúdo de vapor d’água, vamos notar a troca de 

moléculas entre as fases de vapor e líquida, a qual envolve os fenômenos de 

condensação e evaporação: 

 As condições básicas para a ocorrência do mecanismo são: 

 

a) existência de uma fonte de energia que pode ser a radiação solar, calor 

sensível da atmosfera ou da superfície evaporante. Em geral, a 

radiação solar é a principal fonte para a evaporação. A mudança da 

fase líquida para a fase de vapor consome 540 cal.g-1 a 100 oC e 586 

cal.g-1 a 20 oC; e 

 

 b) existência de um gradiente de concentração de vapor, isto é, uma 

diferença entre a pressão de saturação do vapor na atmosfera (es) à 

temperatura da superfície e a pressão parcial de vapor d´água na 

atmosfera (ea). 

 

A literatura antiga dava mais enfoque à evaporação. A mais moderna dá 

maior enfoque à evapotranspiração pois numa bacia hidrográfica a superfície do 

solo vegetada costuma ser maior que a superfície livre de água. 
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6.3. Fatores Intervenientes no Processo de Evaporação e Transpiração 
 

a) Radiação Solar  

 A radiação solar é fonte energética necessária ao processo evaporativo, 

sendo que a incidência direta fornece mais energia quando comparado com a 

difusa. 

 

 b) Temperatura de Superfície 
 
 A variação da intensidade da radiação solar recebida na superfície produz 

uma variação na temperatura da superfície, modificando a energia cinética das 

moléculas. À altas temperaturas, mais moléculas se escapam da superfície, 

devido à sua maior energia cinética. 

 

 c) Temperatura e Umidade do Ar 

 
 O aumento da temperatura torna maior a quantidade de vapor d´água que 

pode estar presente no mesmo volume de ar. Assim: 

- aumentando a temperatura do ar, es aumenta, diminuindo a umidade 

relativa (efeito indireto). 

 

100.
e
eUR

s

a=  

 

-  UR é determinada por higrógrafo e pode ser estimada por meio de 

psicrômetros (conjunto de 2 termômetros sobre diferentes condições).  

 

Exemplo:  

UR = 60% significa que a atmosfera contém 60% da umidade máxima 

que ela seria capaz de conter àquela temperatura. Portanto, quanto maior 

temperatura, maior es (maior a capacidade do ar conter água) e menor UR. 
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- A UR é baixa próximo ao meio dia e alta durante a noite, não por causa  

da umidade do ar em si (ea) (que provavelmente é até maior durante o 

dia) e sim porque a temperatura é alta durante o dia e baixa durante a 

noite. 

 -  A uma dada temperatura, quanto mais seco o ar maior será a sua 

capacidade de absorver água. 

 

 Em complemento, para cada 10oC de elevação da temperatura, a pressão 

de vapor de saturação praticamente dobra. A Tabela a seguir apresenta alguns 

desses valores. 
 

Temperatura (oC) Pressão de vapor (atm) 
0 0,0062 
5 0,0089 

10 0,0125 
15 0,0174 
20 0,0238 
25 0,0322 
30 0,0431 
35 0,0572 
40 0,0750 

 

 d) Vento 

 

 O vento modifica a camada de ar vizinha à superfície, substituindo uma 

camada muitas vezes saturada por uma com menor conteúdo de vapor d’água. 

Na camada em contato com a superfície (aproximadamente 1 mm), o movimento 

de vapor é por moléculas individuais (difusão molecular), mas acima dessa 

camada limite superficial, o responsável é o movimento turbulento do ar (difusão 

turbulenta). 

 

e) Aspectos Fisiológicos 

 

 Nos vegetais diversos aspectos estão associados a transpiração, sendo 

que o mecanismo de fechamento dos estômatos, quando a umidade do solo 

está abaixo do teor para o qual a demanda atmosférica é necessária, provoca 
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redução da transferência de vapor para a atmosfera. Esse comportamento é 

mais comum durante as horas mais quentes do dia. 

 

6.4. Definições Básicas 
 

 6.4.1. Evaporação: perda d’água para a atmosfera de uma superfície 

líquida (ou sólida saturada) exposta livremente às condições ambientais. 

 

 6.4.2. Transpiração: perda d’água para a atmosfera na forma de vapor, 

decorrente das ações físicas e fisiológicas dos vegetais (através dos estômatos). 

A taxa de transpiração é função dos estômatos, da profundidade efetiva das 

raízes, do tipo de vegetação, além dos fatores anteriormente citados. 

 

 6.4.3. Evapotranspiração (ET): conjunto evaporação do solo mais 

transpiração das plantas. O termo evapotranspiração foi utilizada, por 

Thornthwaite, no início da década de 40, para expressar essa ocorrência 

simultânea. Existem conceitos distintos de evapotranspiração que devem ser 

observados: 

  

a) Evapotranspiração Potencial (ETp): perda de água por evaporação e 

transpiração de uma superfície natural tal que esta esteja totalmente 

coberta e o conteúdo de água no solo esteja próximo à capacidade de 

campo; 

b) Evapotranspiração de Referência (ETo): perda de água de uma 

extensa superfície cultivada com grama, com altura de 0,08 a 0,15 m, 

em crescimento ativo, cobrindo totalmente o solo e sem deficiência de 

água. 

c) Evapotranspiração Real ou Atual (ETr): perda de água por 

evaporação e transpiração nas condições reinantes (atmosféricas e de 

umidade do solo). 

 

 Conclui-se que ETr é menor ou no máximo igual a ETp. 
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6.5. Fórmula Geral da Evaporação 
 

 A primeira equação para o cálculo da evaporação de uma superfície foi 

proposta por Dalton (1928): 

 

  )ee.(CE as −=

 

em que: 

C é um coeficiente empírico, relativo a elementos meteorológicos; 

es é a pressão de saturação à temperatura da superfície; e  

ea é a pressão de vapor do ar. 

 

 

 Várias equações foram propostas para a estimativa da evaporação, todas 

elas baseadas na equação de Dalton ou mesmo sendo a própria equação de 

Dalton, com o estudo da função C para cada localidade. Das várias equações 

encontradas em livros sobre evaporação, podem-se citar: 

 

  USA           )ee( . U . 131,0E 2s2 −=

 

  Rússia          )ee( . )U.72,01( . 13,0E 2s2 −+=

 

em que: 

U2 é a velocidade do vento obtida a 2 m acima da superfície evaporante 

(m.s-1); e  

e2 é a pressão de vapor do ar a 2 m de altura acima da superfície (mb). 

 

 

 - Quanto ao efeito da lei de Dalton, quanto menor UR, para uma dada 

temperatura, menor ea e, consequentemente, maior a Evaporação. 
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6.6. Medição da Evaporação 
 

 A evaporação é medida através de tanques evaporímetros e atmômetros. 

 

 6.6.1. Tanques de Evaporação 
 

 São tanques que contém água exposta à evaporação. No Brasil, o mais 

comum é o tanque Classe A (Figura 30). 

 Consiste num tanque circular de aço inoxidável ou galvanizado, chapa 22, 

com 121 cm de diâmetro interno e 25,5 cm de profundidade. Deve ser instalado 

sobre um estado de madeira, de 15 cm de altura, cheio de água até 5 cm da 

borda superior. O nível da borda não deve abaixar mais que 7,5 cm da borda 

superior, isto é, não deve ser permitida variação maior que 2,5 cm. A 

evaporação (EV) é medida com uma régua ou, de preferência, com o 

micrômetro de gancho assentado sobre o poço tranquilizador. A Evaporação 

classe A é a espessura da lâmina d’água do tanque que foi evaporada em um 

determinado intervalo e tempo. 

 

 
Figura 30 – Tanque Classe A. 

 

 Rotineiramente, a leitura do nível d’água do tanque é feita uma única vez 

ao dia, pela manhã. Quando se faz a leitura do nível d’água, também se faz a 

leitura do anemômetro totalizador e do termômetro flutuante, de máxima e de 
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mínima. Assim, fica-se sabendo a velocidade do vento percorrido e a 

temperatura máxima e mínima da superfície evaporante. 

 As alturas (lâminas) de evaporação são acumuladas em períodos 

semanais, decendiais, quinzenais ou mensais, conforme a aplicação que se vai 

dar aos dados de evaporação. 

 O estrado colocado no tanque classe A visa impedir o fluxo de calor para o 

solo.  

 

 6.6.2. Atmômetros 
 

 São evaporímetros nos quais a evaporação d’água ocorre através de uma 

superfície porosa. Sua instalação e operação são relativamente simples, embora 

apresentam erros em razão da impregnação de sal ou poeira em seus poros, 

principalmente nos instrumentos com superfície porosa permanente. Outro 

grande problema dos atmômetros é que eles são mais sensíveis ao vento do 

que à radiação solar. Os principais tipos são: 

 

 - Piche: consiste de um tubo de 22,5 cm de comprimento com 1,1 cm de 

diâmetro interno, graduado em décimo de milímetro, fechado em uma das 

extremidades. Na extremidade aberta do tubo, prende-se um disco de papel de 

3,2 cm de diâmetro, por meio de um anel. Ele é cheio d’água destilada e 

pendurado na vertical, com a extremidade fechada para cima. A evaporação se 

dá através do disco de papel, e quantidade d’água evaporada é determinada 

pela variação do nível d’água no tubo (Figura 31). 

 

- Livingstone (esfera oca de porcelana) 

 

- Bellani (disco de porcelana) 

 

Em postos meteorológicos padrão, o equipamento oficial para se medir a 

evaporação é o evaporímetro de Piche e não o tanque classe A, que inclusive 
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pode não estar presente. O Piche fica à sombra, dentro do abrigo meteorológico, 

e é bem mais prático de manejar que o tanque. 

 

 
Figura 31 – Evaporímetro de Piche. 

 

 

6.7. Determinação da Evapotranspiração 
 

Existem métodos diretos para determinação e métodos indiretos para a 

estimativa da evapotranspiração; e cada metodologia apresenta características 

próprias.  

 

a) Métodos Diretos 
 

 a.1) Lisímetros 
 

São tanques enterrados no solo, dentro dos quais se mede a 

evapotranspiração. Conhecidos também como evapotranspirômetros e a 

evapotranspiração é obtida por meio do balanço hídrico neste sistema de 

controle. 
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A
DPIETo −+

=  

 

em que: 

I = irrigação;  

P = precipitação;  

D = drenagem; e  

A = área do lisímetro.  

 

É o método mais preciso para a determinação direta da ETo, desde que 

sejam instalados corretamente. 

 

 a.2) Parcelas Experimentais no Campo 
 

A obtenção da evapotranspiração por meio de parcelas experimentais, 

depende de vários fatores. Este método só deve ser utilizado para a 

determinação da ET total, durante todo o ciclo da cultura, e nunca a ET diária ou 

semanal, pois, nestes casos, os erros seriam grandes. A água necessária, 

durante todo o ciclo da cultura, é calculada pela soma da quantidade de água 

aplicada nas irrigações, precipitações efetivas, mais a quantidade de água 

armazenada no solo antes do plantio, menos a quantidade de água que ficou 

retida no solo após a colheita. 

 

b) Métodos Indiretos:  

 

São aqueles que não fornecem diretamente a evapotranspiração e, para 

estimá-la, é preciso se utilizar de um fator (K), a ser determinado para cada 

região e para cada método indireto. De acordo com os princípios envolvidos no 

seu desenvolvimento, os métodos de estimativa podem ser agrupados em cinco 

categorias: empíricos, aerodinâmico, balanço de energia, combinados e 

correlação de turbilhões. 
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Com relações os métodos indiretos serão considerados apenas os 

métodos mais generalizados. 

 

b.1) Empíricos 
 

Estes métodos foram desenvolvidos experimentalmente, sendo que na 

seleção destes métodos deve-se observar para quais condições ambientais 

foram desenvolvidos e fazer os ajustes regionais. 

 

 b.1.1)  Evaporímetros  
 

São equipamentos usados para medir a evaporação (EV) da água. Temos 

2 tipos básicos de evaporímetros: um que a superfície da água fica livremente 

exposta (tanques de evaporação) e o outro em que a evaporação ocorre através 

de uma superfície porosa (atmômetros). De um modo geral, os  tanques 

evaporimétricos são bastante precisos e mais sensíveis em períodos curtos, 

além de serem de fácil manuseio. 

 O tanque classe A, em virtude do custo relativamente baixo e do fácil 

manejo, tem sido empregado nos manejo dos recursos hídricos. Tem a 

vantagem de medir a evaporação de uma superfície de água livre, associada 

aos efeitos integrados de radiação solar, vento, temperatura e umidade do ar. 

 Para converter EV em ETo, é necessária se considerar as condições 

meteorológicas da região e o local em que o tanque está instalado em relação 

ao meio circundante. Sendo assim, a evapotranspiração de referência, pode ser 

calculada com a seguinte expressão: 

 
  EV . KpETo =

 

em que: 

Kp = coeficiente do tanque tabelado (anexo 2); e  

EV = evaporação no tanque, em mm.d-1. 
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b.1.2) Método de Blaney-Criddle 
 

Baseado em dados de temperatura, foi desenvolvido na região semi-árida 

dos Estados Unidos, relacionando os valores reais de evapotranspiração com o 

produto da temperatura média pela percentagem das horas anuais de luz solar: 

 
  )]13,8  T . 457,0( . P[ . cETo +=

 

em que:  

T = temperatura média diária no mês (oC);  

P = percentagem de horas de brilho solar diária em relação ao total 

anual, para um dado mês e latitude do local; e 

c = fator de correção que depende da umidade relativa mínima, horas 

de brilho solar e estimativa de vento diária. 

 

b.2) Aerodinâmico 

 

Este é um método micrometeorológico, com embasamento físico-teórico 

da dinâmica dos fluidos e transporte turbulento.  

 

b.3) Balanço de Energia 
 

Balanço de energia representa a contabilidade das interações dos 

diversos tipos de energia com a superfície. Em condições atmosféricas normais, 

o suprimento principal de energia para a superfície é dado pela radiação solar. 

 

b.4) Métodos Combinados 
 

Estes métodos combinam os efeitos do balanço de energia com aqueles 

do poder evaporante do ar. 
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b.4.1) Método de Penman  

 

É um método que combina o balanço de energia radiante com princípios 

aerodinâmicos. É bastante preciso, porém exige a determinação de grande 

número de dados meteorológicos, os quais, na maioria das estações, não são 

disponíveis. Com o passar do tempo a equação de Penman, apesar de sua boa 

precisão, foi sofrendo modificações até que, na década de 60, Monteith propôs 

uma modificação a fim de considerar fatores de resistência do dossel da cultura. 

Dessa forma, a equação original passou a ser denominada Penman-Monteith e 

é considerada como padrão pela FAO. 

 

)]ee(U
275T

9001)GRn(ETo z
o
z2** −

+γ+∆

γ
+

λ
−

γ+∆

∆
=  

 

em que:  

 ETo = evapotranspiração da cultura de referência, mm.d-1; 

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

 γ* = constante psicrométrica modificada, kPa oC-1; 

 Rn = saldo de radiação à superfície da cultura, MJ m-2 d-1; 

 G = fluxo de calor no solo, MJ m-2 d-1; 

 T = temperatura, oC; 

 U2 = velocidade do vento a 2 m de altura, ms-1;  

 (ea - ed) = déficit de pressão de vapor, kPa oC-1; e 

 λ = calor latente de evaporação, MJ kg-1. 

 

b.5) Método da Correlação de Turbilhões 
 

A interação da atmosfera com a superfície resulta no aparecimento de 

turbilhões, que se movem aleatoriamente, mudando constantemente de posição, 

misturando-se com turbilhões de outros níveis.  
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6.8. Exercícios 
 

1) (Questão 18 Prova de Hidrologia Concurso CPRM 2002 - Certo ou Errado)  

 

a) (item 3) A leitura realizada em um tanque classe A em determinado dia foi de 

22,4 mm. No dia seguinte, a leitura realizada indicou o valor de 23,6 mm. Se, 

nesse intervalo, ocorreu apenas uma precipitação de 6,4 mm, pode-se estimar a 

evaporação para o intervalo entre 6,0 mm e 6,5 mm. 

 

2) (Questão 13 Prova de Hidrologia Concurso ANA 2002). A evapotranspiração 

de referência (ETo) adotada no Brasil é a evapotranspiração potencial da grama 

batatais mantida entre 8 e 15 cm de altura. A esse respeito, é INCORRETO 

afirmar que: 

 

a) a ETo é normalmente obtida através de fórmulas baseadas em dados 

meteorológicos; 

b) através de ETo pode-se calcular a evapotranspiração potencial de outros 

cultivos; 

c) A ETo é normalmente obtida através de lisímetros instalados em estações 

meteorológicas; 

d) A evapotranspiração da grama batatais pode ser menor do que a ETo; 

e) A ETo depende das condições climáticas. 

 

3) Como se pode determinar (medir) a evaporação e a evapotranspiração? Cite 

também como se pode estimar a evapotranspiração. 

 

4) Quais são os fatores intervenientes no processo da evaporação da água do 

solo e como os mesmos influenciam na taxa evapotranspirada? 

 

5) Quais os fatores que devem ser considerados na seleção de um método de 

obtenção da evapotranspiração? 
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