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RESUMO: O Irrigâmetro é um aparelho utilizado no manejo da água de irrigação, sendo
capaz de estimar diretamente a evapotranspiração da cultura. Essa estimativa é dependente
dos  elementos  meteorológicos  e  de  suas  inter-relações,  associados  ao  correto  ajuste  do
aparelho.  Nesse  contexto,  o  objetivo  desta  pesquisa  foi  avaliar  os  efeitos  da  temperatura
máxima e mínima do ar, umidade relativa média do ar, velocidade do vento média e radiação
solar global na evapotranspiração estimada pelo Irrigâmetro (ETI), nas condições climáticas
do  sul  do  estado  do  Tocantins,  operando  com  diferentes  alturas  de  água  dentro  do
evaporatório,  para  as  estações  do  ano.  O  experimento  foi  montado  num  delineamento
inteiramente  casualizado,  com  seis  alturas  da  água  no  evaporatório  representando  os
tratamentos,  com três  repetições.  Os  elementos  meteorológicos  envolvidos  foram obtidos
numa estação meteorológica automática. A umidade relativa e a radiação solar apresentaram
alta correlação com a evapotranspiração estimada pelo Irrigâmetro em todas as estações do
ano. Por outro lado, a temperatura mínima e a velocidade do vento tiveram pouca influência
sobre a ETI.
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EFFECTS OF CLIMATE ELEMENTS ON THE EVAPOTRANSPIRATION
ESTIMATED BY IRRIGAMETER IN SOUTH TOCANTINS STATE

SUMMARY: Irrigameter is a device used in the water management for irrigation that is able
to directly estimate crop evapotranspiration. This estimate depends on the weather elements
and their interrelations associated with the correct device setting. In this context, this research
aimed to evaluate the effects of maximum and minimum air temperature, average relative air
humidity, average wind speed, and global solar radiation on evapotranspiration estimated by
Irrigameter  (ETI)  under  climatic  conditions  of  the  southern  state  of  Tocantins,  Brazil,
operating at  different  water  heights  inside the evaporator  to  the seasons of  the  year.  The
experiment was arranged in a completely randomized design with six water heights in the
evaporator  as  treatments  with  three  replicates.  Meteorological  elements  involved  were
obtained in an automatic meteorological station. Relative humidity and solar radiation showed
a high correlation with evapotranspiration estimated by Irrigameter in all seasons of the year.
On the other hand, the minimum temperature and the wind speed had little effect on the ETI.
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 INTRODUÇÃO

Na agricultura irrigada,  a determinação do consumo de água pelas culturas pode ser

feita a partir de medições efetuadas no solo, na planta e na atmosfera. Os métodos baseados

em medições no solo fundamentam-se na determinação do seu teor de água; os que utilizam

medições na planta consideram o monitoramento do seu potencial  hídrico e avaliações da

resistência estomática, da temperatura da folha, entre outros; já os métodos baseados no clima

consideram desde simples medições da evaporação da água num tanque, como o Classe “A”,

até complexas equações para estimativa da evapotranspiração (ROCHA et al., 2003).

Face  ao  exposto,  a  escolha  do  método  mais  apropriado  para  estimativa  da

evapotranspiração depende da disponibilidade de dados meteorológicos, do nível de precisão

exigido,  da finalidade  – se o manejo da irrigação é  em nível  de propriedade agrícola  ou

pesquisa – e do custo de aquisição dos equipamentos.  O Irrigâmetro foi desenvolvido na

Universidade Federal de Viçosa (UFV), sendo uma alternativa simples  e economicamente

viável aos produtores rurais para manejo da irrigação. 

O estudo da  influência  dos  elementos  meteorológicos  no  processo de  estimativa  da

evapotranspiração pelo Irrigâmetro  torna-se importante  para o entendimento  da correlação

entre  esses  elementos  e  de  sua  influência  em  condições  climáticas  distintas.  Esse

entendimento  possibilita  verificar  a  necessidade  ou  não  de  se  fazer  ajustes  na  altura  do

evaporatório  do  aparelho  para  estimar  a  evapotranspiração  da  cultura  nos  seus  diferentes

estádios de desenvolvimento, contribuindo para a recomendação mais segura da tecnologia do

Irrigâmetro em regiões com condições climáticas semelhantes às do local de avaliação do

aparelho.

Segundo Furtado et al. (2002), a correlação simples permite apenas avaliar a magnitude

e o sentido da associação entre duas variáveis quaisquer; portanto, não permite inferências

sobre a causa e o efeito, impossibilitando o conhecimento de qual tipo de associação governa

o par de variáveis. Wright, em 1921, propôs um método de desdobramento dos coeficientes de

correlação, denominado análise de trilha ou análise de caminhamento.  Tal análise permite

particionar o coeficiente de correlação em efeitos diretos e indiretos de variáveis explicativas,

sobre uma variável principal (CRUZ & CARNEIRO, 2003).

Nesse contexto, o objetivo desta pesquisa foi avaliar os efeitos da temperatura máxima,

temperatura mínima e umidade relativa do ar, da velocidade do vento e da radiação solar na

evapotranspiração estimada pelo Irrigâmetro (ETI), nas condições climáticas do sul do Estado

do Tocantins, operando com diferentes alturas da água dentro do evaporatório.
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MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi conduzido numa área experimental da Universidade Federal do Tocantins

(UFT) no Campus Universitário de Gurupi, TO, com coordenadas geográficas: latitude de 11°

45'  S;  longitude  de  49°  03'  W  e  altitude  de  287  m.  Nessa  área  foram  instalados  18

Irrigâmetros, espaçados de 3,0 em 3,0 m.

O  experimento  foi  montado  num  delineamento  inteiramente  casualizado,  com  seis

alturas da água no evaporatório,  representando os tratamentos,  com três repetições.  Foram

utilizadas como tratamentos as seguintes alturas da água: 2, 3, 4, 5, 6 e 7 cm, tomados a partir

de um nível de referência, numa escala ascendente, existente no interior do evaporatório do

aparelho.

A estação meteorológica instalada  na área experimental  é da marca  DAVIS modelo

Vantage Pro II.  Utilizou-se dados horários de radiação solar global, umidade relativa média

do ar, velocidade do vento média e temperatura máxima e mínima do ar.

O período de coleta  de dados teve início em setembro de 2008 e foi  finalizado em

setembro  de 2011,  resultando em três  anos  de coleta.  As leituras  nos  Irrigâmetros  foram

realizadas diariamente às 9 horas, na escala graduada em décimos de milímetro existente no

tubo de alimentação do aparelho. O valor diário da estimativa da evapotranspiração foi obtido

pela diferença entre duas leituras diárias consecutivas.

A análise de trilha foi realizada com o objetivo de estimar as correlações e analisar a

relação entre  as variáveis  explicativas  -  temperatura  máxima e mínima,  umidade relativa,

velocidade do vento e radiação solar global - pelos seus desdobramentos em efeitos diretos e

indiretos  sobre  a  variável  principal,  representada  pela  evapotranspiração  estimada  pelos

Irrigâmetros operando nos tratamentos A2, A3, A4, A5, A6 e A7, correspondentes às alturas

da água no evaporatório do Irrigâmetro de 2, 3, 4, 5, 6 e 7 cm, respectivamente.

Na Figura 1 tem-se o diagrama utilizado na interpretação dos resultados da análise de

trilha,  que  desdobra  os  coeficientes  de  Pearson  em  efeitos  diretos  e  indiretos.  As  setas

unidirecionais indicam o efeito direto de uma variável explicativa sobre a variável principal,

enquanto  que  os  arcos  bidirecionais  representam  a  interdependência  de  duas  variáveis

explicativas e determinam a trilha representativa do efeito indireto sobre a variável básica. 

As variáveis explicativas foram previamente escolhidas e fez-se, inicialmente, a análise

de  correlação  linear  simples  (correlação  de  Pearson),  utilizando-se  o  programa  estatístico

SAEG  (RIBEIRO  JÚNIOR,  2001),  para  a  obtenção  das  matrizes  de  correlação  e  suas

significâncias pelo teste “t” em níveis de 1% e 5% de probabilidade.
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Figura 1. Diagrama causal indicando o inter-relacionamento das variáveis explicativas: Tmáx

= temperatura máxima; Tmín = temperatura mínima; UR = umidade relativa; Vv =

velocidade do vento e  Rad = radiação  solar global,  sobre a variável principal ETI.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após  as  análises,  observou-se  que  na  primavera  o  elemento  que  apresentou  maior

correlação com a ETI foi a umidade relativa, sendo negativa e significativa ao nível de 1% de

probabilidade pelo teste “t”. Apenas a correlação entre a temperatura mínima e a ET I para o

tratamento A7 não foi significativa. Examinando os efeitos indiretos, a temperatura máxima,

via umidade relativa apresentou as maiores correlações com a ETI.

Para o verão, os elementos de maior relação mútua com a ETI foram umidade relativa e

radiação solar global, sendo as correlações significativas ao nível de 1% de probabilidade para

todos  os  tratamentos.  A  correlação  entre  a  variável  temperatura  mínima  e  ETI foi  não

significativa para todos os tratamentos. Este mesmo resultado foi obtido para velocidade do

vento, à exceção da altura A6.

Avaliando  o  efeito  direto  dos  elementos  meteorológicos  sobre  a  evapotranspiração

estimada pelo Irrigâmetro no outono, observou-se maior correlação da umidade relativa com a

ETI,  sendo  essa  correlação  negativa.  Nesta  estação,  todas  as  correlações  dos  elementos

estudados com a ETI foram significativas ao nível de 1% de probabilidade pelo teste “t”. A

temperatura  máxima  via  umidade  relativa,  apresentou  as  maiores  correlações  quando

analisados os efeitos indiretos das variáveis sobre a ETI para todos os tratamentos.

No inverno, a umidade relativa do ar apresentou maior correlação com a ET I, quando

comparados os efeitos diretos. As correlações dos elementos temperatura máxima, umidade
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relativa do ar e radiação solar com a ETI foram significativas ao nível de 1% de probabilidade

pelo teste “t”. Já a correlação entre a velocidade do vento e a ETI para o tratamento A2 foi não

significativa.

Quando  foi  realizada  a  análise  da  correlação  dos  efeitos  indiretos  dos  elementos

meteorológicos sobre a ETI nas quatro estações do ano, observou-se que há uma tendência de

haver maior correlação da temperatura máxima com a umidade relativa do ar. As menores

correlações  ocorrem,  na  maioria  das  vezes,  quando  um  elemento  meteorológico  foi

relacionado  com a  temperatura  mínima  e  com  a  velocidade  do  vento,  não  apresentando

relação de causa e efeito com a ETI.

A  umidade  relativa  do  ar  apresentou  correlação  negativa  e  significativa  a  1%  de

probabilidade pelo teste “t” com a ETI em todas as estações do ano. 

A radiação solar global é o elemento que apresentou correlação positiva e significativa a

1% de probabilidade pelo teste “t” com a ETI, em todas as estações do ano.

Em estudo realizado na região de Viçosa, MG, Caixeta (2009) observou que o efeito

indireto do elemento meteorológico temperatura máxima, via radiação solar global, destacou-

se  como  o  mais  associado  à  evapotranspiração,  em  todas  as  alturas  da  água  dentro  do

evaporatório do Irrigâmetro. Ainda segundo esse autor, tal efeito foi elevado tanto quanto o

efeito direto da temperatura máxima.

Insolação e velocidade do vento foram os elementos com maior representatividade no

processo da evapotranspiração para as condições climáticas da região Centro-Sul do Estado

do  Ceará,  de  acordo  com  Andrade  et  al.  (2003).  Os  mesmos  autores  relatam  que  as

temperaturas máxima e mínima apresentaram a menor influência no processo.

Observou-se  também  que,  durante  todas  as  estações  do  ano,  a  correlação  entre  o

elemento  meteorológico  temperatura  máxima  e  os  elementos  umidade  relativa  do  ar  e

radiação solar global foi alta e significativa a 1% de probabilidade pelo teste “t”. Contudo, a

correlação  foi  positiva  com  a  radiação  e  negativa  com  a  umidade  relativa,  ou  seja,  a

temperatura máxima foi maior em dias com radiação solar global maior e menor em dias com

maior umidade relativa. Na estação da primavera, observa-se que a correlação da umidade

relativa com a temperatura mínima foi significativa ao nível de 5% de probabilidade pelo teste

“t” e significativa ao nível de 1% com os demais elementos.

Durante  a  estação  do  verão,  os  elementos  meteorológicos  velocidade  do  vento  e

temperatura mínima mostraram correlação não significativa com todos os outros elementos

estudados. Analisando a estação do outono, nota-se que a correlação do elemento velocidade
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do vento com os demais elementos foi não significativa apenas para a temperatura máxima.

Ocorreu correlação significativa entre a umidade relativa e todos os elementos estudados. 

No  inverno,  a  correlação  entre  a  temperatura  máxima  e  os  demais  elementos

meteorológicos  é  significativa  a  1%  de  probabilidade  pelo  teste  “t”.  Correlações  não

significativas foram obtidas para temperatura mínima e velocidade do vento com os demais

elementos, exceto com a temperatura máxima.

CONCLUSÕES

De acordo com o estudo realizado, concluiu-se que a umidade relativa do ar e a radiação

solar global apresentaram alta correlação com a evapotranspiração estimada pelo Irrigâmetro

em todas as estações  do ano. Os elementos  temperatura mínima e a velocidade  do vento

apresentaram  menor  efeito  indireto  sobre  a  evapotranspiração  estimada  pelo  Irrigâmetro,

quando associadas aos demais elementos meteorológicos.
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