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RESUMO: O objetivo desse trabalho foi comparar os dados meteorológicos obtidos por duas

estações  meteorológicas  convencional  e  automática,  instaladas  no  ICA/UFMG.  Os  dados

meteorológicos avaliados em um período diário foram: temperatura e umidade relativa media

do ar,  velocidade  do  vento  e  radiação solar.  A estimativa  diária  da  evapotranspiração  de

referência foi realizada por meio do método de Penman-Monteith. Os dados das respectivas

estações meteorológicas foram comparados por meio de análise de regressão, coeficientes de

correlação (r) e desempenho (c) e do índice de concordância (d). Os resultados desse estudo

mostram que a  temperatura  e  a  umidade  média  do  ar  foram semelhantes  apresentando a

melhor  correlação.  Por  outro  lado,  os  dados  de  velocidade  do  vento  e  radiação  solar

apresentam  os  valores  mais  baixos  de  uniformidade.  A evapotranspiração  de  referência

apresentou  classificações  muito  alta  e  boa  quanto  aos  coeficientes  de  correlação  e

desempenho,  respectivamente.  A diferença  nos  dados  gerados  pelas  duas  estações  pode

acarretar em aplicações de lâminas de água diferentes nas plantas, durante o seu ciclo. Essa

diferença pode ser minimizada com o aumento da uniformidade dos dados de velocidade do

vento e radiação solar.
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COMPARISON OF THE METEOROLOGICAL DATA OBTAINED BY

CONVENTIONAL AND AUTOMATIC METEOROLOGICAL STATIONS

SUMMMARY: The objective of this study was to compare the meteorological data obtained

by  two  conventional  and  automatic  weather  stations,  installed  in  the  ICA  /  UFMG.

Meteorological  data  evaluated  in  a  daily  period  were:  temperature  and  relative  humidity

average,  wind  speed  and  solar  radiation.  The  daily  estimation  of  the  reference

evapotranspiration  was  calculated  using  the  Penman-Monteith  method.  The  data  of  their
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weather  stations  were  compared  using  regression  analysis,  correlation  coefficient  (r),

performance coefficient (c) and agreement index (d). The results of this study show that the

average temperature and humidity were similar showing the best correlation. On the other

hand,  the wind speed data  and solar  radiation have the lowest  values  of  uniformity.  The

reference  evapotranspiration  showed  classification  very  high  and  good  as  the  correlation

coefficient and performance coefficient, respectively.  The difference data generated by the

two stations can result in different water depths applications in plants during their cycle. This

difference can be minimized by increasing the uniformity of the wind speed data and solar

radiation.

KEWORDS: evapotranspiration, weather sensors, weather station

INTRODUÇÃO

Nas última  duas  décadas,  o  substancial  avanço  tecnológico  na  área  da  eletrônica  e

automação vem permitindo o monitoramento das mais variáveis meteorológicas em tempo

real e com elevada precisão. Com o passar dos anos, os sensores eletrônicos ganharam maior

resolução/ precisão, menor tamanho e custos relativamente reduzidos.

As Estações Meteorológicas Automáticas (EMA), além da importância na meteorologia,

vem ganhando espaço no meio agrícola, favorecendo a tomada de decisão com relação ao

manejo de irrigação, à aplicação de defensivos, ao risco de incêndios, à previsão de geadas, à

ocorrência de pragas e de doenças, à classificação climática, ao zoneamento agrícola, entre

outras aplicações (SOUZA et al., 2003). No manejo de irrigação, os dados meteorológicos são

utilizados para estimar a evapotranspiração de uma lavoura.

Devido aos avanço da tecnologia, os instrumentos mecânicos existentes nas estações

convencionais  estão  sendo  substituídos  por  sensores  automáticos.  No  entanto,  essa

substituição de uma Estação Meteorológica Convencional (EMC), com uma longa série de

dados, por uma EMA levanta uma preocupação quanto a homogeneização da série histórica

com a nova série.

Este  trabalho  tem  por  objetivo  comparar  os  dados  registrados  nas  EMC  e  EMA,

localizados  no  Campus  do  ICA/UFMG,  em  Montes  Claros,  MG,  além  de  comparar  a

aplicação desses dados na estimativa da evapotranspiração de referência.
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Esse trabalho foi realizado no Instituto de Ciências Agrárias (ICA) da UFMG, Campus

Montes Claros, MG, localizado a 16° 40’ 54,20” de latitude Sul e 43° 50’ 27,74” de longitude

Oeste e altitude de 627 m, no período de janeiro a dezembro de 2014. O clima, segundo

classificação de Köppen, é do tipo Aw, com inverno seco e verão chuvoso. 

Os  dados  meteorológicos  foram obtidos  em uma  estação  meteorológica  automática

(EMA) da marca Davis e a outra estação meteorológica é do tipo convencional (EMC) e

pertence a rede de estações que compõem o Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e

Pesquisa do INMET. Ambas encontra-se instalada no ICA/UFMG. A Tabela 1 apresenta as

características dos sensores utilizados em ambas as estações.

Tabela 1.  Variáveis observadas pelas EMC e EMA e demais características inerentes a cada

sensor.

Estação Variável Elemento sensor Fabricante
Sensibilidade e

precisão
Unidades
de medida

EMC

Tmax Mercúrio R. FUESS 0,5 °C °C
Tmin Álcool R. FUESS 0,5 °C °C

URmed Psicrômetro R. FUESS 5 % %
VV Anemógrafo R. FUESS - m s-1

Insolação Heliógrafo R. FUESS - horas

EMA

Tmax Termistor DAVIS 2 ° C °C
Tmin Termistor DAVIS 2 ° C °C
Tmed Termistor DAVIS 2 ° C °C

URmed Capacitor DAVIS 3 % %

Rs
Fotodiodo de

Silício
DAVIS 5 % W m-2

VV
Sensor magnético
de estado sólido

DAVIS 0,1 m s-1 m s-1

Avaliaram-se  em  ambas  as  estações,  os  seguintes  elementos  meteorológicos:

temperatura média do ar (Tmed), umidade relativa média do ar (URmed), velocidade do vento

(VV), radiação solar (Rs) e evapotranspiração de referencia (ETo).

A determinação diária da RS e VV a 2 m de altura na EMC, e da  ETo por meio do

método  de  Penman  Monteith  foram feitas  seguindo a  metodologia  proposta  no  Relatório

Técnico em Irrigação e Drenagem nº 56 da FAO (Allen et al., 1998).

A análise dos resultados foi feita para o período diário.  Os dados das respectivas estações

meteorológicas  foram  comparados  por  meio  dos  coeficientes  de  determinação  (R2),  de

correlação (r) e desempenho (c) e do índice de concordância (d).
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O índice “d” é descrito  em Willmott  et  al.  (1982) e seus valores variam entre zero

(nenhuma concordância) e 1 (concordância perfeita).  Os coeficientes de desempenho e de

correlação foram classificados de acordo com a Tabela 2 e Tabela 3, respectivamente.

Tabela 2. Classificação do coeficiente de desempenho (c)

c DESEMPENHO
> 0,85 Ótimo

0,76 A 0,85 Muito Bom
0,66 A 0,75 Bom
0,61 A 0,65 Mediano
0,51 A 0,60 Sofrível
0,41 A 0,50 Mau

≤ 0,40 Péssimo
Fonte: CAMARGO & SENTELHAS (1997).

Tabela 3. Classificação do coeficiente de correlação (r)

r CLASSIFICAÇÃO
0,0 A 0,1 Muito Baixa
0,1 A 0,3 Baixa
0,3 A 0,5 Moderada
0,5 A 0,7 Alta
0,7 A 0,9 Muito Alta
0,9 A 1,0 Quase perfeita

Fonte: HOPKINS (2007).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Analisando os dados em função do R² (Tabela 4), observa-se que a Tmed foi a variável

que apresentou melhor desempenho entre as medidas do sensor automático e convencional

(0,9497), seguido da UR (0,9099), ETo (0,7170), Rs (0,5280) e VV (0,4527).

A VV (Tabela  4)  apesar  de  obter  um r  alto,  apresentou  valores  de  d  (0,5922)  e  c

(0,3985)  baixo,  sendo  este  último  coeficiente  classificado  como  péssimo,  mostrando  que

ocorreram diferenças significativas entre as medidas obtidas pelas estações meteorológicas

(EMC e EMA). Isso se deve, provavelmente, às diferenças de sensibilidade de cada sensor, à

diferença na amostragem utilizada para o cálculo da média das EMC e EMA e à diferença no

método de obtenção dos dados.

A Rs, apesar de apresentar um coeficiente de correlação (r) muito alto e um índice de

concordância  intermediário  (d)  (0,8463),  obteve  uma  classificação  quanto  ao  índice  de

desempenho  (c)  sofrível.  Isso  se  deve,  provavelmente,  ao  fato  de  que  a  Rs  na  EMC foi
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estimada  por  meio  da  insolação,  já  na  EMA há  um sensor  especifico  para  leitura  dessa

variável  meteorológica,  além  disso,  as  duas  estações  meteorológicas  tem  diferenças  na

amostragem utilizada para cálculo da média diária.

A Tmed e a UR foram os elementos meteorológicos que apresentaram melhor r, obtendo

classificação  quase  perfeita,  e  melhor  c,  classificados  como  ótimo  e  muito  bom,

respectivamente. O d da Tmed e UR, também, foi superior aos demais, apresentando valores

de 0,9532 e 0,8575, respectivamente.

A ETo apresentou uma uniformidade nos dados aceitável com r e c classificados como

muito alto e bom, respectivamente, e o índice d obteve valor igual a 0,8816. Essa variável

meteorológica  não  obteve  coeficientes  e  índices  estatísticos  ainda  mais  elevados,

provavelmente, porque a VV e a UR apresentaram uma uniformidade mais baixa.

As relações de uniformidade entre os dados de Tmed, UR, VV, Rs e ETo obtidos e

estimados nas duas estações (EMC e EMA) apresentaram-se semelhantes as encontradas por

TURCO et a., (2014), porém em outros trabalhos (PEREIRA et al., 2008; STRASSBURGER

et al., 2011) os dados da EMC e EMA não apresentaram conformidade baixa. Isso demostra a

necessária de uma análise comparativa individual para cada localidade.

Tabela 4. Índices estatísticos entre as variáveis Tmed, UR, VV, Rs e ETo obtidos em EMC e

EMA, em Montes Claros, MG

R2 r d c
 Valor Valor Classificação Valor Valor Desempenho

Tmed 0,9497 0,9745 Quase Perfeita 0,9532 0,9289 Ótimo
UR 0,9099 0,9539 Quase Perfeita 0,8575 0,8180 Muito Bom
VV 0,4527 0,6728 Alta 0,5922 0,3985 Péssimo
Rs 0,5280 0,7266 Muito Alta 0,8289 0,6023 Sofrível

ETo 0,7170 0,8468 Muito Alta 0,8816 0,7465 Bom

CONCLUSÕES

Os  resultados  comparativos  entre  a  EMC  e  a  EMA permitiram obter  as  seguintes

conclusões:

- os elementos meteorológicos Tmed e UR apresentaram boa concordância entre a EMC

e a EMA;

-  os  valores  de  VV  e  Rs  apresentaram  a  menor  uniformidade  entre  os  dados

meteorológicos analisados, isso pode ser atribuído à diferença no método de obtenção da VV
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entre a EMC e a EMA e ao fato da Rs ter sido estimado por meio da insolação no caso da

EMC.

- A diferença nos dados gerados pelas duas estações pode acarretar em aplicações de

lâminas  de  água  diferentes  nas  plantas,  durante  o  seu  ciclo.  Essa  diferença  pode  ser

minimizada com o aumento da uniformidade dos dados de velocidade do vento e radiação

solar.
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