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necessário desenvolver uma classe composta de métodos
auxiliares, que retornassem os parâmetros que o método
necessitava.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados da ETo estimada pelo método são dispostos em
tabela ao usuário, conforme a Figura 1, indicando a ETo diária e a
média diária mensal, em milímetros por dia (mm/dia), bem como a
Eto média mensal em milímetros por mês (mm/mês). Os dados
utilizados para o cálculo são exibidos ao usuário por meio de uma
tabela, conforme a Figura 2.
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Figura 1: Resultados – ETo diária (mm/dia), média diária mensal (mm/dia) e média
mensal (mm/mes) da ETo, a partir de dados oriundos da estação meteorológica de
Lagoa Vermelha, para o período de 01/01/2017 a 01/01/2018

Dentre os métodos existentes para o cálculo da ETo, existe o
método de Hargreaves e Samani, o qual é aplicado ao manejo da
irrigação, sendo o mesmo considerado de uso prático, pois utiliza
de elementos meteorológicos de fácil obtenção como a
temperatura.

OBJETIVO
Em vista disso, objetivou-se a implementação do método de
Hargreaves-Samani (1985) para cálculo da ETo na aplicação web
desenvolvida, sobre dados meteorológicos resultantes de consultas
à base de dados.

METODOLOGIA
A aplicação segue um modelo cliente-servidor de três camadas
para aplicações web cujas funções de camada são,
respectivamente: Interface com o usuário, regras de aplicação e
acesso aos dados. Para execução do modelo de Hargreaves e
Samani, foi implementada uma seleção por meio de uma checkbox,
indicando o método a ser aplicado e passando os parâmetros
necessários à realização dos cálculos matemáticos. Para o
desenvolvimento das regras da aplicação pertinentes ao método, no
lado servidor, foi empregada a linguagem de programação PHP,
versão 7.0. Já no lado cliente, os componentes são compostos por
elementos HTML, de estilos CSS e de scripting JavaScript. Para
obtenção de variáveis intermediárias à estimativa da ETo, que não
estavam presentes no conjunto de dados meteorológicos, foi
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Figura 2: Dados Meteorológicos - apresentação dos dados meteorológicos ao usuário,
após consulta em banco de dados. Dados oriundos da estação meteorológica de Lagoa
Vermelha, para o período de 01/01/2017 a 01/01/2018

CONCLUSÃO
O desenvolvimento do presente trabalho facilitou o processo
de estimativa da ETo, empregando o método de Hargreaves e
Samani, auxiliando dessa forma o pesquisador na simplificação de
cálculos e estimativas.
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