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RESUMO: O Irrigâmetro é  uma importante  alternativa para fins de manejo da irrigação,
devido a sua praticidade e boa precisão para estimar a evapotranspiração. Nesse contexto, os
objetivos  desta  pesquisa  foram:  (a)  Determinar  o  coeficiente  do  Irrigâmetro  (KI)  para  as
estações do ano, no período de setembro de 2008 a setembro de 2011, para diferentes alturas
da água dentro do evaporatório do Irrigâmetro; (b) Estabelecer, para cada estação, a altura da
água no evaporatório de modo que o Irrigâmetro estime a evapotranspiração de referência
(ET0) nas condições climáticas do sul do Estado do Tocantins. O experimento foi montado
num delineamento  inteiramente  casualizado,  com sete  alturas  da água no evaporatório  do
Irrigâmetro, representando os tratamentos, com três repetições. A ET0 foi obtida pelo método
de Penman-Monteith – FAO 56. Ocorreu aumento linear do KI com a elevação da altura da
água dentro do evaporatório nas estações da primavera e do verão. Já no outono e no inverno,
o aumento foi exponencial.  A altura da água recomendada no evaporatório do Irrigâmetro,
para a estação da primavera, é igual a 3,4 cm; para o verão, 4,0 cm; para o outono, 3,8 cm; e,
para o inverno, 2,3 cm. 
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ADJUSTING THE WATER LEVEL INSIDE THE EVAPORATOR OF THE
IRRIGAMETER TO ESTIMATE THE REFERENCE EVAPOTRANSPIRATION IN

SOUTH OF TOCANTINS STATE

SUMMARY: The Irrigameter is an important alternative for irrigation management, because
of its practicality and accuracy to estimate evapotranspiration. In this background, the aims of
this research were: (a) Determine the coefficient of the Irrigameter (KI) for each season, from
September 2008 to September 2011, for different water levels inside the evaporator of the
Irrigameter; (b) Establish, for each season, the water level in the evaporator in a way that the
Irrigameter estimates the reference evapotranspiration ET0 in the climate conditions of the
south  of  Tocantins  state,  Brazil.  The  experiment  was mounted  in  an entirely randomized
delimitation,  with seven water levels in the evaporator of the Irrigameter,  representing the
treatments,  with three repetitions.  The ET0 was obtained by Penman-Monteith  – FAO 56.
There was a linear increase of the KI with the rising of the water level inside the evaporator in
spring and summer. In the fall and in winter, the increase was exponential. The recommended
water level in the evaporator, for spring is equal to 3,4 cm; for the summer, 4,0 cm; for the
fall, 3.8 cm; e for the winter, 2.3 cm.
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 INTRODUÇÃO

Na maior parte da área irrigada no Brasil,  é comum observar-se ausência de manejo

racional da água, resultando, geralmente, em aplicação excessiva – com desperdício de água e

energia,  além da ocorrência  de problemas ambientais  – ou em deficiência  hídrica para as

plantas – com baixa produtividade e prejuízos econômicos ao produtor. 

O  conhecimento  e  a  quantificação  do  processo  de  evapotranspiração  definem  a

quantidade de água necessária às culturas, sendo, por isso, um parâmetro fundamental para o

planejamento  e  o  manejo  da  irrigação  (Sediyama,  1996).  Dessa  forma,  a  definição  das

necessidades  hídricas  das  culturas  é  usualmente  estimada  com  base  nos  valores  da

evapotranspiração de referência (ET0). 

A  escolha  do  método  mais  apropriado  para  estimativa  da  ET0 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. Tais fatores têm levado pesquisadores a desenvolver métodos alternativos

e mais simples de determinação da evapotranspiração para fins práticos de manejo da água na

irrigação,  com o  objetivo  de  reduzir  custos  e  facilitar  o  manuseio,  mantendo  precisão  e

consistência científica.

O Irrigâmetro - aparelho utilizado no manejo da água de irrigação desenvolvido por

uma equipe de pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa (UFV) - pode funcionar

como  evaporímetro  ou  como  evapotranspirômetro.  Se  o  aparelho  estiver  equipado  com

determinado tipo de reservatório contendo água, denominado evaporatório, ele poderá estar

medindo diretamente, numa régua apropriada, a lâmina evaporada, ou indiretamente a ET0. A

medição da lâmina evaporada ou evapotranspirada pode ser feita com alta precisão, superior a

um milésimo de milímetro. A alta precisão na leitura da lâmina é particularmente importante

na condução de pesquisas científicas aplicadas na área de Agrometeorologia Agrícola e de

Ciência  da  Irrigação,  relacionadas  à  determinação  da  demanda  hídrica  das  culturas

(Tagliaferre et al., 2012).

Nesse contexto, neste trabalho tiveram-se como objetivos determinar o coeficiente do

Irrigâmetro (KI) para as estações do ano, no período de setembro de 2008 a setembro de 2011,

para diferentes alturas da água dentro do evaporatório do Irrigâmetro e estabelecer, para cada

estação,  a  altura  da  água  no  evaporatório,  de  modo  que  o  Irrigâmetro  estime  a

evapotranspiração  de  referência  (ET0)  nas  condições  climáticas  do  sul  do  Estado  do

Tocantins.
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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. 

O  experimento  foi  montado  num  delineamento  inteiramente  casualizado,  com  sete

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

utilizadas como tratamentos as seguintes alturas da água: A1 = 1; A2 = 2; A3 = 3; A4 = 4; A5

= 5; A6 = 6 e A7 = 7 cm, tomados a partir de um nível de referência, numa escala ascendente,

existente no interior do evaporatório do aparelho (Figura 1), totalizando 21 Irrigâmetros. 

Figura 1. Vista superior mostrando o formato cônico do evaporatório e detalhe da escala no

seu interior, usada para ajuste do nível de água.

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

Vantage Pro II.  Foram considerados, nas análises, apenas os dados horários de radiação solar,

umidade relativa, velocidade do vento e temperatura do ar, necessários para a estimativa da

evapotranspiração de referência (ET0) pelo método de Penman- Montheith – FAO 56, por

meio  do  programa  computacional  REF-ET (Allen,  2000).  A  evapotranspiração  diária  foi

obtida por integralização dos valores horários. 

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 obtida

pelo Irrigâmetro (ETI) foi obtido pela diferença entre duas leituras diárias consecutivas.

O  coeficiente  do  Irrigâmetro  (KI)  representa  a  razão  entre  a  estimativa  da

evapotranspiração  obtida  no  Irrigâmetro  e  a  evapotranspiração  de  referência.  Assim,  foi
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atribuído ao KI o valor do coeficiente angular (β1) da regressão linear, não se considerando a

constante β0 no modelo.

 Para cada tratamento, foi determinado um coeficiente KI por estação do ano, utilizando-

se  a  equação  abaixo,  que  estabelece  a  relação  entre  a  evapotranspiração  estimada  pelo

Irrigâmetro (ETI) e a evapotranspiração de referência (ET0). 

∑
∑=
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                 (1)

em que,  

KI = coeficiente do Irrigâmetro, adimensional; 

ETI = evapotranspiração estimada pelo Irrigâmetro, mm d-1; e

ET0 = evapotranspiração de referência, mm d-1.

A altura da água no evaporatório, que corresponde ao KI  = 1, ou seja, a altura ajustada

para a  estimativa  direta  da evapotranspiração de referência  (ET0),  foi  determinada com o

ajustamento da equação que relaciona as alturas da água no evaporatório e os respectivos

coeficientes do Irrigâmetro, obtidos para as diferentes alturas avaliadas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Figura 2, estão apresentados os valores de KI em função das alturas da água no

evaporatório do aparelho, para as quatro estações analisadas.

Figura 2. Coeficiente do Irrigâmetro em função das alturas da água dentro do evaporatório,

para todas as estações do ano.
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Na  Figura  2,  é  possível  observar-se  que  o  coeficiente  do  Irrigâmetro  aumenta,

exponencialmente, com a elevação da altura da água dentro do evaporatório nas estações do

inverno e no outono. Já nas estações da primavera e verão, o comportamento do coeficiente é

semelhante,  aumentando linearmente à medida  que a altura da água aumentou.  Baptestini

(2010),  em estudo  realizado  na  região  Sul  do  Estado  do  Tocantins,  em apenas  um ano,

verificou que o coeficiente do Irrigâmetro aumentou linearmente com a elevação da altura da

água dentro do evaporatório para todas as estações. Tagliaferre et al. (2012) verificou que esse

aumento foi exponencial,  para todas as estações do ano, em estudo realizado na região de

Vitória da Conquista-BA.

Na Tabela 1, são apresentadas as equações de regressão que devem ser utilizadas para

determinação das alturas da água dentro do evaporatório do Irrigâmetro e seus coeficientes de

determinação, para cada estação do ano. 

Tabela 1. Equações de regressão ajustadas para determinação das alturas da água dentro do

evaporatório do Irrigâmetro para cada estação do ano

Estação do ano Equação Coeficiente de determinação
Primavera ŷ = 0,2222X + 0,2348 r² = 0,99

Verão ŷ = 0,2070X + 0,1803 r² = 0,99
Outono ŷ = 0,4382e0,2182X r² = 0,99
Inverno ŷ = 0,6455e0,1889X r² = 0,99

Na tabela  anterior,  observa-se que o aumento de 1 cm na altura da água dentro do

evaporatório do Irrigâmetro causou elevação de 22,22% no valor do KI durante a primavera;

20,7% no verão; 21,82% no outono; e 18,89% no inverno.

Devido  ao  bom ajuste,  a  equação  obtida  para  cada  estação  pode  ser  utilizada  para

determinar as alturas da água dentro do evaporatório do Irrigâmetro, de modo que este estime

diretamente o valor da evapotranspiração de referência (KI = 1) ou da cultura para qualquer

estádio de desenvolvimento, fazendo-se, nesse caso, KI igual ao valor de Kc. As alturas da

água recomendadas para cada estação são apresentadas na Tabela 2.

Tabela 2. Alturas da água dentro do evaporatório do Irrigâmetro recomendadas para estimar a

evapotranspiração de referência em cada estação do ano

Estações do ano Altura da água no evaporatório (cm) ET0

Primavera 3,4 4,31
Verão 4,0 3,97

Outono 3,8 3,40
Inverno 2,3 4,14
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De acordo com estudos realizados por Oliveira (2009), durante os meses de agosto de

2008 à junho de 2009, para a região do Alto Paranaíba-MG, a análise dos dados para todo o

período experimental mostrou que, para estimar a evapotranspiração de referência com o uso

do Irrigâmetro, deve-se operar o aparelho com altura da água no evaporatório igual a 4,1 cm. 

Segundo Tagliaferre et al. (2012), o aparelho deve ser operado com a altura da água no

evaporatório igual a 5,2 cm para melhor estimativa da ET0 na região de Vitória da Conquista-

BA.

 CONCLUSÕES

O KI aumentou linearmente com a elevação da altura da água dentro do evaporatório

nas estações da primavera e do verão. Já no outono e no inverno, o aumento foi exponencial.

 A altura da água recomendada no evaporatório do Irrigâmetro, de modo que este estime

a ET0 na região Sul do Estado do Tocantins, para a estação da primavera, verão, outono e

inverno é igual a 3,4, 4,0, 3,8, 2,3 cm, respectivamente.
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