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RESUMO 

Desenvolvimento de uma rede sem fio de micro estações meteorológicas para o manejo 

de irrigação 

A irrigação é considerada uma das mais importantes tecnologias empregadas para aumentar a 
produtividade e permitir maior eficiência e estabilidade na produção agrícola. A sua adoção deve ser 
baseada na viabilidade técnica e econômica do projeto, obtida por meio da análise detalhada e 
cuidadosa dos fatores climáticos, agronômicos e econômicos envolvidos. O manejo eficiente pode ser 
definido como o uso criterioso dos recursos disponíveis para se atingir um determinado objetivo. No 
caso da irrigação, o manejo eficiente objetiva maximizar a produção vegetal com o menor custo 
possível, tanto em quesitos ambientais quanto econômicos. Para tanto, necessita-se do 
desenvolvimento de um sistema tecnologicamente eficiente, de reduzido custo e de facilidade de 
instalação e manutenção. Assim, uma rede inteligente de estações meteorológicas, capaz de monitorar 
o ambiente em tempo real, de adaptar-se aos diversos estágios fenológicos da planta, aos diversos 
solos e culturas e de comunicar-se entre si e com um servidor torna-se necessário. Este projeto teve 
como objetivo o desenvolvimento e emprego de uma rede de estações meteorológicas sem fio, de 
baixo custo e de fácil manutenção e implantação, para a determinação da evapotranspiração de 
referência, e do conteúdo de água no solo para o eficiente manejo de irrigação. Para que tal rede de 
sensores seja implantada, há a necessidade de que os módulos eletrônicos possuam 
microcontroladores de baixo consumo energético, uma vez que eles serão alimentados por baterias e 
painéis solares, e com capacidade para executar os algoritmos de inferência das variáveis de medida, de 
calibração e correção de tais medidas, de comunicação com os demais elementos da rede e de executar 
o controlador de irrigação, baseado em Redes Neurais Artificiais. A abordagem da inteligência artificial 
utilizada possui a capacidade de aprender e estimar parâmetros a partir de sua base de treinamento e 
das condições que a cercam. Além das capacidades do microcontrolador, o módulo dos sensores 
deverá possuir elementos para aferir a temperatura e a umidade do ambiente, a radiação solar, a 
temperatura e o conteúdo de água no solo, além de um módulo de comunicação sem fio. O sistema 
desenvolvido foi testado nas estufas do INCT-EI/ESALQ/USP manejando a irrigação da cultura do 
pimentão vermelho Capsicum annuum L. cv. All Big, durante o período de 25/01/2018 a 31/07/2018. 
Após o treinamento da rede neural artificial, o sistema desenvolvido determinou a evapotranspiração 
de referência com um coeficiente de determinação de 0,968, com um erro médio absoluto de 0,055 
mm e com um valor-P de 1,02 10-45 para um intervalo de confiança de 95%. Sendo assim, verificou-se 
que a rede de estações meteorológicas desenvolvida é capaz de estimar a evapotranspiração de 
referência a partir de dados provenientes de sensores de reduzido custo financeiro e com dados 
meteorológicos faltantes. 

Palavras-chave: Evapotranspiração; Redes neurais artificiais; Eficiência no uso da água; Rede de 
sensores sem fio 
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ABSTRACT 

Development of a wireless network of micro weather stations for irrigation management 

Irrigation is considered one of the most important technologies used to increase productivity 
and to allow greater efficiency and stability in agricultural production. Its adoption must be based on 
technical and economic feasibility of the project, obtained by means of a detailed and careful analysis 
of the climatic, agronomic and economic factors involved. Efficient management can be defined as 
the judicious use of available resources to achieve a given goal. In the case of irrigation, efficient 
management aims to maximize plant production at the lowest possible cost, both in environmental 
and economic aspects. This requires the development of a technologically efficient system, which is 
low cost and ease of installation and maintenance. Thus, an intelligent network of weather stations 
capable of monitoring the environment in real time, adapting to the plant's various phenological 
stages, diverse soils and cultures and communicating with each other and with a server becomes 
necessary. This project aimed at the development and use of the wireless station network which is low 
cost, easy maintenance, and deployment for the determination of reference evapotranspiration and 
soil water content for efficient irrigation management. In order for such a sensor network to be 
implemented, there is a need for such modules to have low energy microcontrollers, since they will be 
powered by batteries and solar panels, and capable of performing the inference algorithms of the 
measurement, calibration, and correction of such measures, of communication with the other 
elements of the network and of executing the irrigation controller, based on Artificial Neural 
Networks. The artificial intelligence approach used has the capacity to learn and estimate parameters 
based on its training base and the conditions surrounding it. In addition to the capabilities of the 
microcontroller, the sensor module must have elements to measure ambient temperature and 
humidity, brightness, temperature and soil water content, as well as a wireless communication module. 
The developed system was tested in the greenhouses of INCT-EI/ESALQ/USP managing the 
irrigation of the red bell pepper crop Capsicum annuum L. cv. All Big, during the days of 01/25/2018 to 
31/07/2010. After the artificial neural network training, the developed system determined reference 
evapotranspiration with a determination coefficient of 0.968, with an absolute mean error of 0.055 
mm and a P-value of 1.02 10-45 for a confidence interval of 95%. Thus, it was verified that the 
developed weather-station network is able to estimate the reference evapotranspiration with low-cost 
sensors and with missing meteorological data. 

Keywords: Evapotranspiration; Artificial neural networks; Water-use efficiency; Wireless sensor 
networks 
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1. INTRODUÇÃO 

Como afirmado por Lovarelli et al. (2016), a irrigação é a atividade humana que possui uma das maiores 

pegadas sobre os recursos hídricos, tanto em aspectos locais quanto globais (Pfister & Bayer, 2014). Contudo, muitos 

autores alegam que a irrigação propicia ganhos produtivos e é uma importante tecnologia na busca da eficiência e 

estabilidade na produção agrícola (Katsoulas et al., 2006; Monaghan et al., 2013). Portanto, é essencial que o manejo 

da irrigação busque o aumento da produção e também a redução do uso da água, evitando perdas seja por deriva, 

percolação e etc. 

O balanço hídrico é uma das técnicas de manejo de irrigação mais adequada para a tarefa. Ela, 

basicamente, se consiste em determinar a quantia de água transferida para a atmosfera e armazenada na cultura para 

após, repô-la. Consequentemente, equipamentos que consigam medir esta quantia de água fazem-se necessários. 

Usualmente, utilizam-se estações meteorológicas em conjunto com a equação de Penman-Monteith (PM) modificada 

(Monteith, 1945), como recomendado pela FAO (Food and Agriculture Organization das Nações Unidas) no Irrigation 

and drainage paper 56 (Allen et al., 1998). A equação de Penman-Monteith calcula a evapotranspiração de referência 

(ET0) baseada na radiação líquida, no fluxo de calor do solo, na temperatura e umidade do ar, e na velocidade do 

vento a dois metros do solo. Para determinar a evapotranspiração da cultura, é necessário multiplicar ET0 por um 

coeficiente de cultivo (Kc), que varia ao longo dos estágios fenológicos do cultivo. 

Dois estorvos acompanham a técnica de balanço hídrico acima mencionada. O primeiro é a necessidade 

de pessoal especializado e bem treinado para calcular a ET0 e determinar o Kc, julgando o estágio fenológico da 

cultura. O segundo é a necessidade de uma estação meteorológica próxima à área de cultivo, o que impõem ao 

produtor uma carga financeira comumente não suportada. Pois, segundo o trabalho de Alves et al. (2012) que cita o 

Censo Agropecuário de 2006 (Instituto Brasileiro de Agricultura e estatística - IBGE, 2009), apenas 8,05% das 

propriedades rurais brasileiras possuem renda bruta acima de 10 salários mínimos mensais e conseguiram gerar renda 

líquida positiva no ano de 2006. 

Para se evitar tais empecilhos, o manejo de irrigação deve ser fácil de executar e deve possuir um custo 

financeiro baixo. Pois assim, o uso eficiente de água poderá ser feito por um grande número de produtores e a 

mitigação da poluição do ambiente e da água poderá ser alcançada. 

Uma maneira viável de atingir estes requerimentos é a adoção de um sistema de manejo de irrigação que 

seja autônomo e inteligente. Tal sistema deve ser baseado em componentes de baixo custo e deve possuir a 

habilidade de identificar mudanças no ambiente e na cultura. 

Pelo acima exposto, o objetivo deste projeto foi o desenvolvimento de uma rede de micro estações 

meteorológicas (MEM) que automaticamente calcula a evapotranspiração de referência, a partir de dados 

provenientes de sensores de baixo custo financeiro. Além dos sensores para medir a temperatura e a umidade relativa 

do ar e a radiação solar, as MEM possuem sensores de umidade e temperatura do solo assim como, um sensor para 

aferir a própria temperatura. 

Como em sensores de baixo custo é a alta relação entre o ruído e o sinal de interesse, além da não 

linearidade da resposta do instrumento (Curto et al. 2018, Guo et al. 2018, Castell et al. 2017, Leal-Junior et al. 2018, 

Johnson et al. 2018), propôs-se para a estimativa da ET0 um aproximador universal de funções (Hornik et al., 1989; 

Kosko, 1994) baseado em Redes Neurais Artificiais (RNA) (Hecht-Nielsen, 1992). Por sua vez, a estimativa da 

evapotranspiração da cultura foi realizada através da fusão dos dados do sensor de umidade do solo com os sensores 

meteorológicos da micro estação meteorológica. 
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Inicialmente, para se verificar a capacidade da RNA em estimar a ET0 a partir de dados ruidosos, uma 

simulação com os dados da estação meteorológica automática do LEB/ESALQ/USP de dezesseis anos foi realizada. 

Nesta simulação, os dados de radiação solar, temperatura e umidade do ar foram degradados através da aplicação de um 

fator de proporcionalidade - para representar a correlação do sinal do sensor com a variável meteorológica, de um fator 

de deslocamento – para mimetizar um possível erro na conversão analógico-digital e, de um erro aleatório variante no 

tempo – para simular o erro do sensor de baixo custo. A RNA não utilizou a velocidade do vento para calcular a ET0. 

Verificada a habilidade da RNA em solucionar tal problemática, desenvolveu-se o hardware necessário para a 

confecção da rede de micro estações meteorológicas. Em seguida o sistema foi testado em casa agrícola do INCT-

EI/ESALQ/USP no o manejo de irrigação do pimentão vermelho (Capsicum annuum L. cv. All Big), no período de 

25/01/2018 a 31/07/2018. Comparando a lâmina de irrigação aplicada pelas MEM com a lâmina de irrigação calculada 

com os dados meteorológicos de uma estação da Campbell Scientific que se encontrava interna à casa de vegetação, 

verificou-se que é possível realizar o manejo eficiente de irrigação utilizando um sistema baseado em redes neurais 

artificiais e sensores de baixo custo. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Modelagem e controle de sistemas através de ferramentas de inteligência artificial 

A modelagem de um sistema através de métodos convencionais consiste-se na construção de um modelo 

matemático, geralmente descrito por equações diferenciais, para caracterizar a dinâmica envolvida. O problema 

destas abordagens evidencia-se quando nem todas as variáveis do processo são conhecidas, não estão facilmente 

disponíveis e quando as variáveis estão sujeitas a ruído (Jang, 1993). Assim, desde a segunda metade do século XX, 

diversos cientistas buscaram desenvolver sistemas que, baseados em mecanismos de abstração, aprendizagem 

humana e de evolução natural, eram aptos a trabalhar com incertezas, dados imprecisos ou não acessíveis, variáveis 

que interagem entre si de forma não linear e etc. Emergentes destes esforços, cinco grandes áreas de Sistemas 

Inteligentes surgiram, as Redes Neurais Artificiais (Jang et al., 1997; Zadeh, 1992), Sistemas de Inferência Nebulosos 

(Sistemas Fuzzy) (Pedrycz & Gomide, 2007; Buckley & Siler, 2004; Ross, 2004), Computação Evolutiva (Algoritmos 

Genéticos) (Michalewicz, 1999; Dasgupta & Michalewicz, 2013; Goldber & Holland, 1988), Inteligência Coletiva 

(Swarm Intelligence) (Kennedy, 2006) e Agentes Inteligentes (d’Inverno & Luck, 2004). Além destas cinco grandes 

áreas, desde os anos 2000, surgiram outras áreas que englobam os Sistemas Imunológicos, Vida artificial, 

Neurociências e etc. 

As Redes Neurais Artificiais (RNA) modelam um sistema inspirada na organização neuronal do cérebro 

humano em que as variáveis envolvidas no processo ‘estimulam’ as sinapses da RNA e, de acordo com o estímulo, o 

neurônio dispara uma resposta para o neurônio seguinte até o final da rede. Assim, uma resposta será produzida. 

Os Sistemas Fuzzy (SF) representam um problema através do processo de inferência humano, em que a 

incerteza é constante e os dados são qualitativos. Baseado em regras de ‘SE-ENTÃO’ e em uma base de 

conhecimento de um especialista, os SF funcionam como no caso seguinte: SE a temperatura é alta ENTÃO abaixar 

um pouco o fogo. Em que nem o dado ‘alta’ ou a ação abaixar um ‘pouco’ são valores precisos, neste caso eles são 

variáveis linguísticas. 

Os Algoritmos Genéticos (AG) tentam imitar a natureza evolutiva das espécies, geralmente os AG são 

utilizados em problemas de otimização, seja ela restrita/irrestrita, inteira ou combinatória. Nesta abordagem, as 

variáveis de interesse – de entrada e saída - são codificadas de forma a representar uma estrutura gênica dos seres 

vivos. Assim, é criado um conjunto de indivíduos que formarão uma população que executará sua tarefa. Ao final 

temporal da geração, a resposta de cada indivíduo será avaliada e aqueles que obtiveram o melhor desempenho, serão 

os que terão maiores chances de passar seus genes às populações seguintes. No processo de combinação gênica, as 

ações de mutação e crossover ocorrem. 

A Inteligência Coletiva trata da inteligência que está distribuída em um conjunto de indivíduos cujas 

competências são bastante simples, como exemplo, formigas, abelhas, pássaros, peixes e etc. e, cujo controle da 

colônia é distribuído, não sendo centralizado em nenhum ser. A modelagem para a resolução do problema consiste 

em formar um conjunto de organismos (agentes) que interagem localmente entre si e com o ambiente. Tais agentes 

seguem regras bem simples como ‘enquanto estiver procurando comida distanciar-se dos demais’ e, ‘achada a 

comida, andar perto dos outros e procurar o ninho’. Através desta abordagem, problemas de otimização de elevado 

grau de complexidade podem ser rapidamente solucionados. 

O ramo da inteligência artificial (IA) que trata dos Agentes Inteligentes é aquele que se utiliza das demais 

áreas da IA para formar um indivíduo de baixa ou elevada complexidade que percebe o mundo através de sensores e 



22 

nele age através de atuadores. Um agente pode ser desde um robô a um programa de computador. Atualmente, eles 

são largamente empregados em centros de atendimento ao cliente, salas de conversação na internet, como robôs em 

perfis de redes sociais e etc. 

A seguir, será descrito em maiores detalhes as Redes Neurais Artificiais, os Sistemas Fuzzy e um sistema 

inteligente híbrido que combina características das RNA e dos SF. 

 

2.1.1. Redes Neurais Artificiais 

Mesmo tendo os primeiros trabalhos sobre o tema datando da década de 1950, as Redes Neurais 

Artificiais (RNA) tiveram sua ascensão no início de 1990, possuindo ainda, um extenso campo a ser pesquisado 

(Silva et al., 2010). A aplicação das RNA perpassa por classificação de escrita e fala, análise da qualidade de produtos 

agrários, controle de trens de grande velocidade, previsão de ações no mercado financeiro, identificação de anomalias 

médicas, controle de aparelhos eletrônicos e etc. Resumidamente, elas são empregadas em controle de processos, 

como aproximador de funções, classificação de padrões, agrupamento de dados, sistemas de previsão, otimização de 

sistemas e como memórias associativas. 

As RNA possuem a: 

1. Capacidade de aprender sozinhas ou através de exemplos com respostas conhecidas, extraindo 

assim, a relação existente entre as variáveis que compõem o sistema; 

2. Capacidade de adaptar por experiência. Quando em funcionamento, elas podem adaptar sua 

estrutura interna para cada vez mais gerar resultados mais precisos; 

3. Habilidade de generalização. Quando treinada a rede generaliza seu conhecimento e é capaz de 

gerar respostas satisfatórias para situações previamente não conhecidas; 

4. Distribuição do armazenamento do conhecimento. Como o conhecimento das RNA está 

distribuído entre as sinapses dos neurônios, caso alguns se tornem inoperantes, a rede ainda é 

apta para a execução da tarefa. 

5. Tolerância a falhas. Pelo elevado nível de interconexão, o sistema torna-se tolerante a falhas caso 

uma parte da sua estrutura se corrompa. 

Nas RNA, o elemento básico é o neurônio (Figura 1), inicialmente proposto pelo psicólogo Frank 

Rosenblatt (Rosenblatt, 1958; Rosenblatt, 1961) e após, aprimorado por Minsky & Papert (1969). O neurônio 

artificial ou unidade de processamento é constituído de diversas sinapses - cada uma possuindo um peso sináptico - 

uma função somatória e uma função de ativação. Uma RNA pode ser constituída de um único neurônio ou de 

diversos, organizados nas mais diferentes topologias. 
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Figura 1 - Representação da unidade de processamento de uma RNA – neurônio. Os elementos X1 a X3 
representam as entradas da rede, os elementos ω1 a ω3 representam os pesos sinápticos, X0 é o limiar de 
ativação, U é a soma ponderada das entradas, g(u) é a função de ativação. 

 

O processo de funcionamento de uma rede neural, enquanto no momento de treinamento 

supervisionado, dá-se de duas formas; na primeira, chamada de forward, a soma ponderada dos estímulos é realizada 

(𝑢 =  ∑ 𝑥𝑖𝜔𝑖) e então, é submetida a uma função de ativação, que pode ser a função degrau, logística, tangente 

hiperbólica e etc. O resultado, saída do neurônio ou da rede, é o resultado da função de ativação (𝑦 = 𝑔(𝑢)); o 

processo de aprendizagem ou backward consiste-se em determinar o erro produzido, valor esperado menos o 

resultado produzido (Equação 1), corrigir o valor dos pesos sinápticos de acordo com suas contribuições para o erro 

final, buscando a minimização do erro quadrado (Equação 2, Equação 3, Equação 4) (Rumelhart et al. 1986; 

Rumelhart & McClelland, 1986). No momento de operação, apenas o processo forward ocorre. 

𝐸2(𝑘) =
1

2
(𝑑(𝑘) − 𝑦(𝑘))2   Equação 1 

Sendo: 

𝐸2(𝑘) – Erro quadrático no instante k 

𝑑(𝑘) – Resultado esperado no instante k 

𝑦(𝑘) – Saída da rede no instante k 

∇𝐸(𝑘) =  
𝛿𝐸

𝛿𝑤𝑗𝑖
     Equação 2 

Sendo: 

∇𝐸(𝑘) – Gradiente do erro no instante k 

𝛿𝐸

𝛿𝑤𝑗𝑖
 – Derivada parcial do erro em relação aos pesos sinápticos no instante k 

 

𝑤𝑗𝑖(𝑘 + 1)(𝑛) = 𝑤𝑗𝑖(𝑘)(𝑛) + 𝜂𝛿𝑗
(𝑛)

 𝑌𝑖
(𝑛−1)

  Equação 3 

Sendo: 

𝑤𝑗𝑖(𝑘 + 1)(𝑛) – Peso sináptico da iteração k+1 da camada n 

η – Taxa de aprendizado 

𝛿𝑗
(𝑛)

 – Erro do neurônio j da camada n 

𝑌𝑖
(𝑛−1)

 – Saída do neurônio i da camada n-1 

𝛿𝑗
(𝑛)

=  (𝑑𝑗 − 𝑌𝑗
𝑛)𝑔′(𝐼𝑗

𝑛)    Equação 4 

Sendo: 

𝑔′(𝐼𝑗
𝑛) – Derivada da função de ativação 

𝐼𝑗
𝑛 – Soma ponderada dos estímulos do neurônio j da camada n 
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Na Figura 2, é possível visualizar o esquema de uma Rede Neural Artificial de três camadas escondidas, 

com três neurônios na primeira camada, quatro neurônios na segunda camada, dois neurônios na terceira camada, 

com cinco variáveis de entrada e uma variável de saída. 

 

 

Figura 2 - Esquema de uma Rede Neural Artificial de três camadas escondidas, com três neurônios na primeira 
camada, quatro neurônios na segunda camada e dois neurônios na terceira camada e com cinco variáveis de 
entrada e uma variável de saída. 

 

Quando esta rede estiver treinada, o seu funcionamento computacional se constituirá basicamente de 

somas e multiplicações de matrizes. A matriz da camada de entrada possuirá a dimensão de 6 X 3. Pois, são 5 

variáveis de entrada mais o limiar de ativação e são 3 neurônios. A mesma lógica se repete nas camadas subsequentes. 

A matriz da primeira camada escondida terá como dimensão 4 X 4, da segunda camada 5 X 2 e da camada de saída 3 

X 1. Com exceção das funções de ativação, que são funções transcendentes, os cálculos envolvidos no 

funcionamento de uma RNA são facilmente executados por microcontroladores. As funções transcendentes podem 

ser tabeladas para aumentar a velocidade dos cálculos. 

Minns & Hall (1996) demonstraram o quão aderente foi uma RNA em prever o escoamento superficial de 

um modelo não linear de chuva-escoamento superficial para uma sequência de seis tempestades com intensidade, 

distribuição e volume variáveis. Duas topologias, uma com quatro camadas escondidas e outra com três camadas 

escondidas, foram testadas para a previsão de três modelos hidrológicos de chuva-escoamento superficial. Para o 

primeiro modelo, sob as condições normais e extremas, a RNA de três camadas, previu o escoamento superficial 

com coeficiente de eficiência – um menos o quociente do erro quadrático médio sobre a variância - de 0,9963 e 

0,9943, enquanto a de quatro camadas com coeficiente de eficiência de 0,9996 e 0,9992. 

Kumar et al. (2002) avaliaram a performance de diversas RNA na estimativa da ET0 para a região da 

estação meteorológica de Davis California Irrigation Management Irrigation Information System. Diversas topologias - 

variado número de neurônios e diversos números de camadas escondidas - e diferentes algoritmos de aprendizado 

foram testados contra o método de Penman-Monteith. Dois conjuntos de dados foram utilizados, o primeiro de 

01/01/1990 a 30/06/2000 contendo apenas dados meteorológicos foi empregado para o treinamento das RNA, 

sendo que os dados meteorológicos eram a entrada das redes e a estimativa da ET0 a saída. O segundo conjunto de 

dados, de 01/01/1960 a 31/12/1963, possuíam além dos dados meteorológicos, dados de um lisímetro de pesagem, 

instalado sob um campo de grama. Assim, a estimativa da ET0, calculada pelas RNA e pelo método de PM, puderam 

ser comparadas contra os dados dos lisímetros de pesagem. Verificou-se que a topologia que apresentou melhor 
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resultado – 6-7-1 – exibiu um erro de estimativa menor do que o método de PM para todos os algoritmos de 

aprendizado. 

Trajkovic (2005) utilizou dados diários de sete estações meteorológicas da Sérvia de um período de 1971 a 

1996 para analisar o desempenho de quatro modelos baseados em temperatura de estimativa da ET0– Thornthwaite 

(Thornthwaite, 1948), Hargreaves (Hargreaves & Samani, 1985), Penman-Monteith reduzido (Allen et al., 1998) e 

uma RNA de base radial -, contra a evapotranspiração de referência calculada através da equação de PM-FAO 56, 

com todos os dados meteorológicos. Os dados meteorológicos utilizados para o treinamento da RNA foram 

utilizados para calibrar os três modelos empíricos de cálculo da ET0. Verificou-se que a RNA de base radial foi a que 

melhor estimou a evapotranspiração para a maioria das sete localidades. 

Kişi (2006) utilizou uma RNA para estimar a ET0 de duas estações meteorológicas – Pomona e Santa 

Monica – do California Irrigation Management System (CIMIS) com diferentes combinações de dados meteorológicos. A 

primeira incluía apenas a radiação solar (Rs) (1), a segunda a Rs e a temperatura (T) (2), a terceira a Rs, T e umidade 

relativa do ar (UR) (3) e a quarta com todas as variáveis meteorológicas, Rs, T, UR e velocidade do vento U2(4). Os 

dados meteorológicos utilizados foram de 2001 a 2004, sendo que os dados dos três primeiros anos foram utilizados 

no treinamento do sistema e os do quarto ano para a validação. Constatou-se que até mesmo a RNA com a 

combinação de dados de Rs e T estimou melhor a ET0 PM FAO-56 do que os métodos CIMIS-Penman, Hargreaves 

& Samani (1985), Jones & Ritchie (1990), tanto para as versões calibradas ou não. 

Zanetti et al. (2007) estimaram a evapotranspiração de referência de Campos dos Goytacazes – RJ 

utilizando uma rede neural de uma única camada escondida e com os dados de temperatura máxima, mínima, média, 

radiação extraterrestre e número de horas de luz por dia. A RNA foi treinada com os dados diários de setembro de 

1996 a agosto de 2002 e a capacidade de estimar a ET0 foi avaliada com os dados de setembro de 2002 a agosto de 

2003. Quando a estimativa da ET0 foi realizada diariamente, a rede desenvolvida apresentou um erro quadrático 

médio (EQM) de 0,356 mm dia-1, enquanto o método de Hargreaves (Hargreaves & Samani, 1985) apresentou um 

EQM de 0,859 mm dia-1. Quando a evapotranspiração mensal foi estimada, os erros apresentados foram de 0,039 e 

de 0,962 mm dia-1, respectivamente para a RNA e o método de Hargreaves. 

Landeras et al. (2008) conduziram estudos sobre a utilização de RNA na estimativa da evapotranspiração 

de referência para a região de Alava no norte da Espanha. Os dados meteorológicos de 1999 a 2001 foram utilizados 

no treinamento das RNA e os dados de 2002 a 2003 serviram para avaliar o desempenho dos sistemas 

desenvolvidos. Avaliaram-se métodos baseados em temperatura apenas, baseados em temperatura e radiação, em 

temperatura, radiação e umidade relativa e aqueles que utilizavam os dados de temperatura, radiação, umidade 

relativa e velocidade do vento, juntamente com diversas redes neurais. De todos os métodos de estimativa da ET0, os 

que obtiveram o melhor desempenho foram uma RNA que utilizava os dados de temperatura, radiação solar e 

umidade relativa, uma RNA cujos dados de entrada foram temperatura, radiação solar e velocidade do vento e uma 

RNA que utilizava os dados de temperatura, velocidade do vento e umidade relativa. O erro quadrático médio foi 

respectivamente 0,238, 0,285 e 0,322 mm dia-1 e, o erro absoluto médio de 0,174, 0,208 e 0,234. O pior desempenho 

foi do método de Priestley & Taylor (1972) que utilizava o dado de radiação solar estimada. O EQM e o EAM foram 

respectivamente de 0,646 e 0,442 mm dia-1. 

Gunawardena et al. (2018) desenvolveram e implementaram uma rede de estações meteorológicas de 

baixo custo para o monitoramento ambiental. As estações por eles desenvolvidas continham sensores para monitorar 

a temperatura e umidade do solo, a temperatura e umidade do ar, a temperatura da superfície, a pressão barométrica 

e a velocidade e direção do vento. As estações eram alimentadas por painéis solares e baterias e controlada por um 
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Arduino Mega 2560. O custo de cada estação foi cerca de um décimo de uma estação convencional. As medidas de 

temperatura e umidade relativa do ar sofreram influência da radiação solar incidente e foram corrigidas através de 

uma RNA, implementada em ambiente de laboratório através do software MatLab. O EQM e o coeficiente de 

determinação (R2) passaram de 0,85 ºC e 0,916 para 0,45 ºC e 0,977, respectivamente após as correções. 

 

2.1.2. Sistemas Fuzzy 

Os Sistemas Fuzzy (SF) são baseados na Lógica Nebulosa ou Lógica Fuzzy (Klir & Yuan, 1995) e, eles 

tentam explorar as formas que o cérebro utiliza para o tratamento de informações qualitativas e, portanto, imprecisas 

(John & Coupland, 2007; Chaudhry et al., 1999). Por eles não dependerem de um modelo matemático do sistema em 

que se pretende atuar (Sabri et al., 2012; Soto-Zarazua et al., 2011), eles podem explorar a riqueza de informações 

contidas numa frase como ‘Se a umidade do solo é alta e a radiação solar é baixa, você deve irrigar pouco’. 

A primeira utilização de SF em controle de processos data de 1974 quando Mamdani (1974) demonstrou 

que era possível controlar um motor a vapor a partir de um controlador fuzzy. Desde então, inúmeras aplicações 

surgiram como: sinterização de argila (Holmblad & Østergaard, 1993; King, 1992), controle de tráfego de trens 

(Oshima et al., 1988), drones (Yang et al., 2012), robôs autônomos (Baturone et al., 2004) e etc. 

Hahn (2011) implementou um sistema de controle climático de casas de vegetação com o cultivo do 

tomateiro, visando à diminuição da rachadura do tomate pela temperatura excessiva. A partir de informações de 

radiação solar, temperatura do substrato e temperatura do dossel, o SF recolhia ou fechava uma manta termo 

refletora assim como, aplicava uma lâmina de irrigação extra no substrato entre o período das 12 às 15h, caso o 

sistema verificasse a necessidade. Com a utilização do SF, a incidência da patologia nos frutos caiu de 52% para 17%. 

Touati et al. (2013) desenvolveram um sistema fuzzy para calcular quando e por quanto tempo o sistema 

de irrigação de uma cultura de pepinos no Qatar deveria permanecer ligada. Neste sistema, as variáveis de entrada 

eram a radiação solar, temperatura do ambiente e a umidade do solo. Eles impuseram duas restrições ao SF, através 

da base de conhecimento, uma de não irrigar durante as maiores temperaturas do dia, para evitar grandes perdas por 

evapotranspiração e a outra era de não deixar a umidade do solo abaixo dos 17%. Estas duas regras são excludentes 

em algumas situações. O sistema foi testado por 6 dias em campo e satisfatoriamente, conseguiu manejar a irrigação. 

A média de aplicação foi de 10,44 mm dia-1, valor próximo aos 10,0 mm dia-1 recomendado por Hasim (2009) para 

ambientes extremamente áridos durante o verão.  

A modelagem de um problema baseado em SF consiste em, a partir da experiência dum especialista, 

construir uma base de conhecimento. Na Tabela 1 é apresentada uma base de conhecimento para um sistema de 

irrigação em que as variáveis físicas monitoradas são a umidade do solo e a radiação solar. Na mesma tabela podem-

se verificar as variáveis linguísticas do sistema fuzzy, que são: BAIXA, MÉDIA E ALTA. 

 

Tabela 1 - Base de conhecimento para um sistema hipotético de irrigação em que as variáveis físicas 
monitoradas são umidade e radiação enquanto a saída do sistema é o tempo de irrigação. 

SE ENTÃO 

Umidade é BAIXA E Radiação é ALTA Irrigar ALTO 
Umidade é MÉDIA E Radiação é ALTA Irrigar MÉDIO 
Umidade é ALTA E Radiação é BAIXA Irrigar BAIXO 
Radiação é BAIXA E Umidade BAIXA Irrigar BAIXO 
Radiação é MÉDIA E Umidade é BAIXA Irrigar MÉDIO 
Radiação é ALTA E Umidade é BAIXA Irrigar ALTO 
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Tendo a base de conhecimento, passa-se a modelar as relações das variáveis físicas com as variáveis 

linguísticas, através dos diagramas de pertinência, (Figura 3). Os diagramas que relacionam as variáveis de entrada são 

conhecidos como antecedentes e os que relacionam as variáveis de saída como consequentes. 

Através destes diagramas, o valor discreto de uma variável física é transformado em variáveis linguísticas 

fuzzy. Se o ponto de murcha permanente for considerado como 0% de umidade e a capacidade de campo como 

100%, pode-se dizer que uma umidade de 10% é baixa, uma de 50% é média e uma de 90% é alta. Porém, uma 

umidade de 32%, deve ser enquadrada como? A lógica fuzzy, por não trabalhar com conjuntos clássicos, consegue 

solucionar tal problema dizendo que uma umidade de 32% é BAIXA com uma pertinência – grau de pertencimento 

– de 0,9005 e é MÉDIA com uma pertinência de 0,0995. 

 

 
Figura 3 - Diagramas de pertinência para o SF de irrigação. Através destes diagramas, o valor discreto de uma 
variável física é transformado em variáveis linguísticas fuzzy. 

 

Como exemplo, será considerada uma umidade de 60% e radiação de 60 Wm-2 ou 10%. Assim, a variável 

umidade será ALTA com pertinência 0,5 e será MÉDIA com pertinência 0,5 (Figura 4). Da mesma forma, a radiação 

será MÉDIA com pertinência de 0,3 a BAIXA com pertinência de 0,7. Sendo assim, apenas a terceira regra estará 

ativa (SE Umidade é ALTA ‘E’ Radiação é BAIXA ENTÃO Irrigar BAIXO). 

Assim, caso o operador ‘E’ seja o mínimo, a implicação seja o mínimo e o método de deffuzyficação seja o 

do centroide, (Asklany et al. 2011), obtêm-se como resposta do sistema o valor 20,2% do período para a irrigação 

(Figura 4). 

 

 
Figura 4 - Diagrama de defuzyficação para o sistema de irrigação. Neste diagrama, todas as variáveis são 
combinadas e através de algum método como centro-de-massa, centro-de-área, centro-das-somas e etc., um 
valor discreto para a variável de saída é calculado. 

 

Takagi & Sugeno (1985) propuseram outra versão para os SF em que os diagramas de pertinência são 

substituídos por uma função, seja ela constante, linear, poligonal ou transcendente. Assim, a base de conhecimento 

se transforma como no caso abaixo. 

 Regra 1 - Se umidade é BAIXA e radiação é ALTA então irrigação_1 = 𝑢 𝛼 + 𝑟 𝛽 + 𝛾 

 Regra 2 - Se umidade é MÉDIA e radiação é BAIXA então irrigação_2 = 𝑢 𝛿 + 𝑟 휀 + 𝜃 
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O valor de 𝑢 é o valor da umidade e 𝑟 o da radiação, enquanto os valores de 𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝛿, 휀 𝑒 𝜃 são 

determinados pelo especialista. 

Determinada a pertinência para cada regra, aplica-se uma média ponderada nos valores de irrigação_i para 

se determinar o resultado final (Equação 5), em que 𝑤1𝑒 𝑤2 são os valores das pertinências da Regra 1 e Regra 2, 

respectivamente. 

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 =  
𝑤1 𝑖𝑟𝑟𝑖𝑔𝑎çã𝑜1+𝑤2 𝑖𝑟𝑟𝑖𝑔𝑎çã𝑜2

𝑤1+ 𝑤2
=  𝑤1̅̅̅̅ 𝑖𝑟𝑟𝑖𝑔𝑎çã𝑜1 + 𝑤2̅̅̅̅ 𝑖𝑟𝑟𝑖𝑔𝑎çã𝑜2  Equação 5 

Mesmo sendo versátil para tratar com dados qualitativos e imprecisos e com variáveis que interagem entre 

si de forma não linear, os SF dependem de um especialista que domine o problema em questão e, mesmo contando 

com esse conhecimento, o ajuste dos diagramas de pertinência ou das constantes de um sistema do tipo de Sugeno 

são laboriosos (Bingül & Karahan, 2011). Assim, em 1993 Jyh-Shing Roger Jang propôs um método de organização 

dos SF que poderiam utilizar o algoritmo de aprendizado das RNA; este sistema, que é descrito a seguir, busca 

superar a abstração de conhecimento das RNA, que se dá através de matrizes de pesos sinápticos, e superar também 

o ajuste das funções pertinência dos SF. 

 

2.1.3. ANFIS – Adaptive-Network-based Inference System 

Os sistemas ANFIS ou Sistemas de Inferência Fuzzy baseado em Rede Adaptativa é uma combinação de 

duas abordagens de inteligência artificial, os Sistemas de Inferência Fuzzy e as Redes Neurais Artificiais. Um sistema 

ANFIS é um Sistema Fuzzy do tipo Sugeno, organizado em uma arquitetura similar a das RNA. A Figura 5 

demonstra como é esta topologia. Para o caso, o SF possui duas variáveis de entrada – umidade e radiação – que são 

fuzzyficadas em quatro variáveis linguísticas – A1, A2, B1 e B2, a saída do sistema é a variável f. 

 

 

Figura 5 - Topologia básica de um SF do tipo Sugeno organizado como uma RNA. Sendo constituída de cinco 
camadas, duas variáveis de entrada e uma variável de saída. Neste ANFIS, as variáveis de entrada são 
fuzzyficadas de acordo com quatro variáveis linguísticas – A1, A2, B1 e B2. 

 

Considerando este novo cenário, em que a umidade pode ser BAIXA e ALTA, assim como a radiação, 

pode-se descrever a estrutura do ANFIS da seguinte forma: 
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Considera-se que 𝑂𝑖
𝑗seja a saída do i-ésimo nó, na j-ésima camada, assim, a saída do nó B1 é denotada 

por 𝑂3
1, pois, ele é o terceiro nó da primeira camada. As saídas da primeira camada são denotadas de acordo com a 

Equação 6. 

𝑂𝑖
1 =  𝜇𝐴,𝐵𝑖

(𝑥)    Equação 6 

Sendo: 

𝜇(𝑥) – O valor da função pertinência, que pode ser triangular, gaussiana e etc. (0 a 1) 

𝐴, 𝐵𝑖  – Variáveis linguísticas (ALTA, BAIXA e etc.). 

𝑥 – A variável de entrada que para o caso, pode ser umidade ou radiação 

Na segunda camada, o poder de disparo das regras é calculado através da Equação 7. 

𝑂𝑖
2 =  𝑤𝑖 =  𝜇𝐴𝑖

(𝑢) ∗ 𝜇𝐵𝑖
(𝑟)  Equação 7 

Sendo: 

𝑂𝑖
2 – Saída do i-ésimo nó da segunda camada (0 a 1) 

𝜇𝐴𝑖
(𝑢) – Pertinência da regra Ai para o valor da umidade (0 a 1) 

𝜇𝐵𝑖
(𝑟) – Pertinência da regra Bi para o valor da radiação (0 a 1) 

A terceira camada normaliza o poder de disparo de cada regra através da Equação 8. 

𝑂𝑖
3 =  𝑤𝑖̅̅ ̅ =  

𝑤𝑖

𝑤1 + 𝑤2
   Equação 8 

Na quarta camada, a contribuição de cada regra para a resposta final é calculada através da Equação 9. 

𝑂𝑖
4 =  𝑤𝑖̅̅ ̅ ∗ 𝑓𝑖 =  𝑤𝑖̅̅ ̅ ∗ (𝛼𝑢 + 𝛽𝑟 +  𝛾) Equação 9 

Sendo: 

𝑢 – Valor da umidade 

𝑟 – Valor da radiação 

𝛼, 𝛽 𝑒 𝛾 – Parâmetros do SF. 

Na última camada, a resposta final do SF é calculada através da Equação 10. 

𝑂1
5 =  ∑ 𝑤𝑖̅̅ ̅ ∗ 𝑓𝑖 =  

∑ 𝑤𝑖∗𝑓𝑖

∑ 𝑤𝑖
   Equação 10 

O processo de aprendizado de um ANFIS é similar ao aprendizado das RNA. Entretanto, ele se dá em 

dois momentos, no primeiro, os antecedentes – os parâmetros das funções de pertinência, centro da função e largura 

da base – são mantidos fixos e os consequentes – parâmetros do SF 𝛼, 𝛽, 𝛾 e demais – são alterados visando 

minimizar o erro da rede. Ajustados os parâmetros dos consequentes, o erro é propagado para a primeira camada e 

os parâmetros dos antecedentes são ajustados visando à minimização do erro de saída. 

Naderloo et al. (2012) construíram um sistema de previsão de produção de trigo irrigado para a província 

Ghazvin no Iran, baseado em um ANFIS. Os dados de entrada do sistema foram: horas trabalhadas, horas de 

utilização de maquinário, eletricidade utilizada, diesel utilizado, volume de água para irrigação, nitrato, fosfato, 

potássio, defensivos agrícolas e sementes. A resposta do sistema foi a quantidade de trigo produzida e a quantidade 

de palha gerada. Os dados foram coletados a partir da entrevista com 193 produtores rurais. O erro quadrático do 

sistema foi de 1,594 10-4, com um coeficiente de determinação de 0,998 com significância de 1%. 

Tabari et al. (2012) compararam a estimativa da ET0 mensal de 36 métodos contra a evapotranspiração de 

referência calculada como recomendado pela FAO (Allen et al. 1998), com dados meteorológicos de 1986 a 2005. 

Entre os métodos, quatro eram baseados em temperatura - Blaney–Criddle (Blaney & Criddle, 1950; Doorenbos & 

Pruitt, 1977), Hargreaves (Hargreaves & Samani, 1985; Jensen et al., 1997) e dois Hargreaves modificado (Allen, 
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1993; Droogers & Allen, 2002) – oito baseados no saldo de radiação - Makkink (Makkink, 1957), Turc (Turc, 1961), 

Jensen–Haise (Jensen & Haise, 1963), McGuinness–Bordne (McGuinness & Bordne, 1972), Priestley–Taylor 

(Priestley & Taylor, 1972), Ritchie (Jones & Ritchie, 1990), Abtew (Abtew, 1996), Irmak (Irmak et al., 2003) – seis 

modelos de regressão linear, seis modelos de regressão não linear, seis ANFIS e seis modelos baseados em Suport 

Vector Machines (SVM) (Vapnik, 1995). O desempenho de cada método foi avaliado considerando-se o coeficiente de 

determinação, o erro quadrático médio, o erro absoluto médio e um coeficiente de proporção, os melhores métodos 

foram os baseados em ANFIS e SVM, tanto para aqueles que utilizaram os dados de radiação, temperatura, umidade 

relativa do ar e velocidade do vento, quanto para os que utilizaram apenas os dados de temperatura. 

Emamgholizadeh et al. (2014) avaliaram o desempenho dos ANFIS e das RNA para prever o nível do 

aquífero de Bastam no Iran. Foram utilizados dados hidrológicos e hidrogeológicos de nove anos, em que os dados 

de recarga pela chuva, percolação profunda de irrigação e volume de água bombeado para irrigação foram utilizados 

como parâmetros de entrada dos sistemas. O sistema ANFIS previu o nível do reservatório com um erro médio 

quadrático de 0,02 m e um coeficiente de determinação de 0,96, enquanto a RNA previu os níveis com erro médio 

quadrado de 1,06 m e coeficiente de determinação de 0,83. 

 

2.2. Evapotranspiração 

As informações descritas na sessão 2.2, 2.3 e 2.4 são baseadas nas informações contidas no documento 

FAO Irrigation and Drainage Paper Nº 56 (Allen et al., 1998). 

A evapotranspiração é a combinação de dois processos pelo qual a água armazenada no solo é transferida 

para a atmosfera. O primeiro dá-se pela transferência da água contida no solo diretamente para a atmosfera através 

do fenômeno físico de evaporação. No segundo, a água contida no solo é transportada à atmosfera através da 

transpiração da planta, pelos de seus processos fisiológicos. 

 

2.2.1. Evaporação 

Para se converter a água líquida contida em um determinado local – solos, lagos, rios e etc. – em vapor de 

água, necessita-se de um diferencial de potencial energético entre a superfície evaporativa e o meio para o qual o 

vapor de água irá, geralmente a atmosfera. Nos processos agronômicos, a maior parte da energia utilizada para se 

converter a água líquida em vapor de água, provém do sol, através da radiação solar e em menor extensão pela 

diferença de temperatura entre o ar e a água. 

Conforme a água é transferida para o ar circundante, este se torna cada vez mais saturado. Ou seja, sua 

capacidade de reter água em forma de vapor vai diminuindo. Isso ocasiona uma diminuição no diferencial de 

potencial energético, o que acarreta numa diminuição na taxa de transferência. Caso o ar saturado não seja removido 

do local, sendo transportado para a atmosfera, o processo de transferência cessará por completo. A remoção do ar 

saturado para a atmosfera dá-se principalmente pela velocidade do vento, assim, quanto maior a velocidade do vento, 

maior é a capacidade de transferência da água líquida da superfície evaporativa. 

Por esses fatores que se considera como parâmetros meteorológicos para o cálculo da evapotranspiração 

a: radiação solar; temperatura do ar; umidade relativa do ar; velocidade do vento. 
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Quando a superfície evaporativa é a superfície do solo, dois outros fatores influem na transferência de 

água para a atmosfera, a área sombreada e a disponibilidade de água no solo. O primeiro afeta diretamente na 

transferência da energia solar para a água na superfície do solo. No segundo caso, caso não haja a reposição da água 

na superfície do solo, a energia solar aumentará a temperatura do solo e não será utilizada para o processo de 

evaporação. Basicamente, existem três formas de se repor a água na camada superficial do solo, através da chuva, 

irrigação ou ascensão capilar. 

 

2.2.2. Transpiração 

O processo físico que ocorre na transpiração é o mesmo que ocorre na evaporação da água do solo. 

Porém, no caso da transpiração das plantas, a superfície evaporativa é a folha, mais precisamente os espaços 

intercelulares da folha. Predominantemente, a planta perde água para a atmosfera através de seus estômatos. Nas 

plantas, os parâmetros não meteorológicos que influem na taxa de transpiração são: disponibilidade de água no solo; 

grau de encharcamento do solo; salinidade da água no solo; espécie da planta; estágio fenológico da planta; pragas; 

doenças e etc. 

 

2.2.3. Fatores que afetam a evapotranspiração 

Além dos fatores já citados acima, pode-se citar ainda alguns outros fatores que influem na 

evapotranspiração, mesmo para as mesmas culturas sob as mesmas condições climáticas: cobertura do solo; 

densidade de plantas; organização das linhas de plantio; altitude; características das raízes; resistência à transpiração; 

fertilidade do solo; presença de horizontes do solo impenetráveis; barreiras de vento e etc. 

Quando não há nenhuma restrição não meteorológica, diz-se que a evapotranspiração da cultura é a 

evapotranspiração sob condições padrões e é assim denominada pelo acrônimo ETc. Por sua vez o potencial 

evapotranspirativo da atmosfera é denominado evapotranspiração de referência e é denotado por ET0. Como a ET0 

é apenas influenciada por parâmetros meteorológicos, ela pode ser calculada a partir de dados meteorológicos. 

 

2.2.4. Formas de medir a evapotranspiração da cultura (ET) 

A aferição da ET não é tarefa trivial, requer equipamentos precisos, caros e pesquisadores bem treinados. 

Mesmo com os requisitos cumpridos, estes métodos são inviáveis para medições cotidianas em ambiente de 

produção. Contudo, são extremamente importantes para a validação dos métodos indiretos de aferição da ET. 

 

2.2.4.1. Balanço de energia 

O processo de evapotranspiração é ditado pela troca de energia na superfície da vegetação e a quantia 

desta energia, ou energia disponível, é limitada. Assim, é possível calcular a evapotranspiração da cultura aplicando-se 
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o princípio de conservação de energia. Portanto, a energia que chega à superfície deve ser igual à energia que sai da 

superfície. Desta forma, a relação dos fluxos energéticos em uma superfície pode ser descrita através da Equação 11. 

𝑅𝑛 − 𝐺 −  𝜆𝐸𝑇 − 𝐻 = 0  Equação 11 

Sendo: 

𝑅𝑛 – Saldo de radiação solar.  

𝐺 – Fluxo de calor no solo. 

𝜆𝐸𝑇 – Fluxo de calor latente 

𝐻 – Calor sensível 

Valores positivos de 𝑅𝑛 provêm energia à superfície e valores positivos para 𝐺, 𝜆𝐸𝑇, 𝐻 removem energia 

da superfície. 

A Equação 11 considera apenas fluxos verticais de calor, pois ela deve ser aplicada apenas em grandes 

áreas com vegetação homogênea, podendo assim, desconsiderar os fluxos advectivos. Outros termos energéticos 

como a energia armazenada na planta na forma de calor, a energia utilizada nas atividades metabólicas podem ser 

desconsiderados por serem insignificantes quando comparados aos quatro componentes da equação. 

O fluxo de calor latente (𝜆𝐸𝑇) pode ser derivado da Equação 1 se soubermos os outros três termos da 

equação. O saldo de radiação solar (𝑅𝑛) e o fluxo de calor no solo (𝐺) podem ser diretamente medidos ou estimados 

através de dados climáticos. Todavia, a obtenção do calor sensível (𝐻) é complexa e requer medidas acuradas dos 

gradientes de temperatura acima da superfície. 

 

2.2.4.1. Balanço de água no solo 

A evapotranspiração também pode ser determinada através da medição dos vários fluxos de água no solo, 

na região do sistema radicular da cultura (Figura 6 e Equação 12). A irrigação (𝐼), a precipitação (𝑃) e a ascensão 

capilar (𝐴𝐶) adicionam água ao sistema. Já a percolação profunda (𝑃𝑃) e o escoamento superficial (𝐸) retiram água 

do sistema. O fluxo subterrâneo (∆𝐹𝑆) pode tanto adicionar quanto retirar água da zona radicular. Por sua vez, a 

variação do conteúdo de água no solo (∆𝐶𝐴𝑆) representa o quanto que o sistema armazenou ou perdeu de água. 

𝐸𝑇 = 𝐼 + 𝑃 + 𝐴𝐶 − 𝑃𝑃 − 𝐸  ± ∆𝐹𝑆 ± ∆𝐶𝐴𝑆 Equação 12 

 

 

Figura 6 - Fluxos de água no solo. Balanço de água na zona radicular da cultura. Adaptado de Allen et al. (1998). 
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Alguns fluxos como a percolação profunda, a ascensão capilar e o fluxo subterrâneo são difíceis de 

mensurar, principalmente para períodos curtos de tempo. Geralmente, o balanço de água no solo é realizado 

semanalmente ou quinzenalmente. 

 

2.2.4.1.1. Lisímetros 

Lisímetros são estruturas que interrompem os fluxos de água que são difíceis de medir, isolando o sistema 

radicular do ambiente. Em sua grande maioria, os lisímetros são de dois tipos. Um é montado sobre células de carga 

e conseguem medir a massa sobre eles. Assim a ET é calculada pela diferença de massas em um determinado 

período. O segundo tipo é montado de tal forma que a percolação profunda escoa para um reservatório de captação. 

Pela diferença entre o volume que entrou no sistema através de precipitação e o volume que saiu através da 

percolação, calcula-se a evapotranspiração da cultura. 

Um dos requerimentos para a utilização dos lisímetros é que a vegetação contida nele e a vegetação 

imediatamente circundante devam ser idênticas – mesma altura e índice de área foliar. Historicamente, esse requisito 

não foi cumprido, acarretando em erros grosseiros nas estimativas dos parâmetros de interesse. 

 

2.3. Evapotranspiração de referência (ET0) 

Devido à dificuldade de se obter os parâmetros de campo necessários para calcular a evapotranspiração da 

cultura pelos métodos acima, a ET é geralmente calculada através de parâmetros meteorológicos. Muitos métodos, 

tanto empíricos quanto semi-empíricos foram propostos para se calcular a evapotranspiração da cultura ou a 

evapotranspiração de referência, desde meados de 1940. Contudo, eles necessitam de calibração in loco e, às vezes, 

produzem erros inaceitáveis quando utilizados em outras regiões que não aquelas que eles foram desenvolvidos 

(Kumar et al., 2012). 

Assim, em meados de 1990 a FAO (Food and Agriculture Organization of United Nations) realizou a Consulta 

aos Especialistas para rever seu boletim Irrigation and Drainage Paper Nº 24 (Doorenbos & Pruitt, 1977), com o 

objetivo de avaliar os novos procedimentos para a estimativa da ET. Unanimemente, os especialistas atestaram e 

recomendaram a utilização do modelo modificado de Penman-Monteith (PM) (Monteith, 1977) como o novo padrão 

de estimativa da ET0. A sumarização das metodologias que devem ser adotadas encontra-se listada no boletim 

Irrigation and Drainage Paper Nº 56 (Allen et al., 1998). Paralelamente ao trabalho da FAO, também em 1990, a 

American Society of Civil Engineers (Jensen et al., 1990) analisou a performance de 20 métodos para a estimativa da ET 

que, quando comparados com os dados de 11 lisímetros, demonstrou a superioridade do método de Penman-

Monteith. 

A evapotranspiração de referência (ET0) é praticamente idêntica a evapotranspiração da cultura (ETc) de 

um gramado hipotético com altura de 12 cm, albedo igual a 0,23, resistência da superfície ao transporte de vapor 

d’água igual a 70 sm-1 e cobrindo totalmente a área. Nos postos meteorológicos brasileiros, adotou-se a grama 

batatais (Paspalum notatum Flügge) como o padrão (Doorenbos & Pruitt, 1977; Peres et al., 1996). Isto, devido a sua 

boa adaptação a diversos tipos de solo, a seu crescimento vigoroso quando bem nutrida e com disponibilidade de 

água (Jia et al. 2009). 
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O cálculo da evapotranspiração de referência, como recomendado pela FAO, encontra-se descrito na 

Equação 13 para dados meteorológicos diários ou na Equação 14 para dados horários. Da equação original de 

Penman-Monteith a equação proposta pela FAO incluiu fatores de resistência para que fosse possível o cálculo da 

ET0 para superfícies cobertas por plantações e não apenas superfícies cobertas por água. 

ET0 =  
0.408Δ(R𝑛−G)+γ

900U2(es−ea)

T+273

∆+ γ(1+0.34U2)
  Equação 13 

ET0 =  
0.408Δ(R𝑛−G)+γ

37U2(es−ea)

T+273

∆+ γ(1+0.34U2)
   Equação 14 

Sendo: 

Δ – Declividade da curva de pressão de vapor de saturação (kPa ºC-1) 

R𝑛 - Saldo de radiação à superfície da cultura (MJ m-2 dia-1) ou (MJ m-2 h-1) 

G - Densidade do fluxo de calor do solo (MJ m-2 dia-1) ou (MJ m-2 h-1) 

γ – Coeficiente psicrométrico (kPa ºC-1) 

U2 – Velocidade do vento (m s-1) a 2 m de altura 

(es − ea ) – Déficit de pressão de vapor (KPa) 

T - Temperatura média do ar a 2 m de altura (°C) 

Da equação de PM-FAO56 é importante mencionar que Δ é função da temperatura do ar, γ é função da 

pressão atmosférica local que pode ser considerada função da altitude, que é constante e (es-ea) é função da 

temperatura e da umidade relativa. 

Os procedimentos para os cálculos das variáveis da Equação 13 e da Equação 14 são demonstrados 

abaixo. 

 

2.3.1. Declividade da curva de vapor de saturação (Δ) 

A declividade da curva de vapor de saturação descreve a variação do comportamento do ar quanto a sua 

capacidade de reter água em formato gasoso, conforme a variação da temperatura. Tal curva é descrita pela Equação 

15. 

∆ =  
4098𝑒0(𝑇)

(𝑇+237,3)2 =  
2504exp (

17,27 𝑇

𝑇+237,2
)

(𝑇+237,3)2    Equação 15 

Sendo: 

Δ – Declividade da curva de pressão de vapor de saturação (kPa ºC-1) 

T - Temperatura do ar a 2 m de altura (°C) 

𝑒0(𝑇) – Pressão de saturação de vapor na temperatura T (KPa) 

exp (x) - 2,7183 (base do logaritmo natural) elevado ao expoente x 

No cálculo da ET0 diária, T assume o valor da média do dia, para o caso horário, T assume a média 

horária. 
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2.3.2. Saldo de radiação à superfície da cultura (Rn) 

O saldo de radiação à superfície da cultura é o balanço das ondas curtas e longas que chegam e saem da 

superfície terrestre. Geralmente, o saldo é positivo durante o dia e negativo durante a noite. As ondas curtas são 

emitidas pelo sol, que está a uma temperatura muito mais elevada que a terra. As ondas que atingem a atmosfera são 

absorvidas pelas partículas que a compõem, refletidas para o espaço ou atingem a superfície terrestre. Parte da 

energia que atinge a superfície é absorvida e parte é refletida. As ondas curtas são emitidas pela própria terra. 

Novamente, parte desta energia é refletida de volta para a terra pela atmosfera e parte é emanada para o espaço. 

Existem equipamentos específicos para medir o saldo de radiação, conhecidos como radiômetros. Ele 

geralmente é constituído de dois piranômetros, um voltado para cima e outro voltado para baixo e, de dois 

pirgeômetros, também posicionados em oposição de 180 graus. Porém, devido ao seu alto custo e em virtude da 

fragilidade do equipamento a FAO recomenda que o saldo de radiação seja calculado pelas equações que seguem. A 

começar pela Equação 16, o saldo de radiação à superfície da cultura. 

Rn = Rnc − Rnl       Equação 16 

Sendo: 

Rnc – Saldo de radiação solar de ondas curtas à superfície da cultura (MJ m-2 dia-1) ou (MJ m-2 h-1) 

Rnl – Saldo de radiação solar de ondas longas à superfície da cultura (MJ m-2 dia-1) ou (MJ m-2 h-1) 

O saldo de radiação de ondas curtas é calculado através da Equação 17. Como os cálculos são para um 

gramado hipotético, o albedo é definido como 0,23. 

Rnc =  (1 − albedo)Rs = 0,77Rs     Equação 17 

A radiação solar ou radiação de ondas curtas (Rs) que atinge a superfície da terra pode ser calculada 

através dos procedimentos recomendados pela FAO. Porém, geralmente, nos postos meteorológicos, as estações são 

dotadas de piranômetros que medem esta radiação. Assim, os procedimentos para o cálculo não serão aqui 

demonstrados. 

Por sua vez, o saldo de radiação de ondas longas é calculado pela Equação 18. 

Rnl =  
σ(Tmax,K

4+Tmin,K
4)

2
(0,34 − 0,14√ea) (

1,35Rs

Rso
− 0,35) Equação 18 

Sendo: 

σ – Constante de Stefan-Boltzmann (1,903 10-9 MJ K-4 m-2 dia-1 ou 0,02043 10-8 MJ K-4 m-2 h-1) 

Tmax,k
4 – Temperatura máxima absoluta elevada à quarta potência (K = ºC + 273,16) 

Tmin,k
4 – Temperatura mínima absoluta elevada à quarta potência (K = ºC + 273,16) 

ea – Vapor de pressão atual (KPa) 

Rs

Rso

 – Radiação de ondas curtas relativa (0,3<
Rs

Rso

 >1,0) 

Rs – Radiação solar de ondas curtas (MJ m-2 dia-1 ou MJ m-2 h-1) 

Rso – Radiação de céu aberto (MJ m-2dia-1 ou MJ m-2 h-1) 

O termo 
σ(Tmax,K

4+Tmin,K
4)

2
 da Equação 18 representa a quantidade de energia que é emanada pela terra. 

Por sua vez, o termo (0,34 − 0,14√ea) descreve a quantidade de energia que é armazenada no vapor de água 

contido na atmosfera e o termo (
1,35Rs

Rso
− 0,35) contabiliza a parte refletida pelas nuvens. 
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O vapor de pressão atual não pode ser medido. Porém, ele pode ser derivado pela umidade relativa do ar 

(Equação 19), pela temperatura de ponto de orvalho, através da Equação 20 ou ainda, pelo dado psicrométrico 

(Equação 21). 

ea =  
e0(Tmin)

RHmax
100

+ e0(Tmax)
RHmin

100

2
    Equação 19 

ea =  e0(Torvalho) = 0,6108 exp (
17,27 Torvalho

Torvalho+237,3
)  Equação 20 

ea =  e0(Tb.mo.) − γpsy(Tb.se. − Tb.mo.)   Equação 21 

Sendo: 

e0(Tmin) – Vapor de saturação na temperatura mínima (KPa) 

e0(Tmax) – Vapor de saturação na temperatura máxima (KPa) 

RHmin - Mínima umidade relativa (%) 

RHmax – Máxima umidade relativa (%) 

Torvalho – Temperatura do ponto de orvalho (ºC) 

Tb.mo. – Temperatura do bulbo molhado (ºC) 

Tb.se. – Temperatura do bulbo seco (ºC) 

γ
psy

 - Constante psicrométrica do equipamento (KPa ºC-1) 

A constante psicrométrica do equipamento é calculada pela Equação 22. 

γpsy =  𝑎𝑝𝑠𝑦𝑃    Equação 22 

Sendo: 

𝑃 – Pressão atmosférica (KPa) 

𝑎𝑝𝑠𝑦 – 0,000662 para psicrômetros ventilados; 0,000800 para psicrômetros naturalmente ventilados; 

0,001200 para psicrômetros não ventilados 

Enquanto a radiação solar (Rs) é a radiação que realmente atinge a superfície terrestre, a radiação de céu 

aberto (Rso), da Equação 18, representa a radiação que atingiria a superfície terrestre caso não houvesse nenhuma 

nuvem no céu. Essa radiação é calculada pela Equação 23 quando se tem dados calibrados para a localidade, ou pela 

Equação 24 quando não se tem as frações de radiação extraterrestre que atinge a terra. 

𝑅𝑠𝑜 = (𝑎𝑠+𝑏𝑠)𝑅𝑎    Equação 23 

𝑅𝑠𝑜 =  (0,75 + 2 10−5 𝑧)𝑅𝑎   Equação 24 

Sendo: 

as+bs – Frações da radiação extraterrestre que atinge a terra quando há céu aberto  

Ra – Radiação extraterrestre (MJ m-2 dia-1 ou MJ m-2 h-1) 

z – Altitude local (m) 

A radiação extraterrestre para cada dia do ano para cada latitude pode ser estimada através da constante 

solar, da declinação solar e do dia do ano pela Equação 25 para cálculos da ET0 diária ou pela Equação 26 para ET0 

horária. 

24(60)

𝜋
𝐺𝑠𝑐𝑑𝑟[𝜔𝑠 sin(𝜑) sin(𝛿) + cos(𝜑) cos(𝛿) sin(𝜔𝑠)] Equação 25 
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12(60)

𝜋
𝐺𝑠𝑐𝑑𝑟[𝜔𝑠 sin(𝜑) sin(𝛿) + cos(𝜑) cos(𝛿) sin(𝜔𝑠)] Equação 26 

Sendo: 

Gsc – Constante solar 0,0820 (MJ m-2 min-1) 

dr – Distância inversa da terra-sol (Equação 27) 

ωs – Ângulo horário do pôr do sol (rad) (Equação 28) 

φ – Latitude local (rad) 

δ – Declinação solar (rad) (Equação 29) 

J – Dia juliano 

dr = 1 + 0,033 cos (
2𝜋 𝐽

365
)    Equação 27 

ωs =  acos[− tan(𝜑) tan(𝛿)]   Equação 28 

δ = 0,409 sin (
2𝜋 𝐽

365
− 1,39)   Equação 29 

 

2.3.3. Fluxo de calor no solo (G) 

O fluxo de calor no solo descreve o comportamento energético no aquecimento ou resfriamento o solo. 

Quando o solo está absorvendo energia G é maior do que zero. Caso o solo esteja esfriando o valor de G é negativo. 

Como G é muito menor do que o saldo de radiação, ele pode ser aproximado para cálculos diários com descrito na 

Equação 30 e na Equação 31 para cálculos horários. 

𝐺 =  𝑐𝑠(𝑇𝑖 − 𝑇𝑖−1)0,2    Equação 30 

𝐺 = 0,1𝑅𝑛 se é dia; 𝐺 = 0,5𝑅𝑛 se é noite  Equação 31 

Sendo: 

𝑇𝑖 - Temperatura média do dia da análise 

Ti−1 - Temperatura média do dia anterior à análise 

cs - Capacidade térmica do solo (MJ m-3 ºC-1) 

 

2.3.4. Coeficiente psicrométrico () 

A constante psicrométrica é dada pela Equação 32. 

𝛾 =  
𝑐𝑝𝑃

𝜆
= 0,665 10−3 𝑃    Equação 32 

Sendo: 

𝑐𝑝 – Calor específico do ar a pressão constante, 1,013 10-3 (MJ Kg-1 ºC-1) 

휀 – Razão do peso molecular entre o vapor de água e o ar seco, 0,622 

𝜆 – Calor latente de vaporização, 2,45 (MJ Kg-1) 

𝑃 – Pressão atmosférica 
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2.3.5. Déficit de pressão de vapor (es-ea) 

O déficit de pressão de vapor é a diferença entre a pressão de vapor de saturação do ar com a pressão de 

vapor atual do ar. Ele representa o potencial de quanto de água o ar ainda consegue armazenar. Como a pressão de 

vapor atual pode ser calculada através da Equação 19 ou da Equação 20 ou da Equação 21, resta apenas calcular a 

pressão de vapor de saturação, que é dada pela Equação 33. 

𝑒0(𝑇) = 0,6108 𝑒𝑥𝑝 (
17,27 𝑇

𝑇+237,3
)   Equação 33 

Sendo T a média da temperatura horária ou diária, em graus Celsius. 

 

2.4. Evapotranspiração da cultura sob condições padrão (ETc) 

A ETc refere-se à evapotranspiração para uma cultura livre de doenças, bem nutrida, em largas plantações, 

sob ótima umidade do solo e alcançando sua produção potencial para determinada condição meteorológica. O valor 

para a ETc é encontrado pela multiplicação da ET0 pelo coeficiente da cultura (Kc) (Equação 34). 

𝐸𝑇0 =  𝐾𝑐𝐸𝑇0    Equação 34 

Existem dois métodos para se calcular a ETc. O primeiro é através do coeficiente de cultura simples e o 

outro é através do coeficiente duplo de cultura, que é composto pelo coeficiente basal da cultura (Kcb) e pelo 

coeficiente de evaporação do solo (Ke) (Equação 35). 

𝐾𝑐 =  𝐾𝑐𝑏 + 𝐾𝑒     Equação 35 

Enquanto que a variação da ET0 se dá pela variação climática, a variação do Kc se dá, basicamente, pela 

variação das características da cultura e por alguns parâmetros climáticos. Estas características são fundamentalmente 

quatro e os parâmetros são dois. 

1) Altura da cultura. Esta característica diretamente influencia na resistência aerodinâmica e na 

transferência turbulenta de vapor d’água da cultura para a atmosfera. 

2) Albedo. A reflectância da superfície solo-cultura é afetada pela razão da área do solo coberta pela 

cultura e pela umidade do solo. O albedo influência no saldo de radiação (Rn) da superfície, que é a 

fonte primária de energia para o processo de evaporação. 

3) Resistência do dossel. A resistência da cultura para trocar o vapor d’água com a atmosfera é afetado 

pela área foliar (quantidade de estômatos), idade da folha, sua condição e o grau de controle dos 

estômatos. A resistência do dossel afeta a resistência da superfície (rs). 

4) Evaporação do solo, especialmente para a fração do solo não coberto pela cultura. 

5) Umidade relativa do ar. Este fator impacta no potencial evaporativo da atmosfera, quanto maior a 

umidade relativa do ar, menor será o Kc. 

6) Velocidade do vento. Variações na velocidade do vento alteram a resistência aerodinâmica da cultura 

acarretando na relação de que quanto maior a velocidade do vento, maior será o valor do coeficiente 

da cultura.  

A Figura 7 mostra a variação do valor de Kc pela variação do clima. Os limites superiores ocorrem em 

localidades extremamente áridas e com alta velocidade do vento, enquanto os limites inferiores ocorrem em 

ambientes extremamente úmidos e com pouco vento. A influência climática nos valores de Kc é maior em culturas 

com alta estatura. 
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Figura 7 - Intervalo extremo esperado para o Kc de culturas plenamente desenvolvidas para a variação do clima. 
Adaptado de Allen et al. (1998). 

 

Culturas com Kc maior do que 1 são culturas com pequeno espaçamento entre plantas, alta estatura e já 

desenvolvidas, geralmente com valores próximo a 1,1 ou de 1,2 para culturas como milho, sorgo e cana-de-açúcar. 

Valores típicos de Kc são encontrados na Tabela 2. 

Para se calcular o coeficiente duplo de cultura é necessário identificar o tamanho das plantas em cada 

estágio de desenvolvimento, ajustar os valores tabelados de Kcb para as condições climáticas locais, construir a curva 

do coeficiente basal e determinar o valor de Ke para cada dia do cultivo. A  

Tabela 3 apresenta alguns valores de Kcb. 

 

Tabela 2 - Coeficientes de cultura (Kc) e altura média máxima para plantas sem estresse, bem manejadas em 
climas subsumidos (UR ≈ 45%, U2 ≈ 2m s

-1
). Adaptado de Allen et al. (1998). 

Cultura Kc ini Kc mid Kc end Máxima altura 

Cenoura 0,7 1,05 0,95 0,3 
Alface 0,7 1,00 0,95 0,3 

Pimentão 0,6 1,05 0,90 0,7 
Tomate 0,6 1,15 0,70-0,90 0,6 
Milho 0,3 1,15 1,05 1,5 
Arroz 1,05 1,20 0,90-0,60 1 

Cana-de-açúcar 0,4 1,25 0,75 3 

 
Tabela 3 - Coeficientes basal de cultura (Kcb) para plantas sem estresse, bem manejadas em climas subsumidos 
(UR ≈ 45%, U2 ≈ 2m s

-1
). Adaptado de Allen et al. (1998). 

Cultura Kc ini Kc mid Kc end 

Cenoura 0,15 0,95 0,85 
Alface 0,15 0,90 0,90 

Pimentão 0,15 1,10 0,80 
Tomate 015 1,10 0,80 
Milho 0,15 1,15 0,50 
Arroz 1,00 1,15 0,70 

Cana-de-açúcar 0,15 1,20 0,70 

 

Para localidades cuja média da umidade relativa do ar mínima é diferente de 45% ou cuja velocidade do 

vento média difere de 2 ms-1, há a necessidade de ajustar os valores de Kcb mid e Kcb end pela Equação 36. 
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𝐾𝑐𝑏 = 𝐾𝑐𝑏 𝑡𝑎𝑏 +  [0,04(𝑢2 − 2) − 0,004(𝑈𝑅𝑚𝑖𝑛 − 45)] (
ℎ

3
)

0,3

   Equação 36 

Sendo: 

𝐾𝑐𝑏 𝑡𝑎𝑏 – Valores de Kcb mid e Kcb end tabulados, caso o valor seja maior ou igual a 0,45 

𝑢2 – Valores médios diários para a velocidade do vento a 2 m de altura (1 ms-1 ≤𝑢2 ≤ 6 ms-1) 

𝑈𝑅𝑚𝑖𝑛 – Valor médio mínimo da umidade relativa do ar (20% ≤ 𝑈𝑅𝑚𝑖𝑛 ≤ 80%) 

ℎ - Média da altura da planta durante as fases médias e finais. 

A Figura 8 representa uma típica curva do coeficiente basal de culturas. No caso, a curva é para o cultivo 

do pimentão na região de Piracicaba – SP com estágios de crescimento de 30, 40, 110 e 30 dias (Allan et al., 1998). 

 

 

Figura 8 - Curva do coeficiente basal (Kcb) ajustado para a cultura do pimentão na região de Piracicaba - SP com 
estágios de crescimento de 30, 40, 110 e 30 dias (Allan et al., 1998). 

 

O coeficiente de evaporação descreve a quantidade de água que será transferida para a atmosfera pela 

evaporação da água que se encontra na superfície do solo. Logo após uma irrigação ou uma chuva, a evaporação é 

máxima, sendo limitada apenas pela quantidade de energia disponível. Conforme a superfície do solo vai secando, a 

evaporação diminui até cessar. A Equação 37 representa o limitante energético para a evaporação. 

𝐾𝑒 =  𝐾𝑟(𝐾𝑐 𝑚á𝑥𝐾𝑐𝑏) ≤ 𝑓𝑒𝑤𝐾𝑐 𝑚á𝑥       Equação 37 

Sendo: 

𝐾𝑟 – Coeficiente de redução dependente da água evaporada da camada superficial do solo 

𝐾𝑐 𝑚á𝑥 – Máximo valor de Kc, ocorre após uma chuva ou irrigação (Equação 38) 

𝑓
𝑒𝑤

 – Fração do solo que está molhada e exposta diretamente ao sol (Equação 39) 

𝐾𝑐 𝑚á𝑥 =  𝑚𝑎𝑥 [(1,2 + [0,04(𝑢2 − 2) − 0,004(𝑈𝑅𝑚𝑖𝑛 − 45)] (
ℎ

3
)

0,3

) , (𝐾𝑐𝑏 + 0,05)] Equação 38 

𝑓𝑒𝑤 = 𝑚𝑖𝑛(1 − 𝑓𝑐, 𝑓𝑤)        Equação 39 

Sendo: 

1 − fc – Fração média da área do solo exposta diretamente ao sol (0,01-1) 

fw – Fração média da área molhada pela irrigação (0,01-1) 
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O Kc máx deve ser calculado para todos os estágios de desenvolvimento da planta (inicial, 

desenvolvimento, intermediária, final) e o coeficiente ‘1,2’ deve ser mudado para 1,1 para turnos de rega de 1 a 2 

dias. 

O coeficiente de redução da evaporação comporta-se de duas formas distintas. Logo após uma chuva ou 

irrigação o coeficiente de redução assume o valor de 1. Conforme a água da superfície do solo – camada com 

profundidade de 10 a 15 cm – evapora e chega a um estágio limite, o coeficiente começa a se reduzir, seguindo o 

comportamento ilustrado na Figura 9. 

 

 

Figura 9 - Coeficiente de redução de evaporação (Kr). Adaptado de Allen et al. (1998). 
 

Como o solo utilizado neste trabalho foi um Latossolo Vermelho-Amarelo que se enquadra na 

classificação textural dos EUA como um Sandy loam e, a capacidade de evaporação do primeiro estágio (AFE) é de 6 

a 10 mm. Como o turno de rega adotado é de 1 dia, o fator de redução Kr será sempre 1. Assim, os procedimentos 

para o cálculo deste coeficiente não serão apresentados. 

 

2.5. Fração de área molhada (few) 

Diversos fatores influenciam na formação do bulbo molhado e consequentemente na área molhada em 

um sistema de irrigação por gotejo. Cabello (1990) cita a vazão do emissor e a duração da irrigação, Bell et al. (1990) 

e Folch & Fàbriga (1999) listam mais algumas variáveis como estrutura do solo e umidade inicial do solo. 

Sato et al. (2012) avaliaram a aderência dos modelos matemáticos Schwartzman-Zur Reproduzido 

(Schwartzman & Zur, 1986) e HYDRUS-2D (Simunek et al., 1996) na determinação do bulbo molhado em um 

Latossolo Vermelho-Amarelo com emissores com vazões de 2, 4 e 8 Lh-1, obtendo uma precisão de 94% para o 

primeiro modelo e de 85% para o segundo modelo. Os dados experimentais foram obtidos a partir de um conjunto 

de 150 sondas TDR dispostas em malha, distribuída em um volume de 1,152 m3 de solo. 

O modelo de Schwartzman-Zur Reproduzido pode ser traduzido pela Equação 40 e Equação 41. 
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𝑑 = 𝐴1𝑉𝑛1 (
𝐾𝑠

𝑞
)

3

2
𝑛

1−
1
2    Equação 40 

𝑧 =  𝐴2𝑉𝑛2 (
𝐾𝑠

𝑞
)

3

2
𝑛2− 

1

2
   Equação 41 

Sendo: 

𝑑 – Diâmetro superficial do bulbo molhado 

𝐴1, 𝐴2, 𝑛1 𝑒 𝑛2 – Coeficientes empíricos 

𝐾𝑠 – Condutividade hidráulica saturada do solo (m h-1) 

𝑉 – Volume d’água aplicado 

𝑞 – Vazão do gotejador (L h-1) 

Os valores encontrados para 𝐴1, 𝐴2, 𝑛1 𝑒 𝑛2 são respectivamente 1,258, 1,185, 0,437, 0,459. 

Por sua vez, Maia & Levien (2010) analisaram o Modelo de Superfície de Resposta (MSR) na 

determinação da largura e da profundidade do bulbo molhado para um Luvissolo Crômico, Argissolo Vermelho-

Amarelo, Latossolo Vermelho, Cambissolo Háplico, Neossolo Quartzarênico e Neossolo Flúvico com gotejadores 

com vazões de 1, 2, 4 e 8 Lh-1. 

Os experimentos conduzidos por Maia e Levien foram instalados em delineamento com blocos 

casualizados, no esquema de parcela subdividida, com três repetições para cada tratamento, sendo o tempo a parcela 

e a vazão do gotejar a subparcela. 

Para o Latossolo Vermelho o modelo encontrado para o diâmetro máximo do bulbo é o da Equação 42, 

com r2 de 0,9637, para a profundidade máxima a Equação 43, com r2 de 0,9696 e para a profundidade do diâmetro 

máximo a Equação 44, com R2 de 0,9855. 

𝐷𝑚á𝑥 =   23,4125 𝑡0,3329𝑞0,3265   Equação 42 

𝑍𝑚á𝑥 =  13,9914 𝑡0,4307𝑞0,4635   Equação 43 

𝑍𝐷𝑚á𝑥
= 5,4593 𝑡0,5088𝑞0,4430   Equação 44 

Sendo: 

𝐷𝑚á𝑥 – Diâmetro máximo do bulbo molhado (cm) 

Zmáx – Profundidade máxima do bulbo molhado (cm) 

ZDmáx
 – Profundidade do diâmetro máximo do bulbo molhado (cm) 

𝑡 – Tempo de irrigação (h) 

𝑞 – Vazão do gotejador (L h-1) 

Conforme afirmado por Gilmour (2006) o Modelo de Superfície de Resposta foi inicialmente 

desenvolvido por Box e colaboradores em meados da década de 1950 na Indústria Química Imperial, em Londres 

(Box & Wilson, 1951; Box, 1954; Box & Youle, 1955) e, reformulado por Box em 1999 (Box, 1999). A técnica do 

MSR se consiste em um grupo de metodologias matemáticas e estatísticas que visa o enquadramento ótimo de 

modelos empíricos em dados experimentais. 

Investigando o modelo Potencial (𝑦 = 𝑎 𝑥𝑏), Maia et al. (2010) encontraram um modelo matemático em 

função da vazão do gotejador e do tempo de irrigação para a determinação das dimensões do bulbo molhado para os 

solos Luvissolo Crômico, Argissolo Vermelho-Amarelo, Cambissolo Háplico, Neossolo Quartizarênico, Latossolo 

Vermelho e Neossolo Flúvico com gotejadores com vazões de 1, 2, 4 e 8 Lh-1. 
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O modelo para o Latossolo Vermelho do gotejador com vazão de 4 Lh-1 é descrito pela Equação 45, 

Equação 46 e Equação 47. Os valores de R2 para cada modelo é respectivamente 0,9801, 0,9142 e 0,9858. 

Dmáx =   37,58 t0,3588   Equação 45 

𝑍𝑚á𝑥 =  27,80 𝑡0,3491   Equação 46 

ZDmáx
= 11,22 t0,4516   Equação 47 

Sendo: 

𝐷𝑚á𝑥 – Diâmetro máximo do bulbo molhado (cm) 

Zmáx – Profundidade máxima do bulbo molhado (cm) 

ZDmáx
 – Profundidade do diâmetro máximo do bulbo molhado (cm) 

𝑡 – Tempo de irrigação (h) 

𝑞 – Vazão do gotejador (L h-1) 

 

2.6. Coeficientes de uniformidade 

Caracterizar um sistema de irrigação quanto à uniformidade de aplicação d’água é fundamental para 

avaliar o quão adequado para a tarefa tal sistema está (Silva et al., 2004). Segundo Barreto Filho et al. (2000), tal 

parâmetro distingue o sistema de irrigação de acordo com a diferença dos volumes de água aplicados na planta ao 

longo das linhas laterais. 

Na avaliação de um sistema de irrigação por gotejamento, pode-se utilizar o coeficiente de uniformidade 

de Christiansen (CUC) (Christiansen, 1942), o coeficiente de uniformidade estatístico (CUE) (Wilcox & Swailes, 

1947), o coeficiente de uniformidade de distribuição (CUD) que, citado por Solomon (1984), Dabbous (1962) credita 

ao Serviço de Conservação do Solo dos EUA e o coeficiente de uniformidade de Hart (CUH) (Hart, 1961). 

𝐶𝑈𝐶 = 1 − 
∑|𝑋𝑖−�̅�|

𝑛�̅�
    Equação 48 

𝐶𝑈𝐸 = 1 − 
𝜎

�̅�
     Equação 49 

𝐶𝑈𝐷 =  
𝑋25

�̅�
     Equação 50 

𝐶𝑈𝐻 = 1 −  √
2

𝜋
 
𝜎

�̅�
    Equação 51 

Sendo: 

𝑋𝑖 – Vazão média de cada gotejador (L h-1) 

�̅� – Vazão média de todos os gotejadores (L h-1) 

𝑛 – Número de gotejadores 

𝜎 – Desvio padrão das vazões dos gotejadores (L h-1) 

𝑋25 – Média das 25% menores vozões (L h-1) 

 

2.7. Umidade volumétrica do solo e formas de mensuração 

A umidade volumétrica do solo é definida como a proporção em volume da água contida em um 

determinado volume de solo. Ela pode ser equacionada como descrito na Equação 52. O método mais acurado e 
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amplamente utilizado para medir a umidade volumétrica de solos não expansíveis é através do método gravimétrico 

(Schmugge et al., 1980), em que uma amostra de solo, com volume conhecido, é seca em estufa por 24 h a 105 ºC. O 

volume de água contido na amostra é calculado pela diferença entre as massas secas e úmidas do solo. 

𝜃 =  
𝑉á𝑔𝑢𝑎

𝑉𝑠𝑜𝑙𝑜
     Equação 52 

Sendo: 

θ – Umidade volumétrica do solo (m3 m-3) 

Vágua – Volume de água na amostra (m3) 

Vsolo – Volume da amostra de solo (m3) 

Apesar da sua acurácia e baixo custo, o método gravimétrico é custoso em relação ao tempo despendido 

na análise e em relação aos esforços empregados para se realizar a medida, além de que são destrutivos, pois há a 

necessidade da retirada de uma amostra do solo. Assim, desde a segunda metade do século XX, diversos estudiosos 

vêm empregando seus esforços para obter métodos de medição que sejam fáceis de realizar e que sejam capazes de 

fornecer medidas em tempo real. Abaixo, será descrito duas técnicas acuradas e amplamente empregadas que visam 

atingir os objetivos de tempo e labor. 

 

2.7.1. Reflectometria no Domínio do Tempo (TDR) 

Medir a umidade e eletrocondutividade do solo de uma forma não destrutiva tem sido desejado por anos, 

mesmo sendo o método gravimétrico o mais preciso (Noborio, 2001). Amplamente aceitos, métodos radioativos 

como sondas de nêutrons (Gardner & Kirkham, 1952) e atenuação de raios gamas (Reginato & van Bavel, 1964) 

conseguem realizar tais medidas de forma precisa sem interferir na estrutura do solo. Contudo, eles necessitam ser 

calibrados para cada tipo de solo, além de exigirem cuidados extremos na manipulação dos equipamentos, devido a 

sua periculosidade. Assim, Davis & Chudobiak (1975) desenvolveram um método alternativo, não destrutivo 

baseado na Reflectometria no Domínio do Tempo, inicialmente introduzido por Fellner- Feldegg (1969). 

A técnica da TDR ou Reflectometria no Domínio do Tempo se consiste em emitir um pulso elétrico, 

através de uma linha de transmissão, e observar a magnitude, a forma e o atraso do sinal refletido (Fellner- Feldegg, 

1969; Hoekstra & Delaney, 1974; Topp et al. 1980). Como linha de transmissão, geralmente utiliza-se cabos coaxiais 

com impedância de 50 Ω conectados a sondas metálicas para interagirem com um meio poroso (Topp et al., 1980; 

Cole, 1977). 

Os parâmetros da resposta analisados na técnica da TDR são majoritariamente influenciados pelo 

dielétrico do meio (ε) e, este é fortemente influenciado pela umidade do entorno (Curtis & Defandorf, 1929) devido 

à diferença entre as constantes dielétricas dos materiais do solo (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Constante dielétrica de constituintes do solo (Curtis & Defandorf, 1929). 

Material Constante dielétrica (ε) 

Ar 1 
Água 80 a 20ºC 
Gelo 3 a -5ºC 

Basalto 12 
Granito 7-9 
Arenito 9-11 
Argila 3,5 
Areia 2,5 
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Embora os cálculos e procedimentos para medir a constante dielétrica do meio através da técnica de TDR 

sejam simples, ela só foi possível nas últimas décadas devido ao advento da eletrônica moderna (Robinson et al., 

2003). 

Ao emitir um pulso elétrico em um meio condutor – cabo coaxial – o sinal viaja pelo cabo até atingir a 

sonda que está inserida no solo. Devido à diferença das impedâncias destes materiais, parte do sinal é refletida e, 

parte continua se propagando até atingir o final da sonda. Como, novamente, a impedância dos meios – sonda e solo 

– são diferentes, parte do sinal é refletida e parte continua sua propagação até o polo negativo da sonda. Quanto 

maior a condutividade elétrica do meio, maior será o sinal que irá para o polo negativo e menor será o sinal refletido 

no final da sonda. No caso do solo, a condutividade do meio é dependente da eletrocondutividade do solo (Jones, 

1995). 

Identificando o momento da primeira e da segunda reflexão e, contabilizando o tempo perpassando entre 

elas, pode-se mensurar a constante dielétrica do solo – meio no qual a sonda encontra-se inserida – pela Equação 53 

ou pela Equação 54, onde a constante dielétrica encontra-se em destaque. 

𝑡 =  
2 𝐿 0,5

𝑐
      Equação 53 

휀 =  (
𝑐 𝑡

2 𝐿
)

2

      Equação 54 

Sendo: 

t – Tempo de viagem do pulso elétrico na haste da sonda (s) 

L – Comprimento da haste da sonda (m) 

ε – Constante dielétrica do meio 

c – Velocidade da luz no vácuo (3 108 m s-1) 

A Figura 10 apresenta curvas típicas da técnica de TDR. Nela, o meio no qual a sonda estava inserida 

variou desde o ar livre até a água pura, perpassando por uma solução de água e propanol com aumento gradual na 

concentração de propanol. Nesta figura, encontram-se destacados o momento da primeira reflexão assim como o da 

segunda reflexão que se dá pelo encontro das retas tangentes do sinal horizontal e da ascensão do sinal refletido. 

Encontram-se destacado também, as oscilações no sinal refletido causado por harmônicas refletidas de maior ordem 

(Noborio et al., 1994). 

Calculado o tempo de propagação, encontra-se a umidade do solo pela equação desenvolvida por Topp et 

al. (1980) (Equação 55). 

𝜃 =  −2,3 10−2 + 2,92 10−2휀 − 5,5 10−4 휀2 + 4,3 10−6휀3  Equação 55 

Sendo 𝜃 a umidade volumétrica do solo na unidade de m3 m-3. 

 



46 

 
Figura 10 - Curvas típicas da técnica de TDR para medir a eletrocondutividade do meio. No caso, a sonda estava 
inserida em uma mistura de água e propanol, sendo que nas curvas de 1 a 9 a proporção de água na mistura foi 
aumentada. Adaptado de Robinson et al. (2003). 

 

Topp et al. (1980) não encontraram variações significativas nas medidas da umidade volumétrica do solo 

quando as análises foram realizadas entre 10 e 36ºC, quando a textura do solo foi argilosa e franco-arenosa, quando a 

densidade do solo foi de 1,14 a 1,44 g cm-3, para solos não expansivos. Contudo, outros autores desenvolveram 

equações que se provaram aderentes e que incorporam a variação de temperatura (Hasted, 1973) (Equação 56) e a 

densidade do solo (Malicki et al., 1996) (Equação 57). 

휀á𝑔𝑢𝑎 = 84,740 − 0,4008 𝑇 + 9,398 10−4 𝑇2 − 1,410 10−6 𝑇3 Equação 56 

𝜃 =  
0,5−0,819−0,168 𝜌𝑠−0,159𝜌𝑠

2

7,17+1,18𝜌𝑠
     Equação 57 

Sendo: 

𝑇 – Temperatura da água (0-100 ºC) 

𝜌
𝑠
 – Densidade do solo (g cm-3) 

A eletrocondutividade do solo (σ) pode ser calculada através da Equação 58, proposta por Dalton et al. 

(1984). 

𝜎 =  
0,5

120 𝜋 𝐿 ln
𝑉𝑇

𝑉𝑅−𝑉𝑇

      Equação 58 

Sendo: 

σ – Eletrocondutividade do solo (S m-1) 

VT – Tensão do primeiro sinal refletido (V) 

VR – Tensão do segundo sinal refletido (V) 

 

2.7.2. Reflectometria no Domínio da Frequência (FDR) e a Técnica Capacitiva 

A Reflectometria no Domínio da Frequência (FDR) e a Técnica Capacitiva (TC) baseiam-se na mesma 

propriedade do solo para mediar o conteúdo volumétrico de água, a constante dielétrica do solo (ε). Porém, 

diferentemente da TDR, estas técnicas medem a ε a partir da variação da frequência aplicada no elemento sensor, um 

capacitor acoplado ao solo. 

Primeira reflexão Segunda reflexão Harmônicas 
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Existem inúmeras formas construtivas de se acoplar o solo ao elemento sensitivo, através de hastes 

metálicas, como na técnica da TDR, de placas paralelas, de capacitores planares interdigitais, capacitores cilíndricos e 

etc. (Muñoz-Carpena et al., 2004). Porém, todas elas fazem com que o solo sirva como o meio dielétrico do 

capacitor. Assim, qualquer mudança no dielétrico do solo, alterará o dielétrico do capacitor. 

Quando o capacitor – elemento sensitivo mais o solo – é acoplado a um oscilador de Clapp (Bakshi & 

Godse, 2009) com determinada frequência de ressonância, eles formam um circuito elétrico, cuja frequência de 

oscilação está intimamente correlacionada com o dielétrico do solo. 

De acordo com Roth et al. (1990) e Whalley (1993), a contribuição dos materiais componentes do solo 

para a formação do dielétrico pode ser reduzido a um modelo simples de mistura de três fases (Equação 59), para 

oscilações com frequências menores do que 1 GHz. 

휀𝛼 =  휀𝑎
𝛼𝑓𝑎 + 휀𝑠

𝛼𝑓𝑠 + 휀𝑤
𝛼𝜃   Equação 59 

Sendo: 

휀 – Constante dielétrica do solo 

휀𝑎 - Constante dielétrica do ar 

휀𝑠 – Constante dielétrica do solo 

휀𝑤 – Constante dielétrica da água 

𝑓
𝑎
 – Porcentagem, em volume, do ar 

𝑓
𝑠
 – Porcentagem, em volume, do solo seco 

𝜃 – Porcentagem, em volume, da água 

𝛼 – Assume valores de 0 a 1 pois, 𝑓
𝑎

+ 𝑓
𝑠

+  𝜃 = 1 

Roth et al (1990) encontraram que o valor de 0,46 para 𝛼 foi o que melhor se ajustou para os solos 

testados. Por sua vez, Jacobsen & Schjønning (1993) encontraram o valor de 0,66 para alfa. Contudo, se o valor de 

0,5 for assumido para 𝛼, como alegado por Whalley (1993), por causa da relação entre a taxa de refração e a 

constante dielétrica complexa de uma onda eletromagnética em um meio, a Equação 59 torna-se a Equação 60 com a 

substituição da 휀𝑎 por 1, a 휀𝑎 por 80 e a 𝑓
𝑠
 por 

𝜌𝑠

𝜌𝑝

, em que 𝜌
𝑠
 é a densidade do solo e 𝜌

𝑝
 é a densidade de partículas 

do solo. 

√휀 = 1 + 
(√ 𝑠−1) 𝜌𝑠

𝜌𝑝
+ 7,94𝜃    Equação 60 

A Equação 60 nos diz que a constante dielétrica do solo é dependente de sua densidade e de seu conteúdo 

de água, contudo, a influência da densidade do solo é cerca de 100 vezes menor que a influência do conteúdo 

volumétrico de água. 

A frequência de oscilação de um circuito eletrônico, como no oscilador de Clapp, por ser descrita através 

da Equação 61. 

𝑓 =  
1

2𝜋√𝐿𝐶
      Equação 61 

Sendo: 

f – Frequência de ressonância do circuito (Hz) 

L – Indutância equivalente do circuito, encontrada através da análise do circuito (H) 
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C – Capacitância equivalente do circuito, encontrada através da análise do circuito, do qual o elemento 

sensitivo e solo fazem parte (F) 

A eletrocondutividade do solo relaciona-se com a capacitância através da Equação 62, para um capacitor 

de placas paralelas, pois, a capacitância depende da geometria do capacitor. 

𝐶 =  휀0휀
𝐴

𝑑
      Equação 62 

Sendo: 

ε0 – Constante dielétrica do vácuo (8,85 10-12 C2 N-1 m-2) 

ε – Constante dielétrica relativa do meio 

A – Área das placas (m2) 

d – Distância entre as placas (m) 

A Técnica Capacitiva difere da FDR por não trabalhar com um sinal contínuo no tempo e sim com um 

pulso elétrico ou um degrau elétrico. A medição do dielétrico do solo é realizada através do tempo de subida do sinal 

de resposta (Su et al., 2014). 

Mesmo atingindo uma acurácia de medição da umidade volumétrica do solo de ± 0,01 m3m-3 (Muñoz-

Carpena, 2012) e possuindo como parâmetro de mediação a constante dielétrica do solo, diversos autores relatam 

que a técnica de FDR e TC possuem acurácia pior do que a técnica da TDR, pois, a área de medição é restrita a uma 

esfera de aproximadamente 40 mm, elas são influenciadas pela temperatura, salinidade do solo e necessitam de 

calibração para cada tipo de solo (Evett, 2003; Erlingsson et al., 2009). 

 

2.8. A cultura do pimentão 

O pimentão (Capsicum annuum L.) é pertencente à família Solanácea e é originário das Américas, ocorrendo 

em formas silvestres desde o sul dos Estados Unidos da América ao norte do Chile (Filgueira, 2003; Souza et al., 

2011; Echer et al., 2002). Os maiores produtores são China, México, Turquia, Indonésia, Espanha e Estados Unidos 

da América (FAOSTAT, 2013). No Brasil, a cultura é uma das dez com maior importância no mercado de vegetais, 

com mais de 13 mil ha cultivados e uma produção de cerca de 290 mil toneladas (Marouelli & Silva, 2012). Os 

maiores estados produtores brasileiros são Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e São Paulo. 

A planta é arbustiva, de caule semi-lenhoso e facilmente ultrapassa um metro de altura em ambientes 

protegidos (Filgueira, 1982). Seu sistema radicular é pivotante, profundo e com pouco desenvolvimento lateral, 

podendo alcançar a profundidade de 120 cm (Carvalho et al., 2016). Contudo, ele se concentra na camada de solo de 

até 0,3 m de profundidade nas culturas irrigadas (Doorenbos & Kassam, 1994). Ela suporta cargas leves de frutos, 

tendo assim de ser tutorada para produtividades elevadas, comum nos híbridos atuais. 

As plantas do gênero Capsicum ramificam-se seguindo um único modelo básico. Após o broto ser 

finalizado por uma flor, novos brotos vegetativos emergirão das axilas das folhas e serão condicionados por 

dominância apical. A partir do momento que os novos brotos produziram um determinado número de flores a volta 

da continuação vegetativa do processo se inicia. Como o hábito de ramificação da planta do pimentão é cimoso, as 

brotações internas mais fracas devem ser removidas, deixando apenas quatro ramos principais conduzidos na forma 

de V ou U. 

Afirmado por diversos autores (Rincón et al., 1993; Miller et al., 1979; Locascio et al., 1985), a planta do 

pimentão possui duas fases de crescimento. A primeira considerada lenta compreende a assimilação de 50% da 
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matéria seca em uma média de 110 a 120 dias. Por sua vez, a segunda fase realiza a incorporação dos outros 50% 

restantes em um intervalo médio de 40 a 50 dias. 

Para Brandão Filho & Callegarri (1999) a temperatura ideal para a planta adulta situa-se entre 20 e 30 ºC 

durante o dia e, entre 15 a 20 ºC durante a noite, não devendo exceder os limites de 10 e 35 ºC. A umidade relativa 

do ar deve estar na faixa de 50 a 70%. Para Goto & Tivelli (1998) o conteúdo de água no solo deve ser mantido entre 

70 e 80% da capacidade de campo. 

A produtividade do pimentão sob cultivo protegido, chega ser de duas até quatro vezes maiores do que a 

dos cultivados em campo, a céu aberto, podendo chegar a 80 t ha-1, segundo Trani (2014) e a 180 t ha-1 no centro-

oeste brasileiro segundo Henz et al. (2007). Entre os principais fatores que influem na produtividade da cultura do 

pimentão pode-se citar a alta necessidade hídrica e nutricional, sendo particularmente sensível ao estresse hídrico no 

estabelecimento da planta e na formação dos frutos (Delfine et al., 2001; Wien, 1997). 

Erickson & Markhart (2001) reportaram que, quando plantas de pimentão foram submetidas por longos 

períodos de temperatura controlada a 33 ºC, o aborto de flores foi significativo quando comparado àquelas mantidas 

em temperaturas diurnas de 25ºC e noturnas de 21 ºC, mesmo com o déficit de pressão de vapor elevado ou não.  

Consequentemente, Erickson & Markhart (2002) realizaram experimentos em dois cultivares de pimentão – Ace e 

Bell Boy – que foram mantidos a temperaturas de 25 e 21 ºC – diurna e noturna – e por diferentes períodos, durante 

a floração, as plantas eram submetidas à temperatura de 33 ºC. Em todas as plantas, houve o aborto de flores em 

número maior do que as plantas de controle. Contudo, verificou-se que a razão para o abortamento da flor deu-se 

por diferentes motivos, correlacionados ao estágio de desenvolvimento da flor. 

Pagamas & Nawata (2008) encontraram resultados semelhantes aos de Erickson & Markhart (2002). 

Entretanto, as temperaturas utilizadas no experimento eram de 38/30 ºC – dia/noite – e de 30/22 ºC para as plantas 

de controle. No experimento conduzido por Aloni et al. (2001) também foi averiguado que altas temperaturas – 

32/26 ºC – favorecem o aborto floral quando comparado com temperaturas normais de cultivo – 28/22 ºC. 

Entretanto, estes últimos relataram uma diminuição na taxa de aborto, de todas as plantas, ao submeterem o cultivo a 

uma atmosfera rica em CO2. 

Similarmente às demais solanáceas, o pimentão difere das demais hortaliças quanto ao seu ciclo 

fenológico, não possuindo quatro ciclos distintos - inicial, vegetativo, reprodutivo e maturação. Pois, o estágio 

reprodutivo e de maturação se sobrepõem, existindo ao mesmo tempo plantas em plena floração, com frutos em 

desenvolvimento e frutos completamente maduros (Marouelli & Silva, 2012). Isso exigirá que diversas colheitas 

sejam realizadas. 

Marouelli & Silva (2012) afirmam que por ciclo, o consumo hídrico varia entre 450 a 650 mm, podendo 

ser 30% menor em ambiente protegidos. Por sua vez, Doorenbos & Kassam (1994) alegam que por ciclo a cultura 

conduzida a céu aberto consome de 600 900 mm, podendo chegar a 1250 mm para ciclos longos. 

As variações nas concentrações das soluções nutritivas adotadas por diversos produtores ou apontadas 

por diversos pesquisadores (Fonte et al., 2005; Araújo et al.,2007; Pereira & Mello, 2002; Sediyama et al., 2009; Mello 

et al., 2000; Friedlander et al., 2002) variam em decorrência de diversos fatores. Entre eles pode-se citar: diversidade 

de solos e clima; época de plantio; espaçamento adotado; cultivar utilizada e etc. (Trani et al., 2011). De acordo com 

estes autores, para a região de Elias Fauto/Campinas-SP, deve-se aplicar três vezes por semana, para cada conjunto 

de mil plantas os nutrientes nas concentrações como apresentado na Tabela 5.  
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Tabela 5 - Recomendações nutritivas para o cultivo do pimentão na região de Elias Fausto / Campinas-SP, de 
acordo com Trani et al. (2011), para cada conjunto de mil plantas e aplicação em três vezes na semana. 

Fase Nutriente Quantidade (g) 

0 a 70DAT 

Nitrato de Cálcio 60 

Nitrato de Potássio 60 

MAP Purificado 70 

71 a 120DAT 

Nitrato de Cálcio 120 

Nitrato de Potássio 120 

MAP Purificado 140 

120DAT a DAT... 

Nitrato de Cálcio 240 

Nitrato de Potássio 240 

MAP Purificado 280 

 

Basseto Junior (2003) citado por Trani et al. (2011) faz uma recomendação nutricional a partir do plantio 

das sementes (Tabela 6). Se for considerado um espaçamento de 0,5 m entre plantas e de 1 m entre fileiras, a 

recomendação de Basseto Junior seria para 20.301 plantas. 

 

Tabela 6 - Recomendações nutritivas para o cultivo do pimentão em acordo com Basseto Junior (2003) citado 
por Trani et al. (2011). 

Fase após o plantio 
Quantidade dia-1 (Kg ha-1) 

N P2O5 K2O Ca Mg 

1 a 35 0,05 0,01 0,08 0,03 0,04 

36 a 55 0,35 0,06 0,78 0,23 0,14 

56 a 70 1,16 0,24 2,24 0,69 0,50 

71 a 85 1,32 0,22 2,60 0,67 0,70 

86 a 100 2,63 0,77 4,80 1,93 1,05 

101 a 120 2,73 0,60 5,50 0,80 0,75 

121 a 140 3,75 1,10 4,85 1,00 0,72 

141 a 180 2,00 0,90 3,60 1,20 0,90 

Total (Kg ha-1) 295 90 514 139 103 

 
Por sua vez Goto e Rossi (1997) recomenda uma solução nutritiva que pode ser usada tanto em 

hidroponia quanto em fertirrigação por gotejamento para o pimentão em cultivo protegido (Tabela 7). 

 

Tabela 7 - Concentração da solução nutritiva para hidroponia ou fertirrigação para a cultura do pimentão em 
casa de vegetação, conforme recomendado por Goto & Rossi (1997). 

Nutriente Quantidade para 1.000L de solução 

Nitrato de Cálcio 650g 
Nitrato de Potássio 500g 

Fosfato Monopotássico (MKP) 170g 
Sulfato de Magnésio (hepta-hidratado) 250g 

Nitrato de Magnésio 50g 
Ferro – EDTA (40 mM)* 1L 

Micronutrientes ( 

Tabela 8) 
150ml 

*Diluir 11 g de cloreto de ferro (FeCl3) em 400 ml de água; diluir 15 g de EDTA 
dissódico (Na2EDTA) em 400 ml de água, misturando bem e completando 1 litro. 
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Tabela 8 - Solução-estoque de micronutrientes para a mistura na solução nutritiva para a fertirrigação do 
pimentão, cultivado em ambiente protegido como recomendado por Goto & Rossi (1997). 

Nutriente Quantidade (g L-1) 

Ácido Bórico 16,70 
Cloreto de Manganês 15,00 

Cloreto de Cobre 0,82 
Óxido de Molibdênio 0,33 

Sulfato de Zinco 2,62 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Simulações 

Com o intuito de avaliar a capacidade dos Sistemas Inteligentes (SI) para estimar a evapotranspiração de 

referência com equipamentos de custo financeiro reduzido, cujos sensores fornecem dados muitas vezes imprecisos, 

ruidosos e até mesmo sem todas as variáveis meteorológicas necessárias, simulações foram realizadas com dois 

sistemas inteligentes, uma RNA e um ANFIS. 

Os dados meteorológicos diários da estação automática do departamento de Engenharia de Biossistemas 

ESALQ/USP (22º42'30'' S, 47º38'00'' O, 546 metros) do período entre 01/01/2001 até 31/12/2015 foram 

utilizados1, o que gerou 5.478 pontos de evapotranspiração de referência, calculados através da Equação 13. Setenta 

por cento dos dados foram utilizados no treinamento, dez por cento na validação dos sistemas e vinte por cento no 

teste dos sistemas. Como se utilizou o software MatLab para realizar as simulações, os dados que efetivamente 

contribuíram para o aprendizado dos sistemas foram os do treinamento e da validação, sendo que os do teste foram 

utilizados para a avaliação do desempenho deles. 

Para simular os possíveis erros inerentes aos equipamentos de reduzido custo, uma degradação de todos 

os dados da estação automática foi realizada. Essa degradação se constituiu em: 

1. Incluir um fator de proporção do dado real com o dado que os SI receberam, isto para emular a 

sensibilidade do sensor com relação aos dados climáticos. O fator de proporção foi escolhido de 

forma aleatória entre o intervalo de 0,1 a 1,0 para cada uma das variáveis climáticas (Figura 11). 

2. Incluir um patamar de desvio que desloca a curva de correlação dos dados tanto para cima ou para 

baixo, por uma quantia proporcional à máxima variação do dado meteorológico em questão. A 

proporção e se era para adicionar ou subtrair o patamar também foram escolhidos de forma 

aleatória. Este efeito visa simular erros sistêmicos na conversão analógico-digital (Figura 12). 

3. Adição de um ruído aleatório, variante no tempo para o dado em questão. Isto para simular os 

ruídos e erros do sensor (Figura 13). A máxima amplitude para este ruído foi de 0%, 1%, 3%, 5%, 

7%, 10%, 20%, 40% e 80%. 

 

   

Figura 11 - Efeito da adição de um fator de proporção entre o dado real e o dado que foi fornecido aos SI. Na 
esquerda estão representados os dados inalterados e na direita os dados após a aplicação do fator proporcional. 

                                                      
1
 Dados disponíveis em: http://www.leb.esalq.usp.br/posto/ 
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Figura 12 - Efeito da adição de um patamar de desvio entre o dado real e o dado que foi fornecido aos SI. Na 
esquerda estão representados os dados inalterados e na direita os dados após a aplicação do fator proporcional 
e do patamar de deslocamento. 

 

   
Figura 13 - Efeito da adição de um ruído aleatório variante no tempo entre o dado real e o dado que foi 
fornecido aos SI. Na esquerda estão representados os dados inalterados e na direita os dados após a aplicação 
do fator proporcional, do patamar de deslocamento e do ruído aleatório variante no tempo. 

 
A RNA desenvolvida possuía duas camadas, sendo que foram realizadas simulações com 3, 5 e 10 

neurônios na camada escondida, função de ativação sigmoide e método de aprendizado de Levenberg-Marquardt 

(Moré, 1978). Por sua vez, no ANFIS as variáveis foram fuzzyficadas com 3, 5 e 7 variáveis linguísticas e os 

antecedentes foram fuzzyficados através de funções gaussianas. O desempenho da RNA com 5 e 10 neurônios e do 

ANFIS com 5 e 7 variáveis linguísticas não tiveram diferença. Assim, optou-se por seguir as simulações com a RNA 

de 5 neurônios na camada escondida e com o ANFIS de 5 variáveis linguísticas. 

Após a avaliação das diferentes topologias, os dois SI escolhidos foram avaliados quanto a sua capacidade 

de estimar a ET0 com a exclusão de dados climáticos, assim como, com o aumento do ruído inserido na degradação 

dos sinais provenientes da estação automática do LEB/ESALQ/USP. A alteração do fator de proporcionalidade e 

do deslocamento do sinal degradado, não influenciou no desempenho dos SI.  

 

3.2. Rede de micro estações meteorológicas 

A rede de micro estações meteorológicas desenvolvida é, basicamente, constituída de dois elementos, um 

conjunto de estações meteorológicas e um servidor de irrigação. 
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3.2.1. Micro estação meteorológica 

Cada micro estação meteorológica (MEM) possui sensores para aferir a temperatura e umidade relativa do 

ar e a radiação solar, além de sensores para medir a umidade e temperatura do solo, a temperatura do circuito 

eletrônico da MEM e um sensor de tensão de bateria. Além destes elementos, ela possui um painel solar e baterias, 

um rádio XBee, um microcontrolador de baixo consumo energético e três placas de circuito impresso (PCI). 

A placa principal (Figura 14) possui os circuitos eletrônicos e componentes necessários para a aferição e 

correção das medidas de interesse, o rádio para se comunicar com os demais elementos da rede e o microcontrolador 

de baixo consumo energético. A segunda placa (Figura 15) é o sensor capacitivo de umidade do solo e em sua outra 

face possui o sensor de temperatura do solo. Por sua vez, a terceira placa (Figura 16) contém os sensores 

meteorológicos de umidade e temperatura do ar e de radiação solar. 

 

  
Figura 14 - Principal PCI da MEM. Na esquerda a imagem gerada no projeto desta placa e na direita a placa 
montada. As imagens superiores representam o lado superior da placa, enquanto as imagens inferiores o lado 
de baixo da placa. Esta placa possui as dimensões de 8 cm X 4 cm. 

 

  
Figura 15 - Sensor capacitivo interdigital elaborado em placa de circuito impresso, juntamente com o sensor de 
temperatura do solo, em destaque vermelho. Imagem da esquerda ilustra o projeto e a imagem da direita 
mostra o sensor confeccionado, com as dimensões de 25 cm X 7 cm. 
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Figura 16 - PCI que contém os sensores de radiação solar, temperatura e umidade do ar. À esquerda a imagem 
gerada no projeto e à direita a placa montada. As dimensões são de 4 cm X 2 cm. 

 
A Tabela 9 apresenta os principais componentes eletrônicos que compõem as micro estações 

meteorológicas. Nesta tabela também é apresentado as característica eletrônicas que mais influenciam na qualidade 

dos dados provenientes da MEM. 

 

Tabela 9 - Lista dos principais componentes e sensores e suas características, embarcados nas MEM. 

Componente Fabricante 
   

SHT30-ARP-B Sensirion 

Faixa de medição Precisão Resolução 

-40 ºC ~ 125 ºC ±0,3 ºC 0,015 ºC 

0 ~ 100 % UR ±3 %UR 0,01 % UR 

TC1046 Microchip -40 ºC ~ 125 ºC ±0,5 ºC * 

BH1603FVC Rohm 
Faixa de medição Sensibilidade Resolução 

0 ~105 lx 550 nm * 

MSP430F2272 Texas Instruments 
Frequência de operação Precisão A/D Timer 16 bit 

8MHz 10 bit 2 

XBee® S2C 802.15.4 Digi International 
Frequência Alcance Topologia 

ISM 2,4 GHz 1200 m Mesh 

* Não informado. 
 

3.2.2. Raspberry Pi 

O servidor de irrigação tem por objetivo receber e armazenar os dados de todos os elementos da rede, 

servir como interface entre o usuário e o sistema de manejo, permitindo a intervenção no sistema, ligando e 

desligando as eletroválvulas e a motobomba, assim como, apresentar todos os dados das MEM. Ele é constituído por 

um microcomputador, do tamanho de um cartão de crédito (85 mm X 56 mm), que pode ser acoplado à teclado, 

mouse, monitor, touchscreen e etc. e um rádio XBee. 

O hardware do servidor da irrigação utiliza uma Raspberry Pi2, que é um microcomputador de pequeno 

porte. O Raspberry Pi é composto por quatro entradas USB, uma entrada micro-USB, dedicada à alimentação da 

placa, uma saída de vídeo HDMI, uma saída de áudio P2, um módulo de Wi-Fi, um módulo de Bluetooth, uma 

interface de Ethernet, uma interface serial para display, uma interface serial para câmera e 40 pinos de entrada e 

saída. Além destas portas, ela abriga um processador Broadcom BCM2837B0 quad-core A53 (ARMv8) 64-bit de 

                                                      
2
 https://www.raspberrypi.org/ 
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1.4GHz, um processador gráfico GPU Broadcom Videocore-IV, 1GB de memória RAM e inclui um slot para 

cartões de memória do tipo micro SD. 

Sendo um computador, a Raspberry Pi necessita de um Sistema Operacional, a Raspbian é uma 

distribuição oficial de sistema operacional baseada no kernel Linux para Raspberry Pi. Neste projeto, utilizou-se este 

sistema operacional, que se encontra disponível para download em seu site oficial3. 

Apesar da proximidade e semelhança com um computador a Raspberry Pi não tem um BIOS, 

convencionalmente encontrada em um tradicional computador. Todos os parâmetros de configuração do sistema são 

armazenados em um arquivo de texto, ‘config.txt’. Ao iniciar o sistema operacional, a Raspberry Pi carrega os 

parâmetros de configuração de inicialização contidos no arquivo de texto. Uma dessas configurações é a utilização da 

porta HDMI, que por padrão, encontra-se desabilitada. Para este projeto, é necessário habilitar a porta HDMI, 

devido a sua utilização no software que interage com o usuário através de uma interface gráfica (Figura 17) prática e 

fácil. 

 

 

Figura 17 - Imagem do software servidor da irrigação. Nesta tela é mostrada a interface de visualização dos 
dados históricos das MEM, no caso os valore de temperatura do solo da estação de número 7. 

 

3.2.3. Rádio XBee 

É notória a importância que a comunicação sem fio tem na sociedade com a utilização de redes WLANs 

(Wireless Local Area Network), WMANs (Wireless Metropolitan Area Networks), WWANs (Wireless Wide Area 

Network), voltadas aos usuários finais, que têm por objetivo a transferência de grandes volumes de dados (Sharma & 

Dhir, 2014; Waharte et al., 2006). Poucas são as redes dedicadas ao controle de dispositivos eletrônicos como, por 

exemplo, relês, trancas eletromagnéticas, aquisição de dados, sensores, etc. Na categoria de redes WPAN (Wireless 

Personal Area Network), uma que vem ganhando grande adesão por parte de grupos de pesquisa são as baseadas no 

padrão ZigBee IEEE 802.15.4 (Park & Rappaport, 2007; Koubaa et al., 2007; Lee et al., 2006; Somani & Patel, 2012; 

Cunha et al., 2007). Juntamente com o IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), a ZigBee Alliance 

                                                      
3
 http://www.raspberrypi.org/downloads/ 
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desenvolve o padrão ZigBee que é um padrão de baixo consumo de energia, de baixo custo, de segurança, de 

confiabilidade e, é baseado em uma norma aberta e global. Este padrão de comunicação de rede foi adotado no 

presente projeto, pois, esta tecnologia possibilita a criação de dispositivos de controle remoto providos de sensores e 

alimentados com baterias e células fotovoltaicas. 

A rede ZigBee possui flexibilidade topológica, podendo ser configurada de três formas: 

• Malha: Na topologia Malha ou ponto-a-ponto, existe apenas um coordenador e a rede ajusta-se 

automaticamente durante a inicialização, facilitando a sua construção com a entrada de novos dispositivos ou a saída 

de algum. Desta forma, essa topologia de rede é considerada uma rede ad-hoc. Todos os dispositivos podem 

comunicar-se entre si, sem a intervenção do coordenador. 

• Estrela: Assim como na topologia de Malha, a topologia Estrela utiliza um único coordenador que 

fisicamente localiza-se ao centro da rede e os nós roteadores se conectam a ele. Um dos diferenciais dessa rede é a 

possibilidade de se criar sub-redes que podem operar de maneira independente. 

• Árvore: A topologia Árvore é um aglomerado de redes de topologia Malha. Assim, cada sub-rede 

possui um coordenador que faz a conexão e comunicação de seus nós com as outras sub-redes. 

Esta diversidade de topologias da rede ZigBee identifica três categorias de nós de rede: 

• ZC (ZigBee Coordenador): Responsável por iniciar a distribuição de endereços, manutenção da 

rede e pelo reconhecimento dos nós, podendo ser ponte para outras redes ZigBee. 

• ZR (ZigBee Roteador): Tem como características de um nó tradicional de rede, mas podendo ter a 

função de rotear entre nós, sem a intervenção do Coordenador. Desta forma, por intermédio de um roteador a rede 

pode ser expandida podendo amplificar seu sinal e seu alcance. 

• ZED (ZigBee End Device): Em geral é onde os atuadores ou sensores serão hospedados. Este 

recurso está ausente da rede do presente projeto. 

Para a utilização de cada uma das opções mencionadas acima é necessário configurar o rádio XBee da 

maneira desejada. Neste projeto, a topologia de rede utilizada é a Malha, a qual é composta por um ZC e diversos 

ZR. Salienta-se que a rede proposta não contém ZED, pois, um dos requisitos do projeto é que todos os módulos 

possam se comunicar entre si. Para facilitar a configuração dos dispositivos ZigBee a Digi International disponibiliza 

uma ferramenta gráfica gratuita para este fim, a X-CTU. Além de permitir a configuração do rádio de maneira fácil, 

rápida e intuitiva, a X-CTU permite fazer alguns pequenos testes com os dispositivos. 

 

3.2.4. Software servidor 

Para o desenvolvimento do sistema de aquisição dos dados e de interação com o usuário via interface 

gráfica, a linguagem escolhida foi a Python. Ela é uma linguagem de programação de alto nível orientada a objetos, 

dinâmica, forte, interpretada e interativa. Possui uma sintaxe clara e concisa que favorece a legibilidade do código e 

torna a linguagem mais produtiva, além de ser uma linguagem nativa ao kernel do Linux. 

Para a interação com os rádios XBee, uma API de comunicação serial foi utilizada, fornecida pela própria 

ZigBee Alliance, permitindo assim, acessar os recursos dos rádios de maneira fácil e rápida. Esta API é homologada 

pela comunidade Python e está disponível em 4. 

                                                      
4
 https://pypi.python.org/pypi/XBee 
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Já para a produção e construção da interface gráfica, a API PyQt foi utilizada que também é homologada 

pela comunidade Python5. A PyQt, é um conjunto de bibliotecas de C++ que acessa diversos aspectos dos 

modernos em sistemas desktop e móveis. 

A Figura 18 apresenta a organização e separação do software desenvolvido para o servidor. A primeira 

camada, front-end, é responsável pela criação e renderização de toda a parte gráfica com a qual o usuário interage. Esta 

camada é independente das outras, entretanto, ela necessita da camada seguinte, Process, para o consumo dos dados 

processados. A segunda camada, Process, é responsável por processar e manipular os dados de maneira que as 

camadas externas, front-end e back-end, possam consumi-los. Esta camada tem três componentes, Model, Core e Util. O 

componente Model, são códigos modelos de representação e estruturação dos dados transitados por toda a aplicação. 

O componente Core, é o responsável por construir os modelos necessários, com base nos dados coletados, para que 

as camadas externas possam consumi-los. Já o componente Util, é um utilitário com funcionalidades utilizadas por 

toda a aplicação. 

 

 

Figura 18 - Organização e separação do software desenvolvido para o servidor de irrigação. Os dados seguem 
tanto no sentido de cima para baixo - do usuário ao microcomputador - quanto de baixo para cima - do 
computador ao usuário. 

 

A última camada, Back-end, é composta por dois componentes, Middleware e DAO. Middleware é o 

componente responsável pela entrada e saída dos dados no servidor e, através deste, toda a iteração com a rede 

ZigBee é efetuada. Este componente é crucial para a aplicação e é o possível limitante de desempenho de toda a 

solução. O componente DAO é o responsável por ler e escrever os dados nos arquivos logs. 

A Figura 19 apresenta uma visão global do funcionamento do sistema de troca de informações do sistema 

de irrigação. Nesta figura é possível observar iteração entre os dois módulos da rede. Os módulos de coleta dos 

dados, compostos pelo ZR e a micro estação meteorológica, e o módulo servidor, que armazena os dados das MEM 

e possibilita o consumo destes pelo usuário, através da interface gráfica. 

                                                      
5
 https://pypi.python.org/pypi/PyQt5 
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Figura 19 - Funcionamento do sistema de informações do sistema de irrigação desenvolvido. 
 

Na Figura 20 é apresentado o fluxo dos dados dentro do servidor. Inicialmente, o dado é coletado pelo 

servidor através do rádio XBee e assim, ele é adicionado a uma fila de processamento. Esta fila tem por objetivo 

suportar o grande volume de dados que a rede pode ter devido a sua simultaneidade de transferência. 

 

 

Figura 20 - Fluxo de dados internamente ao servidor de irrigação. 
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Uma vez que o dado está presente na fila, o servidor inicia o processamento, esta etapa se consiste na 

identificação da informação e identificação de sua origem. Somente após, eles serão armazenados em arquivo log, em 

que um arquivo é gerado por MEM por dia. Posteriormente, quando o usuário desejar visualizar esses dados, o 

sistema buscará os arquivos logs de cada um dos módulos e apresentará ao usuário. 

 

3.2.5. Software da MEM 

O programa embarcado no microcontrolador da MEM possui por objetivo a coleta das informações de 

todos os sensores, tratamento e correção delas assim como, enviar duas vezes ao dia, os dados coletados ao servidor 

da irrigação. No início da execução do software, além da configuração de todos os periféricos do microcontrolador, a 

sincronização do relógio de tempo real do microcontrolador com o servidor é realizada. Após, ele desligará o rádio, 

todos os sensores e entrará em estado de dormência, para reduzir o consumo energético. 

No horário correto, a cada 15 minutos, o hardware do relógio de tempo real gera uma interrupção no 

microcontrolador para despertá-lo de seu estado de dormência. Assim, os sensores são ligados e suas estabilizações 

aguardadas para que somente após, as leituras sejam efetuadas e eventuais correções sejam realizadas. 

Todos os dados coletados ficam armazenados na memória RAM do microcontrolador e, após o envio 

destes ao servidor eles são descartados. Os dados armazenados correspondem a um período de 12 horas e englobam 

a temperatura e umidade do ar, a radiação solar, a umidade e temperatura do solo, a temperatura da MEM e a tensão 

das baterias. 

A programação do microcontrolador é realizada através da linguagem C e Assembly. A linguagem 

Assembly é apenas utilizada em tarefas críticas, cujo tempo de execução é fundamental. 

 

3.3. Caracterização da área experimental 

O experimento deste trabalho foi realizado em casa de vegetação localizada no departamento de 

Engenharia de Biossistemas da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” da Universidade de São Paulo 

(ESALQ/USP) no campus de Piracicaba – SP (22º42’40,67”S, 47º37’46,19”O, 546 m). A Figura 21 mostra a 

localização geográfica da casa de vegetação que possui 6 metros de largura por 24 metros de comprimento, com pé 

direito de 4 metros. Ela é coberta por uma lona de polietileno transparente com 150 micrômetros de espessura e 

tratada com proteção de raios ultravioletas. As laterais da estufa são revestidas por tela anti-afídeos. Ainda na Figura 

21 é possível visualizar o trajeto equidistante do sol sobre a casa de vegetação utilizada. 
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Figura 21 - Localização da casa de vegetação, destacada em vermelho, em que se realizaram os experimentos 
deste trabalho. Sobreposto à imagem, o trajeto equidistante do sol sobre a casa de vegetação no decorrer do 
ano. A linha vermelha representa o trajeto do sol na data de 31/07/2018, término do experimento. 

 

Segundo o CEPAGRI - Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, o clima 

local é Cwa6, em acordo com a classificação de Köppen, ou seja, subtropical de inverno seco – temperaturas 

inferiores a 18ºC – e verão quente – temperatura acima a 22ºC. 

A Figura 22 apresenta a organização espacial do experimento realizado. É possível visualizar a estação 

meteorológica da Campbell Scientific ao lado dos vasos em foram plantados os pimentões, estes separados de 0,45 m 

entre plantas e de 1 m entre linhas. As micro estações meteorológicas desenvolvidas foram instaladas nos vasos 1, 2, 

3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19 – na figura denotada por E1, E2, E3 e etc. – e uma foi instalada ao lado da estação da 

Campbell Scientific. Os dados das estações eram enviados via protocolo ZigBee para o servidor e através deste, era 

possível visualizar todos os dados pela internet. 

 

 

Figura 22 – Esquema da disposição do experimento realizado. Em azul escuro o reservatório de água de 1.000 L, 
azul claro a motobomba de irrigação, em vermelho o filtro de tela, em rosa a estação meteorológica da 
Campbell Scientific, em laranja os lisímetros de pesagem, em verde os vasos contendo plantas de pimentão, em 
amarelo os vasos contendo a grama batatais e em roxo o servidor da irrigação. 

                                                      
6
 https://www.cpa.unicamp.br/outras-informacoes/clima_muni_436.html - Acessado em 10/05/2018. 



63 

A estação meteorológica automática salva os dados a um intervalo de 15 minutos. As variáveis salvas no 

datalogger (CR23X-Campbell Scientific) são: radiação global, temperatura do ar, UR, pressão de vapor para a 

saturação, pressão de vapor atual, velocidade e direção do vento, através dos sensores de umidade relativa e 

temperatura do ar (HMP45C-L), do piranômetro de silício (CM3) e do anemômetro de 3 copos (014A-L), todos da 

Campbell Scientific. 

 

3.1. Análise do solo e da água 

O solo utilizado no experimento é classificado como Latossolo Vermelho-Amarelo (Lumbreras et al., 

2013). Ele foi inicialmente seco ao ar, destorroado e peneirado manualmente, com peneira de malha de 3 mm. 

Amostras deformadas foram retiradas e enviadas ao Laboratório de Física dos Solos e para o Laboratório de Análises 

Totais, ambos da ESALQ/USP. No primeiro, foi realizada a caracterização físico-hídrica (Tabela 10) e no segundo a 

caracterização química (Tabela 11). 

 

Tabela 10 - Caracterização físico-hídrica do Latossolo Vermelho-Amarelo da região de Piracicaba - SP. 

Camada 
(cm) 

CC(1) PMP(2) CAD(3) 

(mm) 

Ds(4) Dp(5) PT(6) 
(%) 

Granulometria 

Areia Silte Argila 

cm3 cm-3 g cm-3 % 

0-20 0,226 0,104 24,4 1,48 2,65 44,7 75,1 7,8 17,1 

20-40 0,234 0,109 25 1,49 2,65 46,9 74,5 8,6 17 

Parâmetros da Eq. De Van Genuchten 

Camada (cm) 
θs 

(m3m-3) 
θr 

(m3m-3) 
α 

 (kPa-1) 
n m 

0-20 0,4736 0,0928 0,0817 1,4918 0,329669 

20-40 0,4737 0,0998 0,0657 1,5326 0,347514 

(1) Umidade à capacidade de campo (2) Umidade ao ponto de murcha permanente (3) Capacidade de Água 
Disponível (4) Densidade aparente (5) Densidade de partículas (6) Porosidade total 

 

Tabela 11 - Caracterização química do Latossolo Vermelho-Amarelo da região de Piracicaba - SP. 

Trocáveis 

pH M.O(1) S P K Ca Mg Al H+Al SB(2) CTC(3) V(4) m 

(CaCl2) g dm-3 mg dm-3 -----------------mmolc dm-3------------ ------%----- 

5,2 9 5 3 2 11 7 0 16 18,4 34,4 53 5 

Solúveis 

pH CE NO3-  K+  Ca2+  Mg2+ SO4
-2 Na+  

(pasta) dS m-1 ------------------------------------mmolc L-1---------------------- 

5,87 0,34 1,48 0,13 0,75 0,48 0,41 0,66 

(1) Matéria orgânica; (2) Soma de bases trocáveis; (3) Capacidade de troca de cátions; (4) Saturação da por bases. 

 

Após a obtenção dos resultados da análise química, a calagem do solo foi realizada para elevar a saturação 

das bases a 80%, utilizando calcário dolomítico com PRNT de 90%, conforme recomendado por Trani (2014). 

Também foi garantido uma disponibilidade inicial de fósforo e potássio de 48 e 115 mg dm-3 (Carrijo et al., 2004), 

através da adição de NPK 5-15-45. Como recomendado por Trani (2014), foi aplicado 0,5 Kg m-2 de húmus de 

minhoca, juntamente com os demais componentes para a correção da fertilidade do solo. 
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A água proveniente do sistema de captação de água pluvial também foi analisada quanto a sua 

eletrocondutividade, pH e concentração de sais – sódio, nitrato e potássio. A média dos valores das amostras 

encontra-se na Tabela 12, que de acordo com de Almeida (2010), são ótimos valores para água de irrigação. 

 

Tabela 12 - Média da análise química da água pluvial utilizada no experimento. 

CE 
pH 

Sódio Potássio Nitrato 

µScm-1 ppm 

42,63 6,08 4,9 1,0 4,2 

 

3.2. Sistema de irrigação 

O sistema de irrigação adotado foi de gotejamento com emissores autocompensantes e anti drenante – 

modelo Click Tif HD da NaanDanJain – com vazão nominal de 4 L h-1. As linhas laterais eram mangueiras de 

polietileno – modelo PELBD DN016 PN30 da Amanco – em que uma linha lateral foi montada por vaso e cada 

linha lateral era acoplada à linha principal através de uma eletroválvula. Assim, o tempo de irrigação para cada vaso 

podia ser controlado de forma independente. Por sua vez, a linha principal foi elaborada com tubulação de 

policloreto de vinila (PVC) de diâmetro nominal de 1”. 

O sistema ainda possuía uma motobomba – modelo C 500 N da Hydrobloc, 0,5CV, 3450 rpm, 22,5 mca 

– um sistema de acionamento de motobomba eletrônico, um filtro de tela, um manômetro do tipo Bourdon, um 

reservatório de água principal de 1000 L, interno à casa de vegetação e outro reservatório de água, externo à estufa 

com sistema de captação de água pluvial. O reservatório principal é acoplado ao reservatório de água potável do 

departamento de Engenharia de Biossistemas que, quando a água captada era insuficiente para a irrigação, a água 

potável abastecia o reservatório principal. A pressão de serviço adotada para o sistema de irrigação foi de 0,2 MPa. 

Antes do início do experimento, o sistema de irrigação foi submetido a um teste de desempenho 

hidráulico em que foram determinados o coeficiente de uniformidade de Christiansen (CUC) (Christiansen, 1942), o 

coeficiente de uniformidade estatístico (CUE) (Wilcox & Swailes, 1947), o coeficiente de uniformidade de 

distribuição (CUD) que, citado por Solomon (1984), Dabbous (1962) credita ao Serviço de Conservação do Solo dos 

EUA e o coeficiente de uniformidade de Hart (CUH) (Hart, 1961). 

Na a coleta das amostras para a avaliação do desempenho hidráulico, uma sub-rotina no programa do 

servidor de irrigação foi criada em que, ao pressionar o botão de início, o servidor pressurizava o sistema de irrigação 

e a partir da estabilização da pressão na linha principal, as eletroválvulas eram acionadas e assim permaneciam por 

um minuto, quando todas eram desligadas. O erro temporal entre ligar a primeira e a última eletroválvula, desligá-las, 

bem como na contagem de um minuto foi menor do que um microsegundo (1 µs). 

Para cada gotejador, foram coletadas dez amostras que eram pesadas na balança de precisão do 

laboratório de Física de Solos da ESALQ/USP. A Figura 23 apresenta a vazão de cada gotejador em cada uma das 

coletas realizadas. A vazão foi calculada através da Equação 63. 
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Figura 23 - Vazão medida dos gotejadores durante a coleta das amostras para a caracterização do desempenho 
hídrico do sistema de irrigação montado. 

 
𝑞𝑖

𝑔
=  𝑚𝑖

𝑔 60

1000
𝑡𝑖  Equação 63 

Sendo: 

𝑞𝑖
𝑔

 – Vazão do gotejador g na coleta i (L h-1) 

𝑚𝑖
𝑔

 – Massa coletada no gotejador g na coleta i (g) 

𝑡𝑖 – Tempo em que a eletroválvula do gotejador i permaneceu ligada (min) 

A Tabela 13 apresenta do desempenho hídrico individualizado para cada gotejador e totalizado para o 

sistema. Os coeficientes avaliados foram o CUC, CUE, CUH e CUD. 

 
Tabela 13 - Desempenho hídrico do sistema de irrigação montado no experimento - CUC, CUE, CUH e CUD, 
totalizado para o sistema. 

CUC CUE CUH CUD 

0,979 0,974 0,979 0,964 

 

 

3.3. Monitoramento d’água no solo 

O conteúdo de água no solo foi monitorado semanalmente com o auxílio do equipamento FieldScout 

TDR100 e a cada quinze minutos através dos sensores desenvolvidos. O equipamento de TDR foi previamente 

calibrado através do método gravimétrico, em que foram colhidas 10 amostras para a situação de molhamento e 

outras 10 amostras para o secamento (Figura 24). Após a calibração do equipamento, calibraram-se os sensores 
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desenvolvidos através do FieldScout TDR 100, em que 20 pontos foram colhidos no molhamento e outros 20 no 

secamento (Figura 25). 

 

 

Figura 24 - Curva de correlação entre as medidas do sensor padrão (FieldScout TDR 100) e a umidade 
gravimétrica. Dez pontos foram colhidos na situação de molhamento do solo e outros dez pontos na situação de 
secamento. 

 

 

Figura 25 - Curva de correlação entre as medidas do sensor FieldScout TDR 100 e a resposta do sensor capacitivo 
desenvolvido. Vinte pontos foram colhidos durante o molhamento do solo e outros vinte pontos durante o 
secamento. 

 
No início do experimento, o conteúdo de água no solo também era monitorado através de lisímetros de 

pesagem com resolução de 0,5 gramas. Porém, no decorrer do desenvolvimento da planta, ela teve de ser tutorada 

através de fitilhos plásticos que eram presos nos vasos e na estrutura da estufa, isto inviabilizou a utilização destas 

medidas para a análise dos resultados. 

 

3.4. Manejo da irrigação 

O sistema nutricional adotado foi o de fertirrigação de acordo com as recomendações de Trani et al. 

(2011) (Tabela 5) e de Goto & Rossi (1997) (Tabela 7 e Tabela 8). Os tratamentos de lâminas de irrigação foram de 

100% da ETc para todas as plantas. Porém, aquelas que possuíam uma micro estação em seu vaso, a ET0 era 

determinada pela micro estação. Para determinar a lâmina a ser aplicada, a partir da ET0, um fator de correção (Kcorr) 

era calculado através da fusão dos dados meteorológicos com os dados da umidade do solo. Este fator difere do 

coeficiente da cultura (Kc) por englobar outras variáveis além daquelas correlacionadas aos estágios fenológicos da 

cultura; variáveis como diferenças de vazão entre emissores, doenças das plantas, variações microclimáticas e etc. 

Sendo assim, cada planta que possuía uma micro estação era irrigada com a lâmina calculada por sua micro estação. 

Os procedimentos para o cálculo do Kcorr são descritos no próximo subcapítulo. 
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Para a irrigação diária, os cálculos da ET0 para as plantas que não possuíam uma micro estação acoplada, 

foram realizados como descrito no capítulo 2.3 com o Kc dual como descrito no capítulo 2.4 e com os dados da 

estação meteorológica da Campbell Scientific. 

Como a estação meteorológica comercial possuía um servidor acoplado ao seu datalogger, diariamente às 

00:01 os dados do dia anterior eram colhidos. Após a determinação da ETc do dia anterior, o tempo de irrigação era 

determinado, através da Equação 64, e este valor era enviado ao servidor da irrigação que dividia a lâmina diária de 

todas as plantas em duas parcelas iguais, a primeira era aplicada às 08:00 e a segunda às 14:00. Caso houvesse uma 

falha no envio dos dados, um aviso de advertência era gerado e às 15:00 uma lâmina de segurança era aplicada. Essa 

lâmina era correspondente a uma irrigação de 15 minutos, aproximadamente 60% da lâmina média para a planta 

plenamente desenvolvida no verão e cerca de 100% da lâmina média para o inverno. 

𝑇𝑖𝑟𝑟 =  
𝐸𝑇𝑐𝐴

𝑞𝑚𝐶𝑈𝐶
  Equação 64 

Sendo: 

Tirr – Tempo de irrigação (min) 

A – Área de espaçamento (0,45 m2) 

qm – Vazão média dos gotejadores (L min-1) 

CUC – Coeficiente de uniformidade de Christiansen 

Como o sistema de irrigação desenvolvido funciona de forma autônoma, um fator de segurança foi 

imposto às lâminas calculadas pelas micro estações em que, ela não poderia ser maior de que 10% da lâmina 

calculada pela estação comercial e nem 10% menor, caso isso ocorresse o valor de 1,1 ou 0,9 da lâmina da estação 

comercial era aplicado. 

 

3.5. Fator de correção (Kcorr) 

A umidade do solo é calculada através da razão entre o volume de água contido em um determinado 

volume de solo (Equação 65). Por sua vez, a evapotranspiração da cultura (ETc) nos diz qual volume de água foi 

perdido para a atmosfera em uma determinada área. Como exemplo, consideremos um cultivo com sistema radicular 

com profundidade de 1 m, uma área de 1 m2, uma ETc de 3mm e uma umidade inicial de 20%. Isso significa que 3 L 

de água foram transferidos do solo para a atmosfera. Portanto, a nova umidade do solo será de 19,7% (Equação 66). 

𝜃 =  
𝑉á𝑔𝑢𝑎

𝑉𝑠𝑜𝑙𝑜
     Equação 65 

𝜃0 =  
𝑉á𝑔𝑢𝑎

𝑉𝑠𝑜𝑙𝑜
=  

200𝐿

1000𝐿
  𝜃1 =  

200𝐿−3𝐿

1000𝐿
= 19,7% Equação 66 

Se o sistema de irrigação já estiver caracterizado, determinado o coeficiente de uniformidade (CUC) e a 

vazão dos emissores, já se tem a relação da ETc com o tempo de irrigação. Continuando o exemplo, será considerado 

como CUC o valor de 0,85 e a vazão de 4 Lh-1. Assim, para o caso acima, o sistema deverá permanecer ligado 

durante 52,94 minutos, para repor os 3L de água. A ilustração gráfica da situação é apresentada na Figura 26. 
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Figura 26 - Correlação entre a evapotranspiração, umidade do solo e o tempo de irrigação. Para o caso, uma ETc 
de 3mm equivale a uma redução de 0,3% do conteúdo de água no solo e para a reposição, uma irrigação de 
52,94 min deve ser aplicada. 

 

Considerando que um emissor teve um entupimento e seu fluxo foi reduzido à metade e que a ETc foi 

novamente de 3mm. O cenário representado na Figura 27 se coloca. Nele, o novo tempo de irrigação deve ser o 

dobro do exemplo anterior. Este valor é calculado através da semelhança de triângulos da figura abaixo (Equação 

67). 

 

 

Figura 27 - Correlação entre a evapotranspiração, umidade do solo e o tempo de irrigação para o caso do 
entupimento. Uma ETc de 3mm, equivale a uma redução de 0,3% do conteúdo de água no solo e para a 
reposição, uma irrigação de 105,8 min deve ser aplicada. 

 
𝜃0−𝜃1

𝑡𝑑𝑒𝑣𝑖𝑑𝑜
=  

𝜃2−𝜃1

52,94
→  𝑡𝑑𝑒𝑣𝑖𝑑𝑜 =

(𝜃0−𝜃1)52,94

𝜃2−𝜃1
  Equação 67 

Como o valor de θ0 é a umidade do dia anterior, θ1 é calculado através de θ0 subtraído o volume de água 

perdido pela ETc e θ2 é o valor da umidade no dia da aplicação da lâmina correspondente a uma irrigação de 52,94 

minutos, pode-se corrigir o valor da lâmina a ser aplicada no dia seguinte através da Equação 68. 

𝑡𝑑𝑒𝑣𝑖𝑑𝑜 =
(𝜃0−𝜃1)𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

𝜃2−𝜃1
=  𝐾𝑐𝑜𝑟𝑟𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜  Equação 68 

Este procedimento é realizado cotidianamente e consegue englobar o coeficiente da cultura (Kc), a 

heterogeneidade dos emissores, mudanças fisiológicas da planta entre outros. 
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3.6. Condução do experimento 

As sementes da Isla do pimentão vermelho cv. All Big foram semeadas em 15/12/2017 em duas 

sementeiras plásticas de 32 células de 187,5 ml a 0,5 cm de profundidade no substrato vegetal de fibra de coco. A 

irrigação era realizada três vezes ao dia até que a livre drenagem se iniciava e até as plântulas atingissem 8 a 10 cm de 

altura. 

No dia 24/01/2018, as melhores mudas foram selecionadas e transplantadas para vasos de 35 cm X 29 

cm X 35 cm, sendo diâmetro superior, diâmetro inferior e altura. Os vasos foram previamente preparados com uma 

camada de pedra brita Nº 2, manta geotêxtil e com o solo previamente corrigido. 

Aos 44 DAT as plantas começaram a ser tutoradas em V e aos 58 DAT iniciou-se a remoção das folhas e 

flores que se desenvolviam abaixo da primeira bifurcação do caule. Diariamente fotos das plantas eram realizadas, 

através de uma câmera com posição fixa. Com uma trena métrica fixa, pode-se avaliar o crescimento das plantas de 

forma diária (Figura 28). 

 

 

Figura 28 - Altura média das plantas de pimentão. O tamanho das plantas foi determinado através da inspeção 
de fotografias que foram tiradas diariamente. 

 

O controle fitossanitário foi realizado com armadilhas adesivas, tanto amarelas quanto azuis e quando 

houve necessidade, pela aplicação de Abamectim nos dias 09/03/2018 e 24/03/2018 e de Dactil no dia 09/04/2018. 

O sistema de manejo desenvolvido começou a coletar os dados meteorológicos para seu treinamento no 

dia 07/03/2017. Porém, devido ao incorreto posicionamento do sensor de radiação solar - ele foi encoberto pela 

planta – ele teve que ser reposicionado, o que aconteceu no dia 01/04/2018. 

Devido ao encobrimento gradual do sensor de radiação, os dados previamente coletados tiveram de ser 

descartados. Assim, os dados de 01/04/2018 até o dia 23/04/2018 foram coletados para o treinamento. Porém, 

devido ao pequeno volume de dados, o treinamento deu-se com os dados coletados e com dados simulados. 

Para a criação dos dados simulados, a correlação linear entre os dados da estação da Campbell Scientific 

com os dados de cada micro estação foi realizada. Os dados simulados foram do dia 25/01/2018 a 23/04/2018. 
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Após, o treinamento do sistema inteligente era realizado a cada 14 dias até o dia 28/05/2018, data do último 

treinamento. 

A partir do dia 27/04/2018 as colheitas foram realizadas semanalmente e os frutos foram qualificados de 

acordo com seu peso e volume médio, que era calculado através da altura e da média do diâmetro superior, médio e 

inferior do fruto. As medidas foram realizadas com um paquímetro e repetidas por três vezes, sendo que o valor 

médio das três medidas era o anotado como o valor da variável. 

Mesmo as plantas terem entrado em senescência e sua produção comercial não ser mais vantajosa, o 

experimentou deu-se até o dia 31/07/2018. Pois, o intuito era avaliar a capacidade de um sistema de manejo de 

irrigação de baixo custo. 

 

3.7. Treinamento da RNA 

Dois tipos de treinamento foram realizados, o primeiro tinha como dados de entrada a temperatura e 

umidade média do ar e a radiação solar média, para o dia e como dado de saída o valor da ET0 diária, calculada 

através da Equação 13. O outro treinamento, realizado nas estações 9 e 19 teve como dados o valor médio horário 

das variáveis de temperatura e umidade do ar, radiação solar e temperatura do solo, a saída da rede era a ET0 horária, 

calculada pela Equação 14. No primeiro treinamento os dados coletados e os simulados foram utilizados enquanto 

que no segundo, apenas os dados coletados foram empregados. 

A diferenciação nos métodos de cálculo da ET0 – diária e horária – deu-se por dois motivos. Um foi o 

fato do sensor de radiação solar da estação 19 estar danificado e o outro foi o mau funcionamento do rádio da 

estação 9, que não transmitia todos os dados ao servidor. A Figura 29 mostra a diferença entre o sensor de radiação 

da estação 19 e o sensor de radiação da estação 13. A linha azul representa a resposta do sensor da MEM 19 e a linha 

vermelha a resposta do sensor de radiação da estação da Campbell Scientific. 

 

 

Figura 29 - Diferença entre o sensor de radiação solar da estação meteorológica número 19 (direita) e da micro 
estação meteorológica 13 (esquerda). A linha azul representa a radiação solar estimada pela MEM e a linha 
vermelha a radiação solar estimada pela estação da Campbell Scientific. 

 

3.8. Análise Estatística 

Os dados foram analisados com relação ao seu: coeficiente de determinação (Equação 69), que expressa 

qual é a porcentagem dos dados colhidos que podem ser explicados pelo modelo; desvio padrão (Equação 70), que 

exprime a dispersão dos dados coletados com relação ao modelo; erro absoluto médio (Equação 71), que visa 
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quantificar a magnitude do erro médio; erro quadrático médio (Equação 72), que explicita a variância dos resíduos do 

modelo e fator de proporção (Equação 73), que diz qual é a superestimação ou subestimação média do modelo. 

𝑅2 =  
∑(𝑥�̂�−�̅�)2

∑(𝑥𝑖−�̅�)2   Equação 69 

𝜎 =  √
∑(𝑥𝑖−�̅�)2

𝑛
   Equação 70 

𝐸𝐴𝑀 =  
1

𝑛
 ∑|𝑥𝑖 − 𝑥�̂�|   Equação 71 

𝐸𝑄𝑀 =  √
1

𝑛
 ∑(𝑥𝑖 − 𝑥�̂�)

2   Equação 72 

𝐹𝑝 =  
𝑥

�̅�
    Equação 73 

Sendo: 

R2 – Coeficiente de determinação 

xî – Valor predito pelo modelo para a amostra i 

x̅ – Valor médio das amostras 

xi – Dado observado na amostra i 

σ – Desvia padrão 

n – Tamanho da população de análise 

EAM – Erro absoluto médio 

EQM – Erro quadrático médio 

Fp – Fator de proporção 

x̂ – Valor médio predito 

Os modelos de correlação linear simples tiveram sua significância mensurada através do teste de hipóteses 

com o Teste F. Neste teste, a hipótese nula (H0) implica que não há correlação entre a variável dependente e a 

variável independente. Para se rejeitar H0, o valor observado de F deve ser maior que o valor-P e, o valor-P deve ser 

menor que a significância do teste (α = 0,05). 

Para modelo de mais de duas repetições, os dados foram submetidos ao teste de Tukey com o auxílio do 

software livre de estatística Past7. 

  

                                                      
7
 https://folk.uio.no/ohammer/past/ 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Simulações 

Tanto para a RNA quanto para o ANFIS, verificou-se que com o aumento da amplitude do ruído aleatório 

variante no tempo inserido nos dados provenientes da estação automática do LEB/ESALQ/USP, o desempenho 

dos SI diminuiu, tanto o coeficiente de determinação (R2) diminuiu quanto o erro absoluto médio (EAM) e o erro 

quadrático médio (EQM) aumentaram. A Tabela 14 apresenta o resumo do desempenho dos SI em determinar a 

ET0 com apenas os dados de radiação, temperatura e umidade do ar, conforme a amplitude do ruído inserido 

aumentava. 

 

Tabela 14 - Resumo dos dados estatísticos para o desempenho dos SI em comparação com a ET0 calculada 
através do método de Penman-Monteith FAO-56 (Allen et al., 1998), com nível de confiança de 95%. As variáveis 
meteorológicas utilizadas foram temperatura e umidade do ar e radiação solar. Não foi utilizado o dado de 
velocidade do vento. 

SI E.A.* R2 EAM EQM SI E.A.* R2 EAM EQM 

RNA 

0% 0,99 0,07 0,09 

ANFIS 

0% 0,99 0,08 0,10 

1% 0,99 0,09 0,12 1% 0,99 0,10 0,13 

3% 0,97 0,18 0,22 3% 0,97 0,19 0,23 

5% 0,93 0,27 0,33 5% 0,90 0,31 0,41 

7% 0,88 0,37 0,45 7% 0,87 0,37 0,46 

10% 0,80 0,47 0,57 10% 0,72 0,54 0,68 

20% 0,54 0,70 0,88 20% 0,47 0,74 0,93 

40% 0,22 0,92 1,13 40% 0,27 0,89 1,10 

80% 0,10 0,98 1,21 80% 0,00 1,04 2,18 

* E.A. – Erro Aleatório 

 

Ao comparar os trabalhos de Trajkovic (2005) com o desempenho dos dois SI deste trabalho, somente 

quanto aos erros (EAM e EQM) e quando o ruído aleatório inserido foi de 0%, verifica-se que os SI desenvolvidos 

neste trabalho melhor estimaram a ET0 PM FAO-56 do que os métodos calibrados e baseados em temperatura de 

Penman-Monteith (Allen et al. 1998), Hargreaves (Hargreaves & Samani, 1985), Thornthwaite (Thornthwaite, 1948) 

e a RNA de base radial desenvolvida por Trajkovic. Ressalta-se que o conjunto de dados meteorológicos é diferente, 

assim como, a região de aplicação e o volume de dados utilizados no treinamento. O mesmo acontece quando se 

compara os erros obtidos no trabalho de Kumar et al. (2002). 

Assim como verificado no trabalho de Kişi (2006), constatou-se que ao diminuir o número das variáveis 

meteorológicas utilizadas para a estimava da ET0, via RNA, o desempenho do sistema tende a diminuir. A Tabela 15 

apresenta os principais dados estatísticos do desempenho da RNA desenvolvida neste trabalho, conforme as 

variáveis meteorológicas eram suprimidas de sua entrada. Para cada uma das situações a rede era novamente treinada. 

Assim, foi realizado um treinamento e uma avaliação com todos os dados meteorológicos e para a situação em que a 

velocidade do vento foi suprimida, outro treinamento e outra avaliação foram realizados e assim consequentemente. 

O desempenho do ANFIS foi similar ao da RNA. 

Novamente, ao avaliar os erros do sistema e o coeficiente de determinação entre o modelo desenvolvido 

neste trabalho com o modelo desenvolvido no trabalho de Kişi (2006), verifica-se que o modelo aqui gerado melhor 
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estimou a ET0 PM FAO-56. Entretanto, como os dados meteorológicos e a base de treinamento são diferentes, não 

se pode dizer que um modelo é melhor do que o outro. 

 

Tabela 15 - Resumo dos dados estatísticos para o desempenho da RNA em comparação com a ET0 calculada 
através do método de Penman-Monteith FAO-56 (Allen et al., 1998), com nível de confiança de 95%, conforme 
as variáveis meteorológicas eram suprimidas da entrada da RNA. 

Variáveis R2 EAM EQM 

Rad. + Temp. + UR + U2 1,00 0,04 0,05 

Rad. + Temp. + UR 0,99 0,07 0,09 

Rad. + Temp. 0,97 0,20 0,25 

Rad. 0,96 0,26 0,32 

 

Como estatisticamente o desempenho dos dois SI foi o mesmo e os cálculos envolvidos no 

funcionamento das RNA são mais simples (Binfet & Wilamowski, 2001), optou-se por implementar a RNA no 

microcontrolador utilizado nas micro estações. 

Na execução de uma RNA de três variáveis de entrada, cinco neurônios na camada escondida, com 

função de ativação sigmoide e um neurônio na camada de saída, têm-se vinte multiplicações – três variáveis mais um 

limiar de ativação e cinco neurônios – vinte somas e cinco funções transcendentais na primeira camada, cinco 

multiplicações, cinco somas e uma função linear na camada de saída, totalizando vinte e seis multiplicações, vinte e 

seis somas e cinco funções transcendentais. Por sua vez, um ANFIS com três variáveis de entrada, cinco variáveis 

linguísticas, funções de pertinência do tipo gaussiana e uma saída, terá de resolver ao menos 125 funções 

transcendentes. A resolução de um ANFIS pode ser otimizada para não necessitar resolver todas as regras da base de 

conhecimento (Siarry & Guely, 1998; Binfet & Wilamowski, 2001), porém, o número de resoluções de funções 

transcendentais continuará sendo maior do que da RNA. 

 

4.2. Rede de Micro Estações Meteorológicas 

Verificada a habilidade dos Sistemas Inteligentes em estimar a evapotranspiração de referência, a partir de 

dados meteorológicos ruidosos, passou-se ao desenvolvimento do hardware necessário para a confecção da rede de 

micro estações meteorológicas. Como um dos objetivos deste trabalho é o de desenvolver e implementar um sistema 

de baixo custo, será discutido nesta sessão os valores para a construção do sistema. 

Na Tabela 16 são exibidos os valores de aquisição dos componentes que constituem as MEM. O 

levantamento de preços foi realizado através de um distribuidor mundial de componentes eletrônicos, a Digi-Key 

Electronics, em que, inicialmente, foi encontrado o elemento que atendia as especificações do projeto e 

posteriormente, foi encontrado o componente que poderia ser adquirido unitariamente. Isso, devido ao fato que, 

para componentes que são comprados em grandes quantidades – 100, 1.000, 5.000 e etc. – os valores reduzem-se 

significativamente. Portanto, se a produção destas MEM for planejada em grandes quantidades, os custos de 

fabricação se reduzirão consideravelmente. 

O custo para montar um servidor de irrigação é de U$ 262,81 (Tabela 17), já incluso todos os periféricos 

como fonte de alimentação, painel touchscreen, rádio e etc. O limite de MEM que cada servidor pode atender não está 

determinado, porém, acredita-se que o limitante será o poder de processamento da Raspberry Pi ao ter que processar 

simultaneamente um volume de dados grande. Contudo, estima-se que o número de MEM que possam ser atendidas 

por um único servidor encontra-se na ordem de centenas. 
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Tabela 16 - Custo em componentes para a fabricação de uma MEM. Os valores foram obtidos através do site da 
Digi-Key Electronics, para o componente que atendia os critérios de projeto e cuja quantidade mínima para se 
comprar era de uma unidade. 

Componente Quantidade Valor unitário (U$) Total (U$) 

Resistores 10 0,15 1,50 
Capacitores 26 0,11 2,82 
Indutores 1 0,20 0,20 

Bateria 1 3,72 3,72 
Oscilador 1 0,33 0,33 
Diodos 2 0,14 0,28 

Conectores 4 0,30 1,20 
Microcontrolador 1 4,91 4,91 

Amp. Op. 1 1,67 1,67 

Reg. Tensão 2 1,31 2,61 
Rádio 1 19,00 19,00 

Sensor de Temperatura 2 5,83 11,76 
Painel solar 1 6,00 6,00 

Sens. De Luminosidade 1 1,12 1,12 
PCI 3 4,87 14,61 

Total 71,63 

 

Tabela 17 - Custo em componentes para a fabricação de 1 servidor de irrigação. Os valores foram obtidos 
através do site da Digi-Key Electronics, para o componente que atendia os critérios de projeto e cuja quantidade 
mínima para se comprar era de 1 unidade. 

Componente Quantidade Valor unitário (U$) Total (U$) 

Raspberry Pi 3 B+ 1 40,00 40,00 
Câmera 1 29,90 29,90 

Cabo p/ câmera 1 3,95 3,95 
Cartão de memória 1 48,64 48,64 

TouchScreen 7” 1 79,00 79,00 
Invólucro p/ Touch 1 17,00 17,00 
Invólucro p/ Câmera 1 2,95 2,95 

Invólucro p/ Raspberry 1 8,00 8,00 
Fonte 1 14,37 14,37 
Rádio 1 19,00 19,00 

Total 262,81 

 

Através da Tabela 16 e Tabela 17, verifica-se que o custo de fabricação de uma unidade da MEM, 

juntamente com um servidor de irrigação, encontra-se abaixo da faixa de US$ 400,00 que, em meados de outubro de 

2018, equivalia a cerca de R$ 1.600,00. Na mesma época, foi orçada a aquisição de estações meteorológicas no 

mercado brasileiro, os valores obtidos encontravam-se na faixa de R$ 30.000,00 a R$ 60.000,00, dependendo do 

fabricante a da precisão do equipamento. Assim, o valor de confecção do sistema de irrigação desenvolvido neste 

trabalho é cerca de 20 a 40 vezes menor do que o de aquisição de um sistema comercial. No trabalho desenvolvido 

por Gunawardena et al. (2018), em que eles desenvolveram e testaram um sistema de baixo custo para o 

monitoramento ambiental, o custo para a confecção do sistema por eles utilizado foi de uma ordem de grandeza 

menor do que o custo para aquisição de um sistema comercial, o que é condizente com os valores obtidos no 

desenvolvimento deste trabalho. 
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4.3. Treinamento da micro estação meteorológica 

Estando desenvolvido o equipamento necessário para testar a rede de micro estações meteorológicas no 

manejo de irrigação do pimentão, treinou-se as RNA embarcadas nas MEM para determinar a ET0 a partir dos dados 

meteorológicos provenientes de seus sensores. O treinamento das MEM foi realizado com o auxílio do software 

MatLab. As RNA embarcadas possuíam como entradas os dados dos sensores de temperatura e umidade do ar e de 

radiação, cinco eram os neurônios na camada escondida, com função de ativação sigmoide e foram treinadas com o 

método de Levenberg-Marquardt (Moré, 1978). 

O conjunto de treinamento da RNA variou de 150 pontos a 182 pontos. Pois, correções de hardware e 

software de algumas estações tiveram de ser realizadas ao longo do experimento. Assim, apresenta-se na imagem 

superior da Figura 30 a média da evapotranspiração de referência estimada pelas MEM, bem como, o desvio padrão 

de cada ponto para os dados de treinamento e na inferior é apresentada a curva de correlação entre a ET0 real e a 

estimada. Estas imagens representam os dados de todas as estações que foram treinadas para estimar a 

evapotranspiração diária. 

 

 

Figura 30 – Média da evapotranspiração de referência estimada pelas micro estações meteorológicas e o desvio 
padrão para cada dia de treinamento na imagem superior e na imagem inferior mostra-se a curva de correlação 
entre a evapotranspiração real e a evapotranspiração estimada pela RNA da micro estações meteorológicas. 

 

Na Tabela 18 são apresentados os principais parâmetros estatísticos utilizados para verificar a aderência 

do modelo gerado através das RNA com a ET0 calculada com os dados da estação meteorológica comercial e a 

equação de PM FAO-56. Nos dados apresentados sob a coluna ‘Padrão’ a média das observações foi a média dos 
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dados das MEM, enquanto que, naqueles sob a coluna ‘Campbell’, a média para os dados foi considerado a média 

dos dados provenientes da estação meteorológica da Campbell Scientific. 

Como pode se observar através dos valores de F o do valor-P, os modelos gerados servem para estimar a 

evapotranspiração de referência, pois, os testes foram realizados com coeficiente de significação de 5% (α = 0,05). 

 

Tabela 18 - Resumo dos principais parâmetros estatísticos utilizados para a verificação da aderência do modelo 
gerado (RNA) com os dados de evapotranspiração de referência calculado com os dados meteorológicos 
provenientes da estação da Campbell e com a equação de PM FAO-56 para os dados de treinamento. 

Diário 

 
Padrão Campbell F* Valor-P 

�̅� 0,036 0,043 2639,231 5,78 10-98 

EAM 0,084 a b 

EQM 0,180 1,023 -0,060 

R2 0,946 
𝑦 = 𝑎 𝑥 + 𝑏 

Fp** 0,996 

Horário 

 
Campbell F* Valor-P 

�̅� 0,205 409,163 9,986 10-26 

EAM 0,185 a b 

EQM 0,205 0,935 0,211 

R2 0,891 
𝑦 = 𝑎 𝑥 + 𝑏 

Fp** 1,045 

*Para um nível de significância de 5%  
** Fator de proporção entre as médias do modelo e as médias reais 

σ̅ – Desvio padrão médio 
EAM –Erro Absoluto Médio 
EQM – Erro Quadrático Médio 

 
Ainda verifica-se na tabela acima que os erros tendem a aumentar do modelo diário para o modelo 

horário. Fato explicável puramente pela qualidade dos dados utilizados - um sensor danificado e dados faltantes – 

não tendo qualquer relação com o método de estimativa da ET0. 

Avaliando-se o EAM e o EQM do treinamento da RNA embarcada nas MEM, contra o treinamento da 

RNA inicialmente simulada (Tabela 19), verifica-se que o conjunto de ruídos e falhas ocorridas durante o 

treinamento das MEM equivaleu a um ruído simulado da ordem de 1 a 3%. Porém, ao analisar o R2, verifica-se que 

as perturbações nos sinais das MEM equivaleram a um ruído da ordem de 3 a 5%. 

 

Tabela 19 - Resumo dos dados estatísticos para o desempenho da RNA utilizada nas simulações iniciais em 
comparação com a ET0 calculada através do método de Penman-Monteith FAO-56 (Allen et al., 1998), com nível 
de confiança de 95%, na situação de treinamento. As variáveis meteorológicas utilizadas foram temperatura e 
umidade do ar e radiação solar. Não foi utilizada a velocidade do vento. 

SI E.A. R2 EAM EQM 

RNA 

0% 0.99 0.08 0.12 

1% 0.99 0.10 0.14 

3% 0.97 0.19 0.23 

5% 0.93 0.28 0.34 

7% 0.87 0.37 0.44 

10% 0.79 0.46 0.57 

20% 0.50 0.70 0.88 

40% 0.27 0.86 1.06 

80% 0.15 0.94 1.14 
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4.4. Evapotranspiração de referência 

A evapotranspiração de referência média para os dias de 25/01/2018 a 31/07/2018 foi de 2,39 mm para 

o cálculo diário e de 2,46 mm para o cálculo horário. Assim, os cálculos diários subestimaram a ET0 em cerca de 

2,8% da ET0 calculada de forma horária (Figura 31). Estes valores foram calculados com os dados da estação 

meteorológica da Campbell Scientific com a equação da FAO-56 PM. 

 

 

Figura 31 - Evapotranspiração de referência calculada com dados horários e com dados diários para os dias de 
25/01/2018 a 31/07/2018 para a casa de vegetação do INCT-EI/ESALQ/USP. 

 

Porém, ao analisar a regressão da evapotranspiração horária e diária, não se constata diferença estatística 

entre os dados, pois, ao realizar o teste de hipóteses em que a hipótese nula implica que as séries dos dados são 

independentes, obtém-se um valor-P de 4,27 10-215 e um valor de F de 36231 (Tabela 20). 

 

Tabela 20 - Principais parâmetros estatísticos da análise de regressão entre os valores da ET0 horária e diária. 

R2 0.9949 a b 

Valor-P 4,27 10-125 1,0414 -0,169 

F 36231,59 

𝑦 = 𝑎 𝑥 + 𝑏 F de significação 4,27 10-215 

Fp* 1,028 

* Fator de proporção 

 

4.4.1. Evapotranspiração de referência - MEM 

A Figura 32 apresenta a média da ET0 calculada pelas micro estações meteorológicas – linha azul – e 

através do método de PM FAO-56 com os dados da estação meteorológica da Campbell Scientific – linha vermelha 

– para os dias de 24/04/2018 a 31/07/2018. Percebe-se que o desvio padrão da ET0 estimada pelas MEM diminui 

até o dia 28/05/2018, data do último treinamento das RNA embarcadas nas MEM. 
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Figura 32 - Evapotranspiração diária do período de 24/04/2018 a 31/07/2018. A linha azul representa a média da 
ET0 calculada pelas micro estações meteorológicas e a linha vermelha a ET0 calculada com os dados da estação 
meteorológica da Campbell Scientific. 

 
Através da Figura 33 e da Figura 34, é possível visualizar a evolução do desempenho das MEM com o 

perpassar dos treinamentos. Verifica-se que o coeficiente de determinação do modelo de regressão linear passa de 

0,52 para 0,96 após o último treinamento. 

 

 
Figura 33 - Correlação entre a ET0 média calculada pelas micro estações meteorológicas e a ET0 calculada com os 
dados da estação da Campbell Scientific, para os dias de 24/04/2018 a 28/05/2018. 

 
Figura 34 - Correlação entre a ET0 média calculada pelas micro estações meteorológicas e a ET0 calculada com os 
dados da estação da Campbell Scientific, para os dias de 29/05/2018 a 31/07/2018. 
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Na Tabela 21 encontram-se os principais parâmetros estatísticos utilizados para a verificação da aderência 

do modelo gerado (RNA) com os dados de evapotranspiração de referência, calculado com os dados provenientes da 

estação da Campbell Scientific e com a equação de PM FAO-56 para o período de 24/04/2018 a 31/07/2018. Na 

porção superior da tabela, encontram-se os parâmetros para os dias 24/04/2018 a 28/05/2018, data do último 

treinamento da RNA. Na porção inferior, os mesmos dados são apresentados, porém, para o período de 29/05/2018 

a 31/07/2018. Enfatiza-se que após o último treinamento, o coeficiente de determinação foi de 0,968, a média 

absoluta do erro absoluto médio foi de 0,055 mm dia-1 e o erro quadrático médio foi de 0,063 mm dia-1. 

Analisando os resultados do trabalho de Landeras et al. (2008), verifica-se que a RNA deste trabalho 

obteve um desempenho de três a quatro vezes melhor. Pois, a rede neural do trabalho deles que obteve os menores 

erros, determinou a evapotranspiração de referência com um erro absoluto médio de 0,174 mm dia-1 e com um erro 

quadrático médio de 0,238 mm dia-1. 

 

Tabela 21 - Resumo dos principais parâmetros estatísticos utilizados para a verificação da aderência do modelo 
gerado (RNA) com os dados de evapotranspiração de referência calculado com os dados meteorológicos 
provenientes da estação da Campbell Scientific e com a equação de PM FAO-56 para o período de 24/04/2018 a 
31/07/2018. 

Treinamento (24/04 a 28/05) 

 
Padrão Campbell F* Valor-P 

�̅� 0,922 1,018 39,353 3,377 10-07 

EAM 0,090 a b 

EQM 0,124 0,789 0,593 

R2 0,529 
y = a x + b 

Fp** 1,019 

Execução (29/05 a 31/07) 

 
Padrão Campbell F* Valor-P 

�̅� 0,204 0,229 1772,641 1,018 10-45 

EAM 0,055 a b 

EQM 0,063 0,934 0,055 

R2 0,968 
y = a x + b 

Fp** 1.041 

*Para um nível de significância de 5%  
** Fator de proporção entre as médias do modelo e as médias reais 

σ̅ – Desvio padrão médio 
EAM –Erro Absoluto Médio 
EQM – Erro Quadrático Médio 

 

4.5. Variabilidade climática 

A variabilidade microclimática da casa de vegetação foi avaliada em intervalos de 15 minutos e 

diariamente quanto à temperatura do ambiente e à umidade relativa do ar. Esses dados foram fornecidos pelo sensor 

SHT-30ARP-B da Sensirion cujas características encontram-se listados na Tabela 22. Como comparativo, é colocado 

na mesma tabela as características do sensor HMP45C-L responsável pelas medições de temperatura e UR na estação 

da Campbell Scientific. 
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Tabela 22 - Especificações técnicas dos sensores de temperatura e umidade relativa do ar das MEM (SHT30-ARP-
B) e da estação da Campbell Scientific (HMP45C-L). 

 
Faixa de medição Precisão Resolução 

SHT30-ARP-B 
-40 ºC ~ 125 ºC ±0,3 ºC 0,015 ºC 

0 ~ 100 % UR ±3 %UR 0,01 % UR 

HMP45C-L 
-40 ºC ~60 ºC ±0,4 ºC * 

0,8 ~ 100 % UR ±3 %UR * 

* Não informado 

 
Para esta análise, foi utilizado o teste de Tukey com um intervalo de confiança de 5%, em que foram 

comparados os dados das micro estações meteorológicas 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17 e 19 e da estação meteorológica da 

Campbell Scientific. Devido aos problemas do rádio XBee da micro estação meteorológica de número 9, esta estação 

foi retirada da análise pois, caso ela fosse incluída, o número dos dados disponíveis reduzir-se-ia significativamente. 

As demais estações não foram incluídas devido ao momento posterior em que foram instaladas. 

Na Tabela 23 encontram-se o valor-P, acima da diagonal principal e a amplitude studentizada abaixo da 

diagonal principal, quando se comparou os dados de temperatura com um intervalo de 15 minutos. As células em 

destaque colorido representam os grupos que estatisticamente são diferentes entre si. Por sua vez, na Tabela 24, os 

mesmos dados são apresentados, porém quando o valor da UR foi utilizado nos testes. 

 

Tabela 23 – Resultado do teste de Tukey para os dados de temperatura a um intervalo de 15 minutos. As células 
destacadas apresentam o valor-P para as estações cujas médias diferem estatisticamente entre si. 

 
Campbell E1 E3 E5 E7 E11 E13 E15 E17 E19 

Campbell 
 

0,00999 2,43 10-08 2,43 10-08 2,43 10-08 2,43 10-08 2,43 10-08 2,43 10-08 2,84 10-07 0,7807 

E1 5,158 
 

0,004135 0,001496 2,43 10-08 2,44 10-08 3,65 10-08 2,58 10-08 0,472 0,6546 

E3 10,65 5,488 
 

1 0,007985 0,04765 0,3032 0,1523 0,7945 3,24 10-07 

E5 11 5,841 0,3534 
 

0,01944 0,09737 0,4651 0,2656 0,6328 9,01 10-08 

E7 15,89 10,73 5,244 4,891 
 

1 0,9602 0,9946 2,86 10-06 2,43 10-08 

E11 15,14 9,985 4,497 4,144 0,7469 
 

0,9992 1 4,64 10-05 2,43 10-08 

E13 14,09 8,935 3,448 3,094 1,797 1,05 
 

1 0,001436 2,43 10-08 

E15 14,54 9,384 3,896 3,543 1,348 0,6013 0,4484 
 

0,0003561 2,43 10-08 

E17 8,238 3,08 2,408 2,761 7,652 6,905 5,855 6,304 
 

0,001706 

E19 2,441 2,717 8,205 8,558 13,45 12,7 11,65 12,1 5,797 
 

 
Tabela 24 – Resultado do teste de Tukey para os dados de umidade relativa do ar a um intervalo de 15 minutos. 
As células destacadas apresentam o valor-P para as estações cujas médias diferem estatisticamente entre si. 

 
Campbell E1 E3 E5 E7 E11 E13 E15 E17 E19 

Campbell 
 

0,002516 0,9904 1 0,699 0,3126 0,1511 1 2,85 10-08 0,9994 

E1 5,664 
 

0,08649 0,0002826 0,4926 0,8567 0,9648 0,007254 2,43 10-08 9,90 10-05 

E3 1,458 4,206 
 

0,8788 0,9982 0,9304 0,7801 0,9991 2,43 10-08 0,7636 

E5 0,7109 6,375 2,169 
 

0,3511 0,09884 0,03711 0,9989 1,28 10-07 1 

E7 2,625 3,039 1,167 3,336 
 

0,9999 0,9964 0,8557 2,43 10-08 0,2271 

E11 3,425 2,239 1,967 4,136 0,8003 
 

1 0,4912 2,43 10-08 0,05283 

E13 3,901 1,763 2,443 4,612 1,276 0,4757 
 

0,2752 2,43 10-08 0,01792 

E15 0,3831 5,281 1,075 1,094 2,242 3,042 3,518 
 

2,50 10-08 0,9926 

E17 9,164 14,83 10,62 8,453 11,79 12,59 13,06 9,547 
 

4,17 10-07 

E19 1,024 6,687 2,482 0,3128 3,649 4,449 4,925 1,407 8,14 
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Nas duas tabelas seguintes, Tabela 25e Tabela 26, os testes foram realizados com as médias diárias de 

temperatura e umidade relativa do ar. 

 

Tabela 25 – Resultado do teste de Tukey para os dados de temperatura a um intervalo de 1 dia. As células 
destacadas apresentam o valor-P para as estações cujas médias diferem estatisticamente entre si. 

 
Campbell E1 E3 E5 E7 E11 E13 E15 E17 E19 

Campbell 
 

0,9526 0,1482 0,1065 0,001337 0,002641 0,005002 0,004466 0,4562 0,9975 

E1 1,839 
 

0,8972 0,8379 0,1012 0,1552 0,2266 0,2123 0,9962 1 

E3 3,938 2,099 
 

1 0,9079 0,957 0,9832 0,9798 0,9999 0,6502 

E5 4,128 2,289 0,19 
 

0,9479 0,9791 0,9933 0,9916 0,9994 0,5563 

E7 5,996 4,157 2,058 1,868 
 

1 1 1 0,5758 0,02853 

E11 5,75 3,91 1,812 1,622 0,2463 
 

1 1 0,6957 0,04827 

E13 5,509 3,669 1,57 1,38 0,4875 0,2411 
 

1 0,8003 0,07794 

E15 5,552 3,713 1,614 1,424 0,4439 0,1976 0,04357 
 

0,7828 0,07167 

E17 3,119 1,28 0,8191 1,009 2,877 2,631 2,39 2,433 
 

0,9409 

E19 1,212 0,6274 2,726 2,916 4,784 4,538 4,297 4,34 1,907 
  

Tabela 26 – Resultado do teste de Tukey para os dados de umidade relativa do ar a um intervalo de 1 dia. As 
células destacadas apresentam o valor-P para as estações cujas médias diferem estatisticamente entre si. 

 
Campbell E1 E3 E5 E7 E11 E13 E15 E17 E19 

Campbell 
 

0,9391 1 1 0,9999 0,9997 0,9989 1 0,3722 1 

E1 1,917 
 

0,9884 0,8844 0,999 0,9995 0,9999 0,9139 0,01045 0,7581 

E3 0,4263 1,491 
 

1 1 1 1 1 0,2082 0,9994 

E5 0,2278 2,145 0,654 
 

0,999 0,9982 0,9952 1 0,4794 1 

E7 0,8434 1,073 0,4172 1,071 
 

1 1 0,9996 0,1038 0,9918 

E11 0,9352 0,9815 0,509 1,163 0,0918 
 

1 0,9992 0,08767 0,9872 

E13 1,093 0,8239 0,6666 1,321 0,2494 0,1576 
 

0,9975 0,06476 0,9748 

E15 0,1169 2,034 0,5431 0,1109 0,9603 1,052 1,21 
 

0,426 1 

E17 3,299 5,216 3,725 3,071 4,143 4,234 4,392 3,182 
 

0,6512 

E19 0,5751 2,492 1,001 0,3473 1,418 1,51 1,668 0,4582 2,724 
  

Através das 4 tabelas acima, percebe-se que tanto para os dados diários quanto para os dados com 

intervalo de 15 minutos, a temperatura é o fator que mais diverge entre as estações meteorológicas. Verifica-se 

também que a diferença entre as estações tende a aumentar para os dados com intervalos de 15 minutos. 

Através da Figura 35 é possível verificar que a temperatura tende a aumentar nas estações localizadas mais 

próximas ao fundo da casa de vegetação – MEM de 7 a 13. Entretanto, essa variação não é visualizada na superfície 

de distribuição da umidade relativa do ar. Ou seja, a maior variação se deu no eixo Leste-Oeste. 
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Figura 35 – No gráfico superior da figura a superfície de distribuição da temperatura ao longo dos dias de análise 
da variação microclimática da casa de vegetação e na parte inferior, a superfície de distribuição da umidade 
relativa do ar. 

 

Contudo, ao se realizar os mesmos testes utilizando a evapotranspiração de referência calculada pelas 

MEM, com os dados de 29/05/2018 a 31/07/2018, verifica-se que não há diferença estatística entre nenhuma 

estação meteorológica (Tabela 27), pois, nenhum valor-p é menor do que 5%. 

 

Tabela 27 - Resultado do teste de Tukey para os dados de evapotranspiração de referência diária. Os valores 
abaixo da diagonal principal são as amplitudes studentizadas e os valores acima da diagonal principal são os 
valores-P. 

 
Campbell E1 E3 E5 E7 E11 E13 E15 E17 E19 

Campbell 
 

0,9981 0,9999 0,119 0,9156 1 0,9994 1 1 0,6509 

E1 1,162 
 

0,9315 0,4358 0,4278 0,9927 0,8792 0,9872 0,9781 0,1659 

E3 0,7888 1,951 
 

0,3756 0,997 1 1 1 1 0,9344 

E5 4,088 5,249 3,299 
 

0,905 0,1737 0,472 0,2071 0,2473 0,9938 

E7 2,022 3,184 1,233 2,065 
 

0,959 0,9993 0,9732 0,9839 1 

E11 0,2295 1,391 0,5594 3,858 1,793 
 

0,9999 1 1 0,7558 

E13 0,9968 2,159 0,208 3,091 1,025 0,7673 
 

1 1 0,9675 

E15 0,3442 1,506 0,4446 3,743 1,678 0,1147 0,6526 
 

1 0,8027 

E17 0,4661 1,628 0,3227 3,621 1,556 0,2367 0,5307 0,1219 
 

0,8472 

E19 2,725 3,887 1,936 1,363 0,7028 2,496 1,728 2,381 2,259 
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O fato de não haver diferença estatística entre as evapotranspirações de referência das estações 

meteorológicas, mesmo havendo diferença entre os dados das estações é explicado pelo treinamento das RNA que 

objetivou a descoberta da relação dos dados meteorológicos de cada estação com a evapotranspiração calculada com 

os dados da estação da Campbell Scientific. 

Li et al. (2017) ao analisar a variação microclimática de duas casas de vegetação, naturalmente ventiladas e 

com orientação Leste-Oeste, em Shouguang, China, constataram que a maior variação da temperatura se dá em 

relação ao eixo Leste-Oeste, seguida pela variação da distância do chão e que quase nenhuma variação se dá com 

relação a distância da parede Sul da casa de vegetação. Não há menção de variação da umidade relativa do ar com 

relação à posição geográfica do sensor na casa de vegetação. 

Fatnassi et al. (2015) simularam através de um modelo de CFD (Computational Fluid Dynamic) a 

distribuição da radiação solar, a temperatura do ar e os campos dinâmicos de duas arquiteturas de casas de vegetação 

com painéis solares instalados no teto. Acerca das análises de temperatura, foi constatado que a estufa do tipo Venlo 

apresentou menor variação do que a do tipo assimétrica e que existe diferenças de mais de 8ºC entre os eixos Leste-

Oeste e de cerca de 6ºC com relação ao eixo Norte-Sul. 

García-Ruiz et al. (2018) analisaram a heterogeneidade da temperatura interna a uma casa de vegetação na 

região de Almería, Espanha, para verificar a segurança dos trabalhadores, como exigido na norma ISO 7726. Eles 

utilizaram uma rede de sensores sem fio, por eles previamente desenvolvida, ao longo de um completo ano 

(dezembro de 2016 a novembro de 2017). Os sensores foram instalados em uma malha de doze nós, distantes entre 

si por 10 X 8 metros, em que cada nó possuía três elementos sensores em diferentes alturas (0,23, 0,93 e 1,56 m). 

Eles constaram que a maior variação de temperatura se dá na direção horizontal, durante o dia e ao longo do eixo 

Leste-Oeste e que o inverno e verão apresentam uma maior homogeneidade e a maior heterogeneidade vertical se dá 

nas estações mais frias. 

 

4.6. Produtividade dos pimentões 

Na Tabela 28 apresenta-se a produtividade do pimentão por planta. Na primeira coluna o número da 

planta, na segunda coluna a quantidade dos frutos comercializáveis, na terceira a massa média dos frutos, na quarta a 

massa total de frutos por planta e na última coluna o volume médio dos frutos. 

 

Tabela 28 - Produtividade dos pimentões por planta. Apresenta-se na primeira coluna o número da planta, na 
segunda coluna a quantidade dos frutos comercializáveis, na terceira a massa média dos frutos e na última 
coluna o volume médio dos frutos. 

Planta Quantidade Massa Média Massa Total Volume Médio 

11 16 131,8 g 2108,7 g 255,3 cm3 

12 13 155,5 g 2022,0 g 377,4 cm3 

13 10 168,6 g 1685,5 g 425,2 cm3 

14 14 132,2 g 1850,2 g 333,0 cm3 

15 14 208,9 g 2925,1 g 473,4 cm3 

16 16 126,9 g 2030,4 g 321,2 cm3 

17 14 136,1 g 1905,7 g 307,5 cm3 

18 20 129,4 g 2588,4 g 299,3 cm3 

19 21 95,4 g 2004,4 g 227,1 cm3 
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Ao extrapolar estes dados para uma área de 1 ha, obtém-se uma produtividade de 5,9 ton./ha. Este valor 

é muito abaixo dos apresentados por Trani (2014) e por Henz et al. (2007). Porém, como afirmado por Delfine et al. 

(2001), Wien (1997), Brandão Filho & Callegarri (1999), Erickson & Markhart (2001), Erickson & Markhart (2002) e 

Pagamas & Nawata (2008), esta baixa produtividade pode ser explicada pelo ataque do ácaro branco 

(Polyphagotarsonemus latus), constatado no dia 09/03/2018 e pelas altas temperaturas que em muito excederam o limite 

de 30 ºC no período diurno (Figura 36) e pela elevada UR, que manteve-se na média acima dos 70% (Figura 37). 

Ressalta-se também, que o número de plantas avaliadas – 9 plantas em 3,6 m2 – é insuficiente para se realizar uma 

estimativa de produção para uma área de 10.000 m2. 

 

 

Figura 36 - Temperatura diária média entre os dias 01/04/2018 a 31/07/2018. As médias são compostas pelos 
dados da estação meteorológica da Campbell Scientific e das micro estações meteorológicas. A Linha vermelha 
representa a média para o dia (6h – 18h) e a azul para o período noturno (18h – 6h). 

 

 

Figura 37 - Umidade relativa do ar diária média entre os dias 01/04/2018 a 31/07/2018. As médias são 
compostas pelos dados da estação meteorológica da Campbell Scientific e das micro estações meteorológicas. 

 

O consumo médio de água por planta durante o ciclo foi de 166,9 L, o que equivale a uma lâmina de 

370,9 mm. Este valor é condizente com os dados apresentados por Marouelli & Silva (2012) que afirmam que o 

consumo hídrico na cultura do pimentão em ambientes protegidos varia entre 315 a 455 mm. 
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5. CONCLUSÕES 

 Sistemas Inteligentes, mais especificamente as Redes Neurais Artificiais e os Sistemas Adaptativos de 

Inferência Fuzzy, podem ser utilizados para estimar a evapotranspiração de referência, inclusive quando dados 

ruidosos são utilizados e ainda, quando nem todas as variáveis meteorológicas envolvidas no processo estão 

disponíveis. 

 O sistema desenvolvido possui reduzido custo financeiro e, em conjunto com RNA, estima 

satisfatoriamente a evapotranspiração de referência, mesmo utilizando sensores de baixo custo. 

 Há necessidade de se estabelecer um padrão construtivo para as MEM, mesmo que não exista a necessidade 

do posicionamento dos sensores a dois metros de altura, conforme recomendado pela FAO. Este fato emerge da 

necessidade de mitigar qualquer influência de animais ou da cultura nas estações que foram ou estão sendo treinadas. 

Contudo, o autor recomenda a disposição dos sensores como a FAO indica para que comparações dos dados 

possam ser realizadas por diversos pesquisadores em diversas localidades. 

Como trabalho futuro imediato, o autor indica a estruturação física das MEM para que a avaliação do 

desempenho de estações cuja localização da aplicação seja diferente da localidade de treinamento. Indica-se também, 

a análise de estações cujo treinamento realizou-se através da cópia das matrizes de pesos sinápticos de estações 

previamente treinadas. 

Outro trabalho a ser realizado é análise do algoritmo de determinação do fator de correção Kcorr. Pois, 

neste projeto, sua admissão ou refutação não foi possível pelos quesitos de segurança imposto ao sistema quanto à 

lâmina de irrigação, que não poderia variar, para mais ou para menos, em 10%. Uma vez que, o algoritmo foi escrito 

para que os cálculos de Kcorr mantivessem a umidade em um valor predeterminado. 
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