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Abstract - The objective of this study was compared with the performance of different 

alternatives for estimation of reference evapotranspiration for the Northwest region of 

Minas Gerais. The Penman-Monteith method FAO 56 (PMp) was taken as reference. Two 

scenarios with meteorological data obtained from automatic station networks were used 

to estimate ETo: standard method (PMp) using solar radiation estimated by the balance 

between short and long waves (PMKrs) and Standard method with the use of constant 

wind speed (2 m s-1; PMU2). ETo was also estimated by the methods of Hargreaves-

Samani (HS), Turc and Priestley & Taylor (PT). The models were analyzed using 

statistical indicators such as Pearson's correlation coefficient (r), mean absolute deviation 

(MBE) and square root mean square error (RMSE). The PMKrs method is a better 

alternative to estimate ETo in all cities, followed by PMU2 for Buritis and Guarda-Mor 

and Hargreaves-Samani for João Pinheiro. The major errors are obtained with the 

Priestley & Taylor method, which underestimate the ETo in comparation the PMP for 

most stations evaluated. 

Index Terms: Penman-Monteith, Hargreaves-Samani, Solar radiation, Air temperature. 

 

Comparação de métodos empíricos para a estimativa da evapotranspiração de 

referência no Noroeste de Minas Gerais. 

 

Resumo - O objetivo deste trabalho foi comparar o desempenho de diferentes alternativas 

para estimativa da evapotranspiração de referência para a região noroeste de Minas 

Gerais. O método de Penman-Monteith FAO 56 (PMp) foi tomado como referência. Dois 
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cenários com dados meteorológicos obtidos de rede de estações automáticas, foram 

utilizados para estimação da ETo: método padrão (PMp) com uso da 

radiação solar estimada pelo balanço entre ondas curtas e longas (PMKrs) e método 

padrão com uso da velocidade de vento constante (2 m s-1; PMu2). A ETo também foi 

estimada pelos métodos de Hargreaves‑Samani (HS), Turc e de Priestley & Taylor (PT). 

Os modelos foram analisados por meio de indicadores estatísticos como coeficiente de 

correlação linear de Pearson (r), desvio absoluto médio (MBE) e raiz quadrada do erro 

quadrático médio (RMSE). O método PMKrs foi a melhor alternativa para estimar a ETo 

em todos os municípios, seguido pelos métodos PMU2 para Buritis e Guarda Mor, e 

Hargreaves-Samani para João Pinheiro. Os maiores erros são obtidos com o método de 

Priestley & Taylor, que subestimou a ETo em comparação ao PMp para a maioria das 

estações avaliadas. 

Palavras-chave: Penman-Monteith, Hargreaves-Samani, Radiação solar, Temperatura 

do ar.  

INTRODUÇÃO 

A evapotranspiração é um dos componentes mais básicos do ciclo hidrológico e 

consiste no processo pelo qual a água é transferida da superfície terrestre para a atmosfera 

(Jensen et al., 1990).  

De acordo com Liang et al. (2009) a evapotranspiração exerce grande influência 

sobre os processos hidrológicos, sendo a principal responsável pela perda de água nas 

bacias hidrográficas, estando estreitamente relacionada com a recarga dos aquíferos, o 

escoamento superficial e a dinâmica da umidade do solo. É também altamente variável 

em função das condições meteorológicas, podendo apresentar pequenos erros em sua 

estimativa, representando quantidades expressivas de água em uma região (Allen et al., 

2011). 

 Na definição de estratégias para manejo adequado da irrigação é fundamental o 

monitoramento dos componentes meteorológicos para o conhecimento da 

evapotranspiração de referência (ETo), definida pela FAO (Food and Agriculture 

Organization) como a taxa de evapotranspiração de uma superfície de referência (grama 

batatais ou alfafa) com altura de 0,12 m, resistência da cultura ao transporte de vapor 
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d´água de 70 s m-1 e albedo de 0,23, considerando como superfície de referência uma 

cultura hipotética com altura uniforme, sem sofrer estresse hídrico, crescendo ativamente 

e sombreando completamente o solo (Allen et al., 1998). 

Para a estimativa da ETo, o método Penman-Monteith FAO (PM-FAO), 

modificado por Allen et al. (1998), no qual se emprega o conceito de cultura hipotética, 

é considerado padrão, pois é o modelo que melhor representa as condições físicas e 

fisiológicas que comandam o processo de evapotranspiração da planta. A principal 

desvantagem da equação é o grande número de variáveis meteorológicas necessárias para 

a sua aplicação, ao se considerar que muitas estações meteorológicas não têm todos os 

sensores necessários, os quais, mesmo quando presentes, muitas vezes, fornecem dados 

com baixa qualidade (Droogers & Allen, 2002). Esse fato é importante, especialmente 

para países em desenvolvimento, onde conjuntos confiáveis de dados de radiação, 

umidade relativa do ar e velocidade do vento nem sempre são comuns (Trajkovic & 

Kolakovic, 2009). Em regiões com a indisponibilidade de dados para o método PM-FAO, 

uma das maneiras mais aceitáveis é a utilização de métodos com boa base física e teórica 

que incorpora os indicadores fisiológicos e aerodinâmicos. Os diversos métodos para 

estimar a evapotranspiração de referência variam, nas suas performances, em diferentes 

ambientes, já que todos apresentam empirismo em sua concepção (Sentelhas et al., 2010). 

Existem métodos que são considerados mais simples, exigindo apenas a temperatura do 

ar e a latitude do local, como o método de Hargreaves, recomendado pela FAO-56 (Food 

and Agriculture Organization quando não há a disponibilidade dos demais dados (Vega 

& Jara, 2009).  

 Diversos métodos de estimativa da evapotranspiração de referência têm sido 

desenvolvidos e empregados em práticas de manejo hidrológico nos últimos tempos com 

o objetivo de preencher séries históricas incompletas ou para complementar dados no 

caso da ausência de estações meteorológicas nas regiões.  Como exemplo, podem-se citar 

a estimativa da radiação solar baseada na diferença entre as temperaturas máxima e 

mínima do ar e o fator associado à posição do local da estação em relação ao litoral 

(PMKrs), Thornthwaite, Makkink, Jensen e Haise, Priestley & Taylor, Ivanov, a utilização 
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de velocidade do vento constante e igual a 2 m s-1 no modelo de Penman-Monteith 

(PMU2), ou a aplicação dos modelos de Hargreaves-Samani (HS) e Turc.  

Assim, e considerando a questão referente à frequente indisponibilidade de 

informações meteorológicas completas em algumas localidades, desenvolveu-se o 

presente trabalho com o objetivo de comparar o desempenho de diferentes alternativas 

para estimativa da evapotranspiração de referência na região do noroeste de Minas Gerais. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi desenvolvido com dados da região noroeste de Minas 

Gerais, considerando informações provenientes de estações meteorológicas pertencentes 

à rede de estações automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), para os 

municípios de Buritis, Guarda-Mor, João Pinheiro e Unaí. Dentro da região do noroeste 

de Minas Gerais, apenas quatro municípios possuem estações automáticas, as quais foram 

selecionados de acordo com a disponibilidade das informações. Os códigos das estações, 

coordenadas geográficas e distância relativa da localidade ao litoral foram listados na 

Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Códigos e coordenadas geográficas das estações meteorológicas utilizadas no estudo 

Estação Código Latitude (°S) Longitude (°W) Altitude (m) Distância (1) (km) 

Buritis A544 15,52 46,44 894 >20 

Guarda-Mor A546 17,56 47,20 997 >20 

João Pinheiro A553 17,78 46,12 877 >20 

Unaí A542 16,55 46,88 641 >20 

(1 Distância da Costa 

 

 Para o estudo, foram considerados dados referentes da série histórica do período 

de 15/06/2007 a 31/10/2017, com médias diárias obtidas a partir de informações horárias 

de radiação solar, pressão atmosférica, velocidade do vento, temperatura e umidade 

relativa do ar. 

 A maioria das séries históricas das estações automáticas no Brasil pode ser 

considerada pequena (aproximadamente 10 anos), e por isso a restrição de informações 

para estudos dessa natureza tem feito com que diversos deles sejam desenvolvidos com 
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séries ainda menores (Douglas et al., 2009; Sentelhas et al., 2010); ou ainda buscando 

alternativas para quando não se dispõe de todas as informações para a aplicação de 

modelos mais sofisticados, como o de Penman-Monteith, que demanda informações 

completas acerca das variáveis meteorológicas (Carvalho et al., 2015). 

 Os dados de cada estação automática foram processados para obtenção de valores 

médios diários de todos os componentes meteorológicos. Posteriormente, os dados foram 

submetidos ao cálculo da ETo diária usando o modelo padrão de Penman-Monteith FAO 

56 (PMp), de acordo com Allen et al. (1998). Esse método foi utilizado como modelo 

padrão para comparação e validação dos demais modelos empíricos de evapotranspiração 

testados, sendo estes os de Penman-Monteith FAO 56, com uso da radiação solar estimada 

considerando o coeficiente específico para a distância relativa da localidade ao litoral 

(PMkrs); o método padrão, porém considerando velocidade do vento foi fixa e igual a 2,0 

m s-1 (PMU2); bem como os métodos de Hargreaves-Samani (HS), Priestley & Taylor 

(PT) e Turc. 

 A equação de Allen et al. (1998), utilizada para o método padrão PMp para estimar 

a evapotranspiração de referência diária (ETo), é descrita conforme Equação 1. 

 

ETo =
0,408∆(Rn−G)+γ

900

T+273
U2(es−ea)

∆+γ (1+0,34 U2)
    (1) 

 

em que: Rn é a radiação líquida na superfície da planta (MJ m-2); G é a densidade de fluxo 

de calor no solo (MJ m-2); T é a temperatura média do ar a 2 m de altura (°C); U2 é a 

velocidade do vento a 2 m de altura (m s-1); es é a pressão de saturação de vapor (kPa); 

ea é a pressão atual de vapor (kPa); Δ é a declividade da curva de pressão de vapor (kPa 

°C-1); γ é a constante psicrométrica (kPa °C-1); e 0,408 é o fator de conversão para o termo 

(Rn − G), de MJ m-2 por dia para mm d-1. 

 Para o modelo alternativo PMkrs, a radiação solar (Rs) foi estimada de acordo com 

Equação 2. 

 

Rs = Krs √(Tmax − Tmin) Ra   (2) 
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em que: Krs é o coeficiente de ajuste, que assume valor de 0,16 °C-0,5 para áreas no 

interior do País (distância da costa maior que 20 km), ou de 0,19 °C-0,5 para áreas 

próximas ao litoral (Hargreaves & Samani, 1985), cuja distância da costa seja inferior a 

20 km; Tmáx é a temperatura máxima diária (°C); Tmín é a temperatura mínima diária 

(°C); e Ra é a radiação no topo da atmosfera (MJ m-2), calculada em função da latitude 

local e do dia do ano (Allen et al., 1998). 

 Os métodos empíricos de HS, PT e Turc são apresentadas nas Eqs. 3, 4 e 5, 

respectivamente. 

 

ETo = 0,408 [Tmed + 17,8)√Tmax − Tmin) Ra]   (3) 

 

ETo = 1,26 W 
Rn−G

λ
    (4) 

 

ETo = 0,0013 
Tmed

Tmed+15
(23,88 Rs + 50)    (5) 

 

em que: W é fator de ponderação dependente da temperatura, onde W =  0,407 +

 0,0145 T (para 0 ºC < T < 16 ºC) e W =  0,483 +  0,01 T (para T > 16 ºC), λ é o calor 

latente de vaporização da água sendo adotado o valor de 2,45 MJ kg-1 e Tmed é a 

temperatura média diária do ar. 

 De acordo com o relatado, estimou-se a ETo com dados limitados a partir das 

metodologias alternativas ao método padrão ajustado, bem como a partir dos modelos de 

Hargreaves-Samani, Priestley & Taylor e Turc, os quais foram comparados à metodologia 

padrão através dos seguintes indicadores de desempenho estatístico das estimativas: retas 

1:1 para obtenção dos coeficientes da equação (Y = a + bx), coeficiente de determinação 

(R²), coeficiente de correlação linear de Pearson (r), erro absoluto médio (MBE) e raiz do 

erro quadrático médio (RMSE), sendo esses últimos obtidos conforme descrito por 

Sentelhas et al. (2010). Todos os cálculos estatísticos foram realizados com o auxílio do 

software Microsoft Office Excel®.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A variação dos valores de evapotranspiração de referência (ETo) estimada pelos 

métodos empíricos é semelhante ao comportamento sazonal da radiação global ao longo 

do ano, com maiores valores no verão e menores no inverno, visto que, se não há restrição 

hídrica, a evapotranspiração é proporcional à disponibilidade de energia solar e do saldo 

de radiação (Carvalho et al., 2011). 

 Na Figura 1, apresenta-se uma variação da evapotranspiração diária ao longo de 

uma série histórica de 10 anos, estimada pelos diferentes modelos empíricos nos quatro 

municípios estudados do noroeste de Minas Gerais. Para o município de Buritis (Figura 

1a), o gráfico indica uma ligeira superestimava no método de Priestley & Taylor (PT) nas 

épocas chuvosas (primavera e verão) enquanto em épocas sem precipitação o mesmo 

método, juntamente com o método de Hargreaves-Samani (HS), subestimou o método 

padrão Penman-Monteith FAO (PMp). Conforme Carvalho & Oliveira (2012), a equação 

de Hargreaves-Samani tende a superestimar os valores de ETo em velocidade do vento 

(U2) superior a 3,0 m.s-1 e a subestimá-los em alta umidade relativa. 

 Os valores de velocidade média do vento observados ao longo da série histórica 

permaneceram abaixo de 2,70 m s-1, sendo que a umidade relativa média pode chegar a 

valores médios de 81,74%. Isso pode ser associado a subestimativa observada no modelo 

empírico de Hargreaves-Samani no gráfico correspondente ao município (Figura 2A). 
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e Unaí, Minas Gerais, respectivamente. 
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Figura 1 - Correlações entre a evapotranspiração de referência (ETo) estimada pelo método de Penman‑Monteith FAO 56 (PMP) e pelos métodos 

simplificados avaliados para a estação meteorológica de Buritis, MG. 
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 Back (2008) avaliou em seu trabalho o desempenho de nove métodos empíricos e 

concluiu que os métodos de Ivanov e de Hargreaves-Samani subestimaram a 

evapotranspiração em todos os meses do ano. Houve tendência de superestimativas do 

método de PM FAO modificado, tanto pelo uso da radiação estimada (Figura 2A), quanto 

pela fixação do vento em 2 m s-1(Figura 2E), prática comum quando não se possui valores 

medidos da velocidade do vento (Allen et al., 1998), resultarem valores da ETo superiores 

em comparação com o método padrão de Penman-Monteith FAO (PMp), com dados 

medidos da radiação solar e velocidade do vento. 

 Em Guarda-Mor também se verificou tendência de superestimativas para os 

métodos de PM FAO com o uso da radiação estimada e com a velocidade do vento fixa 

em 2 m s-1 (Figura 3a). Mesmo a estação do município ser a mais alta entre as demais 

analisadas (com aproximadamente 854 metros de altitude), a velocidade do vento ficou 

abaixo de 2,5 m s-1, o que remete a uma ligeira subestimativa da ETo do método de 

Hargreaves-Samani (Figura 3B) nas épocas mais quentes do ano e pela umidade média 

ser de 88,54%, fato esse não constatado por alguns autores (Alencar et al., 2011; Oliveira 

et al., 2008; Syperreck et al., 2008; Tagliaferre et al., 2010). Esses autores obtiveram 

valores de ETo referentes à equação de Hargreaves-Samani que superestimam a ETo pelo 

método padrão Penman-Monteith FAO. Entretanto, Medeiros (2002) & Silva et al., 

(2001) apresentaram valores de ETo estimados por Hargreaves-Samani inferiores àqueles 

calculados pelo método padrão, podendo este fato estar ligado aos curtos períodos de 

avaliação. Segundo Hargreaves (1994), o vento influencia a advecção, sendo as interações 

do vento com a temperatura, umidade relativa, déficit de pressão de vapor, e outros, 

difíceis de serem estimadas por equações. 
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 O método de Priestley & Taylor (Figura 3D) resultou expressiva subestimativa da 

ETo nos períodos de março a outubro, época na qual os níveis de precipitação são muito 

baixos na região. Allen (1986), verificou que o método de Priestley & Taylor 

proporcionou bons resultados em climas onde a advecção é baixa, porém em regiões que 

possuem climas áridos, onde a advecção é mais alta, o método de Priestley & Taylor 

subestimou a ETo. O autor relata que para o método de Priestley & Taylor, sugere-se o 

valor do coeficiente (α) = 1,34, como adequado para regiões áridas na Austrália. Para o 

método de Turc, houve uma ligeira subestimativa nos períodos de julho a outubro e uma 

tendência nos demais meses do ano, sendo que a ETo variou de 3 mm d-1 a 4,50 mm d-1. 

Para o município de João Pinheiro os valores da ETo apresentaram tendência de 

superestimativas para os métodos de PM FAO com o uso da radiação estimada (Figura 

4A) e Hargreaves-Samani (Figura 4B). De acordo com Trajkovic (2007), o método de 

Hargreaves-Samani apresenta resultados aceitáveis, considerando-se que utiliza apenas 

dados de temperaturas máximas e mínimas, e uma solução seria ajustar essa equação para 

as localidades estudadas. O modelo de Turc (Figura 4C) subestimou a ETo nos períodos 

Figura 3 - Correlações entre a evapotranspiração de referência (ETo) estimada pelo método de Penman-Monteith FAO 56 (PMP) e pelos métodos 

simplificados avaliados para a estação meteorológica de Guarda Mor, MG 
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de NDA igual a 180 a 330, correspondente aos meses de agosto a novembro, 

aproximadamente. 

 

 De acordo com Rojas & Sheffield (2013), em estudo no nordeste de Louisiana-

EUA, foi constatado que o modelo de Turc subestimou o modelo padrão de ETo em 10%, 

enquanto Hargreaves-Samani superestimou em 8%, com valores de MBE de 0,6 e 0,83 

mm d-1, e RMSE de 0,75 e 0,99 mm d-1. Foram descritos pelos autores valores de 0,67 e 

0,75 mm d-1 para RMSE ao considerarem a ETo estimada para velocidade média do vento 

na localidade e velocidade média global do vento. Para o método padrão com a velocidade 

do vento fixada em 2 m s-1 os valores da ETo superestimaram quando comparados com o 

modelo padrão nas épocas de baixa precipitação. 

 Em condições de clima quente e seco, a evapotranspiração é alta devido ao alto 

poder evaporativo e à grande disponibilidade de energia. Entretanto, sob condições 

climáticas úmidas, a alta umidade do ar e a presença de nuvens tornam a taxa de 

evapotranspiração mais baixa. Nessa condição, o vento substitui o ar saturado pelo ar não-

saturado e, consequentemente, remove a energia de calor latente. No entanto, a velocidade 

Figura 4 - Correlações entre a evapotranspiração de referência (ETo) estimada pelo método de Penman‑Monteith FAO 56 (PMP) e pelos métodos 

simplificados avaliados para a estação meteorológica de João Pinheiro, MG 
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do vento afeta a taxa de evapotranspiração a um menor grau do que sob condições áridas, 

em que pequenas variações na velocidade do vento podem resultar em variações maiores 

na taxa de evapotranspiração (Allen et al., 1998).  

 O método empírico de Priestley & Taylor (Figura 4D) apresentou novamente seus 

valores subestimados quando comparados ao método padrão de Penman-Monteith nos 

períodos que variam de junho a outubro para o município de João Pinheiro. Entretanto, 

Silva et al., (2011) avaliaram o desempenho de diferentes métodos de estimativa da 

evapotranspiração de referência diária para o município de Uberlândia-MG e verificaram 

que o método de Priestley & Taylor apresentou tendência de superestimar os valores de 

ETo. O mesmo resultado foi encontrado por Mendoza et al. (2016) para o município de 

São Luís – PI, onde os autores constataram que o método de Priestley & Taylor também 

tende a fornecer superestimavas de ETo. Lucena et al. (2016) também constataram 

superestimava de ETo pelo método de Priestley & Taylor para o município de Bom Jesus-

PI. 

 Para o município de Unaí-MG, verificou-se que o método de Priestley & Taylor 

(Figura 5D) subestimou os demais no período de junho a setembro, com as demais 

metodologias apresentando tendências semelhantes. O método de Hargreaves-Samani 

(Figura 5B) resultou superestimativas em relação ao método padrão Penman-Monteith 

FAO, principalmente nas épocas que apresentam maiores temperaturas, como era de se 

esperar. Souza & Yoder (1994) compararam métodos de estimativa de evapotranspiração 

utilizando dados diários, convertidos em meses, entre 1974 a 1978 para os métodos de 

Penman-Monteith, Hargreaves-Samani (1985), e Hargreaves (1974). Foram utilizados 

dados de Fortaleza e de Pentecoste, ambas localizadas no Ceará, sob zona semiárida. De 

acordo com os autores, as equações de Hargreaves-Samani (1985) e Hargreaves (1974) 

resultaram superestimava nos seus valores de ETo para vários meses do período, sendo 

que os valores variaram em uma faixa mínima de 4% a 8% e uma máxima entre 32% e 

35%.  
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 A pesquisa feita por Souza & Yoder (1994), mostrou que a o modelo empírico de 

Hargreaves-Samani (1985), não proporcionou estimativas precisas da evapotranspiração 

de referência para o nordeste do Brasil, sendo que Hargreaves (1994) propõem que a 

qualidade de dados é tão importante quanto a equação que será utilizada. 

 Houve tendência do método de PM FAO modificado, tanto pelo uso da radiação 

estimada (Figura 5A), quanto pela fixação do vento em 2 m s-1 (Figura 5E), resultarem 

valores da ETo superiores em comparação com o método padrão de Penman-Monteith 

FAO (PM), com dados medidos da radiação solar e velocidade do vento. 

 Os valores médios, máximos e mínimos anuais da ETo, estimada pelos modelos 

são apresentados na Tabela 2. 

Figura 5 - Correlações entre a evapotranspiração de referência (ETo) estimada pelo método de Penman-Monteith FAO 56 (PMP) e pelos métodos 

simplificados avaliados para a estação meteorológica de Unaí, MG 
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Tabela 2 -  Evapotranspiração de referência (ETo), em mm d-1, para diferentes métodos empíricos de estimativa no 

noroeste de Minas Gerais. 

PMp: método padrão, Penman‑Monteith FAO 56; PMKrs: método PM FAO, com uso da radiação solar estimada pelo 

balanço entre ondas curtas e longas; HS: método de Hargreaves‑Samani; TURC: método de Turc; PT: método de 

Priestley & Taylor e PMU2: método PM FAO, com uso da velocidade de vento constante e igual a 2,0 m s-1. 
 

A Tabela 3 mostra o erro absoluto médio (MBE = “Mean Bias Error”) e a raiz do 

erro quadrático médio (RMSE = “Root Mean Square Error”) dos métodos alternativos de 

estimativa da evapotranspiração em relação ao método padrão PM FAO (PMp). O 

indicador MBE representa o desvio das médias e provê informações quanto ao 

desempenho do modelo a longo prazo, com valores negativos indicando subestimativa e 

vice-versa. Quanto menor o valor absoluto de MBE, melhor é o desempenho do modelo 

testado (Stone, 1993); porém, uma superestimava cancela uma subestimativa. O indicador 

RMSE é representado pelo valor real do erro produzido por um determinado modelo. 

Entretanto, alguns erros de larga proporção na soma podem causar acréscimos 

significativos aos valores de RMSE. A utilização dos indicadores estatísticos MBE e 

RMSE conjugados constitui uma alternativa adequada para validação de modelos 

estatísticos, com análises simultâneas dos desvios de média, sendo que os índices MBE e 

Estatística PMP - FAO PMPKrs HS TURC PT PMU2 

Buritis – Minas Gerais 

Máxima 6,87 6,41 5,62 5,45 5,89 6,59 

Mínima 2,48 2,48 2,84 2,84 2,67 2,67 

Média 4,40 4,25 4,24 4,22 4,37 4,53 

Guarda Mor – Minas Gerais 

Máxima 6,33 6,05 5,54 5,06 5,34 6,20 

Mínima 2,55 2,62 2,62 2,32 2,18 2,64 

Média 4,16 4,20 4,13 3,65 3,72 4,21 

João Pinheiro – Minas Gerais 

Máxima 6,01 5,84 5,47 5,30 5,58 6,29 

Mínima 2,70 2,55 2,69 2,81 2,31 3,19 

Média 4,25 4,04 4,19 4,03 3,98 4,62 

Unaí – Minas Gerais 

Máxima 6,42 6,25 6,50 5,61 6,02 6,92 

Mínima 2,88 2,90 3,26 2,93 2,76 3,22 

Média 4,53 4,44 4,85 4,31 4,30 4,94 
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RMSE foram utilizados em trabalhos sobre ETo por autores como Moeletsi et al., (2013) 

e Sentelhas et al., (2010). 

 

Tabela 3 – Indicadores Estatísticos de desempenho dos diferentes métodos empíricos de estimativa da 

evapotranspiração para os municípios de Buritis, Guarda Mor, João Pinheiro e Unaí, Minas Gerais. 

PMp: método padrão, Penman‑Monteith FAO 56; PMKrs: método PM FAO, com uso da radiação solar estimada pelo 

balanço entre ondas curtas e longas; HS: método de Hargreaves‑Samani; TURC: método de Turc; PT: método de 

Priestley & Taylor e PMU2: método PM FAO, com uso da velocidade de vento constante e igual a 2,0 m s-1). 

 

 Com base na Tabela 3, observou-se que o coeficiente de correlação linear de 

Pearson (r) foi classificado como “quase perfeito” para os métodos de PMkrs e PMU2 em 

todos os municípios, e para João Pinheiro e Unaí pelos métodos de HS e Turc. Para Buritis 

e Guarda Mor o coeficiente obteve uma classificação “muito alta” para as equações de 

HS e Turc. O método de PT obteve a classificação “alta” para os municípios de Buritis e 

Guarda Mor, e classificação “muito alta” para os municípios de João Pinheiro e Unaí. Os 

valores dos coeficientes de correlação encontrados foram classificados seguindo-se a 

classificação proposta por Hopkins (2000). 

 Os métodos de Turc e Priestley & Taylor subestimaram o método de PMp nos 

quatro municípios do noroeste de Minas Gerais (MBE < 0). Com relação ao método de 

Indicadores 

Estatísticos 
PMP x PMkrs PMP x HS PMP x TURC PMP x PT PMP x PMU2 

Buritis – Minas Gerais 

r 0,98 0,83 0,86 0,58 0,99 

MBE -0,29 -0,30 -0,33 -0,34 -0,02 

RMSE 0,36 0,61 0,66 0,86 0,14 

Guarda Mor – Minas Gerais 

r 0,97 0,79 0,88 0,66 0,99 

MBE 0,03 -0,03 -0,52 -0,44 0,05 

RMSE 0,21 0,51 0,67 0,79 0,16 

João Pinheiro – Minas Gerais 

r 0,97 0,93 0,90 0,79 0,98 

MBE -0,20 -0,06 -0,22 -0,27 0,37 

RMSE 0,28 0,30 0,46 0,60 0,42 

Unaí – Minas Gerais 

r 0,98 0,95 0,93 0,76 0,99 

MBE -0,08 0,32 -0,21 -0,23 0.41 

RMSE 0,19 0,41 0,42 0,62 0,43 
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PM com a radiação estimada a partir meio do coeficiente Krs, notou-se reduzida 

superestimava apenas no município de Guarda Mor (MBE > 0). Para o método de HS 

obteve-se uma superestimava apenas no município de Unaí. O método de PM com a 

velocidade do vento fixa em 2,0 m s-1 implicou em reduzida subestimava apenas para o 

município de Buritis.  

 Observou-se ainda que os métodos de PM com a velocidade do vento fixada em 

2,0 m s-1 (PMU2) apresentou valor máximo de MBE de 0,41 mm d-1, acontecendo na 

cidade de Unaí.  

 O método de PMkrs apresentou valores de RMSE < 1,0 mm d-1, revelando 

tendência de maior precisão entre os demais métodos empíricos em todos os municípios, 

seguido pelo método de  PMU2 com valores 0,14 e 0,16 mm d-1 para os municípios de 

Buritis e Guarda-Mor. Sentelhas et al. (2010) apresentaram valores de 0,79 a 1,12 mm d-

1 para RMSE em estações do Canadá, com o método de PM associado à estimativa da 

radiação solar por meio do coeficiente Krs e das temperaturas máxima e mínima do ar.   

 Os municípios nos quais o método de HS resultou melhores estimativas foram os 

de João Pinheiro e Unaí, nos quais os valores de RMSE foram de 0,30 e 0,41 mm d-1, 

respectivamente. O município de Unaí apresentou valor de 0,42 mm d-1 para o método de 

Turc, sendo o município no qual este método apresentou melhores resultados. Com base 

nos resultados apresentados, verificou-se que a metodologia de Priestley & Taylor 

apresentou o pior desempenho na estimativa da ETo em comparação ao método de PMp, 

mostrando valores de 0,60; 0,62; 0,79 e 0,86 mm d-1 para as cidades de João Pinheiro, 

Unaí, Guarda Mor e Buritis, respectivamente. Esse resultado já era esperado, tendo-se em 

conta o princípio de que o modelo foi desenvolvido para regiões de clima úmido (Priestley 

e Taylor, 1972).  

 

CONCLUSÃO 

1. As metodologias empíricas de estimativa de evapotranspiração 

apresentaram limitações de uso, sendo que Priestley & Taylor foi considerada a 

metodologia menos adequada para uso nos municípios de Guarda Mor, Buritis, João 

Pinheiro e Unaí-MG. 
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2. Os métodos de Hargreaves-Samani e Turc mostraram-se mais adequados 

para a estimativa da evapotranspiração de referência em Unaí-MG, na ausência de 

dados suficientes para aplicação do modelo padrão PM FAO.  

3. O método de Hargreaves-Samani mostrou-se mais adequado para a 

estimativa da evapotranspiração de referência de João Pinheiro. 

4. Os métodos de Penman-Monteith modificado, com a radiação solar 

estimada por meio do coeficiente Krs e com a velocidade do vento fixa em 2 m s-1 

constituem as alternativas mais apropriadas para a estimativa da evapotranspiração, 

sendo que o primeiro citado se enquadra em todos os municípios e o segundo método 

se enquadra para os municípios de Buritis e Guarda Mor.  
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submissão de seus artigos. Os artigos submetidos não devem ter sido enviados a outro 

periódico e serão selecionados para avaliação pelos consultores apenas se estiverem 

integralmente dentro das normas da Revista. Para elucidar mais ainda os autores quanto 

às normas da Revista, lhes é disponibilizado, na página da Agriambi, o MODELO DE 

ARTIGO. 

Os autores deverão solicitar, à especialista, a correção ortográfica do Português e do 

Inglês de seus artigos antes de submetê-los ou devolvê-los à Revista, em qualquer etapa 

de tramitação. Artigos com problemas de ortografia serão prejudicados na avaliação 

podendo, por este motivo, ser rejeitados. Artigos que abordem pesquisa com 

experimento somente serão aceitos para publicação se atenderem a pelo menos um dos 

critérios seguintes: a) experimento com no mínimo 20 parcelas; b) delineamento 

experimental com o número de graus de liberdade do resíduo igual ou superior a dez; 

outra exigência é que o número de repetições dos tratamentos seja pelo menos três. 

Artigos científicos que descrevem resultados de pesquisa obtidos há mais de 8 anos não 

serão aceitos para publicação. Os autores deverão informar, nos itens Resumo, Abstract 

e Material e Métodos, o período de realização da pesquisa, e, no caso de pesquisa com 

experimento, o delineamento experimental, os tratamentos e o número de repetições. Os 

artigos subdivididos em partes I, II etc devem ser submetidos juntos visto que serão 

encaminhados aos mesmos consultores. 

Línguas e áreas de estudo 

Os artigos científicos submetidos à Revista AGRIAMBI devem ser inéditos, podendo 

ser elaborados em Português ou em Inglês; no entanto, a partir do volume 20, número 1 

(janeiro de 2016) a Revista Agriambi é publicada totalmente em Inglês. Os artigos 

aceitos para publicação e originalmente não submetidos em Inglês, serão traduzidos por 

empresa selecionada pela Revista cujo custo será pago pelos autores, juntamente com o 

pagamento da taxa de publicação. Os artigos aceitos para publicação, já submetidos em 

Inglês, serão também encaminhados para a empresa verificar a qualidade da tradução e, 

caso necessitem de correções, será cobrado dos autores a metade do valor referente à 

tradução. Os artigos devem ser produto de pesquisa nas áreas de Manejo de Solo, Água 

e Planta, Engenharia de Irrigação e Drenagem, Meteorologia e Climatologia Agrícola, 

Armazenamento e Processamento de Produtos Agrícolas, Gestão e Controle Ambiental 

(esta área contempla apenas artigos que descrevam pesquisas sobre a gestão e o controle 

ambiental no contexto da agropecuária), Construções Rurais e Ambiência, Automação e 

Instrumentação, Máquinas Agrícolas e, finalmente, Energia na Agricultura. Referindo-

se à área de Construções Rurais e Ambiência, quando a abordagem for ambiência serão 

aceitos para avaliação apenas os artigos sobre pesquisas que tratam do efeito da 

construção rural, isto é, da edificação na ambiência de suas instalações. A Revista aceita 

contribuições apenas nas modalidades de Artigo Científico e Revisão de Literatura. 

Contribuições nas modalidades de nota prévia e nota técnica, não são aceitas pela 

Revista; enfatiza-se, ainda, que a Revista não publica trabalhos de cunho puramente 

técnico e/ou de extensão; aqueles trabalhos que descrevem simplesmente o 

http://www.agriambi.com.br/modelo_artigo.pdf
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desenvolvimento de softwares/planilhas eletrônicas e que tenham, ainda, uma 

abordagem de Engenharia de Alimentos, não são aceitos para publicação. 

 

Composição sequencial do artigo 

a) Título: engloba, com no máximo 15 palavras, o conteúdo e o objetivo do trabalho, 

incluindo-se os artigos, as preposições e as conjunções, apenas a primeira letra da 

primeira palavra deve ser maiúscula; entretanto, quando o título tiver um subtítulo, ou 

seja, com dois pontos (:), a primeira letra da primeira palavra do subtítulo (ao lado 

direito dos dois pontos) deve ser maiúscula; emfim, o título não deverá ter as palavras 

efeito, avaliação, influência nem estudo. 

b) Nome(s) do(s) autor(es): 

- O arquivo do artigo enviado no ato da submissão não deverá conter o(s) nome(s) do(s) 

autor(es) nem a identificação de sua(s) instituição(ões), visto que este arquivo será 

disponibilizado para os consultores no sistema; entretanto, o nome(s) do(s) autor(es) 

será(ão) informado(s) ao sistema pelo autor correspondente quando da submissão. Antes 

de o autor correspondente iniciar o processo de submissão todos os autores já deverão 

estar cadastrados no sistema. Torna-se necessário que o autor correspondente inclua seu 

nome como autor definindo, assim, sua posição em relação aos demais. 

- O artigo deverá ter, no máximo, seis autores. 

- Em relação ao que consta na primeira versão do artigo submetida à Revista, não serão 

permitidas alterações posteriores na sequência nem nos nomes dos autores. 

c) Resumo: no máximo com 15 linhas e não ter abreviaturas. 

d) Palavras-chave: no mínimo três e no máximo cinco, não constantes no Título, 

separadas por vírgula e com todas as letras minúsculas. 

e) Título em inglês: terá a mesma normatização do título em Português. 

f) Abstract: no máximo com 15 linhas devendo ser tradução fiel do Resumo. A casa 

decimal dos números deve ser indicada por ponto ao invés de vírgula. 

g) Key words: terá a mesma normatização das palavras-chave e deverá ser uma tradução 

fiel das palavras-chave. 

h) Introdução: destacar a relevância da pesquisa, inclusive através de revisão de 

literatura, em no máximo 1 (uma) página. Não devem existir, na Introdução, equações, 

tabelas, figuras nem texto teórico básico sobre determinado assunto mas, sim, referente 

a resultados de pesquisa. O último parágrafo deve apresentar o objetivo da pesquisa. 

i) Material e Métodos: deve conter informações imprescindíveis que possibilitem a 

repetição da pesquisa por outros pesquisadores. 

j) Resultados e Discussão: os resultados obtidos devem ser discutidos e interpretados à 

luz da literatura. Não apresentar os mesmos resultados em tabelas e figuras. 



k) Conclusões: devem ser numeradas e escritas de forma sucinta, isto é, sem 

comentários nem explicações adicionais baseando-se apenas nos resultados 

apresentados. Não devem possuir abreviaturas. 

l) Agradecimentos (facultativo). 

m) Literatura Citada: 

- O artigo submetido deve ter no mínimo 70% de citações de periódicos sendo pelo 

menos 40% dos últimos oito anos. 

- Não serão aceitas citações bibliográficas do tipo apud ou citado por, ou seja, as 

citações deverão ser apenas das referências originais. 

- Citações de artigos no prelo, comunicação pessoal, folder, apostila, monografia, 

trabalho de conclusão de curso de graduação, relatório técnico e trabalhos em 

congressos, não são aceitas na elaboração dos artigos. Os trabalhos em congressos serão 

aceitos apenas quando inexistirem publicações em periódicos sobre o tema em questão. 

- Em determinada contextualização, citação de mais de uma referência bibliográfica 

deve, primeiro, atender a ordem cronológica e depois a ordem alfabética dos autores; já 

em citação de mais de uma referência bibliográfica dos mesmos autores não se deve 

repetir seu nome; entretanto, os anos de publicação devem ser separados por vírgula. 

- O artigo deverá ter no mínimo 15 e no máximo 30 referências bibliográficas. Para a 

contribuição na modalidade de revisão de literatura não existe limite máximo de 

referências bibliográficas. 

Para os artigos escritos em Inglês, título, resumo e palavras-chave deverão, também, 

constar em Português, vindo primeiro no idioma principal. 

A contribuição na forma de Revisão de Literatura deverá ter a seguinte composição 

sequencial: título, Resumo, Palavras-chave, Título em inglês, Abstract, Key words, 

Introdução, Itens sobre temas da revisão, Conclusões, Literatura Citada. 

Edição do texto 

a) Word do Microsoft Office 2010: O artigo deverá ser editado apenas nesta versão do 

Word. 

b) Texto: fonte Times New Roman, tamanho 12. Não deverão existir, no texto, palavras 

em negrito nem em itálico, exceto para o título, itens e subitens, que deverão ser em 

negrito, e os nomes científicos de espécies vegetais e animais, que deverão ser em 

itálico. Em equações, tabelas e figuras não deverão existir itálico nem negrito. As 

equações deverão ser escritas no aplicativo MS Equation. Evitar parágrafos muito 

longos devendo, preferencialmente, ter no máximo 60 palavras. 

c) Espaçamento: duplo em todo o texto do manuscrito. 

d) Parágrafo: 0,5 cm. 

e) Página: Papel A4, orientação retrato, margens superior e inferior de 2,54 cm e 

esquerda e direita de 3,00 cm, no máximo de 15 páginas, incluindo tabelas e figuras. As 



páginas e as linhas deverão ser numeradas; a numeração das linhas deverá ser contínua, 

isto é, dando continuidade de uma página para outra. 

f) Todos os itens em letras maiúsculas, em negrito e centralizados, exceto Resumo, 

Abstract, Palavras-chave e Key words, deverão ser alinhados à esquerda e apenas a 

primeira letra maiúscula. Os subitens deverão ser alinhados à esquerda, em negrito e 

somente a primeira letra maiúscula. 

g) As grandezas devem ser expressas no SI (Sistema Internacional) e a terminologia 

científica deve seguir as convenções internacionais de cada área em questão. 

h) Tabelas e Figuras (gráficos, mapas, imagens, fotografias, desenhos): 

- As tabelas e figuras devem ser autoexplicativas e apresentar largura de 9 ou 18 cm, 

com texto em fonte Times New Roman, tamanho 9 e ser inseridas logo abaixo do 

parágrafo no qual foram citadas a primeira vez. Exemplos de citações no texto: Figura 

1; Tabela 1. Tabelas e figuras que possuem praticamente o mesmo título deverão ser 

agrupadas em uma única tabela ou figura criando-se, no entanto, um indicador de 

diferenciação. A letra indicadora de cada subfigura em uma figura agrupada deve ser 

maiúscula e com um ponto (exemplo: A.), posicionada ao lado esquerdo superior da 

figura. As figuras agrupadas devem ser citadas no texto, da seguinte forma: Figura 1A; 

Figura 1B; Figura 1C. As tabelas e figuras com 18 cm de largura ultrapassarão as 

margens esquerda e direita de 3 cm, sem qualquer problema. O total de figuras somado 

ao total de tabelas, não deverá ser superior a 6, ou seja, um artigo que tenha 2 tabelas 

poderá ter no máximo 4 figuras; no entanto, nesta contagem uma figura que seja o 

resultado do agrupamento de várias figuras, será considerada uma única figura. 

- As tabelas não devem ter tracejado vertical e o mínimo de tracejado horizontal. Nas 

colunas os valores numéricos deverão ser alinhados pelo último algarismo. Exemplo do 

título, o qual deve ficar acima da tabela: Tabela 1. Estações do INMET selecionadas 

(sem ponto no final). Em tabelas que apresentam a comparação de médias, segundo 

análise estatística, deverá haver um espaço entre o valor numérico (média) e a letra. As 

unidades deverão estar entre parêntesis. 

- As figuras não devem ter bordadura e suas curvas (no caso de gráficos) deverão ter 

espessura de 0,5 pt, podendo ser coloridas mas possuindo, sempre, marcadores diversos 

de legenda, visto que legendas baseadas apenas em cores quando xerocadas, 

desaparecerão. Exemplo do título, o qual deve ficar abaixo da figura: Figura 1. Perda 

acumulada de solo em função do tempo de aplicação da chuva simulada (sem ponto no 

final). Para não se tornar redundante as figuras não devem ter dados constantes em 

tabelas. Se o título e a numeração dos eixos x e/ou y forem iguais em figuras agrupadas, 

deixar só um título centralizado e a numeração em apenas um eixo. Gráficos, diagramas 

(curvas em geral) devem vir em imagem vetorial. Quando se tratar de figuras bitmap 

(mapa de bit), a resolução mínima deve ser de 300 bpi. Os autores deverão primar pela 

qualidade de resolução das figuras tendo em vista a boa compreensão sobre elas. As 

unidades nos eixos das figuras devem estar entre parêntesis mas sem ser separadas do 

título por vírgula. Não deverão existir figuras possuindo curvas com r2 inferior a 0,60; 

nesses casos, apenas colocar no manuscrito a equação e o respectivo valor de r2. 

 

 



Exemplos de citações no texto 

a) Quando a citação possuir apenas um autor: Zonta (2010) ou (Zonta, 2010). 

b) Quando a citação possuir dois autores: Mielniczuk & Tornquist (2010) ou 

(Mielniczuk & Tornquist, 2010). 

c) Quando a citação possuir mais de dois autores: Pezzopane et al. (2010) ou 

(Pezzopane et al., 2010). 

d) Quando a autoria do trabalho for uma instituição/empresa, a citação deverá ser de sua 

sigla, em letras maiúsculas. Exemplo: EMBRAPA (2010). 

Lista da Literatura Citada 

As bibliografias citadas no texto deverão ser dispostas na lista em ordem alfabética 

começando pelo último sobrenome do primeiro autor e, em ordem cronológica crescente 

e conter os nomes de todos os autores. São apresentados, a seguir, exemplos de 

formatação: 

a) Livros 

Paz, V. P. S.; Oliveira, A.; Perreira, F. A.; Gheyi, H. R. Manejo e sustentabilidade da 

irrigação em regiões áridas e semiáridas. 1.ed. Cruz das Armas: UFRB, 2009. 344p. 

b) Capítulo de livros 

Antuniassi, U. R.; Baio, F. H. R. Tecnologia de aplicação de defensivos. In: Vargas, L.; 

Roman, E. S. Manual de manejo e controle de plantas daninhas. Passo Fundo: Embrapa 

Trigo, 2009. Cap.5, p.173-212. 

c) Revistas 

Silva, V. G. de F.; Andrade, A. P. de; Fernandes, P. D.; Silva, I. de F. da; Azevedo, C. 

A. V.; Araujo, J. S. Productive characteristics and water use efficiency in cotton plants 

under different irrigation strategies. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e 

Ambiental, v.14, p.451-457, 2010. 

d) Dissertações e teses 

Paixão, F. J. R. da. Doses de nitrogênio e conteúdo de água do solo no cultivo da 

mamoneira, variedade BRS Energia. Campina Grande: UFCG, 2010. 76p. Tese 

Doutorado 

e) Trabalhos apresentados em congressos (Anais, Resumos, Proceedings, Disquetes, CD 

Roms) 

Centeno, C. R. M.; Azevedo, C. A. V.; Santos, D. B. dos; Lira, V. M. de; Lima, V. L. A. 

de. Coeficiente de cultivo da mamona BRS energia irrigada com diferentes níveis de 

água salina. In: Congresso Latino-Americano e do Caribe de Engenharia Agrícola, 9, e 

Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola, 39, 2010, Vitória. Anais... Jaboticabal: 

SBEA, 2010. CD Rom. 

No caso de CD Rom o título da publicação continuará sendo Anais, Resumos ou 

Proceedings mas o número de páginas será substituído pelas palavras CD Rom. Para as 



revistas disponibilizadas na internet não colocar informação alguma de endereço da 

página, conforme o exemplo acima (item c). 

Outras informações sobre normatização de artigos 

a) Não colocar ponto no final das palavras-chave, key words e títulos de tabelas e 

figuras. 

b) Na descrição dos parâmetros e variáveis de uma equação deverá haver um traço 

separando o símbolo de sua descrição e ponto e vírgula no final de cada descrição 

havendo ponto, entretanto, na última. A numeração de uma equação deverá estar entre 

parêntesis e alinhada à direita: exemplo: (1). As equações deverão ser citadas no texto, 

conforme os seguintes exemplos: Eq. 1; Eqs. 3 e 4. 

c) Todas as letras de uma sigla devem ser maiúsculas; já o nome por extenso de uma 

instituição deve ter maiúscula apenas a primeira letra de cada palavra. 

d) Nos exemplos seguintes de citações no texto de valores numéricos o formato correto 

é o que se encontra no lado direito da igualdade: 

10 horas = 10 h; 32 minutos = 32 min; 5 litros = 5 L; 45 mililitros = 45 mL; l/s = L s-1; 

27oC = 27 oC; 0,14 m3/min/m = 0,14 m3 min-1 m-1; 100 g de peso/ave = 100 g de peso 

por ave; 2 toneladas = 2 t; 2 mm/dia = 2 mm d-1; 2x3 = 2 x 3 (devem ser separados); 

45,2 - 61,5 = 45,2–61,5 (devem ser juntos). 

A % é a única unidade que deve estar junto ao número (45%). Quando no texto 

existirem valores numéricos seguidos que possuem a mesma unidade, colocar a unidade 

somente no último valor. Exemplos: 20 m e 40 m = 20 e 40 m; 56,1%, 82,5% e 90,2% = 

56,1, 82,5 e 90,2%. 

e) Quando pertinente, deixar os valores numéricos no texto, tabelas e figuras com no 

máximo duas casas decimais. 

f) Os títulos das bibliografias listadas devem ter apenas a primeira letra da primeira 

palavra maiúscula, com exceção de nomes próprios. O título de eventos deverá ter 

maiúscula apenas a 1ª letra de cada palavra. 

Etapas de submissão on-line dos artigos 

A submissão dos artigos se dará apenas on-line, em quatro etapas, descritas a seguir: 

1ª ETAPA DA SUBMISSÃO: VERIFICAÇÃO DAS NORMAS DA REVISTA 

Será solicitado, ao autor correspondente, verificar, no ato da submissão do artigo, o 

atendimento integral das normas da Revista de vez que o artigo submetido será 

selecionado para avaliação apenas se estiver integralmente dentro das normas da 

Revista. 

2ª ETAPA DA SUBMISSÃO: INCLUSÃO DE METADADOS (INDEXAÇÃO) 

Nesta etapa deverão ser fornecidas as seguintes informações: área em que se enquadra o 

artigo; idioma do artigo; nome dos autores; Título; Resumo; Palavras-chave; Title; 

Abstract; Key words e informar os dados para emissão da fatura referente ao pagamento 

da taxa de submissão, caso deseje recebê-la. 



Antes da submissão do artigo cada autor deverá cadastrar-se no sistema fornecendo as 

seguintes informações: nome abreviado, instituição, função, telefone, formação 

acadêmica, maior titulação, áreas de atuação, informar se tem interesse em avaliar 

artigos da Revista Agriambi, endereço completo, dados de acesso ao sistema (login, 

email e senha). Na submissão de futuros artigos autores já cadastrados não precisarão se 

cadastrar novamente. Caso seja necessário os autores poderão atualizar seus dados 

cadastrais no sistema, a qualquer momento. 

3ª ETAPA DA SUBMISSÃO: TRANSFERÊNCIA DO MANUSCRITO 

Nesta etapa será feita a transferência do arquivo do artigo submetido, o qual não deverá 

ter os nomes dos autores nem seus endereços institucionais e eletrônicos. 

4ª ETAPA DA SUBMISSÃO: TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTOS 

SUPLEMENTARES 

Nesta etapa da submissão deve ser transferido o arquivo concernente à concordância dos 

autores sobre a submissão do artigo, o qual corresponde à declaração de concordância 

no modelo fornecido pela Revista Agriambi (clique aqui para obter o modelo). Não 

serão aceitos os termos de concordância de submissão que possuam assinaturas 

escaneadas. Na falta do envio deste arquivo a submissão será posteriormente cancelada 

no sistema. 

Procedimentos para análise de artigos 

a) Considerando a demanda e a capacidade de publicação da Revista, apenas parte dos 

artigos submetidos a cada mês é selecionada pela Equipe Editorial para análise, com 

base no critério da relevância relativa; os artigos que não atenderem integralmente às 

normas da Revista, não serão selecionados. Para os artigos não selecionados não cabe 

pedido de reconsideração a esta decisão mas poderão ser resubmetidos; já em referência 

aos artigos selecionados, serão solicitados  ao autor correspondente, o comprovante de 

pagamento da taxa de submissão e a indicação de quatro consultores. Após o 

recebimento desses arquivos o artigo é protocolado e encaminhado para análise cega 

(sem identificação dos autores) por parte dos consultores; em seguida, os autores serão 

informados por email sobre o número de protocolo do artigo e, a partir daí, poderão 

acompanhar o processo de análise do artigo na página do usuário da Agriambi, isto é, 

referente ao autor. Para qualquer informação sobre o andamento do artigo solicitada à 

Secretaria da Revista, os autores deverão fornecer o número de seu protocolo. Qualquer 

arquivo, seja da submissão e/ou da correção do artigo, deverá ser enviado à Revista 

exclusivamente através do sistema online, ou seja, não é permitido o envio pelo email. 

b) Os artigos serão avaliados por no mínimo três consultores da área de conhecimento 

da pesquisa, de instituições de ensino e/ou pesquisa nacionais e estrangeiras, de 

comprovada produção científica. Após as devidas correções e possíveis sugestões, o 

artigo será aceito se tiver dois pareceres favoráveis e rejeitado quando dois pareceres 

forem desfavoráveis.  

c) Com o auxílio dos pareceres e sugestões de Consultores Ad hoc sobre a primeira 

versão do artigo, a Equipe Editorial poderá recusá-lo ou solicitar ao(s) autor(es) uma 

segunda versão, que será novamente avaliada tanto pelos Consultores Ad hoc como pela 

Equipe Editorial. Em sua segunda versão o artigo poderá ser recusado, aprovado e/ou 

devolvido ao(s) autor(es) para uma terceira versão. 

http://200.98.200.138/submissionagriambi/users/new
http://www.agriambi.com.br/declaracao_submissao.doc


d) A princípio, as sugestões dos Consultores Ad hoc e da Equipe Editorial ao texto dos 

artigos, deverão ser incorporadas pelo(s) autor(es); entretanto, o(s) mesmo(s) tem(êm) o 

direito de não acatá-las, mediante justificativa expressa, que será analisada pelo(s) 

Consultor(es) e pela Equipe Editorial. 

e) Além do arquivo da nova versão do artigo os autores deverão enviar, via sistema 

online, arquivo contendo a resposta dos autores aos comentários do consultor e, se for o 

caso, apresentar justificativa pela não inserção de determinadas sugestões de correção. 

Deverá ser enviado um arquivo em PDF para cada consultor; nenhum tipo de 

identificação dos autores deverá existir nesses arquivos. 

f) No caso de artigo rejeitado caberá pedido de reconsideração pelo autor-

correspondente, no prazo máximo de dez dias corridos a contar da data do recebimento 

do email comunicando a rejeição do artigo; a Equipe Editorial encaminhará o pedido de 

reconsideração ao respectivo consultor para análise. 

g) No caso de aprovação do artigo serão solicitadas, ao autor correspondente, se 

necessário, informações complementares; posteriormente, o artigo lhe é enviado na 

forma de documento PDF, para revisão final, o qual comunicará, à Equipe Editorial, 

eventuais correções e alterações. 

h) Após publicação quaisquer erros encontrados por parte de autores ou leitores, quando 

comunicados à Equipe Editorial, serão corrigidos através de errata no próximo número 

da Revista. 

Outras Informações 

a) Os assuntos, dados e conceitos emitidos nesta Revista, são de exclusiva 

responsabilidade dos autores. A eventual citação de produtos e marcas comerciais não 

significa recomendação de utilização por parte da Revista. A reprodução dos artigos 

publicados é permitida, desde que seja citada a fonte. 

b) Os autores terão o prazo máximo de dez dias corridos para devolução dos artigos 

corrigidos, a partir da data de recebimento do email solicitando as correções; o não 

cumprimento deste prazo resultará automaticamente no cancelamento do artigo. 

c) O valor da taxa de submissão do artigo é de R$ 130,00 (cento e trinta reais) devendo 

ser depositado na conta do Banco do Brasil, agência 1591-1, C/C 1192-4, Favorecido 

ATECEL/RBEAA, CNPJ 08.846.230/0001-88. 

d) O pagamento da taxa de submissão não garante a aceitação do artigo para publicação 
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