ESTIMATIVA DA EVAPORAÇÃO DO SOLO UTILIZANDO A CÂMERA
VENTILADA EM PERÍODO CHUVOSO
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Resumo – A medição e o conhecimento da dinâmica das perdas de água por evaporação, após a
ocorrência de uma chuva ou irrigação, são informações fundamentais para aumentar a eficiência do
uso da água nos sistemas agrícolas Chabat (2010). O objetivo deste estudo foi estimar a evaporação
do solo, utilizando o método da câmera ventilada, sob as condições atmosféricas do município de
Garanhuns-PE, e compará-la aos valores da evaporação de referência obtida pelo método de
Hargreaves, num período de cinco semanas (de 16/04/ de 2011 a 16/05/2011). Um dia em cada
semana foi escolhido para exibição neste trabalho. Pode-se observar que o método da câmara
ventilada apresentou valores superiores aos encontrados pelo método de Hargreaves, enquanto que
para solos muito umedecidos e com pouca radiação disponível.

Abstract – Measuring and understanding the dynamics of water loss by evaporation, after the
occurrence of a rain or irrigation, are key information to increase efficiency of water use in
agricultural systems Chabat (2010). The aim of this study was to estimate the soil evaporation,
using the camera ventilated under atmospheric conditions in the city of Garanhuns-PE, and compare
it to the reference values of evaporation obtained by the method of Hargreaves, a period of five
weeks (from 16/04 / 2011 to 05/16/2011). One day each week was chosen to display this work. It
can be seen that the ventilated chamber method showed values higher than those found by the
method of Hargreaves, while for very wet soils and low radiation available.
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1 - INTRODUÇÃO
O Nordeste brasileiro, com uma disponibilidade hídrica anual de 700 bilhões de m3, pode ser
considerado de expressiva disponibilidade hídrica; no entanto, somente 24 bilhões de m3
permanecem efetivamente disponíveis, o restante, 97%, é consumido pelo fenômeno da evaporação
que, em média, atinge 2000 mm anuais (Brito et al, 1999).
Assim as regiões áridas e semiáridas têm dificuldades para desenvolver atividades agrícolas.
Necessitando, então, aumentar a eficiência do aproveitamento das precipitações, a qual é adquirida
pela combinação de técnicas de captação de água da chuva com a escolha de cultivos de baixa
exigência hídrica (Porto, et al, 2006).
A evaporação do solo é o processo físico no qual a água passa do estado líquido a forma de
vapor e é de grande relevância quantitativa, pois pode corresponder a 50% da evapotranspiração,
durante o ciclo de uma cultura agrícola. Contribuem para esta transformação os fatores atmosféricos
(como a radiação solar, a quantidade de vapor e a pressão atmosférica) e o suprimento hídrico no
interior do solo, que depende de suas propriedades físicas, principalmente do potencial matricial, de
sua estrutura, densidade e porosidade além das condições de transferência do meio, como as
condutividades hidráulica e térmica. (Andrade, 2008; Gonçalves, 2009)
Segundo Chabat (2010), a medição precisa e o conhecimento da dinâmica das perdas de água
por evaporação, após a ocorrência de uma chuva ou irrigação, são informações fundamentais para
aumentar a eficiência do uso da água nos sistemas agrícolas. Desta forma, o objetivo deste estudo
foi estimar a evaporação do solo, utilizando o método da câmera ventilada, sob as condições
atmosféricas do município de Garanhuns-PE, e compará-la aos valores da evaporação de referência
obtida pelo método de Hargreaves.
2 - MATERIAIS E MÈTODOS
2.1 – Localização e período
O município de Garanhuns está inserido na Mesorregião da Agreste Meridional do Estado de
Pernambuco, localizada numa região montanhosa do Planalto da Borborema. Suas coordenadas
geográficas são latitude 8º53'25" sul e longitude 36º29'34" oeste, estando a uma altitude média de
900 metros, e tendo seu ponto mais alto no Monte Magano com 1.030 m de altitude.
De clima Tropical Chuvoso, ameno no verão e de baixas temperaturas no inverno. Segundo
Beltrão et al, (2005), a precipitação média anual é de 1309,9 mm, valor atípico para o resto da
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região do agreste pernambucano, que é uma área sujeita a secas por estar situada numa zona de
transição entre a Zona da Mata e o Sertão (IBGE, 2008).
A temperatura média anual do município é de 20,4 °C. No mês mais frio, julho, a média é de
17,6 °C e no mês mais quente, fevereiro, a temperatura média é de 22,1 °C, e essa baixa
temperatura perdura até meados de setembro sempre com a ocorrência de garoa (ITPE,2005, Peel et
al 2007).
Num período de cinco semanas (de 16/04/ de 2011 a 16/05/2011) foi estimada a evaporação,
pelo método da chamara ventilada e pelo método de Hargreaves. Foram escolhidos para exibição
neste trabalho, um dia para cada semana.

2.2 – Instrumentação
Para estimar a evaporação do solo em condições mais controladas construiu-se em laboratório
um lisímetro (grande coluna de solo) em uma caixa de água, com capacidade de mil litros,
instrumentada com sensores de temperatura, umidade e sensor de nível do lençol freático. Nesta
caixa fizeram-se dez perfurações circulares equidistantes 37 cm aproximadamente, nas quais foram
colocados canos que ladeavam toda a caixa cuja função é regular a entrada e saída de água da caixa
d’água.
No processo de simulação do subsolo no lisímetro foi colocado primeiramente 10 cm de brita
para exercer a função da rocha matricial, salientando após este processo forrou-se o Bidim com o
intuito de separar o solo da brita quando houvesse o contato com a água. Em seguida foi-se
adicionando solo na caixa e a cada 10 cm umedecia-se a mesma para haver uma maior acomodação
das camadas, além de com este procedimento ficaria muito mais próximo do solo real.
Os sensores de umidade e temperatura foram distribuídos a uma distância de 74 cm um do
outro e 10 cm de profundidade, para captar essas medidas em cinco profundidades diferentes. Já o
sensor de nível foi colocado no interior de um cano instalado no lado exterior do lisímetro e
funciona de acordo com o princípio da capilaridade que desta forma determina a profundidade do
nível do lençol freático. Na figura 2, pode ser visto o modelo deste lisímetro com os sensores como
foram especificados aqui.
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Figura 1. Modelo de Lisímetro.
Após a instalação dos sensores, os mesmo foram ligados a uma central de aquisição de
dados CR 1000 da CAMPBELL que necessitava de uma fonte de energia e por isso instalou-se uma
bateria que é recarregada por um painel fotovoltaico.
2.1 – Câmara Ventilada
Para estimar a evaporação do solo foi utilizado o método do da câmara ventilada. Este
consiste de um domo hemisfério de acrílico, que possui no seu interior ventiladores com a função
de homogeneizar os gases internos (figura 1). O domo é colocado sobre o solo, medindo-se a
umidade relativa e a temperatura em seu interior. Em cerca de 120 segundos o ar interior ao domo
estará saturado e o domo deve ser recolhido, até que as suas paredes estejam secas novamente, para
uma nova medição.
De posse dos valores da umidade relativa e da temperatura, durante a saturação do ar no
interior do domo, pode-se estimar a taxa de evaporação do solo EV (mm/dia) corrigida pelo fator de
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calibração C, em função da taxa de variação da densidade de vapor δv (g/s.m3), do volume do domo
V (m3) a da área A (m2) coberta pelo mesmo, pela equação:
 =

, .



. ∙
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Para determinarmos a densidade de vapor no interior do domo utilizou-se a fórmula:
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Sendo  a densidade de vapor,  a umidade específica,  densidade do ar úmido,  a pressão de
vapor,  pressão de saturação do vapor, T temperatura, HR umidade relativa, Ra constante de gás
de ar úmido e Rd constante de gás de ar seco (287.04 J/Kg.K). A pressão atmosférica (P, kPa), que
está relacionada com a temperatura e a altitude, é determinada pela expressão:

, = 101,3 .

/0123,456,667∙89 7,17
/0123,4

:
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2.2 – Método de Hargreaves
Devido à ausência de dados de radiação global e velocidade do vento no local de medição,
utilizou-se o método de Hargreaves (1974) para a determinação da evaporação de referência
(mm/d):
;< = 0,0023 ∙ (=>) + 17,8) ∙ (=

áA

− =>CD )6,7 ∙ 

Sendo ;< a evaporação de referência obtida pelo método de Hargreaves, =>), =

(9)

áA

 =>CD as

temperaturas média, máxima e mínima do ar. A radiação solar extraterrestre ( ) é calculada em
função da latitude (E), da distância relativa entre o sol e a terra (FG ), a inclinação (H) e o ângulo
(I ) solar, pela expressão:
 = 37,6 ∙ FG ∙ (I ∙ JKE ∙ JKH + LMJE ∙ LMJH ∙ JKI )
1P

(10)

H = 0,4093JK .36 Q − 1,405:

(11)

IJ = arccos(−XKE XKH)

(12)

1P

FY = 1 + 0,033LMJ .37 Q:

(13)

Sendo J o dia do calendário Juliano.
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3 - DISCUSÃO E RESULTADOS
As chuvas precipitadas no município de Garanhuns, nos dias 16, 23 e 29 de abril e 06 e 11 de
maio de 2011, estão apresentadas na figura 2. Em cada dia ocorreram chuvas de diferentes valores,
e com grande nebulosidade.
No dia 16/04/2011 as chuvas totalizaram 6,40 mm e a nebulosidade foi de 10. No dia
23/04/2011 praticamente não ocorreram chuvas, apenas 1,40mm, entretanto a nebulosidade foi
grande, chegando a 10. No dia 29/04/2011 a nebulosidade foi de 9 e a chuva foi de 16,40 mm. A
maior precipitação ocorreu no dia 06/05/2011, totalizando 30,00mm e a nebulosidade foi de 9.No
dia 11/05/2011 a precipitação foi de 7,00mm, semelhantemente ao dia d16/04/2011, entretanto a
nebulosidade chegou a 14.
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Figura 2. Chuvas nos dias 16, 23 e 29 de abril e 6 e 11 de maio de 2011 precipitadas no município
de Garanhuns – PE
Os valores do saldo de radiação (Rn), monitorado de 30 em 30 minutos, nos dias 16, 23 e 29
de abril e 6 e 11 de maio de 2011, estão apresentados nos gráficos da figura 3. Os dados de Rn
apresentaram valores discretos em todos os dias monitorados, não chegando a 750W/m². Os
maiores de Rn foram encontrados no dia 16/04/2011, às 11:30, com um valor de 706W/m². No dia
23/04/2011 o pico de Rn ocorreu as 11:30, com valores de 512,5W/m². O menor pico ocorreu no
dia 29/04/2011, às 11:30, com um valor de 443,3 W/m². O pico de Rn do dia 6/05/2011 ocorreu às
12:00h, com um valor de 630,8W/m². No dia 11/05/2011, o pico de Rn ocorreu às 10:30, com valor
de 516,5W/m².

XIX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HIDRÍCOS

7

16/04

800

23/04

29/04

06/05

11/05

700
600
Rn (w/m²)

500
400
300
200
100
0
-100
0:00

12:00

0:00

12:00

0:00

12:00

0:00

12:00

0:00

12:00

0:00

Tempo (h)

Figura 3. Saldo de radiação nos dias 16, 23 e 29 de abril e 6 e 11 de maio de 2011 precipitadas no
município de Garanhuns – PE

As evaporações estimadas pelos métodos da câmera ventilada e de Hargreaves estão
apresentadas no gráfico da figura 3.
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Figura 4. Evaporação estimada pelos métodos da câmara ventilada e de Hargreaves, nos dias 16, 23
e 29 de abril e 6 e 11 de maio de 2011 precipitadas no município de Garanhuns – PE
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No dia 16/04/2011 o método da câmara ventilada apresentou um valor de 3,86 mm/d
enquanto o método de Hargreaves estimou a evaporação em 3,57 mm/d, uma diferença de 8%. Uma
discreta diferença de 2 % foi encontrada no dia 23/04/2011 pelos métodos da câmara ventilada e de
Hargreaves, com valores de 3,96mm/d e 3,87mm/d, respectivamente. Ambos os métodos
apresentaram um valor 3,18mm/d para a evaporação no dia 29/04/2011. Os valores estimados para a
evaporação no dia 06/05/2011, pelos métodos da câmara ventilada e de Hargreaves foram de 2,79
mm/d e 3,28 mm/d, respectivamente. Uma diferença de 1proximadamente 15%. No dia 11/05/2011
o método da câmara ventilada estimou a evaporação em 2,00 mm/d, enquanto o método de
Hargreaves apresentou um valor de 2,70 mm/d, cerca de 26%.
Alguns estudos tem comparado o método da câmera ventilada com outros métodos de
medição. Reicosky & Peters, (1977) e Pickering et al , (1993) compararam o método da câmara
ventilada com o método da correlação dos turbilhões encontraram diferenças menores de 5%
enquanto Stannard & Weltz, (2006) encontraram diferenças de 30%. Dugas et al., (1991)
comparado ao método da razão de Bowen encontraram diferenças acima de 50 %.
Comparando-se os gráficos das figuras 3 e 4, pode-se observar que para um solo bastante
umedecido e com a presença de radiação suficiente, o método da câmara ventilada apresenta valores
superiores aos encontrados pelo método de Hargreaves, enquanto que para solos muito umedecidos
e com pouca radiação disponível, o método da câmara ventilada apresenta valores inferiores para a
evaporação, em comparação com as encontradas pelo método de Hargreaves.

4 - CONCLUSÃO
Em cinco dias alternados, a taxa de evaporação foi medida para um solo descoberto utilizando
o método da câmara ventilada em uma grande coluna de solo, sob condições atmosféricas
favoráveis a chuvas, no município de Garanhuns-PE.
Para um solo bastante umedecido e com a presença de radiação suficiente, o método da
câmara ventilada apresenta valores superiores aos encontrados pelo método de Hargreaves,
enquanto que para solos muito umedecidos e com pouca radiação disponível, o método da câmara
ventilada apresenta valores inferiores para a evaporação, em comparação com as encontradas pelo
método de Hargreaves.
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