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RESUMO 
 

Modelagem da evapotranspiração de referência e  
da evapotranspiração de limeira àcida com aplicação  
de técnicas de regressão e redes neurais artificiais 

 
      O objetivo principal deste trabalho foi testar redes neurais artificiais (RNAs) do tipo 
multilayer perceptron (MLP) na estimativa da evapotranspiração de referência e da 
evapotranspiração na linha de plantio de limeira ácida. As RNAs foram treinadas sob 
algoritmo de gradiente conjugado de erros, com funções de ativação sigmóide na 
camada intermediária e linear na camada de saída. Foram conduzidas análises 
comparativas com modelos de regressão. Valores diários de evapotranspiração de 
referência foram calculados usando o modelo Penman-Monteith (EToPM) a partir de 
dados meteorológicos (1997-2006) observados em Piracicaba, estado de São Paulo, 
Brasil (latitude: 22º 42‟ 30„‟ S; longitude: 47º 38‟ 30‟‟ W; altitude: 546 m). Os modelos 
foram desenvolvidos a partir de dados de radiação solar global (Rg), saldo de radiação 
(Rn) ou radiação  no topo da atmosfera (RTA) em combinação com temperatura do ar 
(Tar), déficit de pressão de vapor no ar (DPV) e velocidade do vento (u). Bom 
desempenho foi obtido quando os dados de Rg ou Rn estavam disponíveis, mesmo 
com a  falta de uma ou mais das outras variáveis exigidas pelo modelo Penman-
Monteith. As RNAs mostraram melhor desempenho do que os modelos de regressão, 
especialmente quando RTA foi considerada na entrada. O erro absoluto médio (MAE) 
das RNAs variou de 0,1 a 0,2 mm d-1, representando de 4 a 6 % dos valores médios de 
EToPM. A evapotranspiração na linha de plantio, condutância difusiva e transpiração 
foliar foram obtidas em pomar adulto de limeira ácida (Citrus latifolia Tan.), com 
espaçamento 7 m × 4 m , orientação Leste-Oeste das linhas de plantio e sem limitação 
hídrica, em Piracicaba, Brasil. A condutância à difusão de vapor (gs) e transpiração 
foliar (T) foram determinadas com porômetro de equilíbrio constante e balanço nulo, em 
folhas completamente expandidas, na parte média da copa nas faces expostas da linha 
de plantio, a intervalos horários ao longo de 42 dias. A densidade de fluxo de fótons 
fotossintéticos (DFFF) incidentes sobre a folha, temperatura e déficit de pressão de 
vapor no ar (Tar e DPV) no interior do pomar e o horário de observação (h) foram 
combinados nos modelos de estimativa de gs e T. Somente os modelos ajustados para 
o inverno apresentaram bom desempenho. Medidas lisimétricas foram utilizadas na 
determinação da evapotranspiração diurna na linha de plantio (ET li 9-17h). Saldo de 
radiação (Rn), temperatura do ar (Tar), déficit de pressão de vapor (DPV), 
evapotranspiração de referência estimada pelo modelo Penman-Monteith (EToPM) e dia 
do ano foram combinados na estimativa de ETli 9-17h. O desempenho das RNAs foi 
superior ao dos modelos com base em regressão. O erro médio absoluto (MAE) nos 
modelos RNAs variou entre 3,6 e 10,6 L planta-1, representando de 6 a 18% dos valores 
médios de ETli 9-17h. Os modelos incluindo o efeito temporal apresentaram melhor 
desempenho. A estimativa da evapotranspiração de referência na escala diária  e da  
evapotranspiração diurna na linha de plantio pelos modelos propostos mostrou-se 
adequada. Ficou evidente a existência de outros efeitos temporais operando 
concomitantemente com o ambiente atmosférico  na determinação de gs e ETli 9-17h.  

  
Palavras-chave: Condutância difusiva foliar; Transpiração; Porometria; Lisimetria  
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ABSTRACT 
 

Modelling evapotranspiration for reference crop and acid lime orchard 
 based on regression and artificial neural network tecniques 

 

      The main objective of this study was to test artificial neural networks (ANNs) of 
multilayer perceptron type (MLP) for estimating reference evapotranspiration, diffusive 
leaf conductance and crop evapotranspiration of a mature and irrigated citrus orchard. 
The ANNs were trained under conjugate gradient algorithm. The sigmoid and linear 
activation functions were used for the hidden and output nodes, respectively. 
Comparative analyses with regression models were carried out. Daily values of 
reference evapotranspiration were computed using the Penman-Monteith method 
(EToPM) from climatic data (1997-2006) at Piracicaba, Brazil. All models were developed 
considering global radiation (Rg), net radiation (Rn) or extraterrestrial radiation (Ra) in 
combination with air temperature (Tar), air vapor pressure deficit (VPD) and wind 
velocity (u) as input data. Good performance was obtained for any model when net 
radiation or solar radiation were available, even missing one or  more of other variables 
required by the Penman-Monteith equation. The performance of ANNs were improved 
when compared to those obtained with regression model basis, especially when Ra was 
considered as input data. Mean absolute error (MAE) from ANNs varied from 0.1 to 0.2 
mm d-1, representing between 4 and 6 % of the mean EToPM values. Crop 
evapotranspiration, leaf diffusive conductance and leaf transpiration data were obtained 
from an acid lime (Citrus latifolia Tan.) mature orchard, located at the same region. The 
orchard, with East-West planting rows and 7 m × 4 m spacing, was drip irrigated to 
maintain non-limiting water conditions. Leaf diffusive conductance to water vapor (gs) 
and transpiration (T) were measured on fully expanded leaves, in the middle height of 
the canopy, at Northen and Southern exposed faces, in hourly intervals along 42 
selected days, using a steady-state null-balance porometer. Variability of gs and T 
values were described as function of the exposition faces of the planting rows, time of 
day and season. Significant differences between exposition faces for gs and T values 
were only observed in the spring. The relationship between gs or T values and leaf 
environmental conditions varied according to the season. Photosynthetic photon flux 
density (PPFD) incident on the leaf, air temperature (Tar) and vapor pressure deficit 
(VPD) and time of day (h) were used as inputs. Adequate performance was only 
observed for winter models. Lysimetric data were used to determine diurnal 
evapotranspiration from orchard row (ETli 9-17h). Net radiation (Rn), air temperature and 
deficit pressure vapor (Tar, DPV) and Penman-Monteith reference evapotranspiration 
(EToPM) data were combined in the regression analyses and developing process of 
ANNs. Also any other temporal effect was taken into account by including day of the 
year (DOY). Mean absolute error (MAE) for ANNs models varied from 3.6 to 10.6 L 
plant-1, representing between 6 and 18% of mean ETli 9-17h values. Errors decreased 
when DOY was included. According to the results, it can be concluded that it is possible 
to estimate daily EToPM and diurnal citrus orchard evapotranspiration (ETli 9-17h) 
accurately by the proposed models. Relevance of other temporal effects operating on gs 
and ETli 9-17h determination, in addition to environmental variations, was evident. 
 
Keywords: Leaf diffusive conductance; Transpiration; Porometry; Lisimetry 
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RESUMEN 
 

Modelización de evapotranspiración de referencia y de cultivo de lima ácida 
basada en modelos de regresión y redes neuronales artificiales 

 
       El objetivo principal de este trabajo fue evaluar redes neuronales artificiales (RNAs) 
tipo perceptron multicamada (MLP) para estimar evapotranspiración de referencia, 
conductancia foliar y evapotranspiración máxima de una plantación madura de cítricos. 
Las RNAs fueron trenadas bajo algoritmo conjugado de errores, con funciones de 
activación lineal y sigmoide en las camadas intermedia y de salida, respectivamente. 
Análisis comparativos con modelos simples de regresión fueron conducidos. 
Evapotranspiración de referencia, en escala diaria, fue estimada según el modelo 
Penman-Monteith a partir de datos meteorológicos (1997-2006) obtenidos en 
Piracicaba, Brasil (latitud: 22º 42‟ 30‟‟ S; longitud: 47º 38‟ 30 ‟‟ W; altitud: 546 m). Los 
modelos fueron desarrollados a partir de datos de radiación neta (Rn), radiación global 
(Rg), o radiación astronómica al tope de la atmosfera (RTA) combinados con 
temperatura y déficit de presión de vapor en el aire (Tar y DPV) y velocidad del viento 
(u). Buen desempeño fue obtenido siempre que disponibles los datos de radiación neta 
o radiación global, aún siendo faltantes una o más de las restantes variables requeridas 
por el modelo Penman-Monteith. Um mejor desempeño fue alcanzado por la aplicación 
de las RNAs, especialmente las que usaron RTA en la entrada. El error medio absoluto 
(MAE) de las RNAs varió desde  0,1 a 0,2 mm d-1, representando entre 4 y 6 % del valor 
medio de EToPM. Evapotranspiración de cultivo, conductancia y transpiración foliar 
fueron observados en plantación adulta de lima ácida (Citrus latifolia Tan.), localizada 
en Piracicaba, Brasil (latitud: 22º 42´S; longitud: 47º 39´W; altitud: 511 m). La plantación 
con lineas orientadas Este-Oeste y espaciamiento de  7 m × 4 m, fue regada por goteo, 
cuando necesario, para asegurar condiciones de no limitación hídrica. La conductancia 
a la difusión de vapor (gs) y la transpiracion foliar (T) fueron determinadas sobre hojas 
completamente desarrolladas, en la parte media de la copa externa, a intervalos 
horarios durante 42 dias con porómetro de balance nulo y equilibrio dinámico. La 
variabilidad de gs y T fue descripta en función de la posición en la copa, el horario de 
observación y la época del año. La densidad de flujo de fotones fotosintéticos (DFFF) 
incidentes sobre la hoja, la temperatura aire (Tar), el déficit de presión de vapor en el 
aire (DPV) y el horário de observación (h) fueron usados como variables de entrada a 
los modelos. Solamente mostraran desempeño adecuado los modelos ajustados para el 
invierno. Medidas lisimétricas fueron usadas para determinar los valores diurnos de 
evapotranspiración en la linea de plantación (ETli 9-17h). Radiación neta (Rn), 
temperatura del aire (Tar), déficit de presión de vapor en el aire (DPV) y 
evapotranspiración de referencia según el modelo Penman-Monteith (EToPM) fueron 
combinados en los modelos. Otros efectos temporales fueron considerados con la 
inclusión del dia del año (data). El error medio absoluto (MAE) de los modelos de RNAs 
varió entre 3,6 y 10,6 L planta-1, aproximadamente entre 6 y 18% del valor medio 
observado de ETli 9-17h. Fue posible estimar adecuadamente valores diarios de ETPM y 
valores diurnos de evapotranspiración máxima de cultivo (ETli 9-17h). La importancia de 
otros efectos con variación temporal fue evidente en la determinación de gs y  ETli 9-17h. 
 
Palabras Clave: Conductancia difusiva foliar; Transpiración; Porometria; Lisimetria 
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  1 INTRODUÇÃO 

 

 A água é um recurso natural limitado que tem a agricultura irrigada como a maior 

consumidora. Por isso é salientada a importância da adequação dos volumes de água 

irrigada às necessidades hídricas das culturas, adequação que está estreitamente 

relacionada com o conhecimento da evapotranspiração das culturas.  

 A simplicidade do conceito teórico de “evapotranspiração”, integrando os 

componentes (evaporação e transpiração) do balanço de água de uma área com uma 

superfície vegetada, tem como contraparte limitações práticas na sua determinação. 

Uma primeira tentativa para superar tais limitações foi a introdução do conceito de 

evapotranspiração potencial (ETP) por Thornthwaite (1948), seguido depois pela 

definição de evapotranspiração de referência (ETo) por Smith (1991). Por esse 

conceito, estima-se a evapotranspiração de cobertura vegetal de referência que é 

condicionada somente pelas variáveis atmosféricas.  

 O modelo Penman-Monteith (MONTEITH, 1965) foi postulado como método 

padrão na estimativa de ETo pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e 

Alimentação-FAO (ALLEN et al., 1998). A abordagem física do processo é a principal 

vantagem, proporcionando uma estimativa precisa numa faixa ampla de ambientes. 

Além das variáveis ambientais, requer-se o emprego das resistências da cobertura 

vegetal (rc) e aerodinâmica (ra). A parametrização de resistências é relativamente 

simples no caso da cobertura de referência, por se tratar de uma superficie “hipotética” 

com características fixas conforme definidas por Smith (1991). Porém, a  aplicação do 

modelo pode ser limitada devido à elevada demanda de informação, nem sempre 

disponível em quantidade e qualidade necessária. Contudo, embora o modelo Penman-

Monteith (MONTEITH, 1965) tenha permitido a sua generalização para diferentes 

superfícies e condições hídricas (MONTEITH; UNSWORTH, 1990), a sua aplicação  

não tem se expandido na forma esperada, principalmente pelas dificuldades de 

parametrização das resistências. No caso de coberturas “descontínuas”, como os 

pomares, as dificuldades na parametrização das resistências (condutâncias) aumentam, 



 
24 

especialmente sob irrigação localizada, já que nesta condição as plantas não cobrem 

totalmente o solo e somente uma fração dele é umedecida pela irrigação.  

 Pelo exposto, para uma cultura qualquer, uma alternativa ainda muito aceita na 

determinação da sua evapotranspiração máxima consiste no uso combinado da  

vapotranspiração de referência (ETo) e de coeficientes empíricos denominados 

coeficientes de cultura (Kc).  A estimativa de ETo é importante, dessa maneira, na 

determinação das exigências hídricas das culturas e indiretamente, no planejamento e 

manejo de sistemas de irrigação, como na aplicação de simulação do rendimento de 

culturas e estudos hidrológicos em geral.  

 Os métodos de observação direta do processo de evapotranspiração, 

independentemente da cobertura vegetal de interesse, tem como características serem 

onerosos e de difícil manutenção. Por isso, seu uso é praticamente limitado à  pesquisa. 

O desenvolvimento de modelos capazes de representar o processo requer um 

adequado volume de informação e um suporte matemático capaz de lidar com as 

características dos conjuntos de dados. A simulação da evapotranspiração baseada em 

modelos empíricos multivariados apresenta como problemas mais comuns: a) uma 

validação de complexos modelos não lineares que resulta dificultosa; b) problemas de 

colinearidade entre as variáveis determinantes; e c) geralmente a disponibilidade de um 

número relativamente pequeno de medidas que resulta insuficiente para testar os 

modelos. 

 Recentemente, as Redes Neurais Artificiais (RNAs) têm sido aplicadas com 

sucesso em numerosas áreas das ciências, incluindo-se os estudos dos recursos 

hídricos. Embora a aplicação das RNAs na modelagem de evapotranspiração seja mais 

recente na literatura (KISI, 2006; KISI; OZTURK, 2007; ODHIAMBO et al., 2001; 

KUMAR et al., 2002; SUDHEER et al., 2002; TERZI; KESKIN; TAYLAN, 2006; 

TRAJKOVIC;TODOROVIC; STANKOVIC, 2003; TRAJKOVIK, 2005; ZANETTI et al., 

2007), os resultados demonstram uma melhoria no desempenho em relação aos 

métodos tradicionais de modelagem. Nestes trabalhos basicamente foi procurada a 

estimativa de evapotranspiração de referência ou evaporação. A simulação de 

evapotranspiração de outras culturas apresentaram alguns resultados promissores 
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(BAKAR et al., 2006; SUDHEER et al., 2003; WHITLEY et al., 2009). Paralelamente, o 

trabalho de Huntinford e Cox (1997) representa a primeira tentativa de aplicação de 

RNAs à estimativa de condutância da cobertura vegetal (gc) à difusão de vapor. 

 Neste contexto, o objetivo geral deste estudo foi aplicar técnicas de modelagem 

na determinação da evapotranspiração da cultura de limeira ácida, pelo uso de modelos 

empíricos multivariados com base em variáveis físicas da atmosfera e de modelos  

baseados em redes neurais artificiais (RNAs), aplicando-se-os tanto à estimativa da 

evapotranspiração de referência como da cultura sob condições de adequada 

disponibilidade hídrica. Para atender a esse objetivo geral, os objetivos específicos 

associados foram: 

1) Caracterizar a variabilidade intranual da evapotranspiração de referência estimada 

pelo modelo Penman-Monteith (EToPM) na escala diária em Piracicaba-SP;   

2) Analisar a sensibilidade da evapotranspiração de referência estimada pelo modelo 

Penman-Monteith (EToPM) às variáveis meteorológicas exigidas pelo modelo;   

3) Avaliar o desempenho de modelos empíricos multivariados na estimativa da 

evapo(transpiração de referência com reduzido número de variáveis meteorológicas; 

4) Desenvolver e testar modelos com reduzido número de variáveis meteorológicas e 

com estrutura de rede neural artificial (RNA) na estimativa de EToPM; 

5) Comparar o desempenho das técnicas baseadas em redes neurais artificiais (RNAs) 

tipo “multiperceptron” (MLP) com o obtido pela aplicação de outros modelos empíricos 

multivariados na estimativa de EToPM; 

6) Analisar a variabilidade espaço-temporal da condutância foliar à difusão de vapor 

(gs) e da transpiração foliar (T) na copa de plantas adultas de limeira ácida; 

7) Avaliar o desempenho de modelos empíricos multivariados na estimativa da 

condutância foliar à difusão de vapor (gs) e da transpiração foliar (T) em limeira ácida, 

utilizando variáveis do ambiente local da folha como entrada dos modelos; 

8) Desenvolver modelos baseados em RNAs para estimar a condutância foliar à difusão 

de vapor (gs) e da transpiração foliar (T) em limeira ácida, utilizando variáveis do 

ambiente local da folha como entrada dos modelos; 
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9) Comparar o desempenho das técnicas baseadas em redes neurais artificiais (RNAs) 

tipo “multiperceptron” (MLP) com o obtido pela aplicação de outros modelos empíricos 

multivariados na estimativa de gs e T. 

10) Relacionar a evapo(transpi)ração na linha de plantio do pomar de limeira ácida 

desenvolvendo-se sem limitações hídricas com as variáveis atmosféricas observadas 

dentro do pomar e sobre uma coobertura vegetal de referencia; 

11) Avaliar o desempenho de modelos empíricos multivariados na estimativa da 

evapo(transpiração) do pomar de limeira ácida, utilizando variáveis  

12) Desenvolver modelos baseados em redes neurais artificiais tipo “multiperceptron” 

na estimativa da evapo(transpiração) do pomar de limeira ácida. 

  

 Pelo exposto, a proposta central do trabalho é metodológica, ou seja, objetiva-se 

utilizar diferentes técnicas de modelagem na estimativa da evapotranspiração de 

referência e da cultura. Neste caso o modelo por si só não é um objetivo, mas uma 

ferramenta para atingir um objetivo, neste caso para a compreensão e/ou previsão de 

um processo físico complexo.  

 As inovações pretendidas neste trabalho, com relação ao estado-da-arte em 

modelagem das perdas de água pela planta incluem o desenvolvimento de uma 

linguagem de simulação como suporte aos modelos estatísticos e determinísticos 

comumente utilizados. De acordo com as possibilidades oferecidas pelas técnicas 

baseadas em inteligência artificial como as redes neurais artificiais, espera-se que sua 

aplicação permita superar as dificuldades que, freqüentemente, são mencionadas em 

relação à problemática. 
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2 DESENVOLVIMENTO  
 
2.1 Revisão Bibliográfica 
 
2.1.1 Modelos e conceitos sobre os sistemas a serem modelados 
 

 Um modelo é uma simplificação da realidade. Deve-se enfatizar que pode haver 

inúmeros modelos para descrever uma mesma realidade, dependendo do grau de 

precisão desejado e do tempo disponível para o processamento (GARCIA, 2005). 

Existem soluções físicas (prototipo) ou matemáticas (equações) que se adequam a 

cada tipo de representação.  

 Na descrição do ambiente biofísico, é bem freqüente a representação abstrata da 

realidade por meio de equações. O desenvolvimento de modelos matemáticos pode ter 

embasamento teórico, empírico, por analogia, ou por combinação dessas formas.  

 Deve destacar-se que o assunto “evapotranspiração”, em diferentes escalas de 

espaço e tempo, é classicamente abordado pela aplicação direta de modelos com 

diferentes graus de complexidade e se remete em princípio a modelos com base 

estritamente física (PENMAN, 1948; MONTEITH, 1965). O transporte de água desde o 

solo à atmosfera pode também ser descrito por meio de modelos por analogia com 

sistemas elétricos. Por sua vez, existem modelos empíricos que se caracterizam por 

serem mais fáceis de construir, terem uma faixa de validade mais limitada e 

apresentarem parâmetros com pouco significado físico. Mas, nem por isso, são menos 

úteis que modelos físicos muito complexos.  

 Para lograr o entendimento sobre o papel que ocupam os modelos é preciso 

primeiramente fazer referência às alternativas possíveis na determinação da 

evapotranspiração. Os métodos de determinação da evapotranspiração constituem-se 

basicamente em dois grupos: o dos métodos diretos e o dos indiretos (RANA; KATERJI, 

2000). Os métodos diretos caracterizam-se pela determinação da evapotranspiração “in 

situ”. Dentre eles destacam-se os baseados no balanço hídrico local (diferentes tipos de 

lisímetros, ou mesmo os métodos de balanço de água no solo), os métodos 

micrometeorológicos (balanço de energia e razão de Bowen, método aerodinâmico, 

método de correlação de turbilhões, método de renovação de superfície) e aqueles 
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métodos baseados na fisiologia da planta (fluxo de seiva e câmaras gasosas) que 

permitem a determinação de um dos componentes da ET (transpiração). Os métodos 

indiretos são caracterizados pelo uso de equações empíricas ou modelos matemáticos, 

que necessitam de dados climáticos ou fisiológicos para a sua aplicação. A utilização de 

métodos indiretos é preferida por serem relativamente de baixo custo e, muitas vezes 

de maior simplicidade. Estes métodos podem ser descritos como analíticos ou 

empíricos.  

 Também contribuindo ao entendimento do papel dos modelos na abordagem da 

problemática é oportuno falar que embora exista uma aproximação entre os modelos 

matemáticos e os processos físicos e biológicos associados à evapotranspiração, eles 

não conseguem ser completos, exatos e perfeitos. Há décadas, as aproximações 

tentadas têm mostrado rumos bem claros, com a integração espacial ou temporal  do 

processo por um lado e a utilização das relações mais fortes entre a variável objetivo e 

as variáveis determinantes pelo outro. Diferente grau de aproximação tem se 

conseguido com cada tipo de enfoque, em virtude do grau de semelhança entre os 

sistemas parametrizados no modelo e os sistemas a serem simulados. Nesse aspecto, 

as imperfeições podem ser decorrentes da falta de consistência quanto à estrutura do 

modelo, seja o exemplo de modelos testando componentes não presentes no sistema 

de interesse ou pelo contrário, desconsiderando aqueles componentes com muito peso 

ou contribuição. Ás vezes a falta de consistência ocorre na formalização das relações, 

como exemplo o caso de não atendimento dos pressupostos do modelo.  

 Apresentam-se a seguir os conceitos de evapotranspiração de referência e de 

evapotranspiração de cultura, que distinguem sistemas pelo grau de complexidade da 

cobertura vegetal e o conceito de resistência à difusão de vapor como indicador do grau 

de dificuldade que o sistema impõe à difusão de vapor.  

 Segundo a definição vigente, a evapotranspiração de referência (ETo) é aquela 

de uma extensa “cultura hipotética” sem deficiência hídrica, apresentando as seguintes 

características: altura de 0,12 m, resistência do dossel ou cobertura vegetal (rc) de 69 

sm-1 e poder refletor (albedo) de 0,23 (SMITH, 1991).  
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 Vale lembrar que as primeiras definições de ETo enunciadas por Jensen (1973) e 

Doorenbos; Pruitt (1977) tinham em consideração superficies vegetadas (alfafa e 

grama) com características aerodinámicas bem diferentes entre si.  

 A equação de evapotranspiração de Penman-Monteith (MONTEITH, 1965) foi 

parametrizada segundo as características descritas por Smith (1991) e passou a 

receber a denominação de equação de Penman-Monteith-FAO ou Penman-Monteith 

FAO-56 em referência à publicação do boletim 56 da Organização das Nações Unidas 

para a Agricultura e Alimentação-FAO (ALLEN et al., 1998). Dessa forma, a estimativa 

de ETo depende apenas de variáveis meteorológicas: saldo de radiação (Rn), 

temperatura do ar (Tar), umidade relativa do ar (UR) e velocidade do vento (u).  

 A padronização da estimativa da evapotranspiração de referência foi 

primeiramente tentada na publicação do boletim 24 da FAO (DOORENBOS; PRUITT, 

1977) pelo uso do método de Penman (PENMAN, 1948). No inicio da década dos 

noventa, especialistas da FAO analisaram a perspectiva de aplicacão de um método 

padronizado e de melhor desempenho global, fato que evoluiu nas publicações de 

Smith (1991) e Allen et al. (1998).  

 A evapotranspiração de qualquer cultura diferente da cobertura vegetal de 

referência depende tanto da demanda atmosférica, da espécie e de seu estágio de 

desenvolvimento, como da disponibilidade de água. Quando se desenvolve sob 

condições sem limitações hídricas, é denominada “evapotranspiração máxima da 

cultura” (DOORENBOS; KASSAM, 1979).  

 A estimativa de evapotranspiração máxima de cultura (ETc ou ETM) pelo uso de 

coeficiente de cultura foi apresentada no boletim FAO-56 (ALLEN et al., 1998) com 

duas formas. A primeira usa um único Kc que combina os efeitos da transpiração da 

cultura e da evaporação do solo, recomendada para o cálculo semanal e de períodos 

de tempo mais extensos. O coeficiente de cultura (Kc) representa a integração dos 

efeitos de algumas características que distinguem a evapotranspiração de qualquer 

cultura da de referência, principalmente altura, rugosidade, resistência à difusão de 

vapor. Uma segunda forma de uso de Kc (“Kc dual”) combina um coeficiente de 

evaporação do solo (Ke) e um coeficiente basal da cultura (Kcb) para obter o 
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requerimento de água. Nesta abordagem, o Kcb descreve a transpiração da planta, 

enquanto que Ke descreve a evaporação do solo. O Kcb foi definido por Wright (1982) 

como o coeficiente associado às condições de evaporação mínima do solo, mas com 

disponibilidade hídrica no solo suficiente para que o crescimento da planta ou a 

transpiração não sejam limitados. ETc é então calculada seguindo a forma  ETc=(Kcb + 

Ke) ETo. Informação sobre os coeficientes de cultura está disponível para um número 

importante de culturas (ALLEN et al.,1998; 2007). No entanto, para algumas culturas, as 

variações de altura, densidade e cobertura ocorrendo, em períodos de tempo muito 

curtos, ocasionam certas distorções na estimativa da evapotranspiração.  

 Recentemente, Allen e Pereira (2009) introduziram o conceito de coeficiente de 

densidade (Kd) com o intuito de formalizar a determinação do coeficiente de cultura (Kc) 

em função do grau de cobertura e da altura das plantas. O coeficiente Kd afeta um 

coeficiente basal representando a completa cobertura (“Kcb full”) que é principalmente 

determinado em função da altura das plantas. Os valores de “Kcb full”  podem ser 

corrigidos no caso de pomares por um fator de redução (Fr) estimado a partir da 

resistência foliar média.  A estimativa do Kcb ainda pode ser ajustada de acordo ao tipo 

de cobertura vegetal presente na linha ou entrelinha do plantio. Os autores sugeriram 

que as variações no Kc impostas pela altura da plantas e pelo controle estomático 

deveriam ser consideradas na estimativa. 

 O conceito de resistência (r), ou seu inverso, condutância (g), é utilizado tanto em 

modelos de fotossíntese como de perdas de água pelas plantas, com embasamento na 

analogía do transporte de água e de dióxido de carbono com modelos simples de 

circuitos elétricos. Nesse sentido, destaca-se especialmente o modelo de Penman-

Monteith (MONTEITH, 1965), método de referência na determinação das necessidades 

de água pelas culturas, que exige entre as variáveis de entrada, além das variáveis 

ambientais, a resistência aerodinâmica (ra) e a resistência da cobertura vegetal à 

difusão de vapor (rc). A primeira refere-se à resistência na camada limite ao redor da 

folha e a segunda representa a resistência imposta pela folha à perda por transpiração, 

principalmente pelos estômatos, sendo também expressa pelo seu inverso, a 

condutância foliar à difusão de vapor (gs).  
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 A condutância foliar à difusão de vapor d‟água (gs) responde a dois ambientes 

bem definidos que podem ser denominados como local e distal (COMSTOCK, 2002; 

FRANK; DRAKE; FROEND, 2007; TARDIEU; SIMONNEAU, 1998). O ambiente local da 

folha é determinado pela radiação, temperatura, umidade e concentração atmosférica 

de CO2. O ambiente distal (particularmente a rizosfera) comumente gera sinais de 

deficiência de água para as folhas ou sinais ligados à condutividade hidráulica do 

sistema solo-planta-atmosfera.  

 Entre os fatores do ambiente local, a concentração de CO2 é relativamente mais 

constante no tempo. Em ausência de estresse hídrico, a variação da condutância foliar 

fica controlada pela variação das outras variáveis do ambiente local.  

Os padrões de resposta de gs ao ambiente local são bastante gerais (JONES, 

1992), com uma resposta hiperbólica ao aumento da densidade de fluxo de fótons 

fotossintéticos, uma resposta de tipo “valor ótimo” no caso da temperatura e uma 

relação inversa com a diferença da concentração de vapor entre folha e ar. A máxima 

abertura estomática é atingida com irradiancias em torno a 400 mol m-2 s-1, variando 

com a espécie e a condição de luz a que as folhas se encontram expostas. Assim, 

folhas crescendo à sombra abrem os estômatos a partir de níveis de radiação inferiores 

que aquelas crescendo ao sol.  Os valores de condutância são máximos à temperatura 

ótima, comumente entre 20 e 30ºC (BALDOCCHI; LUXMOORE; HATFIELD, 1991). A 

temperatura ótima varia com a espécie, assim espécies de clima temperado 

apresentam temperatura ótima inferior daquelas de espécies tropicais ou subtropicais 

(TURNER, 1991). Temperaturas extremamente baixas quanto elevadas restringem a 

condutância, com valores limites de aproximadamente 5 e 45ºC (JARVIS, 1976). Os 

valores ótimos para a condutância em espécies de tipo subtropical e de interesse 

agrícola local podem se estabelecer na faixa de 26 a 28ºC (ANGELOCCI et al, 2004; 

MACHADO et al, 2005; MEDINA; MACHADO; GÓMEZ,1999). A faixa de resposta para 

espécies cítricas pode ser estabelecida entre 20 e 35ºC de acordo com Syverstein e 

Lloyd (1994). Por outra parte, há grande variação de resposta a baixas temperaturas 

pelas espécies, assim algodão e feijão não apresentam limitações a 10ºC (ANGELOCCI 

et al., 2002). Algumas espécies tropicais, como milho, ainda apresentaram abertura 

estomática crescente até 50ºC (TURNER, 1991). A condutância estomática de varias 
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espécies diminui com o aumento de diferença de pressão entre a superfície da folha e 

seu interior (SCHULZE; HALL, 1982; BUNCE, 1985, SANFORD; JARVIS, 1986; 

SCHULZE, 1986). A resposta à umidade tem sido reinterpretada, revelando que existe 

uma relação puramente empírica que opera sob um mecanismo relacionado com a taxa 

de perda de água (MOTT; PARKHURST, 1991). Os estômatos parecem responder mais 

à taxa de transpiração do que à umidade per se (MONTEITH, 1995).   

 Deve ser lembrado que o  interesse pela parametrização da resistência ou 

condutância à difusão de vapor deriva, também, de sua influencia em outrasescalas de 

espaço e tempo. Na meso e na macro escala, Collins e Avissar (1994) demostraram 

que os modelos atmosféricos de perda de água das superfícies vegetadas são mais 

sensíveis à parametrização do comportamento estomático do que qualquer outra 

característica da superfície evaporante.   

No caso da estimativa da evapotranspiração de referência, avaliações sobre o uso de 

resistências constantes e variáveis no tempo foram conduzidas por Lecina et al. (2003) 

e Todorovic (1999).  

Alguns estudos demostraram que o uso de valores de resistência da cobertura 

vegetal mais baixos que o valor padronizado na escala diária (69 s m-1) resultava em 

melhores ajustes com as medidas de ETo, quando aplicado ao cálculo para o periodo 

diurno com passo horário (ALLEN et al., 1996; STEDUTO et al., 2003; TODOROVIC, 

1999; VENTURA et al.,1999). Em virtude disso, Allen et al. (2006) propuseram 

diferenciar as resistências dos períodos diurno (50 s m-1) e noturno (200 s m-1), na 

estimativa horária.  

 Para uma superficie vegetada qualquer, dentre as opções com base empírica, 

destaca-se pela sua ampla difusão o modelo de Jarvis (JARVIS, 1976), que considera 

uma resistência mínima (condutância máxima) afetada por uma série de funções 

normalizadas contemplando os efeitos conjuntos das variáveis ambientais. Rana e 

Katerji (1998) modelaram a resistência difusiva na escala de cobertura vegetal para 

culturas sob condições hídricas contrastantes baseando-se na resposta de uma 

resistência climática (r*) dependente apenas da energia disponível, do déficit de 

pressão de vapor e da temperatura do ar.  
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 A resistência (condutância) foliar à difusão de vapor pode ser determinada a 

partir do uso de câmaras gasométricas, que pela medida do aumento de concentração 

de vapor de água no interior das câmaras, decorrente da transpiração foliar 

(ANGELOCCI, 2002). No uso dessa técnica para medidas em folhas individuais, a 

determinação da resistência global o dossel vegetativo, como a copa de lenhosas, 

torna-se imprescíndivel um procedimento de escalonamento desde a escala das folhas 

até a da copa.  

 Certamente, o procedimento de escalonamento (“scaling up”) de resistências da 

escala foliar até a do dossel sempre tem sido motivo de controvérsia (ALVES; 

PEREIRA, 2000, BALDOCCHI; LUXMOORE; HATFIELD, 1991). Há discordância de 

critérios a respeito se a resistência da cobertura  pode ser obtida, por exemplo, pela 

inversão do termo no modelo Penman-Monteith, quando se dispõe de alguma medida 

de transpiração, em oposição ao escalonamento puro. Monteith (1973) propôs como 

método padrão para a determinação da resistência da cobertura vegetal a média 

ponderada pelo índice de área foliar (IAF), após a determinação de resistência 

estomática nos diferentes níveis do dossel.  

 Pelo exposto, e especialmente no caso de culturas com algum grau de 

rugosidade, tanto modelos com embasamento analítico (MONTEITH, 1965) como 

aqueles mais empíricos (ALLEN; PEREIRA, 2009) precisam de ajustes que contemplem 

os efeitos devidos ao controle estomático.  

 

2.1.2 Evapotranspiração de referência sob condições climáticas locais  
 

 Na estimativa da evapotranspiração de referência (ETo), sempre que disponíveis 

os dados de entrada, é preferível o uso do modelo padrão de Penman-Monteith 

(EToPM), recomendado pela FAO (ALLEN et al., 1998). Ante a presença de dados 

faltantes de alguma das variáveis de entrada, é recomendada a substituição deles, 

mediante a estimativa empírica. Igualmente, é muito importante dispor de métodos 

alternativos em caso de variáveis faltantes de difícil substituição. A modelagem 

empírica, por sua vez, precisa da identificação das variáveis determinantes e do grau de 

sensibilidade da estimativa a cada uma dessas variáveis em cada ambiente.  
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 Sentelhas (1998) avaliou o desempenho do modelo Penman-Monteith na 

estimativa diária da evapotranspiração de referência sob as condições climáticas de 

Piracicaba, comparando o uso de dados provenientes de estação meteorológica 

automática e convencional. De modo geral, foi observada uma tendência de melhor 

estimativa da evapotranspiração de referência pelo modelo padrão (EToPM) quando 

usados os dados provenientes da estação meteorológica automática, com 

subestimativa (14%) no período úmido e superestimativa (10%) no período seco. O 

saldo de radiação (Rn) foi descrito como principal fonte da diferença entre estimativas 

com dados provenientes das duas estações, sendo que mostrou diferenças de 23% no 

valor integrado na escala diária. Nesse trabalho as estimativas de ETo foram 

comparadas com as medidas diretas por lisimetria de pesagem. Anteriormente, os 

resultados de Silva (1996) comparando três tipos de lisímetros, nas  condições 

climáticas de Piracicaba, mostraram que os dados obtidos por lisimetria de pesagem 

apresentavam boa concordância com os dados de ETo estimados pelo método de 

Penman-Monteith.  

 Quando padronizados os procedimentos de cálculo pela FAO, a resistência da 

cobertura vegetal (rc) à difusão de vapor foi parametrizada de acordo às características 

da “cultura hipotética” representando à cobertura vegetal de referência descrita por 

Smith (1991). Na análise dessa parametrização, Campeche (1997); Maggiotto (1996); 

Pereira et al. (1998) e  Peres et al. (1996) verificaram que  a resistência da cobertura 

padrão à transferência de vapor apresentava diferenças sazonais sob a condições 

climáticas locais. Pereira et al. (1998) propuseram um ajuste local na relação entre as 

resistências do dossel (rc) e aerodinâmica (ra).  

 Conforme os resultados obtidos por Sentelhas (1998) quando aplicado esse 

ajuste, o desempenho do modelo EToPM melhorou no período úmido (subestimativa de 

1%) e piorou no período seco (subestimativa de 27%) comparado com a 

parametrização proposta por Smith (1991).  

 Santiago et al. (2002), por sua vez, avaliaram o desempenho do método padrão 

na escala decendial e mensal para dois períodos do ano (janeiro-junho e agosto-

novembro). No primeiro desses períodos, o valor de ETo estimado pelo método padrão 
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subestimou as medidas lisimétricas em torno de 8% e 9% nas escalas mensal e 

decendial, respetivamente. Entretanto conforme o descrito para o segundo período, 

verificaram-se subestimativas na ordem de 4% e 5%, nessas mesmas integrações de 

tempo.  

 No trabalho de Sentelhas; Santos; Machado (2008) sobre deficiências e 

excedentes de água no Brasil, foi descrita para Piracicaba-SP, uma diferença a mais de 

200 mm da evapotranspiração anual estimada pelo método de Penman-Monteith 

quando comparada com a obtida pelo método de Thornthwaite (THORNTHWAITE, 

1948). Também em outras localidades com clima seco ou temperaturas mais frias, 

foram observadas subestimativas do método Thornthwaite.   

 Embora, na escala mensal exista uma diversidade de métodos que apresentam 

resultados próximos das estimativas do método padrão (CAMARGO; SENTELHAS, 

1997), torna-se importante avaliar métodos para casos com dados faltantes de uma ou 

mais variáveis, mesmo em escala de tempo mais reduzida.  

 No desenvolvimento de modelos é necessário considerar a importância relativa 

de cada variável sobre o resultado final e por isso, a análise de sensibilidade às 

variáveis pode ser considerada como pré-requisito (SALTELLI, 2002).  

Ainda que a literatura seja escassa quanto à análise de sensibilidade, a energia 

radiante aparece como sendo a componente do modelo à qual a evapotranspiração de 

referência em diferentes ambientes é sensível em maior grau (BEVEN, 1979; HUPET; 

VANCLOOSTER, 2001; IRIGOYEN; DELLA MAGGIORA; GARDIOL, 2006; MELLO, 

1998). Por outra parte, o procedimento de cálculo e a integração temporal das variáveis 

de entrada podem afetar a sensibilidade da estimativa (IRIGOYEN; DELLA 

MAGGIORA; GARDIOL, 2005; LYRA et al., 2004).  

 A sensibilidade da evapotranspiração às variáveis atmosféricas, especialmente à 

energia disponível para o processo, pode ser reduzida em alguns casos de superfície 

vegetal diferente da cobertura de referência ou sob condições de limitação hídrica 

(BEVEN; 1979; RANA; KATERJI, 1998).    
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 Localmente, diversas avaliações têm sido orientadas para descrever os efeitos de 

se considerar alternativas nos procedimentos de cálculo das variáveis de entrada no 

modelo Penman-Monteith.  

Santiago et al. (2002), que testaram a estimativa proposta pela FAO (ALLEN et 

al., 1998) em caso de dados faltantes de saldo de radiação sobre a superfície (Rn), 

observaram que o desempenho da estimativa não se modificou. Também os dados 

faltantes de Rn podem ser estimados conforme o modelo ajustado por Sentelhas e 

Nascimento (2003) a partir de dados diários de radiação global solar (Rg), com erro 

absoluto médio na ordem de 0,74 MJ m-2 d-1.  

 O procedimento de cálculo do valor médio diário de déficit de pressão de vapor 

(DPV) pode introduzir erros significativos nos valores de EToPM (ALLEN et al., 1998). 

Isso se deve, principalmente, à não linearidade da relação entre pressão de saturação 

do vapor d‟água (es) e temperatura do ar (Tar). Nesse sentido, vários procedimentos de 

cálculo de DPV são descritos na literatura (JENSEN, 1973; DOORENBOS; PRUITT, 

1977; SADLER; EVANS, 1989; JENSEN et al., 1990; HOWELL; DUSEK, 1995; 

PEREIRA; SENTELHAS; SENTELHAS, 1997; ALLEN et al., 1998), sendo que alguns 

não são práticos, e suas estimativas diferem estatisticamente entre si (PEREIRA; VILLA 

NOVA; SEDIYAMA, 1997).  

 Lyra et al. (2004), em Piracicaba-SP, ao comparar as estimativas de EToPM 

obtidas mediante a aplicação de diferentes procedimentos de cálculo de DPV com as 

medidas diretas obtidas por lisimetria (ETo), separaram em três grupos: um grupo 

resultante sempre em superestimativa de ETo; outro com tendência a subestimar, e  

último com tendência a superestimar valores abaixo de 4,5 mm d-1 e a subestimar 

valores acima de ETo. Nessa avaliação, não foram observadas diferenças significativas 

em função dos métodos de DPV ao se utilizar a média horária da temperatura e/ou 

umidade relativa do ar em relação aos determinados com a média dos valores máximo 

e mínimo desses elementos. Por outra parte, dos métodos sugeridos pelo boletim FAO-

56, apenas o que utilizou a umidade relativa média do ar (UR) para estimar a pressão 

parcial de vapor (e) se apresentou entre os que proporcionaram melhor estimativa de 

ETo. A sensibilidade da estimativa pelo método padrão com relação aos valores de 
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DPV também foi caracterizada nesse trabalho, com coeficientes adimensionais médios 

variando na faixa entre 0,18 e 0,36, de acordo com os procedimentos de cálculo da 

variável.  

 Variações no grau de sensibilidade podem ser observadas de acordo com o clima 

do local e a época do ano (HUPET; VANCLOOSTER, 2001; IRIGOYEN; DELLA 

MAGGIORA; GARDIOL, 2006; MELLO, 1998). Não se encontrou informação do grau de 

sensibilidade da estimativa às outras variáveis componentes do modelo Penman-

Monteith, sob as condições locais.  

 
 
2.1.3 Evapotranspiração da cultura de lima ácida 
 

2.1.3.1 Aspectos morfo-fisiológicos condicionantes da evapotranspiração em 
espécies cítricas 
 

 Sob o nome de espécies cítricas ou citros agrupam-se vários gêneros da família 

das Rutáceas (Citrus, Fortunella, Poncirus) com ampla difusão mundial e originárias de 

sub-bosques de florestas asiáticas com clima úmido. O fato de que características 

típicas de espécies originárias de habitats de tipo mesofítico (grande área foliar e 

sistema radicular superficial) coexistam com características de adaptação xeromórfica 

(espessa camada cuticular e presência de ceras na superfície foliar) parece explicar a 

sua adaptação em regiões com alguns períodos de baixa disponibilidade hídrica 

(KRIEDEMANN; BARRS, 1981).  

 No mundo,  a exploração comercial dos citros está concentrada em regiões de 

clima tropical e subtropical, entre 20º e 40º de latitude em ambos os hemisférios 

(SENTELHAS, 2005). Conforme Spiegel-Roy e Goldsmidt (1996), a principal limitante 

na distribuição geográfica dos citros é a baixa temperatura. No Brasil, os citros têm se 

extendido pelos Estados de São Paulo (maior produtor), Bahia, Sergipe, Minas Gerais e 

Rio Grande do Sul, principalmente (FNP, 2010). Em virtude de deficiências hídricas 

temporárias, em algumas dessas regiões a irrigação deve estar contemplada entre as 

práticas de manejo da cultura com fins comerciais.  
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 Além das deficiencias em períodos prolongados com efeitos sobre a fenologia e 

produtividade, merecem especial aquelas de menor duração. Arvores com grande copa 

e baixa condutividade hidráulica em raizes e tronco (FERNANDEZ et al., 2006; 

MORESHET et al., 1990; MURAMATSU; IRAOKA, 2008) quando expostas a condições 

de elevada demanda atmosférica manifestam estresse temporário. De fato, os citros 

representam um caso de especial interesse na avaliação dos efeitos ambientais sobre a 

condutância foliar à difusão de vapor, por suas características de alta resistência à 

difusão de vapor e de algum tipo de resposta adaptativa, quando expostos durante um 

tempo à demanda atmosférica elevada (HALL; CAMACHO; KAUFMANN, 1975; 

SYVERTSEN; LLOYD, 1994).  

 A profundidade efetiva do sistema radicular pode variar entre 0,30 e 0,50 m, 

dependendo principalmente do porta-enxerto. Como afirmado por Neves et al. (2008), 

ainda que a maioria dos estudos sobre porta-enxertos tenha foco na produtividade e 

qualidade dos frutos, os estudos sobre extensão e distribuição de raizes virão a 

contribuir ao manejo da cultura, especialmente aspectos relacionados com o 

espaçamento ou a irrigação.  

Plantas se desenvolvendo em pomares mais adensados apresentam maior 

densidade de raízes (WHITNEY et al., 1991). Pouco efeito tem sido descrito na 

extensão do sistema radicular em função da idade ou da lâmina de irrigação (ALVES et 

al., 2004; MACHADO; COELHO, 2000). No entanto, alguns efeitos foram descritos 

sobre a distribuição horizontal de raízes pelo efeito da irrigação (COELHO et al., 2002; 

NEVES et al., 2004).  

 O clima também exerce grande influência no tamanho e desenvolvimento das 

plantas. Assim, conforme o descrito por Negri; Stuchi e Blasco (2005) em climas secos, 

como os da bacia mediterrânea ou do Oeste dos Estados Unidos, os citros produzem 

folhas um pouco menores e mais espessas, entrenós curtos e copas mais compactas 

que em regiões mais quentes e úmidas como as dos estados do golfo do México, do 

Sudeste do Brasil e regiões tropicais úmidas.  
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 A reposição de folhas é continua e até as plantas atingirem seu tamanho máximo, 

a formação de folhas supera a abscisão, exceto sob condições adversas como 

temperaturas muito extremas, elevado déficit de pressão de vapor, falta de água, baixa 

luminosidade ou problemas fitossanitários (DAVIES; ALBRIGO, 1994). Conforme os 

autores, copas de até 350 m2 podem ser observadas em pomares adultos.  

 Localmente, em pomar adulto de limeira ácida, Marin (2000) descreveu copas 

das árvores com área foliar próxima aos 100 m2. As plantas podem atingir até 5 ou 6 m 

de altura (WHEATON et al., 1995). Conforme a literatura, o grau máximo de cobertura 

observado em pomares de citros está em torno a 70-80% (BARBOZA JÚNIOR, 2007; 

CONSOLI; CONNEL; SNYDER, 2006; KALMA; FUCHS, 1976).  

 As necessidades hídricas dos citros atingem valores entre 600 e 1300 mm por 

ano, de acordo as variações de clima, solo e manejo da cultura. O momento de máxima 

necessidade de água ocorre após a floração (VOLPE; SCHOEFFEL; RIBEIRO, 2009). 

Como o número de floradas pode variar de acordo com as condições ambientais, as 

necessidades hídricas também podem variar. Assim em condições tropicais úmidas, a 

ausência de sazonalidade térmica e hídrica confere hábitos contínuos de floração aos 

citros, enquanto sob condições tropicais com períodos secos, a floração é concentrada.  

 Quanto à ocorrência da floração, dentro do Estado de São Paulo é possível 

distinguir áreas onde a pré-floração é condicionada pela deficiência hídrica (Norte), 

áreas onde prevalece o efeito de baixas temperaturas (Sul) e áreas com ambos os 

efeitos (RIBEIRO et al., 2006). A principal florada ocorre entre setembro e outubro. 

Quanto ao grau de satisfação hídrica, Sentelhas (2005) descreveu uma intensificação 

do período de estiagem do Sul para o Norte do Estado de São Paulo, com deficiências 

hídricas variando na faixa de 30 mm a quase 200 mm. Por sua vez, deficiências de até 

300 mm podem ser observadas na região Nordeste, mostrando a irrigação 

complementar como uma técnica importante para o incremento da produção.  

 Valores de consumo de água em plantas cítricas adultas em período de pico de 

150 L planta-1 dia-1 foram reportados na Flórida por Boman et al. (2002) apud Pires et 

al. (2005). Localmente, Marin (2000) para limeira ácida encontrou valores médios em 

torno de 100 L planta-1 dia-1.  
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 Devido a que o déficit hídrico parece ser o principal fator promotor da floração 

dos citros nas regiões de clima tropical, onde a temperatura não é suficientemente 

baixa para estimulá-la, a prática de interrupção antecipada da irrigação pode ser 

utilizada com a finalidade de induzir a floração (MEDINA et al., 2005) e garantir dessa 

forma, a produção na entressafra. Contribuições práticas tal como a estimativa do 

tempo de antecedência com que deve ocorrer a floração para que a maturação dos 

frutos ocorra no período da entressafra foram feitas com a aplicação de modelos 

baseados em graus-dia por Coelho Filho e Sentelhas (1997) e Sentelhas; Coelho Filho 

e Pereira (1999), no caso de limeira ácida `Tahiti´.  

 
 
2.1.3.2 Determinação de evapotranspiração em pomares de limeira ácida e outras 
espécies cítricas 
 

 Pelo fato de serem plantas de porte arbóreo com dificuldades na medição direta 

da evapotranspiração, a determinação das necessidades hídricas pelo uso do  

coeficiente de cultura (Kc) é a mais frequente. Alguns estudos foram conduzidos como 

se a cultura tivesse características semelhantes a espécies herbáceas, com um Kc 

único (BOMAN, 1984; CASTEL; BAUTISTA; CRUZ, 1987; MARTIN et al., 1997; SILVA, 

2005). No entanto no caso de pomares, as perdas da água na entrelinha podem ser 

muito significativas e variáveis, em função das áreas de solo nu sob as plantas e das 

áreas com vegetação na entrelinha. Em virtude disso, é esperável melhores resultados 

com a aplicação do coeficiente dual.  

 Alves et al. (2007) consideraram as contribuições independentes da evaporação 

e da transpiração na estimativa das necessidades de água em limeira ácida 

desenvolvendo-se em Piracicaba, SP. Os volumes de água requeridos por planta 

quando determinados com base no coeficiente dual foram 60% maiores que quando 

usaram Kc único em plantas jovens. As diferençãs se reduziram para 10% no caso de 

plantas adultas. Os resultados demonstraram, que apenas a consideração do Kcb é 

suficiente para satisfazer as necessidades de água da planta. Os volumes de água 

requeridos concordaram com os reportados por Coelho et al. (1994).  
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 Outros estudos conduzidos prévia ou simultaneamente no mesmo pomar 

utilizado no presente estudo proporcionam informação sobre os volumes de água 

consumida associados à variabilidade sazonal da demanda atmosférica e estágio de 

desenvolvimento das plantas (COELHO et al., 2005; SILVA et al., 2005; BARBOZA 

JÚNIOR, 2007; ROCHA, 2008). Existem, por outra parte, estudos com base em 

medidas micrometeorológicas que proporcionam informação sobre as relações entre a 

planta e o ambiente sob as condições climáticas locais.  

 Em plantas adultas de limeira ácida, Marin (2000) na avaliação dos métodos 

testados, descreveu um melhor desempenho do método aerodinâmico em relação ao 

método da razão de Bowen na estimativa da evapotranspiração do pomar. O método de 

Penman-Monteith adaptado para a estimativa da transpiração máxima de árvores 

apresentou adequado desempenho no verão, mas com superestimativas na ordem de 

40% no inverno, quando comparado com as medidas de fluxo de seiva pelo método de 

balanço de calor no caule. Estes resultados indicam a necessidade da procura de 

ajustes sazonais na estimativa das resistências à difusão de vapor. Embora a aplicação 

de métodos micrometeorológicos, tais como o da razão de Bowen e o da covariância de 

turbilhões, possa ajudar a descrever adequadamente as resistências, com freqüência 

apresentam dificuldades de serem aplicados em culturas conduzidas em pomares ou 

renques (HEILMAN et al., 1996; PEREIRA et al., 2003; VILLALOBOS et al., 2000; 

WULLSCHLEGER; WILSON; HANSON, 2000). Nestas condições, medições diretas 

como as de fluxo de seiva resultam adequadas e relativamente simples para estimar a 

transpiração da planta (COHEN et al., 1993; TRAMBOUZE; BERTUZZI; VOLTZ, 1998; 

VALANCOGNE; NASR, 1989, ANGELOCCI, 2001).  

 Na escala da planta, Delgado-Rojas et al. (2007) descreveram que valores de 

fluxo de seiva pelo método da sonda de dissipação térmica em plantas jovens de limeira 

ácida, mostraram-se bem concordantes com os da transpiração medida em lisímetro de 

pesagem. Também em plantas jovens no mesmo pomar, Coelho et al. (2005) utilizaram 

o método de balanço de calor e relacionaram a suas estimativas com aquelas obtidas 

por porometria e lisimetria. Um melhor ajuste foi obtido com as medidas lisimétricas. Foi 

sugerido que as diferenças encontradas, quando as medidas de fluxo de seiva foram 

comparadas com as medidas porométricas seriam decorrentes em parte dos princípios 
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físicos envolvidos em cada uma das técnicas e em parte das dificuldades implicitas na 

integração de escalas. Isto coincide com os resultados reportados por Marin (2002), 

integrando as resistências no modelo adaptado para transpiração pelo modelo Penman-

Monteith. Nesse tema, sempre fica difícil de discernir quanto das diferenças se originam 

das respectivas metodologias e quanto corresponde efetivamente ao fato de se tratar 

de resistências diferentes, como propõem alguns autores (ALVES; PEREIRA, 2000).  

 Efeitos sazonais observados nas determinações da evapotranspiração da cultura 

por qualquer dos métodos podem ser explicados pela variação na demanda 

atmosférica. Também efeitos sazonais em fluxo de seiva nos ramos de espécies cítricas 

têm sido atribuídos à carga de frutos (YONEMOTO et al., 2004). Assim, árvores com 

elevada carga de frutos exibiram menor taxa de fluxo de seiva, quando comparados a 

aquelas com carga moderada.  

 Conforme Machado et al. (2002) as variações sazonais observadas nas trocas 

gasosas em citros na região de São Paulo estariam relacionadas simultaneamente com 

a variação de fatores climáticos e fisiológicos. Assim as diferenças descritas entre 

janeiro e março, parecem estar mais relacionadas com o efeito de maior demanda de 

fotossintetizados para manutenção de brotação intensa em janeiro, que 

consequentemente afetaria a taxa de fotossíntese. Já em relação ao mês de julho, a 

baixa fotossíntese parece estar relacionada ao aparente repouso do crescimento 

vegetativo e à baixa temperatura noturna. Variações sazonais na evapotranspiração 

podem ser explicadas também pela variação do componente evaporação, 

especialmente em locais com estações de chuva e seca bem definidas, como as que 

caracterizam o clima de Piracicaba-SP.  

 Conforme os resultados obtidos por Marin (2000), a variação do estado de 

umidade da entrelinha afetaria a partição dos fluxos de energia no pomar, visto que a 

razão entre os valores do fluxo de calor latente de vaporização e os de saldo de 

radiação medido sobre o pomar variou entre 0,82  no verão e 0,69 no inverno. Esse fato 

é muito relevante porque distinguiría neste tipo de cobertura vegetal, uma relação entre 

limitação por energia disponível e por disponibilidade de agua diferente à observada em 

culturas com cobertura completa.  
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 É, também, uma incógnita por revelar quanto dessa variação sazonal na 

evapotranspiração corresponde ao efeito de perdas de água na entrelinha (MARIN, 

2000) e quanto a efeitos fisiológicos própios das espécies cítricas (MACHADO et al. 

2002; SYVERTSEN; GOÑI; OTERO, 2003; YONEMOTO et al., 2004). 

 

2.1.3.3 Condutância à difusão de vapor d‟água e transpiração foliar em limeira 
ácida e outras espécies cítricas 
 

  Alta variabilidade tanto dos valores de condutância como de transpiração foliar 

em limeira ácida foram observadas sob as condições locais, ainda com adequada 

disponibilidade hídrica.  

 Angelocci et al. (2004) descreveram valores mais baixos em condutância à 

difusão de vapor d‟ água (gs) e transpiração foliar (T) das folhas mais velhas quando 

avaliadas em limeira ácida sob condições naturais. Coelho et al. (2005) reportaram que 

medidas porométricas de transpiração em plantas jovens de limeira ácida obtidas 

durante um dia apresentaram uma distribuição assimétrica ao longo de um dia, com 

extensa amplitude e com tendência a aumentar a variação nos horários com elevadas 

taxas de transpiração. Entretanto, quanto à variabilidade sazonal, os maiores valores de 

gs e T foram encontrados de fevereiro a abril. A variação diurna mostrou padrões 

diferenciados para folhas ao sol e à sombra.  

 Embora, de modo geral, possa ser descrita baixa condutância à difusão de gases 

em folhas de citros, existem diferenças entre espécies. Machado et al. (2005) avaliando 

a resposta da fotossíntese a fatores ambientais sob condições controladas, 

descreveram para limeira ácida „Tahiti‟ uma curva de resposta à densidade de fótons 

fotossintéticos intermédia entre o tangor „Murcote‟ e a laranjeira „Valencia‟. Temperatura 

das folhas entre 25 e 30ºC corresponderam à faixa ótima para fotossintese em 

„Valencia‟ e em torno de 30ºC para „Murcote‟ e „Tahiti‟.   

 Os valores de gs diminuíram com o aumento de DPV no ar acima de 1,5 kPa 

(HABERMANN et al., 2003, JIFON; SIVERSTEN, 2003; MACHADO et al., 2005, 

MEDINA et al., 1999; RIBEIRO; MACHADO, 2007). De modo geral, a condutância 

diminui com a idade da folha e isto pode estar associado com variações no balanço 
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hormonal, mudanças na permeabilidade das membranas, da extensão da parede 

celular, assim como no funcionamento estomático e perdas de água via cuticular 

(SYVERTSEN; LLOYD, 1994). Ruiz-Sanchez et al. (1997) reportaram que a 

condutância tanto em folhas novas como maduras apresentou estreita relação com o 

déficit de pressão de vapor.  

 Em ambientes semi-áridos como o característico no verão de Israel, a 

condutância estomática se mostrou pouco relacionada às variáveis ambientais 

(COHEN; COHEN, 1983, COHEN; FUCHS; MORESHET,1993) e modelos de regressão 

múltipla do tipo proposta por Jarvis (1976) explicaram apenas 11% da variação. Por 

outra parte, Cohen (1991) descreveu uma relação constante entre transpiração 

potencial e fluxo de seiva, indicando então uma condutividade hidráulica constante. 

Entretanto, Sinclair e Allen (1982) verificaram que a transpiração foliar se estabilizava 

num mesmo valor em diferentes condições ambientais.  

 Jones (1992) descreveu respostas adaptativas e não-adaptativas, mas poucos 

estudos têm abordado este tema da constância da transpiração quando as variáveis 

ambientais se modificam. Cohen et al. (1997) descreveram certa habilidade da planta 

para manter quase constante a transpiração sob ambientes com diferentes níveis de 

radiação. Além disso, a ocorrência de oscilações na resposta estomática tem sido 

reportada em espécies cítricas, ainda sob condições que não significam distúrbios 

abruptos (STEPPE et al., 2006). Essas oscilações seriam decorrentes de algum 

controle tipo “feedback” com relação ao potencial da água no xilema ou nas folhas, mais 

ainda é desconhecido o mecanismo de ação envolvido. Já sob condições de restrição 

hídrica podem ser observados decréscimos na condutância foliar e na transpiração, 

ocorrendo simultaneamente diminuição do potencial água nas folhas (ELFVING; 

KAUFMANN; HALL, 1976).  

 Conforme Cohen e Cohen (1983), plantas de citros com deficiência hídrica 

apresentaram valores quase constantes e muito baixos quando o potencial de água no 

solo estava na faixa de -0,2 a -0,8 MPa, caindo rapidamente após decréscimos deste 

valor.     
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 Conforme o reportado por Medina et al. (2005), os citros teriam um 

comportamento anisohidrico caracterizado por uma diminuição significativa do potencial 

da água na folha ao longo do dia e por um menor potencial da água em plantas 

estressadas em relação aquelas sem deficiências. 

 Diferente tolerância da planta à deficiência hídrica pode ser observada de acordo 

com os porta-enxertos (NEVES et al., 2004; 2008). Assim em laranjeira „Valencia‟ com 

limitação no desenvolvimento radicular, em experimento em vasos, a manutenção de 

maiores valores de condutância foliar e potencial da água na folha sugeriu maior 

tolerância à deficiência hídrica quando enxertada sobre „ Trifoliata‟ que sobre 'Cravo'.  

 Ainda que as determinações em planta como fluxo de seiva, potencial da água 

nos ramos e variações no diâmetro de caule possam ser bons indicadores de 

deficiência hídrica em citrus, tem se sugerido que existem diferenças entre elas quanto 

ao padrão de resposta às variáveis ambientais.  

 Ortuño et al. (2006) avaliando plantas adultas de limão, reportaram que o 

potencial da água nos ramos e o fluxo de seiva estariam mais estreitamente 

correlacionados com a evapotranspiração de referência, enquanto que as variações no 

diâmetro do caule estariam mais associadas com a temperatura do ar.  

 As diferenças temporais não apenas são observadas durante a indução de 

deficiência hídrica. No sentido contrário, o reumedecimento do solo depois de uma 

deficiência pode mostrar uma resposta rápida no potencial da água na folhas, mas sem 

variações na condutância foliar (RUIZ-SANCHEZ, et al., 1997). Esses fatos explicariam 

certa desfasagem ou até falta de associação que podem ser reportadas na descrição 

das relações hídricas,  quando tratadas simultaneamente às variações do ambiente, 

conferindo muita relevância dessa forma aos critérios de integração dos procesos na 

escala temporal.  
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2.1.3.4 Aspectos micrometeorológicos condicionantes da evapotranspiração da 
cultura  
 

 As trocas energéticas entre uma cultura e o ambiente são afetadas pela estrutura 

do dossel, com efeitos significativos no caso de coberturas descontinuas como 

pomares. Aspectos do manejo agronômico do pomar como a orientação e o 

espaçamento entre plantas determinam as condições ambientais às quais as folhas se 

encontram expostas ao longo do dia e ao longo do ano. No entanto, focando na escala 

de cultivo, pode ser dito que o espaçamento também influência as condições 

meteorólogicas dentro do pomar e a magnitude relativa dos componentes evaporação e 

transpiração.  

 Na escolha do espaçamento, portanto, faz-se necessário o conhecimento do 

porte das plantas que, por sua vez, é influenciado por fatores como: variedade de copa, 

porta-enxerto, condições de solo, poda e outros tratos culturais que influenciam o vigor 

e o hábito de crescimento.  

 Quanto aos efeitos do microclima, deve ser destacado que com freqüência, 

folhas desenvolvendo-se na face mais iluminada apresentam dimensões menores 

quando adultas do que daquelas na face sombreada (NOBEL, 1999). Por outra parte, 

na face iluminada a maior exposição à radiação solar incidente pode afetar a diferença 

de temperatura entre a folha e o ar. Syvertsen e Albrigo (1980), na Flórida-USA, 

descreveram que folhas ensolaradas de citros podem apresentar até 9ºC acima das 

folhas sombreadas na primavera e no verão. Um efeito de redução na temperatura foliar 

(Tf) e no gradiente de pressão de vapor entre a folha e o ar devido ao sombreamento foi 

discutido por Syvertsen e Lloyd (1994).  

 Mills et al. (1999) discutiram o efeito da posição da folha na copa sobre a 

condutância à difusão de vapor (gs) em laranjeiras de diferentes idades. Nesse estudo, 

as diferenças de gs entre faces norte e sul foram mais evidentes em plantas adultas.  

 Conforme Vasconcelos (2008), as diferenças observadas em densidade de fluxo 

de seiva, potencial da água nas folhas e condutância foliar à difusão de vapor  entre as 

faces da linha de plantio seriam decorrentes da radiação solar recebida em cada uma 

delas.  
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 Ribeiro; Machado e Santos (2005) descreveram diferentes combinações de 

variáveis meteorológicas determinadas numa e noutra face de exposição da linha de 

plantio ao longo do dia, em pomar com orientação Norte-Sul. Assim, condições de alta 

radiação poderiam estar ocorrendo na face Leste pela manhã, junto com baixa 

temperatura e alta umidade relativa no ar, entretanto essas mesmas condições de 

radiação poderiam ser observadas na face Oeste durante â tarde, já com alta 

temperatura e menor umidade relativa.  

 Embora exista evidência dos efeitos da posição na copa sobre processos 

fisiológicos ou aspectos morfológicos (ANGELOCCI et al., 2004; ARAÚJO; MOURÃO 

FILHO; SPOSITO; 1999; IRIGOYEN et al.; 2008; RIBEIRO et al.; 2008; ROCHA, 2008; 

VASCONCELOS, 2008),  a informação sobre a forma de conduzir as amostragens 

levando em conta essa variabilidade é relativamente escassa.  

 A interação entre a radiação solar e a copa das árvores e seu efeito sobre a 

evapotranspiração podem, também, ser analizados através do balanço de energia.  

 Alguns estudos focam a radiação solar sob o ponto de vista de disponibilidade de 

energia para evaporar e, nesse sentido, merecem atenção os trabalhos de 

caracterizações do saldo de radiação (Rn) na copa conduzidos por Angelocci et al.  

(2004); Marin et al. (2002) e Pilau (2005) em pomares de limeira ácida e laranjeira, 

respectivamente. Esses estudos proporcionam informação necessária para aplicar o 

modelo de transpiração adaptado do original de Penman-Monteith ou desenvolver 

outros modelos empíricos.  

 Pereira; Green e Villanova (2007) descreveram uma única relação linear entre o 

saldo de radiação por unidade de área foliar e o saldo de radiação medido sobre a 

cobertura vegetal de referencia quando avaliaram diferentes espécies com diferentes 

níveis de área foliar.  
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2.1.3.5 Considerações de interesse para modelagem de evapotranspiração, 
transpiração e condutância foliar  

 

 A respeito da simulação da evapotranspiração baseada em modelos empíricos, 

têm se verificado problemas decorrentes de: a) uma validação de complexos modelos 

não lineares que resulta dificultosa devido a que vários sub-modelos devem ser 

considerados, tais como aqueles de absorção de radiação ou da estimativa de 

condutância estomática em resposta a múltiplos fatores; b) geralmente dispõe-se de um 

número relativamente pequeno de medidas que resulta insuficiente para testar o 

modelo.  

 Embora os padrões de resposta de gs ao ambiente local sejam bastante gerais 

(JONES, 1992), existem dificuldades para combinar as respostas a cada variável num 

único modelo. Contudo, os cursos diários da resposta estomática ainda não estão 

suficientemente interpretados. Já foi sugerido que além dos múltiplos sinais operando 

conjuntamente na indução e manutenção do fechamento estomático, haveria uma forte 

variação temporal da magnitude com que alguns sinais predominam sobre outros 

(COMSTOCK, 2002). Esse assunto é muito relevante e poucas vezes discutido. A 

literatura apresenta numerosas relações entre a variável resposta e as variáveis 

supostamente determinantes, sempre observadas simultaneamente, com a intenção de 

descrever a magnitude relativa dos efeitos. Dessa forma fica como sendo desprezível a 

possibilidade de que alguma variável teria efeitos de maior duração que outra.  

 Huntinford e Cox (1997) mencionam, entre as dificuldades na abordagem do 

tema de condutância da cobertura vegetal: a) determinação das variáveis dominantes; 

b) determinação do tipo de função; c) efeito de colinearidade entre as variáveis do 

ambiente; d) análise de significância dos efeitos das variáveis.  

 Quando se trata de modelos, nem todos eles contemplam os efeitos simultâneos 

e com freqüência falta discussão quanto às causas de pobre ajuste. Assim, por 

exemplo, o algoritmo de Jarvis não contempla mecanismos “feedbacks” entre 

condutância à difusão de vapor, concentração interna de CO2, transpiração, déficit de 

pressão de vapor e potencial da água na folha descritos por Farquhard (1978) e Jones 
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(1992). Por isso que o algoritmo não consegue representar adequadamente as 

respostas nem todas as culturas e condições ambientais.  

 Yu et al. (1998) propuseram um modelo que combina os efeitos ambientais na 

determinação da condutância estomática (dependente de valores médios das variáveis) 

e no grau relativo de abertura estomática (dependente da variação relativa das 

variáveis). Talvez nessa abordagem se consiga aproximar funções que se adequem 

melhor as variações temporais observadas. De modo geral, existe vantagem ao se 

incorporar a hora do dia como variável em modelos de estimativa de gs 

(HUNTINGFORD; COX, 1997; JONES,1992).  

 Por último, pórem não menos importante, é o aspecto relacionado às formas de 

avaliar as relações entre as variáveis determinantes e as respostas. Existem indícios de 

que a variabilidade temporal observada em medidas biológicas pode ter significado 

biológico (AMZALLAG, 2001). Assim Souza; Ribeiro; Pincus (2004) aplicaram esses 

conceitos na avaliação do grau de conectância e variação temporal das trocas gasosas 

em Citrus sinensis.  

 A temática do processo de “escalonamento” (“scaling up”) de resistências da 

escala da folha até a do dossel sempre tem sido motivo de controvérsia (ALVES; 

PEREIRA, 2000, BALDOCCHI; LUXMOORE; HATFIELD, 1991). Monteith (1973) 

propôs como método padrão para a determinação da resistencia da cobertura vegetal a 

média ponderada pelo índice de área foliar (IAF), após a determinação de resistência 

estomática nos diferentes níveis do dossel. Esta aproximação apresenta bons 

resultados para coberturas muito rugosas ou coberturas completas do solo ou quando o 

solo está seco.  

 Como a arquitetura pode modificar este tipo de integração, a descrição da 

arquitetura funcional da planta torna-se de muita importância. Conforme o afirmado por 

Campbell e Norman (1989), a informação sobre a estrutura do dossel vegetal é 

necessária na modelagem destes processos porque afeta os intercâmbios radiativos e 

convectivo.  
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 A geometria da planta é um aspecto importante na modelagem das relações 

ecofisiológicas com o ambiente, que pode ser abstraída de diferentes maneiras 

dependendo das aplicações (GODIN, 2000). Assim, descrições globais requerem 

poucos parâmetros, com a desvantagem de não captar a variabilidad natural e por isso 

limitando a generalização. Por outra parte, modelos bem detalhados tentam descrever 

adequadamente através de uma super-parametrização, tornando-se pouco muito 

específicos.  

 A proposta de Allen e Pereira (2009) de incorporar componentes de grau de 

cobertura do solo, altura das plantas e grau de controle estomático num conceito clásico 

e menos analítico como o de coeficiente de cultura, mostra que a idéia de caracterizar o 

funcionamento está confluindo em diferentes abordagens da estimativa.  

 Ainda quando a modelagem da arquitetura do dossel era um conceito 

relativamente novo, rapidamente foram identificadas múltiplas aplicações. Modelos 

geométricos simples possibilitam o desenho de plantas virtuais que constituem a base 

de simulações simples de transferência radiativa, a partir de modelos de meio túrbido 

(MYNENI; ROSS, 1991) ou também  outros baseados na interação com a superfície. Os 

modelos de meio túrbido consideram a vegetação como um meio continuo e, portanto 

servem adequadamente na representação de dosséis com uma cobertura homogênea.  

 Segundo Godin (2000), pode-se abordar a estrutura da planta através de três 

tipos de informação: a) de composição b) geométrica; c) topológica. A informação de 

tipo topológica se apresenta como interessante no caso de culturas desenvolvendo-se 

em pomares, especialmente com plantas de grande porte como citros adultos.  

 Raulier et al (1999) discutem a conveniência do uso da altura como variável de 

estratificação da área foliar, sendo que nem sempre é a variável principal na descrição 

das características da folha ou o ambiente em torno dela.  

 O uso de representações da estrutura do dossel independente da altura pode 

apresentar bom resultado nas estimativa das características da planta inteira. Porém, 

exigem de descrições mais detalhadas no espaço. Além disso, as caracterizações do 

dossel podem mudar devido ao crescimento da planta ou a variações no ambiente em 

que ela está.  
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 Modelos 4-D já começaram a ser utilizados para representar a variabilidade de 

propriedades físicas do dossel no espaço e tempo (LOPEZ-LOZANO et al., 2007). 

Alguns modelos visando facilitar o tratamento das variações da radiação disponível para 

os processos fisiológicos consideram sub-modelos correspondentes às frações 

iluminadas e sombreadas do dossel. Assim, os modelos de Bonan (1996) e Dickinson et 

al. (1998) abordam por separado a taxa de assimilação e a condutância estomática de 

cada uma das frações, mas sob o suposto de não variação da temperatura foliar nestas 

frações. Mais recentemente Dai et al. (2004), aprimoraram este enfoque a partir de um 

modelo de duas grandes folhas, discriminando fração iluminada e sombreada, para a 

estimativa de temperatura do dossel, fotossíntese e condutância foliar à difussão de 

vapor.  

 Dentro das limitações observadas sobre a informação disponível, deve ser 

enfatizado que a maioria de trabalhos tratando das variações diurnas ou sazonais de 

condutância e transpiração foliar está centrada na descrição de padrões de variação 

temporal. Para fins preditivos e até explicativos, isto, representa informação limitada, já 

que a concordância entre padrões, sob condições especificas de uma escala temporal 

reduzida, não implica necessariamente bom grau de explicação. Essas descrições 

podem criar efeitos confusos na interpretação de efeitos sazonais.  

 No trabalho de Angelocci et al. (2004), que constitui a primeira tentativa de 

descrição das respostas da condutância foliar à difusão de vapor às variáveis do 

ambiente local da folha, sob as condições climáticas de Piracicaba, as relações foram 

discutidas com base na análise de regressão. Conforme os resultados obtidos por 

esses autores, modelos de regressão simples foram capazes de descrever as variações 

obseravdas em gs de acordo com as variações de temperatura quando observadas na 

faixa de DPV compreendida entre 0,89 e 1,7 kPa (R2=0,81). Contudo, o melhor ajuste 

(R2= 0,96) foi na faixa de 2,3 a 2,8 kPa, representando decréscimo de gs com a 

temperatura.  
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 Em pomares de laranja de 7 anos, Oguntunde; van de Giesen e Savenije (2007) 

encontraram uma resposta hiperbólica entre transpiração da planta, determinada por 

fluxo de seiva , e radiação solar com saturação nas proximidades de 400 W m-2. Com 

relação ao déficit de pressão de vapor, a transpiração apresentou um patamar na faixa 

de 1,2 a 3,0 kPa.  

 Boas relações têm sido encontradas entre transpiração (medida ou estimada) e 

saldo de radiação em plantas, em pomares com distribuição esparsa das plantas 

(GREEN, 1993; PEREIRA et al., 2006; THORPE, 1978; VALANCOGNE, 2000). No 

trabalho de Ogutunde et al. (2007) o modelo com melhor desempenho, para estimar a 

condutância de dossel (gc), obtida pela inversão de termo na equação de Penman-

Monteith, combina uma resposta hiperbólica à radiação e uma resposta exponencial ao 

déficit de pressão de vapor.  

 Rana e Katerji (1998) modelaram a resistência difusiva na escala de cobertura 

vegetal para culturas sob condições hídricas contrastantes, baseando-se na resposta 

de uma resistência climática (r*) dependente apenas da energia disponível, do déficit de 

pressão de vapor e da temperatura do ar.  

 Com vistas às aplicações práticas, é importante estabelecer as relações entre o 

ambiente característico do pomar e um ambiente de referência para verificar a 

possibilidade de uso do ambiente de referência na estimativa. Localmente, boa relação 

na escala diária entre o saldo de radiação medido acima de pomar de limeira ácida com 

o saldo de radiação sobre gramado e com a radiação solar global foi reportada por 

Marin (2000). Por sua vez, Pereira et al. (2007) descreveram uma única relação linear 

entre o saldo de radiação por unidade de área foliar e o saldo de radiação medido sobre 

o gramado quando avaliaram diferentes espécies com diferentes níveis de área foliar.  

 O saldo efetivo de radiação na vegetação é também requerido quando a 

estimativa está baseada no modelo de Penman-Monteith. Além das relações já citadas 

com outras variáveis de referência, pesquisas nas culturas de lima ácida e laranja sobre  

saldo de radiação em copas de arvores isoladas foram desenvolvidas em Piracicaba 

(ANGELOCCI et al., 2004; PILAU, 2005), estando em andamento estudos sobre o saldo 

de radiação de copa de limeira ácida em renques  (SIMON; ANGELOCCI, 2009). 
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2.1.4 Sistemas inteligentes e redes neurais artificiais: conceitos e aplicações 
 

 A inteligência artificial (IA) tem como objetivo desenvolver algoritmos que 

necessitem máquinas para realizar tarefas cognitivas, para as quais os humanos são 

atualmente melhores (SAGE, 1990 apud HAYKIN, 2001). Existem três capacidades 

fundamentais ligadas a um sistema baseado em inteligência artificial: 1) armazenar 

conhecimento; 2) aplicar o conhecimento armazenado para resolver problemas e, 3) 

adquirir novo conhecimento. Por isso, a característica principal de um sistema 

inteligente é a capacidade de aprender, de se adaptar a um ambiente desconhecido ou 

a uma situação nova.  

 As Redes Neurais Artificiais (RNAs) são sistemas inteligentes porquanto são 

modelos matemáticos semelhantes às estruturas neurais biológicas, que têm uma 

capacidade computacional adquirida por meio de aprendizado e generalização 

(BRAGA; CARVALHO; LUDERMIR, 2007). O aprendizado ou treinamento em RNAs 

está associado à capacidade das mesmas adaptarem os seus parâmetros como 

conseqüência de interação com o meio externo (exemplos). Por sua vez a 

generalização de uma RNA está associada à sua capacidade de dar respostas 

coerentes para dados não apresentados a ela previamente durante o treinamento. O 

processamento da informação em modelos baseados em RNAs é feito por meio de 

estruturas neurais artificiais em que o armazenamento e o processamento da 

informação são realizados de maneira paralela e distribuída por elementos 

processadores relativamente simples denominados “neurônios”.  

 No modelo básico de “neurônio artificial” (HAYKIN, 2001), esquematizado na 

Figura 1, é possível identificar três componentes: 

1. Um conjunto de sinapses, cada uma delas caracterizada por um peso. 

Especificamente um sinal Xj na entrada da sinapse j conectada ao neurônio k é 

multiplicado pelo peso sinaptico wkj.  

2. Uma junção aditiva ou somador () que integra os sinais de entrada, ponderados 

pelas respectivas sinapses. 

3. Uma função de ativação () com a finalidade de restringir a amplitude da saída do 

neurônio.  
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Figura 1 - Modelo de neurônio artificial (adaptado de Haykin, 2001) 

 

Em termos matemáticos, o neurônio artificial pode, assim, ser descrito pela equação: 

n

1i
kiik wxy          (1) 

onde, yk é a saída do neurônio; φ é a função de ativação; X1, X2, ..., Xn são os sinais de 

entrada do neurônio; e wk1, wk2, ..., wkn são os pesos sinápticos do neurônio em questão 

(neurônio k).  

 Uma rede neural é, portanto, formada por neurônios artificiais que atuam como 

elementos processadores simples e assim cada elemento processador executa uma 

função simples, mas uma rede neural como um todo tem capacidade computacional 

para resolução de problemas complexos.  

 As características que definem uma rede neural são: arquitetura, algoritmo de 

aprendizado e funções de ativação. O desenvolvimento de um modelo baseado em 

redes neurais implica justamente a definição dessas características.  
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 A arquitetura de uma rede neural refere-se à estrutura ou padrão de conexões 

entre os elementos que a compõem. De modo geral, os elementos ou neuronios se 

agrupam em unidades de processamento denominadas “camadas”. Existem três tipos 

de camadas: de entrada (recebe os dados ou sinais do entorno), de saida com 

neuronios que proporcionam a resposta do modelo e, ocultas ou intermediárias. 

Conforme o sentido do fluxo de informação, as redes podem ser unidirecionais 

(“feedforward”) ou recorrentes ou realimentadas (“feedback”).  

 É importante destacar que a organização dos neurônios na rede está 

intrinsecamente ligada ao tipo de problema e por sua vez, a arquitetura da rede pode ter 

impacto significativo no desempenho. A escolha do número de camadas escondidas e 

de neurônios é feita em geral de forma empírica. Enquanto o número de entradas e 

saídas depende da dimensionalidade dos dados, o número de neurônios nas camadas 

intermediarias depende da complexidade do problema (BRAGA; CARVALHO; 

LUDERMIR, 2007). Segundo Cybenko (1989) apenas uma camada é suficiente para 

aproximar qualquer função continua, e duas camadas são suficientes para aproximar 

qualquer função.  Quanto ao número de neurônios e, assim, ao número de pesos a 

serem ajustados, mesmo que não exista uma regra fixa, tem sido sugerido que no 

mínimo se guarde relação com o número de exemplos apresentados no treinamento 

(MAIER; DANDY, 2000).  

 Segundo Rogers e Dowla  (1994), o número de pesos não deveria exceder ao 

número de exemplos disponíveis para o treinamento. Entretanto, outros autores 

propuseram que a razão entre o número de exemplos e de pesos deveria estar entre 2 

e 10 (MASTER, 1993 apud MAIER; DANDY, 2000; WEIGEND;  RUMELHART; 

HUBERMAN, 1990).  

 Quanto maior é o número de neurônios nas camadas intermediarias, mais 

complexas são as funções a ser mapeadas ou aproximadas pela RNA, mas também um 

número excessivo de neurônios poderia gerar resultados indesejáveis (BRAGA; 

CARVALHO; LUDERMIR, 2007).  Às vezes assim ocorrem defeitos conhecidos como 

excessiva parametrização (“overfitting”) devido a rede possuir mais parâmetros (pesos) 

do que os necessários para a resolução do problema. No extremo oposto, encontra-se 
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o caso de um número de parâmetros menor do que o necessário (“underfitting”‟). 

Segundo Amari et al. (1997) problemas de “overfitting” não ocorreriam se o número de 

exemplos para treinamento fosse ao menos 30 vezes o número de parâmetros livres.  

Dessa forma, fica evidente o grau de associação entre a estrutura e o funcionamento da 

rede que constitue um dos maiores desafios no desenvolvimento do modelo.  

 Os pesos sinápticos são utilizados para armazenar o conhecimento adquirido 

pela rede no processo conhecido como “treinamento” ou “aprendizado”. Esses pesos 

são devidamente ajustados seguindo uma determinada regra (algoritmo) construída a 

partir da otimização de uma função de erro ou custo. O processo de treinamento é 

equivalente à fase de ajuste de parâmetros quando se trata de modelos estatísticos 

convencionais e constitui um problema de otimização altamente não linear. Dessa 

forma, as bases teóricas de otimização não linear são aplicáveis no processo de 

treinamento de RNAs (BATTITI, 1992).  

 A função do erro quadrático médio (MSE) é de amplo uso, mas com freqüência 

seu uso é limitado por apresentar superfícies de erro com vários mínimos locais. Nesse 

caso, a otimização baseada em métodos locais ou globais pode ser conduzida. Os 

métodos locais, sejam de primeira (modelo linear) ou segunda (modelo quadrático) 

ordem, minimizam a função erro por meio de técnicas iterativas. O algoritmo por 

retropropagação de erros, que constitui um método local de primeira ordem baseado no 

gradiente mais abruto de diminuição de erros é o de mais amplo uso e foi desenvolvido 

por Rumelhart; Hinton e William (1986).  

 Existem algumas variantes de métodos de segunda ordem, como o algoritmo de 

Levenberg-Marquardt ou o algoritmo conjugado de retropropagação de erros, que 

podem ser mais eficientes desde o ponto de vista computacional (MAIER e DANDY, 

2000). Os métodos globais, por sua vez, têm a capacidade de fugir dos mínimos locais 

na solução da superfície de erro. Dentre desses métodos, os algoritmos genéticos, 

denominados dessa forma pela semelhança com os mecanismos de seleção natural e 

genética, destacam-se pela capacidade de procurar a otimização em varias direções 

simultaneamente. Dentre as desvantagens, a velocidade de convergência é em geral 

mais baixa quando comparada à obtida por métodos de segunda ordem.  
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 Três tipos de aprendizado podem ser descritos: a) aprendizado supervisionado 

(são fornecidos integralmente os resultados desejados), b) aprendizado por reforço 

(quando apenas um parâmetro externo de comparação é fornecido) e, c) aprendizado 

não-supervisado (quando a própria rede é capaz de ajustar o seu funcionamento ou 

auto-organização).  

 O objetivo principal do aprendizado é a obtenção de modelos com boa 

capacidade de generalização tendo como base o conjunto de dados. Em problemas de 

aproximação, classificação e predição, o conjunto de treinamento é composto por pares 

de entrada e de saída (x, yd) sendo caracterizada previamente a saída desejada yd para 

um determinado vetor de entrada x.  

 O ajuste de pesos deve modificar a saída yk de forma que a diferença entre yk e 

yd, ou seja, o erro diminua a cada interação. Nesse sentido, deve se lidar no equilíbrio 

entre a superparametrização e a subparametrização. Por sua vez, no aprendizado não 

supervisado, o conjunto de dados está formado apenas pelas entradas à rede. Por essa 

razão, este tipo de aprendizado é aplicado para resolver problemas de categorização de 

dados.  

Diversos tipos de função de ativação (lineares e não lineares) têm sido utilizados 

em redes neurais, sendo as mais comuns em redes do tipo “multiperceptron“ 

apresentadas na Figura 2.  

De modo geral, a função linear normalmente é utilizada na camada de saída. 

Entanto na camada intermediaria são consideradas as funções sigmóides (logística ou 

tangente hiperbólica) por terem um tipo de resposta suavizada. No caso de valores 

binários, utiliza-se a função degrau.  
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Figura 2 - Exemplos de funções de ativação. a. Linear. b. Degrau. c. Tangente hiperbólica 
d. Logística 

 

 Em virtude da capacidade de resolver, basicamente, problemas de aproximação, 

predição, classificação, categorização e otimização (BRAGA; CARVALHO; LUDEMIR, 

2005), as técnicas de modelagem baseadas em RNAs têm sido adotadas com 

entusiasmo na área de recursos hídricos em virtude da possibilidade de superar 

algumas  barreiras presentes na modelagem tradicional.  

 No contexto da hidrologia, as aplicações têm sido bem numerosas, incluindo a 

modelagem do escoamento (FRENCH et al., 1992; JAIN; SUDHEER; SRINIVASULU, 

2004; MINNS; HALL, 1996; TOKAR; JOHNSON, 1999), prognóstico de dinâmica de rios 

(CAMPOLO; ANDREUSSI; SODALT, 1999; SUPHARATID, 2003; THIRUMALAIAH; 

DEO, 1998), predição de vazões (ABRAHART; SEE, 2000; COULIBALY, 2003; KISI, 

2004, SUDHEER; JAIN, 2004; ZEALAND; BURN; SIMONOVIC, 1999), esquemas de 

drenagem (YANG; LACROIX; PRASHER, 1998; SHUKLA et al., 1996), sedimentos 

(KISI, 2005; TAYFUR, 2002) e problemas de otimização (ROGERS; DOWLA, 1994; 

WEN; LEE, 1998). Embora a aplicação das RNAs na modelagem da evapotranspiração 

seja mais recente na literatura (ARCA; BENISCASA; VINCENZI, 2004;  SILVA et al., 
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2007; KISI, 2006; KISI; OZTURK, 2007; LANDERAS; ORTIZ-BARREDO; LÓPEZ; 2008; 

KUMAR et al., 2002; ODHIAMBO et al., 2001; SUDHEER et al., 2002; TAHIR,1998; 

TERZI; KESKIN; TAYLAN, 2006; TRAJKOVIC; TODOROVIC; STANKOVIC, 2003; 

TRAJKOVIK, 2005; ZANETTI et al., 2007) em geral, os resultados demonstram uma 

melhora no desempenho quando comparados com métodos tradicionais. É importante 

destacar que nesses casos, sempre foi objetivada a estimativa da evapotranspiração de 

referência ou a evaporação desde uma superfície de água livre.  

 Observou-se para estimativas de evapotranspiração de referência, que em geral, 

poucas vezes (ARCA et al., 2004; LANDERAS; ORTIZ-BARREDO; LÓPEZ; 2008; 

SUDHEER et al., 2003; ZANETTI et al., 2007) as avaliações têm sido conduzidas 

utilizando modelos com um número de variáveis menor que o requerido pelo método 

padrão Penman-Monteith (EToPM).  

 No Brasil, têm sido testados modelos baseados em RNAs com objetivos de 

estimativa (ZANETTI et al., 2007) e previsão (SILVA; COSTA; SEDIYAMA, 2007) da 

evapotranspiração de referência. No trabalho de Zanetti et al. (2007) foi obtido bom 

desempenho na estimativa (RMSE  0,4 mm d-1) com um modelo considerando apenas 

uma camada intermediária e valores diários de temperatura máxima e mínima, radiação 

astronômica no topo da atmosfera e fotoperiodo na entrada à rede. Os índices de 

desempenho melhoraram com o aumento do tempo de integração dos valores médios 

diários. O valor de RMSE se reduziu para cerca de 27 e 43% quando as estimativas 

foram testadas para valores médios obtidos sobre 3 e 7 dias, respectivamente.  

 Landeras; Ortiz-Barredo; López (2008), que também avaliaram modelos com 

diferentes combinações de variáveis considerando algumas faltantes para aplicar o 

método padrão Penman-Monteith no Norte da Espanha, descreveram menores erros de 

estimativa nos modelos baseados em radiação solar. O valor de RMSE de uma rede 

considerando radiação astronômica no topo da atmosfera, temperatura e umidade 

relativa na entrada ficou em torno de 0,2 mm d-1, aproximadamente 10% do valor médio 

de EToPM nas localidades da região avaliada.   
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 Por sua vez, no Brasil, Zanetti et al. (2007) usaram a mesma combinação, mas 

incluindo também o fotoperíodo para estimar valores diários de ETo em Campos dos 

Goytacazes, RJ. Na adaptação desses modelos para locais diferentes daquele em que 

foram desenvolvidos, a inclusão de componentes de localização geográfica (latitude e 

longitude) é uma alternativa (ZANETTI et al., 2008).  

 Na previsão da evapotranspiração de referência, Silva; Costa e Sediyama (2007) 

encontraram os melhores resultados com redes utilizando 10 dias contíguos da série 

histórica para a saída do dia imediatamente subseqüente. O erro padrão da estimativa 

foi de 0,79 mm, em torno de 20% do erro relativo médio. O aumento do número de 

neurônios na camada intermediaria, assim como a tentativa de uma segunda camada 

intermediaria não promoveram melhoria no desempenho. 

 Observa-se que o tratamento da evapotranspiração de culturas específicas 

(BAKAR et al., 2006; LIU; KANG; LI; 2009; SUDHEER et al., 2003; WHITLEY et al., 

2009) ou da disponibilidade de água no solo (ELSHORBAGY; PARASURAMAM, 2008), 

as vezes considerada em modelos empíricos para estimar a evapotranspiração real da 

cultura, é por enquanto incipiente. Na análise das possíveis causas associadas a uma 

menor quantidade de trabalhos nessa linha de pesquisa, percebe-se que a 

disponibilidade de exemplos para o processo de aprendizado é a maior limitante. 

Apenas os métodos diretos, caracterizados pelo monitoramento continuo de variáveis, 

seriam capazes de oferecer tal condição.  

 Huntinford e Cox (1997) testaram modelos baseados em regressão e em redes 

neurais para avaliar a resposta da condutância do dossel às variações no ambiente 

local para Pinus sp. utilizando como padrão medições obtidas pelo método de Bowen. A 

diferença na variância explicada pelos modelos foi de apenas 6%, mas os autores 

destacam que uma porção diferente da variação é explicada com cada modelo. A rede 

neural se apresentou como mais eficiente para otimizar as relações não-lineares 

presentes. Os resultados indicaram que alguma variabilidade de longo prazo não 

estaria explicada. Por esta razão é recomendável considerar efeitos interanuais da 

dinâmica de crescimento foliar e de raízes ou algum outro efeito interanual.  
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 Mais recentemente, estudos com aplicação de RNAs têm sido conduzidos para 

monitorar efeitos de gases poluentes como ozônio sobre a vegetação (MANES; 

VITALE; DI TRAGLIA, 2005). Vitale et al. (2007) também utilizaram modelos baseados 

em RNAs para avaliar estratégias funcionais para enfrentar deficiências hídricas 

prolongadas. Redes com elevado número de neurônios se mostraram capazes de 

explicar grande parte da variabilidade observada.  

 Outras aplicações das RNAS às ciências atmosféricas incluem a estimativa da 

temperatura do ar (CHRONOPOULOS et al., 2008; MIHALAKAKOU; SANTAMOURIS; 

ASIMAKOPOULOS, 1998; NJAU, 1997; SMITH; MCCLENDON; HOOGENBOOM,  

2006; TRIGO; PALUTIKOF, 1999; USTAOGLU; CIGIZOGLU; KARACA, 2008) ou a 

radiação solar (AL-ALAWI;  AL-HINAI, 1998; BOCCO; OVANDO; SAYAGO, 2006; 

ELIZONDO; HOOGENBOOM; McCLENDON, 1994; ELMINIR; HAZZAM; YOUNES, 

2007; LAM; WAN; YANG, 2008; MOHANDES et al., 1998; REDDY; RANHJAN, 2003; 

REHMAN; MOHANDES, 2008; TYMVIOS et al. 2005). Também seu uso tem sido 

reportado na previsão de ocorrência de eventos meteorológicos como geadas (GARAY; 

CICERO, 2001; OVANDO; BOCCO; SAYAGO, 2005).  

 Na literatura, a modelagem baseada em RNAs sempre é apresentada como  

atraente. Dentre as vantagens mais destacáveis pode citar-se o fato de que as RNAs 

são aproximadores universais de funções multivariadas continuas (CYBENKO, 1989). 

Isto implica que qualquer problema de aproximação de funções continuas pode ser 

resolvido, independendo do número de variáveis envolvidas. Embora, as RNAs sejam 

conhecidas pelo bom desempenho quando aplicadas a modelagem, muitas vezes é 

requerida alguma interpretação por parte do usuário sobre o modo pelo qual a rede 

atinge determinados resultados. Nesse sentido, alguns outros métodos também ligados 

à inteligencia artificial podem aportar mais informação que as RNAs (BRAGA et al., 

2005). É importante destacar que os métodos não precisam ser excludentes, tanto que 

têm dado origem a sistemas denominados híbridos, entre eles, os sistemas neuro-

fuzzy.  
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 Métodos baseados em lógica ou inferência fuzzy têm mostrado bom desempenho 

na modelagem de sistemas biofísicos. Um sistema de inferência fuzzy está composto 

por três componentes principais: uma base de regras que contem as regras fuzzy, uma 

base de dados que defina as funções de pertinência a serem utilizadas nas regras fuzzy 

e um mecanismo de raciocínio que permite obter uma saída a partir do procedimento de 

inferência.  A origem destes sistemas reside na teoria desenvolvida por Zadeh (1965). 

No sentido restrito, a lógica “fuzzy” constitui um sistema que possibilita a formalização 

de um raciocínio aproximado. Enquanto, no sentido amplo é quase sinônimo da teoria 

de conjuntos fuzzy, que basicamente refere-se a teoria de classes sem limites bem 

definidos.  

 Uma característica distintiva dos sistemas fuzzy é que eles estão baseados na 

partição “fuzzy” das informações. Assim, a utilização de conjuntos “fuzzy” permite uma 

generalização da informação que está associada com a introdução de incertezas e de 

desconhecimento dos processos. Por serem sistemas capazes de processar 

eficientemente informações imprecisas e qualitativas de forma geral, os modelos de 

inferência fuzzy são especialmente adequados para representar processos que exigem 

tomadas de decisão.  

 Deve ser destacado que o estudo desenvolvido por Clyma e Martin (1996) a partir 

da lógica fuzzy foi pioneiro na modelagem de evapotranspiração (ETo) usando técnicas 

baseadas em inteligência artificial. Os autores desenvolveram um modelo de predição 

de ETo a partir do prognóstico do tempo.  

 Odhiambo et al. (2001a) avaliaram modelos “fuzzy” com duas (radiação solar e 

umidade relativa) e três variáveis (radiação solar, umidade relativa e velocidade do 

vento) sob diferentes condições climáticas. As estimativas apresentaram erros na faixa 

compreendida entre 0,22 a 0,97 mm d-1 e coeficientes de determinação (R2) na faixa de 

0,70 a 0,90, quando comparadas com medidas de ETo obtidas por lisímetros de 

pesagem. De modo geral, foi descrita uma superestimativa da ETo em meses com 

temperaturas baixas. Um melhor desempenho foi alcançado num trabalho posterior 

(ODHIAMBO et al., 2001b), quando os autores propuseram a substituição da variável 
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temperatura pela diferença entre as temperaturas máxima e mínima e combinaram as 

vantagens da lógica “fuzzy” e do processamento por redes neurais.  

 Quanto ao processo de desenvolvimento dos modelos baseados em RNAs, 

chama a atenção o fato de que as regras da modelagem com estatística tradicional 

raramente são consideradas no processo de construção do modelo e até resulta 

claramente visível uma atitude pouco exploratória na procura de uma solução aceitável 

(FLOOD; KARTAM, 1994). A consideração de princípios estatísticos no processo de 

construção do modelo pode melhorar o desempenho do mesmo (CHENG; 

TITTERINGTON, 1994; RIPLEY, 1994).  

 Maier e Dandy (2001) recomendam adotar um método sistemático no 

desenvolvimento dos modelos, que contemple o pre-processamento dos dados, a 

determinação das variáveis de entrada e da arquitetura da rede, a estimação dos 

parâmetros (otimização) e a validação do modelo.  

 Mesmo que os modelos com RNA não difiram significativamente de alguns 

modelos estatísticos típicos, resultam valiosos porque possibilitam uma forma mais 

flexível de implementá-los. Além dos bons resultados na solução matemática de alguns 

tipos de problemas, as possibilidades que as RNAs oferecem quanto ao entendimento 

das relações justificam a sua consideração  na tarefa de modelagem.  Maier e Dandy 

(2000) expressam que esforços futuros deveriam se orientar na extração do 

conhecimento contido nos pesos das redes de treinamento.  

 Resulta muito interessante a possibilidade de abordagem das variações 

temporais com este tipo de ferramenta. Maier e Dandy (1996) avaliaram o efeito de 

dados com e sem variação sazonal no desempenho de RNAs, confirmando que se 

consegue lidar adequadamente com variações sazonais não regulares através do 

incremento do número de camadas ocultas.   
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2.2 Material e Métodos 
 

2.2.1 Local de estudo e área experimental 

 Dados do posto meteorológico localizado na Escola Superior de Agricultura “Luiz 

de Queiroz” (ESALQ-USP), município de Piracicaba, SP, Brasil (latitude: 22º 42‟ S; 

longitude: 47º 30‟ W; altitude: 546 m) foram utilizados na estimativa da 

evapotranspiração de referência pelo modelo Penman-Monteith (ítem 2.2.2.1) e na 

caracterização do ambiente local determinante da condutância foliar (ítem 2.2.3.1.1).  

 O clima do local está descrito como subtropical de altitude (Cwa) conforme a 

classificação climática de Köppen (ROLIM  et al., 2007). 

 As determinações na cultura de lima ácida „Tahiti‟ (Citrus latifoliata Tanaka) foram 

realizadas num pomar com 1 ha, plantado em 2001, com espaçamento entre plantas de 

7 m x 4 m, sendo as copas do clone IAC 5 enxertado em citrumelo „Swingle‟. O pomar 

situa-se no Campo Experimental de Irrigação do Departamento de Engenharia de 

Biossistemas, localizado na Fazenda Areão da Escola Superior de Agricultura “Luiz de 

Queiroz” (ESALQ-USP), município de Piracicaba, SP (latitude: 22º42‟ S; 47º39‟ W, 

altitude: 511 m). O solo é Nitossolo vermelho (EMBRAPA, 1999).  

 Com o intuito de manter as condições de adequada disponibilidade de água para 

as plantas, o pomar foi irrigado com sistema autocompensável possuindo quatro 

gotejadores por planta com vazão de 4 litros hora-1, garantindo-se uma reposição de 

pelo menos 100% da evapotranspiração determinada no lisímetro.  

 Os tratos culturais no pomar incluíram pulverizações com inseticida, roçagem nas 

entrelinhas e capinas manuais intercaladas com aplicação de herbicidas na linha de 

plantio. As entrelinhas foram mantidas com uma cobertura vegetada incompleta. Outros 

detalhes sobre o manejo da cultura podem ser obtidos em Barboza Júnior (2007) e 

Rocha (2008).  

 Dispõe-se de dados meteorológicos básicos para as estimativas propostas 

provenientes de uma estação automática localizada a 70 m distante do pomar e de 

outra estação automática dentro do pomar. Os dados da estação localizada no interior 

do pomar foram utilizados no estudo das relações entre conductância ou  transpiração 
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foliar e as variáveis do ambiente local da folha (ítem 2.2.3.1.3) e desenvolvimento de 

modelos (ítem 2.2.3.1.4). Por sua vez, os dados de ambas as estações foram utilizados 

para ajuste de modelos de evapotranspiração na linha de plantio (ítem 2.2.3.2.3). 

 
 
2.2.2 Evapotranspiração de referência 
 

2.2.2.1 Estimativa da evapotranspiração de referência pelo método Penman-
Monteith  
 

 Integraram-se os valores horários registrados em estação automática ocalizada 

no campus da ESALQ-USP, Piracicaba, SP, Brasil (latitude: 22º 42‟S; longitude: 47º 

30‟W; altitude: 546 m) no período 1997-2006 para calcular a evapotranspiração de 

referência (mm d-1) seguindo a equação parametrizada no método padrão proposto pela 

FAO (ALLEN et al., 1998): 

EToPM = 
)u34,01(

)DPV(u
273Tar

900
)GRn(408,0

 

 

(2)  

 

onde Rn é o saldo de radiação (MJ m-2 d-1), G é o fluxo de calor no solo (MJ m-2 d-1), 

Tar é a temperatura do ar (ºC), u é a velocidade do vento (m s-1), DPV é déficit de 

pressão de vapor (kPa),   é a declividade da curva de pressão de vapor na 

temperatura Tar (kPa ºC-1) e  é o coeficiente psicrométrico (kPa ºC-1).  

Os dados foram adquiridos a cada segundo e integrados inicialmente cada 15 

minutos por meio de sistema de adquisição ou “datalogger” Campbell CR10-X. O 

cálculo de DPV foi realizado considerando a umidade relativa média de 24 horas (LYRA 

et al., 2004) medida com conjunto termo-higrométrico Vaisala, modelo HMP45C-L12. O 

saldo de radiação (Rn) foi estimado a partir da radiação solar global (Rg), medida com 

piranômetro LI-COR modelo LI-200X, seguindo a relação discutida por Sentelhas e 

Nascimento (2003) com ajustes mensais. A velocidade do vento foi medida com 

anemômetro Young 12002. O fluxo de calor no solo (G) foi estimado de acordo com 

Allen et al. (1998), a partir da temperatura do ar media diária e a temperatura media 

diária do dia anterior.  



 
66 

Os termos radiativo e aerodinâmico do modelo foram calculados como: 

EToPM  rad = 
)u34,01(

)GRn(408,0   (3) 

EToPM  aerod= 
)u34,01(

)DPV(u
273T

900

 

 

  (4) 

 
 
2.2.2.2 Evapotranspiração de referência e variáveis atmosféricas de entrada no 
modelo Penman-Monteith: análises de correlação e de sensibilidade  

 Realizou-se a análise de correlação simples de Pearson entre os valores de 

EToPM e das variáveis atmosféricas na escala diária. A comparação do grau de 

associação lineal (r) entre as variáveis Rn, Tar, DPV com a evapotranspiração (EToPM) 

e os termos radiativo (EToPM rad) e aerodinâmico (EToPM aero) do modelo dentro de cada 

mês foi conduzida com base no teste de Student ao nível de significância de 0,05 para 

os respectivos coeficientes. Calcularam-se os índices de sensibilidade relativa (Sr) dos 

valores de EToPM diários para as variáveis saldo de radiação (Rn), déficit de pressão de 

vapor no ar (DPV) e velocidade do vento (u) segundo Mc Cuen (1973):  
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 Os dias em que alguma das variáveis foi igual a zero foram eliminados da análise 

de sensibilidade. Calcularam-se os estatísticos média, desvio padrão e coeficiente de 

variação dos índices Sr Rn, Sr DPV e Sr u, classificados mensalmente.  

 

2.2.2.3 Estimativa da evapotranspiração de referência baseada em análise de 
regressão e em redes neurais artificiais 

 

 A série de valores estimados de EToPM foi dividida nos subconjuntos de ajuste 

(1997-2004) e validação (2005-2006) de modelos com componentes simples lineais.  

 Primeiramente, foram ajustados os modelos que consideraram a entrada de 

valores diários de saldo de radiação (Rn) ou radiação solar (Rg) e alternassem alguma 

combinação das variáveis: temperatura do ar média diária (Tar), déficit de pressão de 

vapor médio diário (DPV) e velocidade do vento média diária (u). Outros conjuntos de 

modelos foram ajustados sobre a base de valores de radiação astronômica no topo da 

atmosfera (RTA), expressa em MJ m-2 d-1 e estimada a partir da latitude e dia do ano, 

conforme Smith et al. (1991).  

 O desempenho dos modelos foi avaliado tanto através de análise de regressão 

quanto dos índices: raiz quadrada do quadrado médio do erro (RMSE), erro médio 

absoluto (MAE), desvio médio (MBE) e índice (d) de concordância (WILLMOTT, 1982).  

 O teste de Student (p=0,05) foi aplicado para testar as hipóteses de nulidade 

(a=0 ou b=1) na análise de regressão entre os valores observados (EToPM) e os valores 

estimados por cada um dos modelos.  

 Foram selecionadas como entradas às redes neurais artificiais (RNAs) as 

variáveis meteorológicas radiação global (Rg); saldo de radiação (Rn), radiação 

astronômica no topo da atmosfera (RTA), temperatura media diária (Tar), déficit de 

pressão de vapor médio diário (DPV) e velocidade do vento diária (u). 
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 Diferentes arquiteturas (número de neurônios na camada intermediária) de redes 

tipo “multiperceptron” (MLP) considerando uma função de tipo linear na ativação da 

saída e funções de tipo sigmoidea na camada intermediária foram avaliadas para 

combinações dessas variáveis. 

 Para evitar os problemas decorrentes de excessivo treinamento foi aplicado o 

método de validação cruzada (MAIER; DANDY, 2000), por isso, os dados foram 

divididos em três conjuntos: treinamento (1997-2002), teste (2003-2004) e validação 

(2005-2006).  

 O teste de Shapiro-Wilk foi utilizado para avaliar a normalidade de cada uma das 

séries. O teste não-paramétrico de Kolmogorov-Smirnov foi aplicado para avaliar as 

hipóteses nulas de igualdade de distribuição de freqüências de valores de  EToPM e das 

variáveis usadas na entrada as RNAs.  

 O treinamento foi conduzido automaticamente pelo módulo de Statistica Neural 

Network (STATISTICASOFT, 2009), aplicando o algoritmo conjugado de erros. A RNA 

com melhor desempenho para cada combinação de variáveis, entre 2000 treinadas, foi 

escolhida para a avaliação de modelos de estimativa de EToPM.  

 A descrição da arquitetura (estrutura) da rede foi de acordo com a relação E-N-S, 

sendo E o número de neurônios na camada de entrada, N o número de neurônios na 

camada intermediária e S o número de neurônios na saída da rede.  

 O desempenho dos modelos foi avaliado tanto através de análise de regressão 

quanto dos índices: raiz quadrada do quadrado médio do erro (RMSE), erro médio 

absoluto (MAE), desvio médio (MBE) e índice (d) de concordância (WILLMOTT, 1982).  

 O teste de Student (p=0,05) foi aplicado para testar as hipóteses de nulidade 

(a=0 ou b=1) na análise de regressão entre os valores observados (EToPM) e os valores 

estimados por cada um dos modelos. 
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2.2.3 Evapotranspiração da cultura de lima ácida 
 

 Pelo fato da cultura de lima ácida representar uma superfície vegetada de maior 

complexidade nas respostas ao ambiente comparada à cobertura de referência, 

especialmente pela distribuição de fluxos energéticos sobre superfícies com 

características diferentes (solo nu, entrelinha vegetada e linha de plantio), 

primeiramente foram caracterizadas as relações determinantes das trocas de vapor no 

nível foliar, condutância foliar à difusão de vapor d‟ água (gs) e transpiração (T) por 

porometria, com as variáveis do ambiente local (ítem 2.2.3.1). Para isso, foi feito 

inicialmente uma caracterização da variabilidade temporal das variáveis do ambiente 

local (DFFF, Tar e DPV). Desse modo, pode se dispor de uma perspectiva da possível 

variabilidade temporal do controle exercido principalmente pelos estômatos. Em 

seqüência, foram avaliadas as relações de forma a se estabelecer aquelas de interesse 

para a modelagem, baseada em análise de regressão, com e sem componentes de 

redes neurais.  

 A evapotranspiração da cultura foi avaliada por meio da evapotranspiração da 

linha de plantio, baseando-se em determinação direta por lisimetria de pesagem, 

conforme o relatado no ítem 2.2.3.2.  

 A descrição das relações entre a evapotranspiração na linha de plantio e as 

variáveis meteorológicas observadas dentro e fora do pomar foi conduzida com a 

finalidade de subsidiar a modelagem.   

 
2.2.3.1 Condutância à difusão de vapor e transpiração foliar  
 

2.2.3.1.1 Caracterização da variabilidade do ambiente local determinante da 
condutância à difusão de vapor de água  
 

Realizou-se uma caracterização da variabilidade do ambiente local a partir de 

dados horários de temperatura do ar (Tar), déficit de pressão de vapor (DPV) e 

densidade de fluxo de fótons fotossinteticamente ativos na radiação solar (DFFF) 

registrados com estação automática localizada no posto da ESALQ-USP, Piracicaba, 

SP,  no período 1997-2006. O fluxo de fótons fotossinteticamente ativos na radiação 

solar (DFFF) foi medido com sensor (LI-Cor, Li190SB).  
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Foram calculados os parâmetros descritivos básicos de tendência central e de 

dispersão  discriminados por mês e pela estação do ano: verão (dezembro, janeiro, 

fevereiro), outono (março, abril, maio), inverno (junho, julho, agosto) e primavera 

(setembro, outubro, novembro).  

O teste de Kruskall-Wallis foi aplicado na comparação entre médias sazonais, e 

quando necessário, o teste de Tuckey com nível de significância igual a 0,05 foi 

utilizado. 

Com base na literatura (ANGELOCCI et al., 2002; ANGELOCCI et al., 2004; 

JARVIS et al., 1976; MACHADO et al., 2005; MEDINA; MACHADO, GOMES, 1999; 

SCHULZE; HALL, 1982; BUNCE, 1985, SANFORD; JARVIS, 1986; SCHULZE, 1986; 

SYVERSTEIN; LLOYD, 1994) foram estabelecidos os critérios de limitação de gs devida 

ao ambiente local, sendo calculada a freqüência relativa de condições limitantes por 

estação, seja por DPV (valor limite superior a 2 kPa) ou por Tar (valor limite inferior a 

20ºC e valor limite superior a 34ºC), seja pelo critério de saturação por DFFF a partir de 

400 mol m-2 s-1. 

A existência de algum grau de colinearidade entre as variáveis do ambiente local 

foi avaliada por meio da análise de correlação simples de Pearson (p<0,05), no período 

diário e diurno, de duas formas: primeiro, entre os valores horários de Tar, DPV e 

DFFF; segundo, entre os valores horários de cada variável e o produto das duas 

restantes.  A comparação entre coeficientes de correlação (r) foi realizada pelo teste de 

Student. No período diurno, também, foi avaliado o grau de associação de cada variável 

(Tar, DPV e DFFF) com o horário de observação (h). 

 
2.2.3.1.2 Determinação de condutância à difusão de vapor e transpiração foliar  
 

 Uma àrvore próxima ao local onde foi monitorada a evapo(trans)piração por 

lisimetria de pesagem foi escolhida para as avaliações. Essa árvore apresentava 

características de copa e altura representativas das correspondentes à linha de plantio 

e estava submetida ao mesmo regime de irrigação da árvore contida no lisímetro, sem 

limitação hídrica conforme o descrito por Barboza Júnior(2007) e Rocha (2008).  
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 A condutância foliar à difusão de vapor (gs) e a transpiração (T) de 24 folhas 

plenamente expandidas no terço médio da copa e nas faces expostas da linha do 

plantio, foi determinada utilizando um porômetro de equilíbrio dinâmico e balanço nulo 

LI-COR 1600 (Licor, Inc., Lincoln, EUA). Foram realizadas seqüências de medidas, a 

intervalos horários, entre as 9 e as 17 horas, contabilizando 42 dias com avaliações 

durante o período compreendido entre 12/9/2007 e 30/8/2008.  

 

2.2.3.1.3 Relações entre a condutância à difusão de vapor d‟água, transpiração  
foliar e as variáveis do ambiente local da folha 

 

 Nesse estudo foram considerados os fatores que ocasionaram qualquer variação 

em gs e T:  a posição das folhas na copa de acordo com as faces de exposição na linha 

de plantio (Norte e Sul), a estação do ano (primavera, outono e inverno) e o horário de 

observação (h).  

 Essas variáveis foram também observadas no verão, mas como a quantidade de 

medidas foi notavelmente reduzida frente às outras estações, devido especialmente às 

chuvas freqüentes e as dificuldades de monitoramento por porometria sob condições de 

elevada umidade relativa, a estação foi excluida da análise.  

 A caracterização do ambiente local da folha foi realizada com base na análise 

dos valores registrados durante a seqüência de medida porométrica. Os valores de 

temperatura do ar (Tar) e déficit de pressão de vapor no ar (DPV) foram obtidos 

continuamente em estação meteorológica automática (Campbell Scientific, Logan, Utah) 

por meio de conjunto termo-higrométrico Vaisala localizado no interior do pomar, 

enquanto a DFFF incidente em cada folha foi obtida simultaneamente às medidas de gs 

e T, com sensor quântico acoplado no porômetro. A adquisição de datos em 

“datalogger” Campbell CR10-X foi realizada a cada segundo, com integração da 

informação cada 10 minutos.  
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 Os valores horários de gs, de T e das variáveis determinantes do ambiente local 

da folha (Tar, DPV e DFFF) foram discriminados por face de exposição na linha de 

plantio (Norte e Sul) e por estação (outono, inverno e primavera). Diagramas de caixa 

“box-plot” foram utilizados para comparar a distribuição de valores entre grupos 

(horários, faces de exposição ou estação) das variáveis (gs, T, Tar, DPV, DFFF).  

 O teste de Shapiro-Wilk foi utilizado para avaliar a normalidade das amostras. O 

teste não-paramétrico de Kolmogorov-Smirnov foi aplicado para avaliar as hipóteses 

nulas de igualdade de distribuição de freqüências de valores observados de gs, de T e 

das variáveis do ambiente local nas faces Norte e Sul em cada estação do ano, com 

nível de significância igual a 0,05.  

 O teste não-paramétrico de Kruskall-Wallis foi aplicado para avaliar as hipóteses 

nulas de igualdade de distribuição de freqüências de valores observados de gs, de T e 

das variáveis determinantes do ambiente local nos diferentes horários e quando 

necessário, o teste de Tuckey com nível de significância igual a 0,05 foi utilizado. 

 O grau de associação entre os valores médios horários de gs, de T e das 

variáveis determinantes do ambiente local foi avaliado por meio dos coeficientes de 

correlação simples de Pearson e correlação por postos de Spearman. Esse último  

corresponde a uma correlação de Pearson entre os postos que ocupam os dados, ao 

invés dos próprios dados (CONOVER, 1971).  

 O horário de observação (h) foi utilizado como indicador de outras variações 

temporais no ambiente não descritas pela variação de Tar, DFFF e DPV.  

A comparação do grau de associação entre essas variáveis dentro de cada 

estação ou face de exposição na linha de plantio foi conduzida com base no teste de 

Student ao nível de significância de 0,05.  

 A descrição dos padrões de resposta de gs, de T e da diferença de temperatura 

entre a folha e o ar (Tf-Tar) ao déficit de pressão de vapor no ar (DPV) foi conduzida no 

intuito de descrever os mecanismos atuantes no controle estomático em cada estação 

do ano. A temperatura da folha (Tf) foi medida com termopar localizado na câmara 

porométrica, que encosta na face inferior da folha durante a medida. 
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2.2.3.1.4 Estimativa da condutância à difusão de vapor  e transpiração foliar  por 
modelos baseados em análise de regressão e redes neurais artificiais 
 

 Foram testados modelos de regressão com componentes lineares e não-lineares 

na estimativa de valores medios horários de gs e T nas estações outono, inverno e 

primavera. As variáveis do ambiente local da folha (DFFF e DPV) foram usadas 

simultaneamente como preditoras. A escolha das variáveis esteve baseada na análise 

das relações descrita no item 2.2.3.1.3.  

 O desempenho dos modelos foi avaliado tanto através de análise de regressão 

quanto dos índices: raiz quadrada do quadrado médio do erro (RMSE), erro médio 

absoluto (MAE), desvio médio (MBE) e índice (d) de concordância (WILLMOTT, 1982). 

O teste de Student (p=0,05) foi aplicado para testar as hipóteses de nulidade (a=0 ou 

b=1) na análise de regressão entre os valores observados (gs e T) e os valores 

estimados por cada um dos modelos. 

 Diferentes arquiteturas (número de neurônios na camada intermediária) de redes 

tipo “multiperceptron” (MLP) foram avaliadas considerando a entrada simultânea das 

três variáveis do ambiente local da folha (Tar, DFFF e DPV) ou quatro quando 

incorporado um efeito temporal através do horário de observação (h).  

 Os dados foram divididos em três conjuntos: treinamento, teste e validação, 

seguindo a relação 60:20:20, respectivamente. O teste de Shapiro-Wilk foi utilizado para 

avaliar a normalidade das amostras. O teste não-paramétrico de Kolmogorov-Smirnov 

foi aplicado para avaliar as hipóteses nulas de igualdade de distribuição de freqüências 

de valores observados de gs, de T  e das variáveis do ambiente local nos conjuntos de 

treinamento, teste e validação.  

 O treinamento foi conduzido automaticamente pelo módulo de Statistica Neural 

Network (STATISTICASOFT, 2009), aplicando o algoritmo conjugado de erros. A RNA 

com melhor desempenho para cada combinação de variáveis, entre 2000 treinadas, foi 

escolhida para a avaliação de modelos de estimativa das variáveis gs e T. A descrição 

da arquitetura (estrutura) da rede foi conforme à relação E-N-S, sendo E o número de 

neurônios na camada de entrada, N o número de neurônios na camada intermediária e 

S o número de neurônios na saída da rede.  
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 O desempenho dos modelos foi avaliado tanto através de análise de regressão 

quanto dos índices: raiz quadrada do quadrado médio do erro (RMSE), erro médio 

absoluto (MAE), desvio médio (MBE) e índice (d) de concordância (WILLMOTT, 1982). 

O teste de Student (p=0,05) foi aplicado para testar as hipóteses de nulidade (a=0 ou 

b=1) na análise de regressão entre os valores observados (gs e T) e os valores 

estimados por cada um dos modelos. 

 
 

2.2.3.2 Evapotranspiração na linha de plantio 
 

Nas condições do trabalho, no qual foi usado um lisímetro com uma planta no 

seu interior existente na área experimental, a evapotranspiração do pomar (ETpomar) é 

constituída basicamente pelas componentes de evapotranspiração dentro do lisímetro 

(ETli), evaporação do solo nu fora do lisímetro (Es) e evapotranspiração da entrelinha 

vegetada (ETEL) conforme a seguinte equação: 

ETpomar =  ETli  + Es + ETEL        (11) 

 

 O lisímetro de pesagem tem as dimensões de 4,0 m de diâmetro e 1,38 m de 

profundidade, com 0,45 kg de sensibilidade, correspondendo a 0,036 mm quando 

expressa como lâmina de água e 1,25 kg (ou 0,1 mm) de exatidão. O peso do lisímetro 

foi continuadamente registrado a cada segundo por meio de células de carga acopladas 

a um sistema automático coletor de dados e sua variação de massa registrada a cada 

10 minutos. Detalhes sobre a construção deste equipamento podem ser obtidos em 

Campeche (2002). 

A evapotranspiração dentro do lisímetro (ETli) é a resultante da somatória de 

transpiração (T) e evaporação (EL) dentro do lisímetro e foi considerada representativa 

da evapotranspiração na linha do plantio (ETli). Foram caracterizadas as perdas de 

água para dias sem chuva no período compreendido entre 9 e 17 horas (ET li 9-17h), de 

modo que a variação de peso do lisímetro representava a evapotranspiração, visto que 

quando ocorria a irrigação, a mais importante dos  outros componentes do balanço de 

massas, esta era realizada a partir das 18 horas.  
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2.2.3.2.2 Relações entre evapotranspiração na linha de plantio e variáveis 
observadas sobre a cobertura vegetal de referência e dentro do pomar 
 

 As relações entre ETli 9-17h e as variáveis meteorológicas observadas ou 

estimadas sobre la cobertura vegetal de referência e dentro do pomar foram avaliadas 

com integração de valores no período de 24 horas e o período de medição (9 a 17 

horas).  

 O grau de associação entre os valores de ETli9-17h e as variáveis meteorológicas 

temperatura do ar (Tar), Rn ou Rg e DPV foi avaliada por meio dos coeficientes de 

correlação simples de Pearson e correlação por postos de Spearman. A data de 

observação (data) foi utilizada como variável indicadora de outras variações temporais 

no ambiente não descritas pela variação de Tar, Rn ou Rg e DPV.  

 Em ambas as estações meteorológicas, temperatura e umidade relativa do ar 

foram monitoradas por conjunto termo-higrométrico Vaisala. Na estação automática 

localizada sobre o gramado, a radiação solar foi medida por piranômetro, LI-COR 

modelo LI-200X  e o saldo de radiação por meio de saldo radiômetros REBS modelo Q-

7.1. A adquisição de datos em “datalogger” Campbell CR10-X, em ambas estações foi 

realizada a cada segundo, com integração da informação cada 10 minutos.  

 
2.2.3.2.3 Estimativa da evapotranspiração na linha de plantio por modelos 
baseados em análise de regressão e em redes neurais artificiais 
 

Modelos de regressão com componentes lineares foram testados na estimativa 

de (ETli9-17h). A escolha das variáveis preditoras esteve baseada na análise detalhada 

no ítem 2.2.3.2.2.  Como variáveis indicadoras do gradiente de pressão de vapor entre 

as fontes (folha ou superfície do solo) e o ar, foram utilizadas a temperatura do ar (Tar) 

e o déficit de pressão de vapor (DPV) observados dentro do pomar e, sobre uma 

cobertura vegetal de referência (gramado) próxima a ele. Por sua vez, como 

indicadoras da energia disponível para evaporar foram analisadas variáveis observadas 

apenas sobre a cobertura vegetal de referência: saldo de radiação (Rn) ou radiação 

solar global (Rg).  
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Diferentes combinações entre essas variáveis integradas no período de 24 horas 

com adição ou não de outras variáveis como evapotranspiração de referência (EToPM) e 

data de observação (data) foram avaliadas conforme o ajuste por regressão. Também 

foram testados modelos com componentes não lineares, considerando como variáveis 

preditoras o déficit de pressão de vapor em combinação com o saldo de radiação (Rn) 

sobre a cobertura de referência ou a radiação solar global (Rg).  

 O desempenho dos modelos foi avaliado tanto através de análise de regressão 

quanto dos índices: raiz quadrada do quadrado médio do erro (RMSE), erro médio 

absoluto (MAE), desvio médio (MBE) e índice (d) de concordância (WILLMOTT, 1982). 

 O teste de Student (p=0,05) foi aplicado para testar as hipóteses de nulidade 

(a=0 ou b=1) na análise de regressão entre os valores observados (ET li9-17h) e os 

valores estimados por cada um dos modelos.  As mesmas variáveis consideradas 

no ajuste de modelos por regressão foram usadas no desenvolvimento de modelos 

baseados em RNAs.  

 O treinamento ou aprendizado foi do tipo supervisionado, utilizando como saídas 

esperadas os valores observados de ETli9-17h. Diferentes arquiteturas (número de 

neurônios na camada intermediaria) de redes tipo “multiperceptron” (MLP) considerando 

uma função de tipo linear na ativação da saída foram avaliadas. Os dados foram 

divididos em três conjuntos: treinamento, teste e validação, seguindo a relação 

60:20:20.  

 O teste de Shapiro-Wilk foi utilizado para avaliar a normalidade das amostras. O 

teste não-paramétrico de Kolmogorov-Smirnov foi aplicado para avaliar as hipóteses 

nulas de igualdade de distribuição de freqüências de valores observados de ETli9-17h nos 

conjuntos de treinamento, teste e validação.  

O treinamento foi conduzido automaticamente pelo módulo de Statistica Neural 

Network (STATISTICASOFT, 2009), aplicando o algoritmo conjugado de erros. A RNA 

com melhor desempenho para cada combinação de variáveis, entre 2000 treinadas, foi 

escolhida para a avaliação de modelos de estimativa de ETli9-17h.  
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A descrição da arquitetura (estrutura) da rede foi de acordo à relação E-N-S, 

sendo E o número de neurônios na camada de entrada, N o número de neurônios na 

camada intermediária e S o número de neurônios na saída da rede.  

O desempenho dos modelos foi avaliado tanto através de análise de regressão 

quanto dos índices: raiz quadrada do quadrado médio do erro (RMSE), erro médio 

absoluto (MAE), desvio médio (MBE) e índice (d) de concordância (WILLMOTT, 1982). 

 O teste de Student (p=0,05) foi aplicado para testar as hipóteses de nulidade 

(a=0 ou b=1) na análise de regressão entre os valores observados (ET li9-17h) e os 

valores estimados por cada um dos modelos. 
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2.3 Resultados e Discussão 
 

2.3.1 Evapotranspiração de referência  
 

Mesmo com as diferenças possíveis entre a evapotranspiração da cobertura 

vegetal de referência e sua estimativa pelo método Penman-Monteith (EToPM), sob as 

condições climáticas locais, o referido processo foi descrito e modelado em função 

dessa estimativa, em virtude por um lado, da sua adoção como método padrão e por 

outro da disponibilidade de dados que possibilitaram tal estimativa na escala diária 

sobre uma série de 10 anos. Sempre que pertinente, a informação obtida foi 

confrontada com aquela disponível localmente, seja com base na observação direta do 

processo ou nos resultados de análise de desempenho do método.  

 
2.3.1.1  Caracterização da evapotranspiração de referência obtida pelo método 
padrão Penman-Monteith na escala diária 
 
 Um padrão sazonal foi observado nos valores médios diários de 

evapotranspiração de referência (EToPM) na série analisada. Mesmo que a variação ao 

longo do ano tenha sido gradual, o período exibindo os valores médios mensais mais 

baixos de EToPM foi de curta extensão. Observou-se que apenas em quatro meses do 

ano, o valor médio mensal foi inferior ao valor médio anual (3,1 mm d-1). Por sua vez, a 

porção crescente da curva de valores médios exibida em primavera foi levemente mais 

atenuada do que a correspondente ao decréscimo em outono. A amplitude média da 

onda anual da evapotranspiração de referência (EToPM) significou uma variação relativa 

em torno de 0,31 do  valor médio. 

 Alta variabilidade foi observada em qualquer mês (Figura 3), com diferenças 

entre os valores extremos mensais superiores a 5 mm d-1  desde setembro a marzo e 

ainda nos meses de inverno com diferenças maiores que 3 mm d-1. Os valores máximos 

seguiram também um padrão intranual semelhante ao exibido pelos valores médios, 

superando 6 mm d-1  nos meses de novembro, dezembro e janeiro. A tendência de 

variação sazonal foi ainda observada nos valores de quartil superior e inferior. O quartil 

superior de cada série mensal foi maior que 4 mm d-1 desde setembro a marzo.  
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Valores extremos de EToPM superiores a 6 mm d-1 foram observados em 

setembro, novembro, dezembro e janeiro. Entanto os valores mínimos estiveram na 

faixa compreendida entre valores próximos a zero e 1 mm d-1  e não mostraram um 

padrão de variação sazonal tão evidente, confiriendo dessa forma características de 

assimetría à izquerda à distribuição de frequências de valores de cada série mensal. 

Vale destacar que apenas os valores do mês de dezembro apresentaram distribuição 

normal, de acordo com os resultados da aplicação do teste Shapiro-Wilk (p < 0,05).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Diagrama de caixas “Box-plot” da variação mensal da evapotranspiração de 
referência estimada pelo modelo padrão Penman-Monteith (EToPM).  
Piracicaba-SP, período 1997-2006. (Q1: quartil 1; Q3: quartil 3; Min: mínimo; 
Max: máximo)    

 

 

Sentelhas (1998) verificou que o uso do método padrão levou a subestimativas 

médias de 14% em períodos úmidos e superestimativas de 10% em períodos secos na 

ETo, quando comparada com a evapotranspiração de gramado determinada por 

lisimetria de pesagem. Desse modo, os valores extremos obtidos no presente estudo 

para o período úmido (EToPM > a 6 mm d-1), poderiam ser ainda mais elevados se 

determinados por lisimetria, o que seria concordante com valores extremos 
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determinados por essa técnica da ordem de ordem de 7 e 8 mm d-1 na  primavera e no 

verão, respectivamente (SANTIAGO et al., 2002; SENTELHAS, 1998).   

Os valores extremos de EToPM obtidos por Sentelhas (1998) estiveram na ordem 

de 6,5 e 5,9 mm d-1, quando usados os valores de Rn medidos e estimados a partir da 

radiação solar global, respectivamente. No caso do valor máximo observado (7 mm d-1), 

a subestimativa do modelo Penman-Monteith foi em torno de 7%. Por sua vez, a 

aplicação desse modelo significou uma superestimativa na ordem de 25% para o valor 

mínimo medido de ETo no período seco. O importante papel do saldo de radiação (Rn) 

na estimativa de EToPM, sob as condições locais, foi discutido pelo autor quando a 

comparação dos resultados obtidos com os dados provenientes das estações 

automática e convencional, mostrou-a como a principal fonte das diferenças.  

Contudo, no presente estudo foram utilizados dados de Rn estimados pelo uso 

da relação apresentada por Sentelhas e Nascimento (2003), com coeficientes mensais 

ajustados por regressão, que se apresentou como a melhor forma de obtenção de 

valores entre as testadas por esses autores. Por isso, entende-se que as diferenças 

entre os valores obtidos de evapotranspiração de referência pelo modelo padrão 

(EToPM) e os valores esperados caso fossem medidos por lisimetria seriam menores 

que as reportadas por Sentelhas (1998).  

A amplitude média da onda anual do termo radiativo (EToPMrad) significou uma 

variação relativa em torno de 0,35 do valor médio,  mostrando dessa forma boa 

concordância com a amplitude exibida pela onda média anual de EToPM. A contribuição 

do termo radiativo (EToPMrad) à evapotranspiração de referência (EToPM) sob as 

condições climáticas locais foi predominante (Figura 4), atingindo um valor médio anual 

de 0,84 na proporção EToPMrad/EToPM. De outubro a junho essa proporção esteve 

acima de 0,84 e embora tenha diminuído no inverno, não foi inferior a 0,76. Além disso, 

os valores de quartil inferior estiveram em torno a 0,70 desde julho a setembro. Apenas 

foram observados mínimos inferiores a 0,50 desde junho a outubro. Explica-se, dessa 

forma, o efeito significativo que exerce qualquer variação na entrada de Rn sobre a 

estimativa seguindo o modelo Penman-Monteith (EToPM) descrito por Sentelhas (1998).  
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No entanto, o termo aerodinâmico (EToPMaero) apresentou, também, uma 

variação sazonal com características bem distintivas. Observou-se uma variação 

relativa em torno de 0,52 do valor médio na amplitude da onda anual desse termo, mas 

caracterizada por um período relativamente extenso (janeiro a junho) sem diferenças 

nos valores médios. Observou-se que, apesar de  um padrão semelhante de variação 

sazonal ter sido exibido pela velocidade do vento (u) e pelo déficit de pressão de vapor 

no ar (DPV), sendo que amplitude relativa foi significativamente menor em cada um 

deles, 0,24 e 0,29, respectivamente, a variação relativa do termo aerodinâmico ao longo 

do ano estaria refletindo o efeito combinado das duas variáveis atmosféricas envolvidas 

no termo.   

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Diagrama de caixas “Box-plot” da variação mensal da contribuição do termo 
radiativo à evapotranspiração de referência estimada pelo modelo padrão 
Penman-Monteith (EToPMrad/ EToPM). Piracicaba-SP, período 1997-2006. (Q1: 
quartil 1; Q3: quartil 3; Min: mínimo; Max: máximo)    
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2.3.1.2  Análises de correlação e sensibilidade 
 

 O grau de associação linear entre os valores diários de saldo de radiação (Rn) e 

de evapotranspiração de referência (EToPM) foi elevado (valores de r entre 0,98 e 0,85) 

em qualquer mês (Tabela 1). Por sua vez, na maioria dos meses não se diferenciou 

significativamente do grau de associação com o termo radiativo do modelo (valores de r 

entre 0,98 e 0,90).  

A tendência observada de diminuição no grau de associação entre os valores de 

Rn e de EToPM  nos meses de inverno está diretamente relacionada com uma menor 

contribuição relativa do termo radiativo à evapotranspiração de referência, embora 

também fosse observada  uma diminuição, porém de menor magnitude, na associação 

com o termo radiativo. Quando analisada a relação entre EToPM  e as variáveis 

envolvidas no termo aerodinâmico, o DPV mostrou-se a variável mais correlacionada 

em todos os meses (r entre 0,88 e 0,76). Por sua vez, a associação linear entre os 

valores de DPV e do próprio termo aerodinámico de EToPM, mostrou variação sazonal, 

com coeficientes r variando entre 0,82 (abril) e 0,53 (julho).  Resulta bem interessante o 

fato de os valores de DPV mostrarem grau de associação lineal semelhante com ambos 

os termos do modelo de estimativa de EToPM, em vários meses.  

No caso da velocidade do vento (u), a associação com EToPM, ainda que 

significativa, foi de muito escassa magnitude. Na maioria dos meses, o grau de  

associação entre os valores de u e do termo aerodinâmico (EToPMaero) foi 

significativamente menor  ao exibido entre esse termo e DPV. 

 Apesar da estreita relação física entre Tar e DPV,  o grau de associação lineal 

entre EToPM e Tar foi significativamente menor ao exibido com DPV, quando separados 

os dados mensalmente. Fato semelhante pode ser observado ao se comparar com o 

coeficiente de associação lineal com Rn. Isto deve-se em parte a combinação de efeitos 

diretos e indiretos da temperatura do ar sobre os termos radiativo e aerodinâmico do 

modelo. Contudo, a associação linear de Tar com EToPM se mostrou mais semelhante à 

associação com o termo radiativo do que com o termo aerodinâmico, na maioria dos 

meses.  
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Tabela 1 - Coeficientes de correlação simples significativos (p < 0,05) entre valores 
diários de evapotranspiração de referência (EToPM) e dos termos radiativo 
(EToPM rad) e aerodinámico (EToPM aero) com as  variáveis: saldo de 
radiação (Rn), temperatura do ar (Tar), déficit de pressão de vapor (DPV) e 
velocidade  do vento (u) classificados por mês 

 
 
Mês n Termo Rn Tar DPV u 

Jan 307 EToPM 0,98 a 0,61 b  0,87 c  0,09 d 
 307 EToPM rad 0,98 a 0,66 c 0,80 b -0,09 d 
 307 EToPM aero 0,58  c 0,19 d 0,77 a 0,68 b 

Fev 281 EToPM 0,98 a 0,40 c  0,88 b 0,20 d 
 281 EToPM rad 0,97 a 0,46 c 0,81 b - 
 281 EToPM aero 0,60 b - 0,71 a 0,77 a 

Mar 302 EToPM 0,97 a 0,28 c 0,80 b 0,13 d 
 302 EToPM rad 0,94 a 0,44 c 0,69 b -0,16 d  
 302 EToPM aero 0,46 c -0,31 d 0,61 b 0,80 a 

Abr 296 EToPM 0,95 a 0,23 c 0,80 b 0,18 c 
 296 EToPM rad 0,92 a 0,35 c 0,70 b -0,14 d 
 296 EToPM aero 0,45 b -0,19 c 0,53 b 0,82 a 

Mai 303 EToPM 0,94 a 0,16 c 0,80 b 0,17 c 
 303 EToPM rad 0,94 a  0,20 c 0,69 b 0,09 d 
 303 EToPM aero 0,54 b - 0,72 a 0,66 a 

Jun 287 EToPM 0,87 a 0,36 c 0,76 b 0,19 d  
 287 EToPM rad 0,90 a  0,31 c 0,51 b -0,13 d 
 287 EToPM aero 0,37 c 0,25 d 0,80 a 0,64 b 

Jul 307 EToPM 0,85 a 0,34 b 0,81a 0,10 c 
 307 EToPM rad 0,91 a 0,22 c 0,52 b -0,26 d  
 307 EToPM aero 0,36 c 0,35 c 0,82 a 0,55 b 

Ago 302 EToPM 0,86 a 0,37 b 0,84 a  0,12 d 
 302 EToPM rad 0,90 a 0,37 c 0,66 b -0,20 d 
 302 EToPM aero 0,48b 0,23 c 0,77 a 0,53 b 

Set 300 EToPM 0,91 a 0,51 c 0,79 b - 
 300 EToPM rad 0,94 a 0,51c 0,64 b -0,18 d 
 300 EToPM aero 0,51b 0,33 c 0,76 a 0,42 bc 

Out 301 EToPM 0,95 a 0,43 c 0,79 b 0,17 d 
 301 EToPM rad 0,95 a  0,47 c 0,69 b  - 
 301 EToPM aero 0,60 b 0,20 c 0,72 a 0,60 b 

Nov 296 EToPM 0,96 a 0,40 c 0,84 b 0,21 c 
 296 EToPM rad 0,96 a 0,48 c 0,73 b - 
 296 EToPM aero 0,62 b 0,09 c 0,75 a 0,68 b 

Dez 310 EToPM 0,98 a 0,45 c 0,87 b 0,08 d  
 310 EToPM rad 0,97 a 0,51 c 0,79 b -0,14 d 
 310 EToPM aero 0,61b 0,11 c 0,76 a 0,67 ab 

Letras minúsculas diferentes indicam que a hipótese nula de igualdade de coeficientes entre as variaveis 
em cada mês e termo variável foi rejeitada pelo teste t ao nível de significância de 0,05.  
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  Com o intuito de avaliar o papel relativo das variáveis atmosféricas no 

modelo Penman-Monteith foi conduzida a análise de sensibilidade conforme 

Mc Cuen(1973). Foi observado que a estimativa de EToPM foi mais sensível ao saldo de 

radiação (Rn) do que as outras variáveis (Figura 5), atingindo o coeficiente SrRn um 

valor médio anual igual a 1,1. Isto significa que para cada 10% de variação nos valores 

de saldo de radiação se registrará uma variação de 11% nos valores estimados de 

EToPM . Por sua vez, a sensibilidade da estimativa ao déficit de pressão de vapor e à 

velocidade do vento, foi claramente inferior (Sr médios < 0,2) e com alguma  tendência 

a incrementarem nos meses com maior contribuição do termo aerodinâmico ao valor  

de evapotranspiração de referência.  

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Coeficientes de sensibilidade (Sr) da evapotranspiração de referência (EToPM) às 
variáveis de entrada. a. Saldo de radiação (Rn). b. Velocidade do vento (u) .c. 
Déficit de pressão de vapor (DPV). As barras verticais  indicam o desvio padrão 
do valor médio 
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Embora elevada sensibilidade da estimativa de ETo à radiação solar também 

fosse reportada sob diferentes condições climáticas na literatura (BEVEN, 1979; 

HUPET; VANCLOOSTER, 2001; IRIGOYEN; DELLA MAGGIORA; GARDIOL, 2006; 

MELLO, 1998), os valores foram inferiores aos determinados neste trabalho (Tabela 2). 

A baixa sensibilidade das estimativas ao DPV sob as condições climáticas de 

Piracicaba, também já tinha sido reportada por Lyra et al. (2004).  

 

Tabela 2 - Coeficientes de sensibilidade da evapotranspiração de referência (EToPM) ao 
saldo de radiação (SrRn) à velocidade do vento  (Sru) e ao déficit de pressão 
de vapor (SrDPV) em diferentes climas: temperado úmido sem estação seca 
(Cfb), subtropical úmido com inverno seco (Cwa) e temperado úmido com 
verão seco (Csb). Adaptado de Irigoyen et al. (2006) 

 
Localidade Localização Clima Köppen SrRn Sru SrDPV 

Balcarce, Argentina 
a
 37º 45´ S, 58º 18´ W Cfb 0,89 0,36 0,36 

Piracicaba, Brasil 
b
 22º 42´ S, 47º 30´ W Cwa   0,18-0,36 

Córdoba, Espanha 
c
 38º N, 5º W Csb 0,59 0,28 0,32-0,41 

Louvain-La-Neuve, Bélgica 
d
 50º N, 4´ E  Cfb  0,18  

Referências: 
a
 Irigoyen et al. (2006), 

b
 Lyra et al. (2004), 

c
 Mello (1998), 

d
 Hupet; Vanclooster (2001) 

 
 

Pelo exposto, verifica-se que embora fosse descrita alguma variação sazonal no 

grau de associação entre a variável que será objetivo de modelagem neste estudo 

(EToPM) e as variáveis de entrada no modelo Penman-Monteith e também no grau de 

sensibilidade relativa das estimativas por esse modelo às mesmas variáveis, foram 

mais marcantes as diferenças observadas entre variáveis pelo grau de associação. 

Entende-se, dessa forma, que modelos sem diferenciação sazonal poderiam ser usados 

para representar a evapotranspiração de referência sob as condições locais. Em virtude 

disso, caracterizaram-se as relações lineares para a série completa de dados (Tabela 

3), incluindo também alternativas para expressar a energia disponível, como a radiação 

solar global (Rg) e a radiação astronômica no topo da atmosférica (RTA).  

O fato da associação linear entre valores de EToPM e de Rn apresentar a mesma 

intensidade que quando avaliada  com os valores de Rg, é resultado dos valores de Rn 

terem sido estimados diretamente a partir de Rg, conforme a relação de Sentelhas e 

Nacimento (2003). Embora isso não tenha significado na quantificação da relação com 
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EToPM, e portanto poderia se prescindir dessa comparação, é interesante de se discutir  

devido a que o grau de associação entre Rn e Rg com as outras variáveis de interesse 

para a modelagem não necesariamente deveriam coincidir. Proposição que 

efetivamente foi observada no conjunto de dados analisado, já que por um lado o grau 

de associação de Rn e Rg com RTA se manteve, mas foram diferentes os coeficientes 

no caso da associaçao com Tar e DPV.  

A radiação astronômica no topo da atmosfera (RTA), por sua vez, se mostrou 

mais correlacionada com Tar e DPV do que as outras formas de energia disponível (Rn 

ou Rg) para o processo de evapotranspiração. Mas, o coeficiente de correlação entre 

valores de RTA e  EToPM  foi  significativamente menor aos correspondentes com os 

valores de Rn e Rg. Quanto às relações com as variáveis do termo aerodinâmico, 

observou-se que o grau de associação lineal observado entre os valores de EToPM e de 

DPV foi moderado e sem diferenças com o correspondente aos valores de Tar. Isto 

contrasta com o observado na análise com separação mensal dos dados.  

 
Tabela 3 - Coeficientes de correlação simples de Pearson (r) entre valores diários de  

evapotranspiração de referência (EToPM) e das variáveis determinantes na 
série completa (1997-2006) 

 

 Rg Rn RTA Tar DPV u 

Rn 0,98      
RTA 0,47 0,47     
Tar 0,54 0,61 0,70    
DPV 0,60 0,55 0,70  0,41   

u 0,12 0,14 0,15 -0,13 0,13  
EToPM 0,95 A  0,97 A 0,58 C  0,66 B 0,69 B 0,20 D 

Letras maiusculas diferentes indicam que a hipótese nula de igualdade de coeficientes entre as variáveis 
e a evapotranspiração de referência (EToPM) foi rejeitada pelo teste t ao nível de significância de 0,05. 

 

 A informação  assim apresentada foi de utilidade para orientar o processo de  

formulação de modelos de estimativa de EToPM, que embora precisasem ter, 

comforme o objetivo proposto, um reduzido número de variáveis meteorológicas, não 

poderiam prescindir da inclusão de algum componente representando a energia 

disponível para evapotranspirar. 
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2.3.1.3 Estimativa da evapotranspiração de referência por modelos baseados em 
análise de regressão e em redes neurais artificiais  
 

 Na Tabela 4 apresentam-se os coeficientes obtidos para os modelos de 

regressão que representam situações com disponibilidade de valores diários de Rn ou 

Rg e falta de valores de uma ou mais das outras variáveis necessárias para aplicar o 

método Penman-Monteith. Todos os modelos foram ajustados com variáveis integradas 

no período diário e por isso referenciadas com o subíndice 24h.  

 Os ajustes foram significativos para todas as combinações, com valores de 

coeficientes de determinação (R2) variando entre 0,92 e 0,95. Os coeficientes linear (a) 

e angular (b) das equações ajustadas entre os valores estimados pelos modelos 

baseados em regressão simples ou múltipla e os valores obtidos pelo método padrão 

(EToPM) não diferiram significativamente de 0 e 1, respectivamente (Tabela 5). Por sua 

vez, os respectivos coeficientes de determinação (R2) na faixa de valores entre 0,92 e 

0,98, expressam que grande parte da variação nos valores de EToPM pode ser 

explicada pela variação obtida pelos modelos considerando uma ou mais variáveis 

faltantes caso se tenha disponibilidade de dados de Rn ou Rg.  

O modelo que emprega apenas os valores diários de Rn obteve um desempenho 

satisfatório, com um valor igual a 0,259 mm d-1 na raiz do quadrado médio do erro 

(RMSE) e de de 0,189 mm d-1 no erro médio absoluto (MAE) que representa um erro 

relativo de 6% em relação ao valor médio de EToPM.  

O déficit de pressão de vapor foi a variável mais efetiva quando Rn já estava 

inclusa no modelo, provocando uma diminuição de 30% no valor de RSME e de 26% no 

valor de MAE. 
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Tabela 4 - Coeficientes obtidos no ajuste de modelos por regressão (Reg) quando 
considerados inicialmente os valores diários de Rn ou Rg, em associação 
ou não com outras variáveis de entrada no modelo de Penman-Monteith  

  

Modelo Reg a Rn 24h ou Rg 24h Tar 24h DPV 24h u 24h 

EToPM (Rn 24h) 0,040  0,303     
EToPM (Rn 24h Tar 24h) -0,614 0,283  0,041   
EToPM (Rn 24h DPV 24h)  -0,015 0,264   0,879   
EToPM (Rn 24h Tar 24h DPV 24h) -0,488 0,250  0,030  0,860   
EToPM (Rn 24h u 24h) -0,118 0,300  0,147    
EToPM (Rn 24h Tar 24h u 24h) -1,034 0,272  0,054   0,200 
EToPM (Rn 24h DPV 24h u 24h) -0,145  0,262   0,875  0,121 
      
EToPM (Rg 24h) -0,267  0,182    
EToPM (Rg 24h Tar 24h) -1,508  0,161 0,077    
EToPM (Rg 24h DPV 24h)  -0,250  0,160   0,784  
EToPM (Rg 24h Tar 24h DPV 24h) -1,341  0,144  0,0678  0,674   
EToPM (Rg 24h u 24h) -0,450  0,180    0,171 
EToPM (Rg 24h Tar 24h u 24h) -1,991 0,154  0,090   0,253 
EToPM (Rg 24h DPV 24h u 24h) -0,406 0,158  0,754 0,148 

EToPM  expressa em mm d
-1

; Rn e Rg em MJ m
-2

 d
-1

; Tar em ºC; DPV em kPa e u em m s
-1

 

 

A consideração do efeito conjunto de Tar e DPV provocou uma diminuição de 

36% no valor de RMSE. Por sua vez, a temperatura do ar resultou mais efetiva na 

redução dos valores de RMSE (16%) e de MAE (15%) quando foi incluída no modelo 

que já tinha presente Rg.  

Com a inclusão de dados de Tar e DPV resultou mais conveniente o uso da 

expressão da energia disponível na forma de Rn, mediante a aplicação da relação 

obtida por Sentelhas e Nascimento (2003), já que significou uma redução do RMSE de 

30% em relação à inclusão de somente Rg no modelo. Os valores de MBE foram baixos 

(no máximo 0,067 mm d-1) e sempre positivos. Os índices de concordância (d) 

demonstraram exatidão na estimativa dos valores diários de EToPM em qualquer  dos 

modelos, sem alguma diferencia entre eles .  
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Tabela 5 - Índices estatísticos obtidos na validação de modelos baseados em regressão 
para estimar valores diários de EToPM quando considerados inicialmente os 
valores diários de Rn ou Rg, em associação ou não com outras variáveis de 
entrada no modelo de Penman-Monteith 

 
 

Modelo Reg a 

  mm d
-1

 

b R
2
 RMSE 

mm d
-1

 

MAE 

mm d
-1

 

MBE 

mm d
-1

 

d 

EToPM (Rn 24h) -3 x10
-8

 0,983 0,95 0,259 0,189 0,052 0,98 
EToPM (Rn 24h Tar 24h) -0,0174 0,984 0,95 0,251 0,193 0,067 0,99 
EToPM (Rn 24h DPV 24h)  0,0192 0,989 0,97 0,179 0,140 0,014 0,99 
EToPM (Rn 24h Tar 24h DPV 24h) 0,0040 0,989 0,98 0,167 0,129 0,029 0,99 
EToPM (Rn 24h u 24h) 0,0254 0,978 0,95 0,259 0,189 0,043 0,99 
EToPM (Rn 24h Tar 24h u 24h) 0,0057 0,978 0,95 0,241 0,183 0,059 0,99 
EToPM (Rn 24h DPV24h u 24h) 0,0352 0,985 0,97 0,175 0,138 0,010 0,99 
EToPM (Rg 24h) - 0,0253 0,993 0,92 0,316 0,246 0,047 0,98 
EToPM (Rg 24h Tar 24h) - 0,0621 0,996 0,94 0,265 0,209 0,075 0,98 
EToPM (Rg 24h DPV 24h)  0,0226 0,986 0,93 0,294 0,248 0,018 0,98 
EToPM (Rg 24h Tar 24h DPV 24h) - 0,0259 0,993 0,95 0,240 0,189 0,047 0,99 
EToPM (Rg 24h u 24h) 0,0048 0,986 0,92 0,313 0,247 0,036 0,98 
EToPM (Rg 24h Tar 24h u 24h) - 0,0370 0,991 0,96 0,238 0,189 0,064 0,99 
EToPM (Rg 24h DPV 24h u 24h) 0,0384 0,984 0,93 0,288 0,243 0,010 0,98 

*  asterisco significa que a hipótese de nulidade (a=0 ou b=1) foi rejeitada pelo teste t (p=0,05) 

 

O bom desempenho geral obtido com esses modelos é decorrente da elevada 

associação linear entre a variável EToPM com as formas de energia disponível, seja 

expressa como Rn ou Rg e, por outra parte, da importante contribuição do termo 

radiativo à evapotranspiração de referência. Contudo, por essa mesma razão, a falta de 

dados diários de alguma expressão da energia disponível constitui um problema na 

modelagem empírica da evapotranspiração.   

Apesar da radiação teórica no topo da atmosfera (RTA) apresentar menor grau 

de associação linear com a evapotranspiração de referência (Tabela 3), constitui uma 

alternativa quando não se dispõe de alguma medida de energia. Os ajustes também 

foram significativos para todas as combinações de variáveis com RTA (Tabela 6).  
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Tabela 6 - Coeficientes obtidos no ajuste por regressão (Reg) quando considerados os 
valores diários de radiação astronômica no topo da atmosfera (RTA), em 
associação ou não com outras variáveis de entrada no modelo de Penman-
Monteith 

 

Modelo Reg a RTA 24h Tar 24h DPV 24h u 24h 

EToPM (RTA 24h) -0,181  0,099    
EToPM (RTA 24h Tar 24h) -2,261  0,038 0,195   
EToPM (RTA 24h DPV 24h)  -1,149  0,088  2,564  
EToPM (RTA 24h Tar 24h DPV 24h) -1,408  0,080 0,028 2,457  
EToPM (RTA 24h u24h) -0,369  0,096   0,225 
EToPM (RTA 24h Tar 24h u24h) -3,120  0,018 0,237  0,487 
EToPM (RTA 24h DPV 24h u24h) -1,205  0,087  2,544 0,076 

EToPM  expressa em mm d
-1

; RTA em MJ m
-2

 d
-1

; Tar em ºC; DPV em kPa e u em m s
-1 

 

 Os valores de MAE para modelos que consideraram a inclusão de RTA variaram 

entre 0,4 e 0,7 mm d-1, com  14 a 23 % do valor médio de EToPM (Tabela 7). O déficit de 

pressão de vapor foi a variável mais efetiva quando RTA já estava incluída  no modelo, 

provocando uma diminuição de 41% no valor de RMSE e de 37% no valor de MAE.  

 A consideração conjunta de Tar e DPV não modificou significativamente os 

valores de RMSE ou MAE em relação aos obtidos com a combinação de DPV e RTA. 

Apenas as combinações incluindo DPV atingiram índices de concordância na ordem 

dos obtidos com modelos baseados em Rn ou Rg. Os erros foram menores que os 

descritos para estimativas na escala mensal (CAMARGO; SENTELHAS, 1997). 

 
Tabela 7 - Índices estatísticos obtidos na validação de modelos baseados em regressão 

(Reg) para estimar valores diários de EToPM quando considerados os valores 
de radiação astronômica no topo da atmosfera (RTA), em associação ou não 
com outras variáveis de entrada no modelo de Penman-Monteith  

 
Modelo Reg a 

mm d
-1

 
b R

2
 RMSE 

mm d
-1

 
MAE 

mm d
-1

  
MBE 

mm d
-1

 
d 

EToPM (RTA 24h) 0,268 0,860 0,32 0,918 0,691 0,173 0,72 
EToPM (RTA 24h Tar 24h) 0,159 0,884 0,42 0,856 0,659 0,210 0,78 
EToPM (RTA 24h DPV 24h)  0,015 0,987 0,75 0,545 0,432 0,024 0,92 
EToPM (RTA 24h Tar 24h DPV 24h) 0,010 0,985 0,75 0,548 0,437 0,035 0,92 
EToPM (RTA 24h u 24h) 0,297 0,855 0,33 0,910 0,691 0,157 0,73 
EToPM (RTA 24h Tar 24h u 24h) 0,082 0,916 0,48 0,805 0,630 0,183 0,81 
EToPM (RTA 24h DPV 24h u 24h) 0,015 0,989 0,75 0,542 0,430 0,019 0,93 

*  asterisco significa que a hipótese de nulidade (a=0 ou b=1) foi rejeitada pelo teste t (p=0,05) 
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 Quanto às características das séries utilizadas para treinamento, teste e 

validação de redes neurais, os valores diários de evapotranspiração de referência 

(EToPM) mostraram falta de normalidade. A distribuição de freqüências de valores no 

conjunto de treinamento não diferiu das respectivas freqüências nos conjuntos de teste 

e validação. Os valores diários das variáveis escolhidas como entradas nas RNAs 

também não seguiram a distribuição normal em qualquer um dos conjuntos 

(treinamento, teste e validação).  

 A distribuição de freqüências de valores no conjunto de treinamento também não 

diferiu das respectivas nos conjuntos de teste e validação para todas as variáveis de 

entrada avaliadas. Desse modo, atendeu-se o requisito das séries pertencerem à 

mesma população (MAIER; DANDY, 2000). Este fato é relevante, pois foi aplicada a 

validação cruzada no processo de treinamento, sendo esta sensível à forma em que os 

dados disponíveis são divididos.  

As características da rede mostrando melhor desempenho para cada 

combinação de variáveis são apresentadas na Tabela 8. O número de neurônios na 

camada intermediária variou entre oito e vinte. Este número de neurônios na camada 

intermediária, também chamada de camada oculta, esteve na faixa reportada na 

literatura. Mesmo que não exista uma regra fixa em relação ao número de neurônios 

nesta camada e, assim, ao número de pesos a serem ajustados, tem sido sugerido que 

no mínimo se guarde relação com o numero de exemplos apresentados no treinamento. 

A relação mais extrema, citada por Maier e Dandy (2000), expressa uma relação de 

10:1 entre o número de exemplos e o número de pesos a serem ajustados.  

Neste estudo, houve disponibilidade de 2163 exemplos para o processo de 

treinamento, por isso foi amplamente satisfeita esta relação em qualquer dos modelos 

ajustados. Embora diversos tipos de função de ativação tenham sido utilizados em 

RNAs, as funções de tipo sigmóide, tais como a logística e a tangente hiperbólica, são 

usadas com maior freqüência. As RNAs considerando a função tangente hiperbólica na 

ativação da camada intermediaria foram predominantes, tanto quando foram baseadas 

em Rn quanto em Rg como variável indicadora da energia disponível para 

evapotranspirar. No conjunto de redes que consideraram a inclusão da radiação no topo 
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da atmosfera (RTA) não se apresentou alguma função de ativação na camada 

intermediária como predominante entre as de melhor desempenho. Os pesos ajustados 

no treinamento dessas RNAs se apresentam nas Tabelas 1 a 16 do Anexo A. 

 

Tabela 8 - Características das redes neurais artificiais de tipo “multiperceptron” (MLP) 
de melhor desempenho para cada combinação avaliada de variáveis para 
estimar valores diários de EToPM   

 

 Modelo MLP Estrutura 
Ativação na camada 

intermediária 
Nº de 

Parâmetros 

EToPM (Rn 24h Tar 24h) MLP 2-9-1 Tangente hiperbólica 37 
EToPM (Rn 24h DPV 24h)  MLP 2-16-1 Exponencial 65 
EToPM (Rn 24h Tar 24h DPV 24h) MLP 3-20-1 Logística 101 
EToPM (Rn 24h u 24h) MLP 2-13-1 Tangente hiperbólica 53 
EToPM (Rn 24h Tar 24h u 24h) MLP 3-8-1 Tangente hiperbólica 41 
EToPM  (Rn 24h DPV 24h u 24h) MLP 3-9-1 Exponencial 46 
EToPM (Rg 24h Tar 24h) MLP 2-8-1 Tangente hiperbólica 33 
EToPM (Rg 24h DPV 24h)  MLP 2-11-1 Tangente hiperbólica 45 
EToPM (Rg 24h Tar 24h DPV 24h) MLP 3-6-1 Tangente hiperbólica 31 
EToPM (Rg 24h u 24h) MLP 2-17-1 Tangente hiperbólica 69 
EToPM (Rg 24h Tar 24h u 24h) MLP 3-20-1 Exponencial 101 
EToPM (Rg 24h DPV 24h u 24h) MLP 3-19-1 Tangente hiperbólica 96 
EToPM (RTA 24h Tar 24h) MLP 2-16-1 Exponencial 65 
EToPM (RTA 24h DPV 24h)  MLP 2-10-1 Exponencial 41 
EToPM (RTA 24h Tar 24h DPV 24h) MLP 3-10-1 Logística 51 
EToPM (RTA 24h u 24h) MLP 2-5-1 Tangente hiperbólica 21 
EToPM (RTA 24h Tar 24h u 24h) MLP 3-19-1 Tangente hiperbólica 96 
EToPM (RTA 24h DPV 24h u 24h) MLP 3-2-1 Logística 11 

 

 Os parâmetros a e b obtidos no ajuste por regressão entre a saída desejada 

(EToPM) e os valores estimados por cada uma das RNAs considerando Rn ou Rg na 

entrada, não diferiram estatisticamente de 0 e 1, respectivamente, permitindo inferir que 

a ETo estimada pelas RNAs não diferiu estatisticamente da ETo calculada pelo método 

padrão de Penman-Monteith (Tabela 9).  

Os erros absolutos médios (MAE) apresentaram valores de 0,1 a 0,2 mm d-1, 

representando de 4 a 6% do valor médio de EToPM, o que significa um nível de erro 

bem aceitável para estimativas na escala diária.  

Os modelos de regressão múltipla com diferentes combinações de variáveis com 

Rn quanto Rg, também tinham apresentado bom desempenho. A melhoria resultante da 

aplicação de modelos baseados em RNAs significou até uma redução em torno de 7% 
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e 20% nos valores de RMSE nos modelos considerando os valores de DPV 

combinados com Rn e Rg, respectivamente. Assim, os modelos propostos podem ser 

caracterizados como apresentando erros de menor magnitude em comparação às 

avaliações disponíveis na literatura, baseadas também em RNAs e conduzidas 

utilizando modelos com um número de variáveis menor que o requerido pelo método 

padrão Penman-Monteith (ARCA et al., 2004; LANDERAS; ORTIZ-BARREDO; LÓPEZ; 

2008; SUDHEER et al., 2003; ZANETTI et al., 2007). 

 Dentre as RNAs com entrada de valores diários de RTA, aquelas combinações 

que consideraram também a entrada de valores médios diários de DPV resultaram as 

de melhor desempenho conjunto. Os erros absolutos médios dessas redes foram em 

torno de 10% do valor médio de EToPM. Quando avaliadas as mesmas combinações em 

modelos de regressão múltipla, os erros representavam em torno de 14% do valor 

médio de EToPM. A dispersão dos valores estimados pelas RNAs em relação aos 

valores médios do ajuste por regressão foi maior, exibindo valores entre 0,35 e 0,87 

para os coeficientes de determinação. 

Portanto, na ausência de alguma medida de radiação, fato que implica uma 

perda importante de informação nas entradas ao modelo, a consideração da energia 

disponível através de RTA permitiu resultados que são promissores. Os erros obtidos 

neste trabalho estiveram na ordem dos reportados por Landeras; Ortiz-Barredo e López 

(2008). Cabe destacar que nesse estudo, os autores propuseram modelos de RNAs 

combinando RTA com as temperaturas máxima e mínima do ar, tentativa que já tem 

demostrado bons resultados na representação do processo, ainda com modelos 

empíricos com base em regressão, como o amplamente difundido de Hargreaves e 

Samani (1985). 

 No trabalho apresentado por Arca et al. (2004), justamente foi a rede com a 

simples combinação de radiação astronômica e temperatura do ar que mostrou menor 

ajuste dentre das avaliadas. No entanto, quando na entrada foi combinada a estimativa 

de ETo segundo o modelo de Hargreaves com déficit de pressão de vapor e velocidade 

do vento, obtiveram-se os melhores resultados, com subestimativas na ordem de 1%.   
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Tabela 9 - Índices obtidos na validação de modelos baseados em redes neurais 
artificiais de tipo “multiperceptron” (MLP) para estimar valores diários de 
EToPM.   

 

Modelo MLP 
a 

mm d
-1

 
b R

2
 RMSE 

mm d
-1

 
MAE 

mm d
-1

 
MBE 

mm d
-1

 
d 

EToPM (Rn 24h Tar 24h) 0,007 0,985 0,95 0,238 0,179 0,039 0,99 
EToPM (Rn 24h DPV 24h)  0,030 0,988 0,98 0,167 0,128 0,007 0,99 
EToPM (Rn 24h Tar 24h DPV24h) 0,013 0,989 0,98 0,157 0,118 0,020 0,99 
EToPM (Rn 24h u 24h) 0,052 0,979 0,95 0,252 0,184 0,010 0,99 
EToPM (Rn 24h Tar 24h u 24h) 0,013 0,987 0,96 0,219 0,166 0,026 0,99 
EToPM  (Rn 24h DPV u) 0,021 0,997 0,98 0,146 0,113 -0,018 0,99 

EToPM (Rg 24h Tar 24h) 0,041 1,004 0,95 0,236 0,178 0,030 0,99 
EToPM (Rg 24h DPV 24h)  0,016 1,000 0,95 0,254 0,185 0,0004 0,99 
EToPM (Rg 24h Tar 24h DPV 24h) 0,030 1,004 0,97 0,194 0,149 0,018 0,99 
EToPM (Rg 24h u 24h) 0,039 0,993 0,93 0,287 0,220 -0,018 0,98 
EToPM (Rg 24h Tar 24h u 24h) 0,036 0,973 0,96 0,227 0,176 0,045 0,99 
EToPM  (Rg 24h DPV 24h u 24h) 0,002 1,002 0,96 0,228 0,179 -0,037 0,99 

EToPM (RTA 24h Tar 24h) 0,279 0,853 0,45 0,837 0,644 0,188 0,79 
EToPM (RTA 24h DPV 24h)  0,362 0,896 0,82 0,472 0,370 -0,057 0,95 
EToPM (RTA 24h Tar 24h DPV 24h) 0,106 0,938 0,87 0,407 0,306 0,085 0,96 
EToPM (RTA 24h u 24h) 0,313 0,849 0,35 0,900 0,686 0,161 0,74 
EToPM (RTA 24h Tar 24h u 24h) 0,190 0,887 0,56 0,749 0,583 0,166 0,85 
EToPM  (RTA 24h DPV 24h u 24h) - 0,113 1,025 0,83 0,452 0,352 0,039 0,95 

*  asterisco significa que a hipótese de nulidade (a=0 ou b=1) foi rejeitada pelo teste t (p=0,05) 

  

De modo geral, quanto a análise do bom desempenho obtido pelos modelos 

baseados em redes neurais, destaca-se por uma parte o elevado grau de associação 

entre uma das variáveis de entrada e a variável resultado, e por outra parte, a 

disponibilidade de um número significativo de padrões ou exemplos, para treinar e 

adaptar adequadamente os parâmetros de uma rede com capacidade de generalização 

suficiente para representar a variabilidade intranual à escala diária.  
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2.3.2 Evapotranspiração da cultura de lima ácida 
 

2.3.2.1 Condutância à difusão de vapor e transpiração foliar 
 

2.3.2.1.1 Caracterização da variabilidade do ambiente local determinante da 
condutância à difusão de vapor d‟ água  
  

 A descrição das condições médias e de variabilidade do ambiente local permite 

referenciar a representatividade temporal de gs quando medida, porquanto 

frequentemente a disponibilidade de dados obtidos a campo é limitada. Além disso, 

facilita a interpretação de resultados de desempenho de modelos empíricos de 

estimativa de gs baseados no ambiente local. Embora o valor de gs num dado momento 

dependa principalmente da combinação de variáveis ocorrendo nesse mesmo momento 

e, portanto, as variações no ciclo diurno sejam as de maior importância, é de interesse 

a descrição destas variações no período diário e sazonal, devido à existência de 

respostas exibidas por algumas espécies quando expostas a prolongados períodos de 

determinada combinação de variáveis determinantes da demanda atmosférica. 

 Na Figura 6 observa-se a variação horária da temperatura média do ar (Tar) 

discriminada por estação do ano. A temperatura média diária superou 20ºC em todas as 

estações, exceto no inverno. Os valores médios de Tar apresentaram-se decrescentes 

no ordenamento de estações: verão>primavera=outono>inverno nos horários sem 

radiação solar; verão=primavera>outono>inverno nos horários (16-17h) seguintes à 

máxima temperatura e verão>primavera>outono>inverno, desde o amanhecer até o 

horário de máxima temperatura e após o pôr de sol. 

 A temperatura média atingiu o máximo em torno às 15 horas em todas as 

estações, com extremos neste horário na faixa de 35,3ºC (verão) e 12ºC (inverno). O 

quartil superior superou 28ºC desde agosto até abril, estando em uma faixa de 5 horas 

diárias nesses meses e de até 8 horas nos meses de verão, no qual atingiram valores 

extremos superiores a 30ºC. A onda diária de valores médios foi mais atenuada no 

verão com uma amplitude de 8,4ºC, sendo fevereiro o mês de menor amplitude (16% 

em torno do valor médio). Entretanto no inverno, a onda diária foi mais marcante com 

uma diferença de 13ºC entre os valores extremos.  
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Quanto à variabilidade dos valores horários, no outono ocorreram desvios-padrão 

com menor diferença entre horários  (0,5ºC), os quais representam de 12 a 19% dos 

valores médios. Entretanto os desvios com maior diferença entre horários ocorreram no 

verão (1,8ºC), os quais representaram entre 7 e 12% dos valores médios.  No inverno, 

os desvios-padrão atingiram até 4ºC nos horários de máxima temperatura, com 15% do 

valor médio e até 24% dos valores médios nos horários próximos ao amanhecer.  

Figura 6 - Valores médios horários e desvios-padrão da temperatura do ar (Tar).a. Verão. 
b. Outono. c. Inverno; d. Primavera. Piracicaba-SP, período 1997-2006 

 
   

 Na Figura 7 observa-se a variação horária do DPV médio discriminada por 

estação do ano. O DPV médio diário superou 0,5 kPa, ocorrendo maior valor na 

primavera (0,8 kPa). O momento de máximo DPV ocorreu entre 15 e 16 horas em todas 

as estações. A onda diária de valores médios é mais atenuada no verão, com uma 

diferença de 1,3 kPa entre os valores extremos. Os valores médios horários na série 

analisada atingiram máximos de 1,8 kPa nos horários de máxima temperatura, tanto no 

inverno quanto na primavera.  
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Figura 7 - Valores médios horários e desvios-padrão do déficit de pressão de vapor no ar 
(DPV). a.Verão. b. Outono. c. Inverno. d. Primavera. Piracicaba-SP, Período 
1997-2006  

 

Os valores médios de DPV apresentaram-se decrescentes no seguinte 

ordenamento de estações: verão>primavera>outono=inverno no intervalo 22-7h e 

verão>primavera>outono>inverno nos horários 8-11h. Na faixa de maior temperatura 

diária, o inverno foi a estação com menor DPV, embora agosto tenha se aproximado 

dos meses de primavera. O padrão de ordenamento observado desde 16 até 21h foi 

verão=primavera>outono>inverno. Valores extremos superiores a 3kPa ocorreram entre 

13 e 18 horas no verão e entre 10 e 19 horas na primavera. Setembro foi o mês com 

valores extremos mais elevados (até 5 kPa), ocorrendo nos horários de máxima 

temperatura. A primavera foi também a estação com maiores desvios-padrão no DPV, 

atingindo até 1,1 kPa nos horários de maior temperatura, representando quase 60% do 

valor médio. O quartil superior apresentou valores maiores que 2 kPa entre 13 e 18 

horas na primavera e no inverno. Entretanto no verão, a estação mais úmida, nenhum 

horário apresentou para esse quartil valores de DPV iguais ou superiores a 2 kPa. 

Valores nulos de DPV ocorreram em todos os horários. 
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 A densidade média de fluxo de fótons fotossintéticos (DFFF) atingiu valor máximo 

ao meio-dia em todas as estações (Figura 8), decorrente da maior densidade de fluxo 

de radiação solar nesse horário. O valor médio no meio-dia superou 1100 mol m-2 s-1, 

exceto no inverno quando, ainda que os valores médios sejam inferiores, foram 

equivalentes a mais do que o dobro do valor saturante para a maioria das espécies, de 

aproximadamente 400 mol m-2 s-1 (JONES, 1994).  

 Os valores médios de DFFF apresentaram diferenças significativas entre 

estações, com os padrões verão=primavera>outono>inverno no intervalo 8-11h, 

verão>primavera=outono>inverno entre 12 e 16 horas e finalmente, nas últimas horas 

com radiação solar, verão>primavera>outono>inverno. Nos meses de inverno, os 

valores de quartil inferior, nos horários em torno do meio-dia, superaram o valor de 

saturação.  

 

 

Figura 8 - Valores médios horários e desvios-padrão da densidade de fluxo de fótons 
fotossintéticos (DFFF). a. Verão. b. Outono. c. Inverno. d. Primavera. 
Piracicaba-SP, período 1997-2006  
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Os valores máximos horários de DFFF superaram 2000 mol m-2 s-1 próximo ao 

meio-dia, entre outubro e fevereiro. O quartil superior localizou-se acima de 1300 mol 

m-2 s-1 nesses horários durante os meses de verão.  

 As condições sob as quais o ambiente pode se tornar limitante à condutância 

foliar à difusão de vapor foram analisadas pela freqüência de ocorrência. Além disso, a 

ocorrência de alguma variável dentro de uma faixa de valores que determine falta de 

controle do processo de interesse, seja por falta de resposta de gs à variação da 

mesma (saturação por DFFFF) ou porque a magnitude da variável não gera resposta 

(DPV nulo), foi analisada.  

 Deve-se enfatizar que graus idênticos de afastamento de uma condição limitante 

podem ter diferentes efeitos na resposta esperada de gs, em função do tipo de resposta 

predominante para cada variável. Cabe destacar, também, que a análise quanto à 

DFFF baseou-se simplesmente na radiação incidente sobre um plano horizontal e seu 

valor efetivo para as folhas dependerá do grau de exposição de cada folha, da 

arquitetura vegetal e da sua orientação em relação à trajetória do Sol na abóbada 

celeste. 

 De modo geral, verificaram-se diferenças significativas entre estações na duração 

do período médio com condições estabelecidas de Tar, DPV e DFFF, de acordo com os 

critérios de limitação ou saturação da resposta da condutância foliar (Tabela 10). O 

período médio com temperaturas inferiores a 20ºC variou entre 15 e 3 horas, no inverno 

e no verão, respectivamente. As condições limitantes devidas a altas temperaturas 

tiveram uma duração menor que 1 hora diária em qualquer época do ano. A primavera 

destacou-se pelo aumento do período com elevados DPV. As condições ótimas de 

temperatura tiveram uma duração média na faixa de 2,6 (verão) a 1,5 (inverno) horas 

diárias. Quanto ao DPV deve ser destacada uma redução importante das condições de 

valor nulo na primavera, com apenas 2,7 horas diárias. Por sua vez, o número de horas 

com valores médios de DFFF iguais ou maiores a 400 mol m-2 s-1 variou desde 7,9 até 

6,5 horas no verão e no inverno, respectivamente. Assim, a fração média do período 

diurno, com valores de DFFF que possibilitam a máxima abertura estomática, variou de 

0,64 (verão) a 0,57 (inverno).  
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Tabela 10 - Número médio de horas diárias com condições ótimas e limitantes à 
condutância foliar à difusão de vapor. Piracicaba, série 1997-2006 

 

 Nº de horas com valores médios  
 Tar DPV DFFF 
Estação  < 20 ºC 26-28 ºC > 28 ºC > 34 ºC nulo > 2 kPa >400 mol m

-2
 s

-1 
 

Verão 3,0 2,6 4,0 0,03 5,0 1,1  7,9 
Outono 9,8 2,1 2,6 0,001 4,7 1,0  7,3 
Inverno 15,0 1,5 1,0 0,00 4,4 1,9  6,5 
Primavera 9,3 2,1 3,4 0,19 2,7 2,7  7,6 

 

 No verão a variável do ambiente local que se apresentou como mais limitante 

para gs foi o DPV, com 0,10 de freqüência relativa de ocorrência de valores maiores 

que 2 kPa no período diurno. Condições de temperatura maior de 34ºC ocorreram com 

uma freqüência relativa inferior a 0,01. Durante o período da manhã, os valores médios 

de DPV não resultaram limitantes, com máximo de 1,0 kPa. Valores extremos de DPV 

superiores a 2 kPa foram observados (11 e 12h), sendo o extremo ao meio-dia  maior 

que 3 kPa. O verão foi a única estação do ano na qual durante as primeiras horas da 

manhã não se observaram valores médios de temperatura inferiores a 20ºC. Durante o 

período matinal, os valores médios da temperatura do ar não superaram 28ºC, 

considerado como limite superior para a resposta ótima, mas valores extremos 

superiores a ele foram observados a partir das 9:00 h. Já no horário de meio-dia, 25% 

das observações superaram 28ºC, o que indica condições passíveis de reduzir  gs por 

elevadas temperaturas.  

 A partir das 9 horas os valores médios de DFFF já corresponderam a níveis 

saturantes. Durante a tarde, o máximo valor médio de DPV foi 1,3 kPa ocorrendo as 

14h, mas foram observados extremos superiores a 3 kPa. Com relação a altas 

temperaturas, 25% das observações superaram 30ºC. Quanto à freqüência de 

ocorrência, altas temperaturas especialmente durante a tarde, se manifestaram como a 

principal limitante nesta estação, ainda que não atingissem os 34ºC estabelecidos como 

limite superior. Cabe destacar que os valores de DFFF continuaram se apresentando 

saturantes durante a tarde. No outono, observaram-se, quase na mesma intensidade no 

período diurno, condições limitantes tanto devidas a baixas temperaturas quanto a 

elevados déficits de pressão de vapor com freqüências relativas de 0,14 e 0,10, 
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respectivamente. Os valores médios de DPV não se  apresentaram  como limitantes 

durante o período da manhã, com valor máximo de 1,0 kPa ao meio-dia. O valor 

extremo neste horário foi 2,4 kPa. Nesta estação, durante as primeiras horas da manhã, 

a temperatura foi a a principal limitante à abertura estomática, com valores médios 

inferiores a 20ºC até as 10 horas. Durante a tarde, enquanto o máximo valor médio de 

DPV foi de 1,5 kPa, observaram-se extremos superiores a 3 kPa. Nos horários de 14 e 

15 h, 25% das observações foram superiores a 2 kPa. Níveis de DFFF saturantes para 

a resposta estomática foram observados até as 16 horas. 

 No inverno, quanto à freqüência de ocorrência de condições limitantes no período 

diurno, deve ser destacado o aumento de limitação por baixas temperaturas, com 

freqüências relativas de 0,33. No caso de limitação por elevado DPV, os valores 

horários se apresentaram com freqüência relativa de 0,17. Durante o período da 

manhã, os valores médios DPV não se mostraram  limitantes, com valor máximo de 1,4 

kPa. Embora ocorressem extremos maiores que 3 kPa, cabe ser destacado que o 

quartil superior neste período foi inferior a 2 kPa. Na tarde, os valores médios DPV não 

resultaram limitantes, mas ocorreram extremos maiores que 4 kPa. A partir das 14 

horas, o quartil superior foi maior que 2 kPa. A temperatura média do ar não superou 

28ºC, mas extremos superiores a 30ºC ocorreram em todos os horários.  

 Na primavera, quanto à freqüência de ocorrência de condições limitantes no 

período diurno, deve ser destacado o aumento de limitação por elevado DPV, com 

freqüência relativa de 0,24. Durante o período da manhã, os valores médios de DPV 

não se mostraram como potencialmente limitantes, com um valor médio máximo de 1,7 

kPa. Temperaturas médias inferiores a 20ºC foram observadas até as 8 horas. A 

variação relativa do DFFF apresentou um coeficiente angular maior do que a variação 

relativa das outras variáveis, mas a partir das 9 horas, os valores médios de DFFF já 

corresponderam a níveis saturantes. Durante a tarde, o valor extremo de DPV foi de 5 

kPa, apresentando até as 16 horas níveis de DFFF saturantes para a resposta 

estomática.  

 A relação entre a freqüência de condições limitantes devida a elevado déficit de 

pressão de vapor e aquela devida a elevadas temperaturas foi maior que em torno de 

10:1 em todas as estações.  
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2.3.2.1.3 Análise das relações entre as variáveis do ambiente local  
 

 De acordo com as Figuras 5, 6 e 7 observou-se algum grau de associação entre 

as ondas médias diárias de Tar, DPV e DFFF em todas as estações, fenômeno que é 

esperado sob o ponto de vista físico, porem é necessário quantificar essas relações de 

modo a avaliar as possibilidades de aplicação conjunta como variáveis independentes 

na estimativa da condutância foliar à difusão de vapor d´água por modelos empíricos.  

 Assim, no intuito de analisar primeiramente a presença de algum grau de 

colinearidade entre as variáveis do ambiente local, foi construída a matriz de 

correlações simples para os valores horários de Tar, DFFF e DPV e entre essas 

variáveis e os produtos de cada uma com as duas restantes (Tabela 11).  

 De modo geral, foram observados elevados coeficientes de correlação no período 

diário. O outono destacou-se como a estação com menor grau de associação linear 

entre Tar e DPV, enquanto o verão foi a estação com maior grau de associação linear 

entre Tar e DFFF. Quanto à associação entre DPV e DFFF, os maiores coeficientes de 

correlação foram obtidos no verão e no outono.  

 A existência de algum grau de colinearidade fica, também, evidente a partir dos 

coeficientes que medem o grau de associação linear entre cada variável (Tar, DPV ou 

DFF) e o produto das restantes, que no período diário resultaram elevados para a 

maioria das combinações.  Embora na avaliação das relações no período diurno (8 a 18 

h) a maioria dos coeficientes de correlação diminuísse, seria possível ter ocorrido 

alguns problemas de colinearidade se as variáveis Tar, DPV e DFFF fossem 

consideradas conjuntamente como preditoras da condutância estomática, seguindo 

modelos de regressão.  

 Os coeficientes de correlação entre Tar e DPV resultaram elevados no verão, 

inverno e primavera, e moderado no outono, sem se diferenciar daqueles obtidos para o 

período diário, que incluíram horários com DFFF igual a zero. O grau de associação 

linear entre DPV e DFFF foi fraco em todas as estações.   
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 Quanto à relação linear entre Tar e DFFF, foi fraca ou nula no período diurno, 

devendo, também, ser destacado que esta relação foi a mais afetada ao se passar da 

análise do período diário ao diurno.  

 
 
Tabela 11 - Coeficientes de correlação de Pearson significativos (p< 0,05) entre os 

valores horários de Tar, DPV e DFFF e entre essas variáveis e os 
produtos resultantes de cada uma com as duas restantes nos períodos 
diário e diurno  

 

  Variáveis 

Estação Período  DPV DFFF Tar DPV Tar DFFF DPV DFFF 

Verão diário 
(n=21552) 

Tar 0,88 0,70 NA NA 0,75 
DPV 1,00 0,64 NA 0,69 NA 

DFFF 0,64 1,00 0,64 NA NA 

diurno 
(n=9878) 

Tar 0,88 0,50 NA NA 0,73 
DPV 1,00 0,28 NA 0,51 NA 

DFFF 0,28 1,00 0,42 NA NA 

Outono diário 
(n=21648) 

Tar 0,79 0,57 NA NA 0,86 
DPV 1,00 0,60 NA 0,65 NA 

DFFF 0,60 1,00 0,60 NA NA 

diurno 
(n=9922) 

Tar 0,78 0,34 NA NA 0,62 
DPV 1,00 0,42 NA 0,40 NA 

DFFF 0,42 1,00 0,29 NA NA 

Inverno diário 
(n=21504) 

Tar 0,88 0,56 NA NA 0,67 
DPV 1,00 0,53 NA 0,63 NA 

DFFF 0,53 1,00 0,52 NA NA 

diurno 
(n=9856) 

Tar 0,89 0,26 NA NA 0,65 
DPV 1,00 0,23 NA 0,43 NA 

DFFF 0,23 1,00 0,23 NA NA 

Primavera diário 
(n=21696) 

Tar 0,85 0,56 NA NA 0,67 
DPV 1,00 0,51 NA 0,59 NA 

DFFF 0,51 1,00 0,50 NA NA 

diurno 
(n=9943) 

Tar 0,87 0,28 NA NA 0,64 
DPV 1,00 0,24 NA 0,38 NA 

DFFF 0,24 1,00 0,22 NA NA 

NA: correlação não analisada. 
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Dentre os coeficientes que medem o grau de associação entre cada variável 

(Tar, DPV ou DFF) e o produto das restantes, resultaram moderados no caso de Tar 

com o produto entre  DFFF e DPV, com coeficientes r variando entre 0,67 e 0,75 na 

integração do período diário. Em todas as estações a combinação de Tar com o produto 

de DFFF e DPV  teve maior grau de associação.  

Na integração no período diurno, essa combinação também apresentou grau de 

associação moderada com coeficientes r variando entre 0,62 e 0,73. O outono 

destacou-se das demais estações pelo menor grau de associação entre os valores 

horários de Tar e DPV. A diminuição do coeficiente de correlação no outono é explicada 

principalmente pela diminuição da covariância entre Tar e DPV, inferior a 50% da 

observada nas outras estações. Além disso, o produto entre os desvios de Tar e DPV, 

nesta estação, foi menor que os respectivos das outras estações.  Cabe destacar que 

os desvios de Tar variaram pouco ao longo do período diurno (Figura 5). O desvio 

médio de DPV no período diurno representou em torno da metade do desvio de DPV na 

primavera, estação com maior variação (Figura 6). Quanto à relação entre Tar e DFFF, 

o verão diferenciou-se com valores mais elevados ao longo do período diurno. 

Apesar da simples análise envolvida nestas relações, existe dificuldade para 

encontrar outros dados obtidos localmente e corroborar os efeitos estacionais. Na 

literatura estrangeira, apenas o trabalho de Hutchinford e Cox (1997), quando apresenta 

alguma discussão sobre a colinearidade entre as variáveis determinantes da 

condutância estomática, faz referência às flutuações de covariância.  

 Dado que alguns autores têm citado um maior grau de associação entre gs e o 

horário de observação (h) do que com as variáveis ambientais determinantes da 

condutância foliar (COHEN; COHEN, 1983) e até sendo necessária, às vezes,  sua 

consideração como variável preditora de gs em modelos de regressão múltipla (JONES, 

1992), torna-se indispensável conhecer em que grau o horário de observação está 

associado às variações do ambiente local. Os coeficientes de correlação dos valores 

horários de Tar, DPV e DFFF com o horário de observação (h) foram significativos (p< 

0,05) em todas as estações durante o período diurno, mas o grau de associação pode 

ser classificado como sendo entre fraco e moderado.  
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 O inverno foi a estação com maior grau de associação entre o horário de 

observação (h) e as três variáveis, Tar (r= 0,43), DFFF (r= -0,51) e DPV (r= 0,42). O 

coeficiente de correlação entre h e DFFF foi o mais estável entre estações, variando 

entre -0,50 (verão) e -0,58 (primavera). 2.3.2.1.4 Relações entre a condutância à 

difusão de vapor d‟água, transpiração  foliar e as variáveis do ambiente local da folha. 

 A condutância foliar à difusão de vapor (gs) durante o período avaliado  esteve na 

faixa de valores compreendida entre próximo a 0 e 645 mmol m-2 s-1. Ambos os valores 

extremos foram obtidos durante a primavera (Figura 9) sob condições de baixa 

irradiancia ao final do dia e de alta demanda atmosférica, respectivamente.  

 O inverno foi claramente a estação com menor variabilidade. A  restrição 

aparente na expressão dos valores de gs parece estar de acordo com a caracterização 

descrita no item anterior, segundo a qual nesta estação ocorreria a maior freqüência de 

limitações devidas ao ambiente local, especialmente por baixas temperaturas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 9 - Diagrama de caixas “Box-plot” de valores pontuais observados de condutância 
foliar à difusão de vapor (gs) agrupados de acordo a estação do ano. (Q1: quartil 
1; Q3: quartil 3; Min: mínimo; Max: máximo)    
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 O padrão de variação sazonal de gs em espécies de citros, com significativo  

decréscimo durante o inverno subtropical, já tinha sido reportado em vários estudos.  

Conforme os cursos diários de gs discutidos por Angelocci et al. (2004) para limeira 

ácida, os valores observados durante a manhã foram sensivelmente reduzidos com o 

decorrer dos meses de abril, maio e junho. Nesse caso, a ocorrência de baixas 

temperaturas foi sugerida como principal causante por afetar a condutância hidráulica 

das raízes. Os efeitos de baixas temperaturas sobre a condutividade hidraúlica em 

raízes e tronco em espécies de citros foram reportados por Syvertsen et al. (1983) e 

Moreshet e Green (1984).  

Em plantas adultas de laranjeira „Valencia‟ desenvolvendo-se sob condições 

naturais em Cordeirópolis-SP, em média o valor de gs máxima no inverno foi em torno 

de 37% do valor observado na primavera, conforme o reportado por Ribeiro (2006). 

Houve variação sazonal do potencial de água nos ramos e foi sugerido pelo autor que a 

redução observada no inverno, ainda em plantas irrigadas, estaria asociada à  menor 

eficiência de absorção de água pelas raízes. Kelving e Kaufmann (1972) teriam descrito 

uma redução da permeabilidade à agua pelas raizes com temperaturas de solo 

inferiores a 15ºC. Dessa forma, não apenas as variáveis do ambiente local da folha 

afetariam o grau de abertura estomática.  

 Vasconcelos (2008), também avaliando gs em laranjeira „Valencia‟, descreveu a 

ocorrência de valores mais baixos no mês de agosto, sem diferenças entre posições na 

copa e quase sem variação ao longo do dia. Simultaneamente, observou-se uma 

redução importante na transpiração foliar e fluxo de seiva nos ramos. Por sua vez, a 

ocorrência de aumento na transpiração após a floração em plantas se desenvolvendo 

sem restrição hídrica (VOLPE; SCHOFFEL; RIBEIRO,  2009) poderia ser causante do 

aumento de condutância estomática na primavera, já que conforme o sugerido por 

Monteith (1995) a condutâcia foliar seria mais dependente da taxa de transpiração do 

que da umidade do ar.  

  A descrição da variabilidade dos valores de gs e de T, quando determinados 

pela técnica porométrica e independendo da escala avaliada, gera controvérsias. Esse 

fato está diretamente associado à variabilidade natural entre folhas e também à 

modificação do ambiente em torno da folha durante a medida. Um dos aspectos mais 
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criticados no uso da porometria é o erro introduzido por essa modificação do ambiente 

em torno da folha durante a medida, pela sua inserção na câmara porométrica. Um 

procedimento para minimizar o erro consiste em realizar o mais rápido possível a 

medida porométrica em cada folha.  

 Neste estudo os  valores médios e extremos do ambiente da câmara não 

diferiram significativamente daqueles obtidos na atmosfera externa. Quanto às 

condições em que se realizaram as medidas, aproximadamente em 4% das mesmas as 

condições de umidade relativa superaram o limite de 80% da faixa recomendada de 

operação do porômetro. Os erros de leitura variam com a umidade relativa no interior da 

câmara na forma apresentada na Figura 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Erro na leitura de condutância  foliar (gs) e transpiração (T) em relação à 
umidade relativa (UR). Adaptado do Manual do porômetro LI-1600, LICOR Inc 

 

 Foram estimados os erros médios de leitura de acordo ao número de 

observações em cada faixa de umidade relativa. Na primavera, que se mostrou com 

alta variabilidade nas observações de gs, estaria ocorrendo um erro médio inferior a 7% 

do valor real. Com o intuito de conhecer se a variabilidade estava viciada pela presença 

de “outliers”, aplicou-se o critério de Tuckey (1977) que reconhece como “outlier” aquele 

valor que se afasta dos quartis superior e inferior, uma vez e meia o valor da distância 

interquartil. A freqüência de “outliers” para gs na primavera, seguindo este critério, 

atingiu no máximo uma freqüência de 2% e quando apareceram, basicamente foram 

por excesso. Esta magnitude de freqüência de “outliers” está na ordem de ocorrência de 

condições fora da faixa recomendada de uso do porômetro nessa estação 
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(aproximadamente 1%). Pelo exposto, a variabilidade observada em gs se apresentou 

fracamente afetada pelos erros de leitura associados às condições ambientais.  

 Na análise da variabilidade de gs associando-a com as variações do ambiente 

local a que as folhas estavam expostas (Figura 11), observou-se que mas da metade 

das observações de gs ocorreram na faixa de valores compreendida entre 0 e 100 

mmol m-2 s-1 e somente em torno de 2% delas superaram 300 mmol m-2 s-1.  

Mesmo que observado um valor máximo de DFFF incidente sobres as folhas de 

1930 mol m-2 s-1, cabe ser destacado que a densidade de fluxo de fótons 

fotossintéticos incidentes sobre as folhas no estrato médio foi relativamente baixa em 

qualquer estação do ano avaliada, com a maioria das observações sob níveis inferiores 

aos saturantes de 400 a 800 mol m-2 s-1 obtidos por Angelocci et al. (2004). Portanto, 

espera-se que os resultados obtidos de condutância foliar tenham sido inferiores aos 

correspondentes à máxima abertura estomática.  

Quanto às variáveis restantes, deve ser dito que condições ambientais variando 

entre quase nulo e até 4 kPa de DPV e entre 13 e 36,1 ºC ficaram representadas pelas 

observações. Em torno de 2% das observações registraram exposição das folhas a 

condições de baixa temperatura (<18ºC) durante as medidas. Por sua vez, as 

condições de limitação por altas temperaturas foram bem mais freqüentes, já que em 

torno de 46 e 27% das observações corresponderam às faixas de temperaturas acima 

de 28ºC e de 30ºC, respectivamente.  

 Valores de déficit de pressão de vapor no ar maiores que 2 kPa e 1,5 kPa 

ocorreram com uma freqüência relativa em torno de 0,37 e de 0,51, 

respetivamente.Quanto às condições de DPV maior que 3 kPa, a sua ocorrência 

relativa foi de 0,12. Os valores máximos observados de gs durante o período sob 

estudo ocorreram com valores de temperatura do ar (Tar) próximos a 25ºC. O valor 

ótimo reportado na literatura é mais próximo aos 28-30ºC (ANGELOCCI et al., 2004; 

HALL et al., 1975; MACHADO et al., 2005).  
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Figura 11 - Condutância foliar à difusão de vapor (gs) observada em relação às  variáveis 
do ambiente local com as suas respectivas distribuições de freqüência 
indicadas nos campos acima e à direita (n=8801). a. Densidade de fluxo de 
fótons fotossintéticos (DFFF). b. Déficit de pressão de vapor no ar (DPV). c. 
Temperatura do ar (Tar)  
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 O menor valor ótimo obtido neste trabalho mostra-se razoável pelo fato de que na 

análise não se incluíram condições de elevada temperatura do ar e menor déficit de 

pressão de vapor (verão) que ainda favorecem o aumento de gs. Por sua vez, foram 

decrescentes com valores de déficit de pressão de vapor no ar (DPV) superiores a 1,5 

kPa (Figura 11). Quedas nos valores de gs com o aumento de DPV acima de 1,5 kPa já 

foi reportado (HABERMANN et al., 2003, JIFON; SIVERSTEN, 2003; MACHADO et al., 

2005, RIBEIRO; MACHADO, 2007).  

Na Tabela 12 são apresentados os estatísticos descritivos que caracterizam a 

variabilidade intrasazonal do ambiente local da folha. A primavera se destacou pelas 

condições de temperaturas do ar e déficit de pressão de vapor mais elevados. Quanto à 

faixa de variação, primavera e inverno não se diferenciaram pela amplitude térmica, 

pórem no inverno essa variação ocorreu numa faixa de temperatura mais baixa e em 

casos com alguma limitação à condutância difussiva. Também a faixa de variação de 

DFFF foi semelhante na primavera e inverno.  

   
 Tabela 12 - Estatísticos descritivos das variáveis do ambiente local da folha  agrupados 

por estação do ano 
 

  Variável Estação n Média Mediana Mínimo Máximo Q1 Q3 

DFFF 

(mmol m
-2

 s
-1

) 

Primavera  3878 181,9 b 79,0 0,0 1720,0 39,0 160,0 

Outono 2544 257,8 a 55,0 0,0 1930,0 31,0 159,0 

Inverno 2379 190,1 b 57,0 0,3 1730,0 37,0 120,0 

DPV 

(kPa) 

Primavera  3878 2,1 a 2,1 0,3 4,1 1,3 2,9 

Outono 2544 1,5 b 1,5 0,0 3,1 1,1 1,9 

Inverno 2379 1,6 b 1,5 0,0 3,5 0,9 2,1 

Tar 

(ºC) 

Primavera  3878 28,4 a 28,9 18,1 36,1 25,4 31,6 

Outono 2544 27,0 b 27,3 18,2 33,1 24,6 29,7 

Inverno 2379 25,0 c 25,5 13,0 31,5 22,8 28,0 

Letras diferentes indicam que a hipótese nula de igualdade de distribuição de freqüências da variável 
entre as estações do ano foi rejeitada pelo teste de Kruskall Wallis ao nível de significância de 0,05.  
Q1: quartil primeiro: Q3: quartil terceiro. 
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Parte da variabilidade de gs dentro de cada estação (Figuras 12, 13 e 14) é devida aos 

dias de medida, parte aos horários em que foram realizadas as determinações, 

conformando uma faixa ampla de condições à que as folhas encontravam-se expostas.  

 Outra parte importante dessa variabilidade de gs em sistemas de cultivo em 

linhas e quando as plantas já têm atingido um porte significativo corresponde ao grau 

de exposição à radiação solar que determina a existência de áreas mais ensolaradas e 

sombreadas na copa.  

 Diante da importância que essas características podem representar na hora de 

integrar essa variabilidade na estimativa da condutância global à difusão de vapor ou da 

transpiração a planta, foi conduzida uma série de comparações que incluíram esses 

aspectos. 
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Figura 12 - Condutância foliar à difusão de vapor (gs) observada durante o outono em 
relação às variáveis do ambiente local, com as suas respectivas distribuições 
de freqüência indicadas nos campos acima e à direita(n=2544). a. Densidade 
de fluxo de fótons fotossintéticos (DFFF). b. Déficit de pressão de vapor no ar 
(DPV). c. Temperatura do ar (Tar)  
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Figura 13 - Condutância foliar à difusão de vapor (gs) observada durante o inverno em 
relação às variáveis do ambiente local, com as suas respectivas distribuições 
de freqüência indicadas nos campos acima e à direita(n=2379). a. Densidade 
de fluxo de fótons fotossintéticos (DFFF). b. Déficit de pressão de vapor no ar 
(DPV). c. Temperatura do ar (Tar) 
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Figura 14 - Condutância foliar à difusão de vapor (gs) observada durante a primavera em 
relação às variáveis do ambiente local, com suas respectivas distribuições de 
frequência indicadas nos campos acima e à direita (n=3878). a. Densidade de 
fluxo de fótons fotossintéticos (DFFF). b. Déficit de pressão de vapor no ar 
(DPV). c. Temperatura do ar (Tar).  
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 No intuito de avaliar à variabilidade de gs devida às faces de exposição da linha 

do plantio aos pontos cardeais, os dados foram agrupados de acordo com a localização 

das folhas nas faces voltadas para o Norte e para o Sul, respectivamente. A hipótese de 

igualdade de distribuição de valores de gs em folhas localizadas em ambas as faces foi 

rejeitada no período avaliado, com diferenças estacionais.  

 Na primavera, as folhas localizadas na face sul apresentaram valores mais 

elevados de gs, quando considerado o conjunto de dados de todos os horários, 

enquanto no outono e no inverno não se observaram diferenças significativas entre as 

faces (Tabela 13). As diferenças entre faces nos valores de gs durante a primavera 

foram observadas a cada hora ao longo do período diurno avaliado, exceto às 15 h 

(Tabela 14).   

 As diferenças nos valores de gs entre estações ficaram mais evidentes na face 

norte. O inverno foi a estação com menor variação ao longo do dia em qualquer das 

duas faces, enquanto a primavera foi a estação com maior variação ao longo do dia, em 

qualquer das duas faces . Quanto à variabilidade de gs ao longo de dia na primavera foi 

similar nas duas faces, exibindo um patamar sem diferenças significativas nos 

intervalos 9-12h  (Norte) e 10-12h (Sul). A partir das 15 h foi significativamente menor a 

cada nas duas faces. Entretanto, verificou-se tendência a diminuição nos valores de gs 

ao longo do dia no outono e inverno. O coeficiente de correlação de Spearman entre gs 

e o horário de observação (h) atingiu um valor igual a -0,57 e -0,41, no outono e 

inverno, respectivamente. A ocorrência de valores mais elevados durante a manha e 

diminuição durante o resto do dia também foi o padrão geral reportado por Cohen e 

Cohen (1983). Esses autores também mencionaram ligeiros aumentos durante a tarde 

em alguns dos dias avaliados. De modo geral, sob condições subtropicais e 

independendo da época do ano, em varias espécies de citros tem sido observada a 

ocorrência de valores máximos de gs em torno da metade da manhã (MACHADO et al., 

2002, 2005, 2007; RIBEIRO, 2006). O decréscimo de gs durante à tarde, ainda sob 

condições de adequada disponibilidade de água foi associado à queda no potencial da 

água nas folhas. 
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Tabela 13 - Estatísticos descritivos da condutância à difusão de vapor (gs) e das 
variáveis do ambiente local da folha agrupados por estação e face de 
exposição na linha de plantio 

 

  Variável Estação Face n Média Mediana Mínimo Máximo Q1 Q3 

gs 

(mmol m
-2

 s
-1

) 

Primavera  Norte 1961 92,3  b 71,6 0,0 604,0 44,3 109,9 
 Sul 1917 113,5  a 90,1 0,0 645,3 56,3 132,9 

Outono Norte 1272 121,3  a 116,4 19,2 420,5 87,7 150,2 
 Sul 1272 121,8  a 115,8 33,8 353,3 86,8 146,4 

Inverno Norte 1199 85,6   a 81,5 7,1 295,4 60,1 106,1 
 Sul 1180 89,1  a 83,7 22,4 239,0 63,9 109,8 

DFFF 

( mol m
-2

 s
-1

) 

Primavera  Norte 1961 201,7  67,0 0,0 1660,0 31,0 155,0 
 Sul 1917 161,6  91,0 1,0 1720,0 49,0 164,0 

Outono Norte 1272 464,0  a 137,0 3,0 1930,0 45,0 819,9 
 Sul 1272 51,7  b 41,0 0,0 1410,0 25,0 61,0 

Inverno Norte 1199 308,9  a 82,0 0,3 1730,0 39,9 329,9 
 Sul 1180 69,4  b 50,0 0,3 1620,0 35,0 68,0 

DPV 

(kPa) 

Primavera  Norte 1961 2,1 a 2,1 0,3 4,1 1,3 2,9 
 Sul 1917 2,1 a 2,1 0,4 4,0 1,3 2,9 

Outono Norte 1272 1,5 a 1,5 0,0 3,1 1,1 1,9 
 Sul 1272 1,5 a 1,6 0,0 3,1 1,1 1,9 

Inverno Norte 1199 1,6 a 1,5 0,0 3,5 0,9 2,1 
 Sul 1180 1,6 a 1,5 0,1 3,5 0,9 2,0 

Tar 

(ºC) 

Primavera  Norte 1961 28,4 a 28,7 18,1 35,6 25,4 31,6 

 Sul 1917 28,4 a 29,0 18,1 36,1 25,4 31,5 

Outono Norte 1272 27,0 a 27,1 18,2 33,0 24,5 29,7 

 Sul 1272 27,1 a 27,3 18,8 33,1 24,8 29,7 

Inverno Norte 1199 24,9  a 25,6 13,0 31,5 22,6 28,1 

 Sul 1180 25,1  a 25,5 13,8 31,5 23,2 27,9 

Letras diferentes indicam que a hipótese nula de igualdade de distribuição de freqüências da variável 
entre as faces de exposição na linha de plantio em cada estação foi rejeitada pelo teste de Kolmogorov-
Smirnov ao nível de significância de 0,05.  
Q1: quartil primeiro: Q3: quartil terceiro. 

 

 

  Quanto à densidade média de fluxo de fótons fotosintéticos (DFFF) incidente 

sobre a folha foi maior na face Norte nas três estações estudadas. Por sua vez, as 

diferenças entre faces para essa variável foram mais acentuadas no outono e no 

inverno. Quanto aos valores médios de Tar e DPV, ambas as faces no máximo 

poderiam apresentar alguma diferença temporal em virtude da observação não 

simultânea nas duas faces. É importante destacar que as medidas porométricas na face 

sul foram feitas no máximo 15 minutos após do inicio da seqüência horária. 
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Tabela 14 - Valores médios horários de condutância foliar à difusão de vapor (gs) 
agrupados por estação do ano e face de exposição na linha de plantio 

 

 gs (mmol m
-2

 s
-1

) 
Horário Primavera  Outono  Inverno 

 Norte Sul  Norte Sul  Norte Sul 

9 96,0 b 118,3 a  172,1 a 181,9 a  114,1  b 127,3  a 
10 118,7 b 155,6 a  156,7 b 165,1 a  105,2  a 118,3 a 
11 118,6 b 133,5 a  136,7 a 135,8 a  101,2  a 102,2 a 
12 103,3 b 133,2 a  121,9 a 119,3 a  87,9  a 93,2 a 
13 98,8 b 115,2 a  109,5 a 112,9 a  77,8  a 83,6 a 
14 81,7 b 93,6 a  110,6 a 109,3 a  67,7 a 71,6 a 
15 80,8 a 93,6 a  108,4 a 104,4 b  75,7 a 75,2 a 
16 64,3 b 91,4 a  101,7 a 91,3 b  74,3 a 70,1 b 
17 54,3 b 68,2 a  82,3 a 86,2 a  74,5 a 75,5 a 

Letras minúsculas diferentes indicam que a hipótese nula de igualdade de distribuição de freqüências da 
variável entre faces em cada estação e horário foi rejeitada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov ao nível de 
significância de 0,05.  

 
  

 Quanto à variabilidade dentro de cada horário, foi interessante a distinção de 

padrões nos valores extremos com uma assimetria à direita bem acentuada em 

qualquer horário na primavera (Figura 15). Embora no outono e no inverno também 

fossem observadas distribuições de freqüências assimétricas especialmente pelos seus 

valores máximos, o afastamento dos mesmos quanto aos valores de mediana ou quartil 

superior foi significativamente menor ao observado na primavera.   

 De modo geral, tem-se assim um conjunto de dados que permite integrar 

variabilidades temporais amostradas com suficiente intensidade, para avaliar algumas 

das relações biofísicas existentes entre o ambiente e a folha e dar subsídio ao 

tratamento dos dados para uma primeira instância de modelagem.  De fato, uma 

dificuldade encontrada ao projetar e conduzir a atividade da presente pesquisa foi a 

existência de informação com limitações quanto ao detalhe de variabilidade e de 

representatividade dos dados. Apenas no trabalho de Cohen e Cohen (1987) é possível 

apreciar mudanças nas relações entre gs e as variáveis conforme a escala temporal da 

análise. Pelo exposto, a variação sazonal se apresenta como um ponto chave que é 

preciso descrever com detalhe, de modo a definir se as relações existentes são 

permanentes, variando apenas a magnitude das variáveis envolvidas ou se pelo 

contrario, há um efeito sazonal nessas relações.  
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Figura 15 - Diagrama de caixas “Box-plot” de variação horária da condutância foliar a 
difusão de vapor (gs). a. Primavera. b. Outono. c. Inverno. (Q1: quartil 1; Q3: 
quartil 3; Min: mínimo; Max: máximo) 
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 Em vista da existência de efeitos não lineares entre as variações de gs e alguma 

das variáveis do ambiente local (ANGELOCCI et al., 2004; JONES, 1992), a avaliação 

do grau de associação foi feita por meio de correlação de Spearman, permitindo, por 

um teste não paramétrico, ser avaliada  a intensidade de tendência, seja ou não de tipo 

linear.  

 No conjunto completo de observações, a variação nos valores de gs se mostrou 

com tendência significativa em relação às variações de qualquer variável do ambiente 

local da folha. Embora os coeficientes de correlação fossem baixos, as diferenças 

significativas (p<0,05) entre eles marcaram o efeito predominante de DPV (r=-0,51) em 

comparação com Tar (r=0,35) e DFFF incidente sobre as folhas (r=0,11) na 

determinação de gs. Além das diferenças sazonais observadas nas variáveis do 

ambiente local da folha, verificou-se que o grau de associação entre gs e as variáveis 

DFFF, Tar e DPV variou com a estação do ano (Tabela 15).  

 

Tabela 15 - Coeficientes de correlação de Spearman significativos (p<0,05) entre 
valores pontuais de condutância foliar à difusão de vapor (gs) e das 
variáveis do ambiente local da folha agrupados por estação do ano e face 
de exposição na linha de plantio 

 
   r de Spearman 
Estação face n DFFF Tar DPV 

Primavera  Norte + Sul 3878 0,15 A -0,37 B -0,42 C 
 Norte 1961 0,22 Aa -0,36 Ba -0,43 Ca 
 Sul 1917 0,08 Ab -0,39 Ba -0,43 Ba 
      
Outono Norte + Sul 2544 0,20  A -0,21  B -0,48   C 
 Norte 1272 0,22 Aa -0,22 Ba -0,46 Ca 
 Sul 1272 0,19 Aa -0,19 Ba -0,50 Ca 
      
Inverno Norte + Sul 2379 - -0,59   A -0,74   B 
 Norte 1199 - -0,58 Aa -0,73 Ba 
 Sul 1180 - -0,60 Aa -0,76 Ba 
      

Letras maiúsculas diferentes indicam que a hipótese nula de igualdade de coeficientes entre as variáveis 
dentro de cada face de exposição da linha de plantio na estação foi rejeitada pelo teste t ao nível de 
significância de 0,05, com ordem crescente desde correlação positiva a negativa. Letras minúsculas 
diferentes indicam que a hipótese nula de igualdade de coeficientes entre as faces de exposição da linha 
de plantio na estação foi rejeitada pelo teste de Student ao nível de significância de 0,05.  
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 De modo geral os valores de gs se mostraram mais forte e negativamente 

associados aos valores de DPV.  E interessante de se destacar o aumento do grau de 

associação entre gs e a temperatura do ar durante o inverno, estação na qual a variável 

mostrou-se como a limitante mais freqüente.  

 Além das variações sazonais, dentro de cada estação ao longo do dia, 

observaram-se variações no grau de associação entre gs e DFFF, Tar e DPV (Tabela 

16). No inverno, gs esteve mais associada a Tar às 9h, na medida que Tar foi 

aumentando e tornou-se menos limitante, a relação com DPV ficou mais forte.  

 Em qualquer dos horários de medida, se manteve a forte associação negativa 

entre gs e DPV, com coeficientes de correlação sempre superiores em relação às 

outras variáveis do ambiente local. Na primavera, os valores de gs também se 

mostraram associados negativamente aos valores de Tar e DPV, sem diferenças 

significativas entre os coeficientes de correlação de gs com essas variáveis, exceto nos 

grupos de 10 e 13 horas quando prevaleceu a associação de gs com DPV.  

E interessante que a relação com DFFF foi significativa em poucos horários e 

sempre com coeficientes baixos, em concordância com os resultados discutidos por 

Cohen e Cohen (1983). Esses autores, por sua vez, sugeriram que déficit de pressão 

de vapor variando entre 0 e 2 kPa não teria efeito na resposta de gs à DFFF.  

 Quanto aos valores de transpiração foliar (T) foram observadas também 

diferenças sazonais, ocorrendo máximas taxas na primavera e outono (Tabela 17). 

Valores extremos da ordem dos observados na primavera, também foram descritos 

para folhas de plantas jovens de limeira ácida no verão (COELHO et al., 2005). Por sua 

vez, redução na transpiração foliar com a concomitante diminuição nos valores de gs foi 

observada a partir dos meses de maio e junho também, sob as condições climáticas de 

Piracicaba por Angelocci et al. (2004).  
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Tabela 16 - Coeficientes de correlação de Spearman significativos (p< 0,05) entre 
valores pontuais de condutância foliar à difusão de vapor (gs) e das 
variáveis do ambiente local da folha agrupados por estação do ano e 
horário 

 
Estação Horário n DFFF Tar DPV 

Primavera 9 480 - -0,26 A -0,28 A 
 10 480 - -0,23 A -0,38 B 
 11 452 - -0,48 A -0,56 A 
 12 444 - -0,48 A -0,56 A 
 13 451 -0,11 A -0,28 B -0,51 C 
 14 431 - -0,36 A -0,45 A 
 15 384 - -0,51 A -0,50 A 
 16 384 0,24 A -0,48 B -0,41 B 
 17 372 0,14 A -0,40 B -0,48 B 

Outono 9 240 - - -0,47 
 10 288 - -  
 11 288 - - -0,26 
 12 288 0,14 A - -0,29 B 
 13 288 - - -0,34 
 14 288 - - -0,42 
 15 288 0,14 A - -0,21 A 
 16 288 0,29 A 0,32 A - 
 17 288 0,26 A 0,18 A -0,19 A 

Inverno 9 192 -0,17 A -0,34 B -0,52 C 
 10 252 - -0,33 A -0,73 B 
 11 288 -0,13 A -0,59 B -0,77 C 
 12 264 -0,15 A -0,48 B -0,71 C 
 13 275 -0,20 A -0,42 B -0,66 C 
 14 252 - -0,55 A -0,66 B 
 15 288 - -0,58 A -0,74 B 
 16 288 0,16 A -0,48 B -0,71 C 
 17 280 -0,23 A -0,57 B -0,79 C 

Letras maiúsculas diferentes indicam que a hipótese nula de igualdade de coeficientes entre as variáveis 
em cada horário na estação do ano foi rejeitada pelo teste de Student ao nível de significância de 0,05, 
com ordem crescente desde correlação positiva a negativa.  

 
  

  Quando integrados todos os horários de medidas, não se observaram diferenças 

significativas entre as faces de exposição na linha de plantio nos valores de 

transpiração foliar (T) nas estações outono e inverno, enquanto na primavera, em 

concordância com os resultados obtidos para gs, a hipótese de igualdade de 

freqüências de valores de T entre as faces foi rejeitada. Em qualquer estação, foi 

exibido um patamar de valores máximos de T em torno ao meio-dia (Figura 16) e, 

embora na primavera se observassem diferenças entre as faces, o padrão de variação 
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diurna de T em cada uma delas foi similar.  O curso diário de T no outono mostrou um 

aumento até 11 horas, se manteve no patamar até 15 horas e a partir dessa hora foi 

decrescendo a cada hora. O patamar caracterizou-se com valores de mediana para T 

na faixa de 3,9 a 4 g cm-2 s-1 e extremos superiores a 8 g cm-2 s-1. No inverno foi 

observada menor amplitude relativa da curva de transpiração. Nesta estação, a 

hipótese de igualdade de freqüências de valores de T entre faces foi rejeitada apenas 

em dois horários (Tabela 18). Assim, de acordo com a distribuição de freqüências, os 

valores de T foram menores na face norte às 10 horas e maiores às 16 horas.   

 

Tabela 17 - Estatísticos descritivos de valores de transpiração foliar ( g cm-2 s-1) 
agrupados por estação do ano e face de exposição na linha de plantio 

 
Estação Face n Média Mediana Mínimo Máximo Q1 Q3 

Primavera  Norte 1961 3,6 b  2,8  0,0 15,8 1,9 4,4 
 Sul 1917 4,1 a 3,5  0,0 17,3 2,3 5,1 
          
Outono Norte 1272 3,7 a 3,5  0,6 9,1 2,6 4,5 
 Sul 1272 3,7 a 3,6  1,1 8,9 2,8 4,4 
          
Inverno Norte 1199 2,5 a 2,4  0,3 6,0 2,0 3,0 
 Sul 1180 2,6 a 2,5  0,9 6,4 1,9 3,0 

Letras diferentes indicam que a hipótese nula de igualdade de distribuição de freqüências da variável 
entre as faces de exposição da linha de plantio na estação foi rejeitada pelo teste de Kolmogorov-
Smirnov ao nível de significância de 0,05. Q1: quartil primeiro: Q3: quartil terceiro. 

 
Tabela 18 - Valores médios horários de transpiração foliar (T) agrupados por estação do 

ano e face de exposição na linha de plantio 
 
 T ( g cm

-2
s

-1
) 

horário Primavera  Outono  Inverno 

 Norte Sul  Norte Sul  Norte Sul 

9 2,3 b 2,8 a  2,8  a 2,9  a  1,7  a 1,8  a 
10 3,4 b 4,3 a  3,3  b 3,8  a  2,0  b 2,3  a 
11 4,2 b 4,7 a  3,9  a 4,1  a  2,6  a 2,7  a 
12 4,5 b 5,4 a  4,3  a 4,2  a  2,9  a 3,1  a 
13 4,6 a 4,9 a  4,0  a 4,1  a  3,0  a 3,1  a 
14 3,8 b 4,4 a  4,1  a 4,1  a  2,8  a 3,1  a 
15 3,6 b 4,1 a  4,1  a 4,0  a  2,8  a 2,7  a 
16 2,7 b 3,3 a  3,8  a 3,4  b  2,6  a 2,3  b 
17 2,2 b 2,7 a  2,7  a 2,8  a  2,1  a 2,1  a 

Letras minúsculas diferentes indicam que a hipótese nula de igualdade de distribuição de freqüências da 
variável entre faces dentro de cada estação e horário foi rejeitada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov ao 
nível de significância de 0,05.  
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Figura 16 - Diagrama de caixas “Box-plot”  de variação horária da transpiração foliar (T). a. 
Primavera. b. Outono. c. Inverno. (Q1: quartil 1; Q3: quartil 3; Min: mínimo; 
Max: máximo).    
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 Com o intuito de analisar quanto da variação apresentada nos valores de T foi 

devida à variação de gs  e das próprias variáveis dela determinantes, foi conduzida 

análise de correlação.  

 Dada à falta de independência entre as determinações de T e gs devido ao 

princípio de operação do porômetro de equilíbrio nulo, a associação empírica é 

discutível. Pórem, como as evidências de variação na tendência podem ser usadas 

como indicador da existência de diferentes mecanismos de controle (AMZALLAG, 

2001), testou-se o grau de associação por estação e horários. De fato, tal metodologia 

já tem sido aplicada em estudos relacionados ao controle estomático (PRADO et al.; 

2004, SOUZA et al.; 2004).  

 Nesse sentido, pelos resultados obtidos (Tabela 19) destaca-se que o grau de 

associação de T com gs e com as variáveis do ambiente local da folha variou de acordo 

com a estação. A associação mais forte entre os valores de T e gs foi observada na 

primavera (r=0,79).  

 O coeficiente de correlação entre T e gs não se diferenciou significativamente 

daquele com Tar no outono. O coeficiente de correlação com Tar se manteve no 

inverno, mas diminuiu o grau de associação de T com gs. Por sua vez, não houve 

diferenças entre as faces de exposição no grau de associação de T com gs e com as 

variáveis Tar, DPV e DFFF em qualquer estação. Além disso, foi comprovado que 

quase toda a associação foi de tipo linear, sendo que os coeficientes de correlação de 

Spearman, que medem algum grau de tendência seja linear ou não, não se 

diferenciaram dos coeficientes de correlação de Pearson em cada face de exposição e 

estação. 

  A tendência ao aumento de T com o incremento de gs foi menor no inverno em 

qualquer horário (Tabela 20). Entretanto os valores de T se mostraram mais associados 

aos de gs na primavera no período compreendido entre 9 e 13 horas, e sem diferenças 

significativas entre primavera e outono no período compreendido  entre 15 e 17 horas. 

Por sua vez, embora no inverno os coeficientes de correlação entre T e gs fossem 

baixos (com máximos em torno de 0,5 depois de meio-dia), se diferenciaram 

significativamente dos coeficientes associando T com Tar e com DPV, exceto nas 9 e 

nas 17 horas.  



 
125 

 

 

 

Tabela 19 - Coeficientes de correlação de Pearson e Spearman significativos (p<0,05) 
entre valores pontuais de T e de gs e as variáveis do ambiente local  da 
folha discriminados por estação do ano 

 
 
 Estação face n gs DFFF Tar DPV 

        

r de 
Spearman 

 

Primavera Norte + Sul 3878 0,79 A 0,20 B 0,10 B 0,09 B 
 Norte 1961 0,79 Aa 0,16 Ba 0,08 Ba 0,08 Ba 
 Sul 1917 0,77 Aa 0,21 Ba 0,13 Ba 0,10 Ba 

Outono Norte + Sul 2544 0,54 A 0,21 C 0,51A 0,32 B 
 Norte 1272 0,55 Aa 0,25Ca 0,49Aa 0,33 Ba 
 Sul 1272 0,54 Aa 0,23Ca 0,54Aa 0,32Ba 

Inverno Norte + Sul  0,22 C 0,20 C 0,49 A 0,36 B 
 Norte 1199 0,23 Ca 0,18 Ca 0,47 Aa 0,35 Ba 
 Sul 1180 0,21 Ca 0,25 Ca 0,52 Aa 0,36 Ba 

r de  
Pearson 
 

Primavera Norte +Sul 3878 0,76 A 0,22 B 0,10 C 0,05 C 
 Norte 1961 0,76 Aa 0,18 Ba 0,10 Ca 0,09 Ca 
 Sul 1917 0,77Aa 0,23 Ba 0,10 Ca 0,08 Ca 

Outono Norte + Sul 2544 0,51 A 0,12 C 0,49 A 0,31 B 
 Norte 1272 0,52 Aa 0,17 Ca 0,48 Aa 0,33 Ba 
 Sul 1272 0,51 Aa 0,22 Ca 0,51 Aa 0,28 Ba 

Inverno Norte + Sul 2379 0,27B 0,10 C 0,49 A 0,32 B 
 Norte 1199 0,26 Ba 0,14 C 0,47 Ab 0,32 Ba 
 Sul 1180 0,27 Ba 0,09 0,52 Aa 0,31 Ba 

Letras maiúsculas diferentes indicam que a hipótese nula de igualdade de coeficientes entre as variáveis 
em cada face e estação do ano foi rejeitada pelo teste t ao nível de significância de 0,05, com ordem 
crescente desde correlação positiva a negativa. Letras minúsculas diferentes indicam que a hipótese nula 
de igualdade de coeficientes entre as faces em cada estação do ano foi rejeitada pelo teste t  ao nível de 
significância de 0,05, com ordem crescente desde correlação positiva a negativa.  

 
 

 Quanto à associação entre T e Tar, coeficientes positivos e em geral baixos 

foram obtidos para todos os horários no outono e no inverno, enquanto na primavera, 

ainda baixos, foram negativos perto do meio-dia, quando também foram negativos os 

coeficientes de correlação entre T e DPV.   

 Foi observada uma tendência diferenciada de variação de gs e T ao longo do dia,  

conforme a estação do ano (Figura 17), sugerindo pelo padrão médio sazonal  que a 

taxa de transpiração diminuiu com o decréscimo de gs na primavera, fato que não foi 

observado no outono ou inverno.  
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 A variação do grau de associação entre valores de T e gs pode ser considerada 

uma evidência da intensidade relativa dos mecanismos atuantes no controle. A resposta 

à umidade pelos estômatos é por certo a mais complexa e tem sido descrita por meio 

de mecanismos “feedback” e “feedforward” (JONES, 1992).  

  

Tabela 20 - Coeficientes de correlação de Spearman significativos (p<0,05) entre os 
valores pontuais de T e de gs e das variáveis do ambiente local da folha 
discriminados por estação do ano e por horário 

 

   r de Spearman 
Estação Horário n gs DFFF Tar DPV 

Primavera  9 480 0,83 Aa - - 0,11  Bb 
 10 480 0,89   a - - - 
 11 452 0,85 Aa - -0,20 Bc -0,21 Bb 
 12 444 0,88 Aa - -0,20 Bc -0,24 Bb 
 13 451 0,87 Aa  - - -0,15 Bb 
 14 431 0,77 Ab 0,12 Ba - - 
 15 384 0,77 Aa 0,11 Ba - - 
 16 384 0,81 Aa 0,19 Bb - - 
 17 372 0,70 Aa 0,31 Ba 0,18 C 0,11 Cb 

Outono 9 240 0,53 Ab - 0,25 Bb 0,23 Ba 
 10 288 0,73 Ab - 0,54 Ba 0,46 B 
 11 288 0,69 Ab - 0,46 Ba 0,36 Ba 
 12 288 0,70 Ab - 0,48 Ba 0,30 Ca 
 13 288 0,78 Ab 0,12 Ca 0,41 Ba 0,17 Ca 
 14 288 0,85 Aa - 0,33 Ba - 
 15 288 0,80 Aa 0,14 Ca 0,50 Ba 0,22 Ca 
 16 288 0,84 Aa 0,38 Ca 0,65 Ba 0,35 C 
 17 288 0,70 Aa 0,32 Ca 0,52 Ba 0,33 Ca 

Inverno 9 192 0,23 Bc - 0,52 Aa 0,35 Ba 
 10 252 0,49 Ac - 0,37 Ab - 
 11 288 0,34 Ac - 0,33 Ab - 
 12 264 0,55 Ac - 0,26 Bb - 
 13 275 0,53 Ac - 0,32 Ba - 
 14 252 0,52 Ac 0,19 Ba 0,21 Ba - 
 15 288 0,42 Ab 0,17 Ba 0,27 Bb 0,13 Ba 
 16 288 0,49 Ab 0,20 Bb 0,26 Bb - 
 17 280 0,33 Ab 0,20 Ba 0,38 Ab 0,17 Bb 

Letras maiúsculas diferentes indicam que a hipótese nula de igualdade de coeficientes entre as variáveis 
em cada horário e estação do ano foi rejeitada pelo teste de Student ao nível de significância de 0,05, 
com ordem crescente desde correlação positiva a negativa. Letras minúsculas diferentes indicam que a 
hipótese nula de igualdade de coeficientes entre as estações em cada horário e variável foi rejeitada pelo 
teste de Student ao nível de significância de 0,05, com ordem crescente desde correlação positiva a 
negativa.  
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 Quando o mecanismo tipo “feedforward” está atuando, um aumento nos valores 

de DPV provoca uma diminuição lineal de gs e então T tende a diminuir apenas em 

resposta à gs. Entretanto, no caso do mecanismo tipo “feedback”, um aumento nos 

valores de DPV produz uma diminuição em gs, más também um aumento na 

temperatura da folha que pode promover o aumento de gradiente de pressão de vapor 

folha-ar e, em conseqüência, de T. Nesse caso, é possível observar um incremento nas 

taxas de T com o incremento de DPV.  

 Embora, na análise preliminar não permita descrever completamente quais os 

mecanismos operando no controle da abertura estomática, foi possível ter-se  indícios 

da ocorrência de mecanismos diferentes (Figuras 18, 19 e 20).  

 De modo geral, a resposta tipo “feedforward” em espécies cítricas é pouco 

mencionada sob condições controladas. Souza et al. (2004) sugeriram diferentes 

padrões de regulação de trocas gasosas, quando avaliaram as respostas em ambiente 

com variação do déficit de pressão de vapor entre a folha e o ar entre 1 e 3 kPa. Por 

sua vez, Ribeiro (2006) também reportou quedas significativas na transpiração sob 

condições de alta demanda atmosférica. Hu et al. (2007) também reportaram esse tipo 

de resposta em condições de campo.  

 As observações no inverno e primavera mostraram um aparente incremento na 

temperatura da folha, ainda sob condições de DPV que não estariam condicionando a 

abertura estomática. A temperatura das folhas esteve acima da temperatura do ar em 

todos os intervalos de medidas durante a primavera, com uma diferença máxima de 6,2 

ºC. Também no inverno registraram-se valores extremos muito elevados (até 6,5ºC de 

diferença), ainda que a estação apresentasse, de modo geral, temperaturas das folhas 

mais baixas. Nas duas estações, os valores extremos foram observados sobre folhas 

localizadas na face norte. Por sua vez, vale ser destacado que a hipótese nula de 

igualdade de distribuição entre faces para os valores de Tf foi rejeitada no outono e 

inverno, de acordo om o teste de Kolgomorov-Smirnov.  
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 Deve-se enfatizar que a diferença média entre temperatura da folha e do ar (Tf-

Tar) foi mais positiva na face norte para o conjunto completo de dados e também em 

cada estação (Tabela 21).  

Contudo, as folhas na face Sul, além de apresentar temperaturas inferiores às da 

face Norte, mostraram tendência a estar se esfriando respeito ao ar circundante. Por 

sua vez, quando a análise foi conduzida a partir dos valores horários, apenas as 

observações a partir das 16 (primavera e inverno) e 17 horas (outono) não mostraram 

diferenças entre faces para a variável diferença de temperatura entre a folha e o ar 

(Tabela 22). Este é um detalhe que pode aportar informação relevante, já que às vezes 

as diferenças de temperatura podem acarretar diferenças no gradiente de pressão entre 

a folha e o ar, e desse modo com a utilização de DPV do ar se comete um erro 

significativo.  

 Marin (2000) tinha sugerido  esse aspecto ao caracterizar, também em limeira 

ácida,  valores de Tf-Tar variando desde 1,2 a 2,4ºC em verão e inverno, 

respectivamente. Com esse interesse foram avaliadas as relações presentes entre os 

valores de Tf-Tar e de condutância à difusão de vapor (gs) e transpiração foliar (T).  
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Figura 17 - Valores médios horários de transpiração foliar (T) e condutância a difusão de 
vapor (gs) integrados por estação. a. Primavera. b. Outono. c. Inverno 
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Figura 18 - Padrão de resposta das variáveis medidas ao déficit de pressão de vapor no ar 
conforme os valores médios horários na primavera. a. Condutância foliar à 
difusão de vapor (gs). b. Transpiração foliar (T). Diferença de temperatura entre 
a folha e o ar (Tf-Tar). A linha reta Tf- Tar =0 identifica a condição de equilíbrio 
energético entre a folha e o ar circundante 

  

 

a 

b 

c 



 
131 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19 - Padrão de resposta das variáveis medidas ao déficit de pressão de vapor no ar 
conforme os valores médios horários no outono. a. Condutância foliar à difusão 
de vapor (gs). b. Transpiração foliar (T). Diferença de temperatura entre a folha 
e o ar (Tf-Tar). A linha reta Tf- Tar =0 identifica a condição de equilíbrio 
energético entre a folha e o ar circundante 
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Figura 20 - Padrão de resposta das variáveis medidas ao déficit de pressão de vapor no ar 
conforme os valores médios horários no inverno. a. Condutância foliar à difusão 
de vapor (gs). b. Transpiração foliar (T). Diferença de temperatura entre a folha 
e o ar (Tf-Tar). A linha reta Tf- Tar =0 identifica a condição de equilíbrio 
energético entre a folha e o ar circundante  
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Tabela 21 - Estatísticos descritivos de valores de diferença de temperatura entre a folha 
e o ar (Tf-Tar) agrupados por estação do ano e face de exposição na linha 
de plantio 

 
   

Tf - Tar (ºC) 

Estação Face n Média Mediana Mínimo Máximo Q1 Q3 

Primavera  norte 1961 0,6  a 0,5  -4,8 6,2 -0,1 1,3 
 sul 1917 0,4  b 0,3  -6,6 3,9 -0,2 0,9 
           
Outono norte 1272 -0,1  a -0,2  -2,8 3,7 -0,7 0,4 
 sul 1272 -0,7  b -0,6  -3,2 2,1 -1,0 -0,3 
           
Inverno norte 1199  0,3  a 0,1  -3,8 6,5 -0,5 1,0 
 sul 1180 -0,3  b -0,3  -4,6 2,8 -0,8 0,1 

Letras diferentes indicam que a hipótese nula de igualdade de distribuição de freqüências da variável 
entre as faces de exposição da linha de plantio na estação foi rejeitada pelo teste de Kolmogorov-
Smirnov ao nível de significância de 0,05.  

 
 
Tabela 22 - Valores médios horários da diferença de temperatura entre a folha e o ar 

(Tf-Tar) agrupados por estação do ano e face de exposição na linha de 
plantio 

 

 
Tf - Tar (ºC) 

 Primavera  Outono  Inverno 

horário Norte Sul  Norte Sul  Norte Sul 

9 0,7 a 0,6 b  0,5 a -0,3 b  1,7 a 0,7 b 
10 0,7 a 0,5 b  0,4 a -0,3 b  0,9 a 0,2 b 
11 1,3 a 0,6 b  0,0 a -0,6 b  0,5 a -0,4 b 
12 1,3 a 0,7 b  0,3 a -0,6 b  0,7 a -0,4 b 
13 0,9 a 0,3 b  -0,1 a -0,6 b  0,3 a -0,7 b 
14 0,3 a 0,0 b  -0,2 a -0,9 b  0,1 a -0,3 b 
15 0,3 a 0,1 b  -0,7 a -1,1 b  -0,4 a -0,6 b 
16 -0,1 a 0,0 a  -0,7 a -0,9 b  -0,3 a -0,3 a 
17 0,2 a 0,2 a  -0,4 a -0,5 a  -0,2 a -0,6 a 

Letras  minúsculas diferentes indicam que a hipótese nula de igualdade de distribuição de freqüências da 
variável entre faces dentro de cada estação e horário foi rejeitada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov ao 
nível de significância de 0,05.  
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 A tendência de serem mais positivos os valores de Tf-Tar com o aumento nos 

valores de DFFF incidente na folha foi significativa em qualquer estação (Tabela 23), 

mas o efeito foi menos pronunciado na primavera. Por sua vez, em cada estação os 

coeficientes de correlação de Spearman foram significativamente maiores na face 

Norte. No entanto, uma tendência de serem menos positivos os valores de Tf-Tar com o 

aumento nos valores de DPV e Tar foi significativa em qualquer estação, com efeito 

mais acentuado na face Sul.  

 

Tabela 23 - Coeficientes de correlação de Spearman significativos (p<0,05) entre os 
valores pontuais de diferença de temperatura entre folha e ar (Tf-Tar), 
condutância à difusão foliar (gs), transpiração foliar (T) e as variáveis do 
ambiente local da folha discriminados por estação do ano e face e 
exposição na linha de plantio 

 

 Estação face n gs T DFFF Tar DPV 

r de 
Spearman 

 

Primavera Norte + Sul  3878 0,09 B - 0,21 A -0,39 C -0,35 C 

 Norte 1961 0,06 Bb - 0,27 Aa -0,33 Ca -0,29 Ca 

 Sul 1917 0,17 Aa - 0,18Aa -0,44 Bb -0,41Bb 

Outono Norte + Sul 2544 0,21 B - 0,34 A -0,21 C -0,39 D 

 Norte 1272 0,21Ba 0,09 B 0,41 A -0,14 Ca -0,33 Da 

 Sul 1272 0,20 Ba - - -0,30 Cb -0,47 Db 

Inverno Norte + Sul 2379 0,11 B -0,06 C 0,34 A -0,27 D -0,29 D 

 Norte 1199 0,07 Bb - 0,36 Aa -0,24 Da -0,24 Da 

 Sul 1180 0,20 Ba -0,15B 0,19 Aa -0,33 Db -0,38 Db 

Letras maiúsculas diferentes indicam que a hipótese nula de igualdade de coeficientes entre as variáveis 
em cada face e estação do ano foi rejeitada pelo teste de Student ao nível de significância de 0,05, com 
ordem crescente desde correlação positiva a negativa. Letras minúsculas diferentes indicam que a 
hipótese nula de igualdade de coeficientes entre as faces em cada estação e variável foi rejeitada pelo 
teste de Student ao nível de significância de 0,05, com ordem crescente desde correlação positiva a 
negativa.  

 

 

 De acordo com os coeficientes apresentados na Tabela 24, a tendência a serem 

mais positivos os valores de Tf-Tar com o aumento nos valores de DFFF incidente na 

folha foi observada na maioria dos horários.  

O grau de associação com Tar e DPV, tendeu a se diferenciar quando os daos 

foram analisaos por horários.  Nesse caso também aspectos morfológicos das folhas 

podem estar envolvidos. No presente experimento, as folhas localizadas na face mais 
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iluminada apresentaram menores dimensões, coincidindo com o descrito por Nobel 

(1999). Embora essas diferenças afetassem a espessura da camada limite (IRIGOYEN 

et al., 2008), o efeito resultou minimizado frente às diferenças de temperatura entre 

folha e ar.  Assim durante a primavera, quando foi observada maior diferença de 

temperatura entre a folha e o ar, também resultaram  significativas as diferenças entre 

as faces quanto à proporção de fluxos não radiativos por unidade de densidade de fluxo 

de fótons fotossintéticos.   

 

Tabela 24 - Coeficientes de correlação de Spearman significativos (p<0,05) entre os 
valores pontuais de diferença de temperatura entre folha e ar (Tf-Tar), 
condutância à difusão foliar (gs), transpiração foliar (T) e as variáveis do 
ambiente local da folha discriminados por estação do ano e por horário. 

 
Estação Horário n gs T DFFF Tar DPV 

Primavera  9 480 0,13 a 0,09 a - -0,33 b -0,23 b 
 10 480 0,13 a 0,22 a 0,17  a -0,17 b -0,14 b 
 11 452 - - - -0,44 a -0,33 b 
 12 444 -0,22 a -0,20 a  - -0,28 a -0,17 a 
 13 451 -0,23 bc -0,18 b 0,14 a -0,36 c  -0,15 b 
 14 431 -0,11 b -0,12 b 0,21 a -0,30 c -0,19 b 
 15 384 - -0,13 b 0,24 a -0,31c -0,43 d 
 16 384 0,27 a - 0,26 a -0,56 b -0,61 c 
 17 372 0,30 a -0,12 b - -0,69 c -0,74 d 

Outono 9 240 - - 0,31 a  -0,43 c -0,31 b 
 10 288 - - 0,30 a -0,22 b -0,43 c 
 11 288 - - 0,40  - - 
 12 288 - 0,22 b 0,44 a 0,16 b - 
 13 288 - - 0,42 - -0,27 
 14 288 - -0,12 b 0,32 a -0,36 c -0,37 c 
 15 288 - - 0,40 a -0,17 b -0,34 c 
 16 288 - 0,15 b 0,26 a - -0,23 c 
 17 288 0,26 c 0,33 c 0,59 a 0,47 b - 

Inverno 9 192 - -0,19 b 0,37 a -0,33 c -0,59 d 
 10 252 - 0,23 a 0,14 b - -0,34 c 
 11 288 -0,19 b - 0,28 a - - 
 12 264 - - 0,35 a -0,23b -0,15 b 
 13 275 -0,22 c - 0,44 a  -0,14 b -0,16 b 
 14 252 - 0,13 b 0,51 a - - 
 15 288 - - 0,51 a -0,12 b -0,22 c 
 16 288 - - 0,35 - - 
 17 280 -0,18 c 0,19 a 0,15 b 0,13 b  0,23 a 

Letras minúsculas diferentes indicam que a hipótese nula de igualdade de coeficientes entre as variáveis 
em cada horário e estação do ano foi rejeitada pelo teste de Student ao nível de significância de 0,05, 
com ordem crescente desde correlação positiva a negativa.  
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 O fato de ter sido descrito um curso médio diário com patamar para os valores de 

T, com extensão de 4 ou 5 horas de acordo com a estação (Tabela 17), ocorrendo 

enquanto os valores de gs se apresentavam decrescentes (Tabela 15) corroborou a 

capacidade das espécies cítricas em regular a abertura estomática a fim de manter 

constante a taxa transpirátoria descrita por vários autores (CAMACHO; KAUFMANN; 

HALL, 1974; HALL et al., 1975; SINCLAIR; ALLEN, 1982), ao menos em alguma 

estação do ano. 

 
 
2.3.2.1.5 Estimativa da condutância à difusão de vapor de água e da transpiração 
foliar por modelos baseados em análise de regressão e em redes neurais 
artificiais 
 

  As estimativas de gs foram realizadas para os valores médios horários que 

exibiram os padrões representados nas Figuras 21, 22 e 23 ante as variações de DFFF, 

Tar e o horário de observação (h). A relação entre gs e DPV em cada estação, já foi 

apresentada nas Figuras 18a, 19a e 20a quando descritos os mecanismos de controle 

ligados a essa variável.  Como era de esperar ao se tratar de valores médios a relação 

entre algumas variáveis tendeu a aumentar respeito as já discutidas para valores 

individuais ou faces de exposição na linha de plantio.  

 Não foi possível ajustar modelos que representassem adequadamente as 

variações de gs e T ocorridas durante a primavera. Modelos de estimativa de gs com 

componentes lineares e não lineares foram testados para outono e inverno a partir de 

DFFF e DPV.  

 Quanto ao ajuste de modelos com componentes não lineais, é importante se 

destacar que apesar da complexidade de alguns modelos, os resultados obtidos para 

os erros avaliados não apresentaram diferenças significativas quando comparados com 

aqueles modelos mais simples. Também foi testada a integração das duas estações 

num único modelo.  
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 Na Tabela 25, são apresentadas as equações selecionadas entre as varias 

testadas de acordo com os critérios de simplicidade (ES) e menor erro (ME) nos 

ajustes. Embora as equações ajustadas fossem significativas nas duas estações 

apresentaram elevada dispersão (R2  0,70) para ser usadas com capacidade de 

estimativa, fato que foi confirmado pelos indices obtidos na validação (Tabela 26). 

  Apenas no modelo integrando as duas estações os parâmetros a e b obtidos no 

ajuste por regressão entre a saída desejada (gs) e os valores estimados por cada uma 

das RNAs considerando DFFF e DPV na entrada não diferiram estatisticamente de 0 e 

1, respectivamente, permitindo inferir que a gs estimada por esse modelo não diferiu 

estatisticamente da gs média horária observada.  

 O grau de dispersão foi elevado tanto no modelo de estimativa das duas 

estações como de outono. Os residuos obtidos com o modelo para valores horários de 

outono variaram entre 35 e -57 % do valor observado, entanto quanto ao modelo para 

inverno essa faixa foi entre 42 e -236% do valor observado.  

 No modelo integrando as duas duas estações os resíduos estiveram na faixa 

compreendida entre entre 47 e -308 % do valor observado.  
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Figura 21 - Variação diurna da condutância à difusão de vapor (gs) conforme os valores 
médios horários na primavera. a. densidade de fluxo de fótons fotossintéticos 
(DFFF). b.Transpiração foliar (T). c. Diferença de  temperatura entre a folha e o 
ar (Tf-Tar)  
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Figura 22 - Variação diurna da condutância à difusão de vapor (gs) conforme os valores 
médios horários no outono. a. densidade de fluxo de fótons fotossintéticos 
(DFFF). b. Temperatura do ar (Tar). c. Horário de observação (h)  
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Figura 23 - Variação diurna da condutância à difusão de vapor (gs) conforme os valores 
médios horários no inverno. a. Densidade de fluxo de fótons fotossintéticos. 
(DFFF).  b. Temperatura do ar (Tar). c. Horário de observação (h) . 
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Tabela 25 - Equações ajustadas com componentes não lineares para estimar valores 
médios horários de condutância à difusão de vapor (gs) a partir da 
densidade de fluxo de fotons fotossintéticos (DFFF) e do déficit de pressão 
de vapor (DPV).  

  

 Critério  Equação Parâmetros Erro padrão R
2
 

Z= gsoutono  ME Z= a + b lnx + c/y + d/y
2 
+ e/y

3 
+ f/y

4 
+ g/y

5
 a=-118,2 36,1 0,71 

x= DFFF   b=16,3 2,3  
y=DPV   c=449,3

 
124,3  

   d=-456,3 154,9  
   e=217,3 77,9  
   f=-43,3 15,7  
   g=2,6 0,9  
 ES Z= a + b/lnx + cy

0,5
 a=290,8 12,6 0,70 

   b=-296,7 41,9  
   c=-91,8

 
7,5  

Z= gsinverno  ME Z= logística x (a,b,c) + logística y (d,e,f) a=100,3 51,6 0,70 
x= DFFF   b=144,5 1,7  
y=DPV   c=1,5

 
0,6  

   d=635,5 3731,6  
   e=-7,4 20,7  
   f=2,6 1,2  
 ES Z= a + b lnx/x + ce

y/wy
 a=-0,5 7,4 0,65 

   b=-104,0 44,8  
   c=151,7

 
12,0  

   wy=-2,8   
Z= gsoutono+inverno ME Z= a + b lnx + cy lny + dy

1,5 
+

 
e lny a=486,0 205,7 0,57 

x= DFFF   b=13,6 2,0  
y=DPV   c=499,0 242,4  
   d=-437,0 207,0  
   e=114.4 65,0  
 ES Z= a + b/lnx + cy

0,5
 a=136,8 12,1 0,56 

   b=13,3 2,0  
   c=-84.0 6,0  

gs expressa em mmol m
-2

 s
-1

;  DFFF em mol m
-2

 s
-1

; DPV em kPa. 
ME e ES referem-se aos critérios de menor erro e de simplicidade, respectivamente 

 

Tabela 26 - Indices estatísticos obtidos na validação de modelos baseados em 
regressão (reg) com componentes lineares e não lineares para estimar 
valores médios horários de condutância foliar à difusão de vapor (Z) a 
partir de densidade de fluxo de fotons fotossintéticos (x) e déficit de 
pressão de vapor (y) 

 

 a b R
2
 RSME MAE MBE d 

Modelo reg (mmol m
-2

 s
-1

)   (mmol m
-2

 s
-1

)  

gsoutono                      Z= a + b/lnx + cy
0,5

    -24,5 * 1,2 0,53 24,3 21,3 0,34 0,79 
gsinverno                                  Z= a + b lnx/x + ce

y/wy
    -22,7 *   1,4 * 0,94 15,3 12,0 11,5 0,91 

gsoutono + inverno                   Z= a + b/lnx + cy
0,5

 -0,99 1,1 0,54 24,4 18,9 7,9 0,81 

* asterisco significa que a hipótese de nulidade (a=0 ou b=1) foi rejeitada pelo teste de Student (p=0,05)   
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 Foram avaliadas redes neurais do tipo “multiperceptron” agrupando os dados 

médios horários por estação do ano. Quanto à estrutura das RNAs, o número de 

neurônios na entrada foi três, devido ao uso simultâneo das variáveis do ambiente local 

da folha, ou quatro quando incorporado um efeito temporal através do horário de 

observação (h). O número de neurônios na camada intermediária permitido nas 

avaliações foi até 5 em função do número de padrões disponíveis por estação. Também 

se testou a agrupação dos dados de outono e inverno, em virtude do padrão similar de 

resposta em T apresentado nas Figuras 19 e 20 e nesse caso o número de neurônios 

permitido na camada intermediária foi até dez.  

 As características das redes com as combinações avaliadas são apresentadas na 

Tabela 27, ficando evidente um melhor desempenho na estimativa de valores médios 

horários no inverno (Tabela 28).  

 Os valores de RMSE de 16,6 e 29,5 mmol m-2 s-1 obtidos com os modelos para 

inverno e outono, representaram em torno de 16 e 24% dos valores médios em cada 

estação. Por sua vez, a entrada do horário (h) às redes melhorou o desempenho nas 

duas estações, permitindo uma diminuição do RMSE para em torno de 18 e 12% dos 

valores médios de valores horários de gs de outono e inverno, respectivamente.  

 O grau de diminuição de RMSE por efeito de h foi igual nas duas estações (27%). 

O desempenho dos modelos baseados em RNAs integrando os dados das duas 

estações não melhorou comparado com os modelos específicos para cada estação 

(Tabela 28). Apenas o modelo para os valores médios de gs no inverno apresentaram 

um ajuste com coeficientes a e b de regressão que não se diferenciaram de 0 e 1, 

respectivamente.   

 O efeito de adicionar na entrada o horário da observação (h) não foi significativo 

no caso do modelo integrando os dados das duas estações. Outros autores já citaram 

as vantagens de se incluir o horario de observação em modelos de estimativa de gs 

(HUNTINGFORD; COX, 1997; JONES, 1992). 
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Tabela 27 - Características das redes neurais artificiais de tipo “multiperceptron” (MLP) 
de melhor desempenho para estimar valores horários de condutância foliar 
à difusão de vapor (gs) a partir  das variáveis do ambiente local da folha e 
o momento do dia (h) 

 
 Modelo MLP Estrutura 

 
Ativação na camada 

intermediária 
Número de  

parâmetros livres 

gsoutono (DFF Tar  DPV) MLP 3-3-1 Tangente hiperbólica 16 
gsoutono (DFF Tar  DPV h) MLP 4-3-1 Logística 19 
gsinverno (DFFF  Tar DPV) MLP 3-3-1 Tangente hiperbólica 16 
gsinverno (DFFF  Tar DPV h) MLP 4-4-1 Logistica 25 
gsoutono + inverno (DFFF Tar  DPV) MLP 3-7-1 Tangente hiperbólica  36 
gsoutono + inverno (DFFF Tar  DPV h) MLP 4-3-1 Tangente hiperbólica  19 

 
 
Tabela 28 - Índices estatísticos obtidos na validação de modelos baseados em redes 

neurais artificiais de tipo “multiperceptron” (MLP) para estimar valores 
médios horários de condutância foliar à difusão de vapor (gs) a partir das 
variáveis do ambiente local da folha e do momento do dia (h). 

  

 a b R
2
 RMSE MAE MBE d 

Modelo MLP (mmol m
-2

 s
-1

)   (mmol m
-2

 s
-1

)  

gsoutono (DFF Tar  DPV) 54,0 * 0,65 0,76 29,5 25,0 18,0 0,87 
gsoutono (DFF Tar  DPV h) 32,4 * 0,85 0,88 21,6 18,8 17,0 0,91 
gsinverno (DFFF  Tar DPV) 0,75 1,15 0,93 16,6 14,2 14,2 0,91 
gsinverno (DFFF  Tar DPV h) 2,2 1,09 0,96 12,1 10,3 10,3 0,95 
gsoutono + inverno (DFFF Tar  DPV) 20,0 * 0,89 0,68 21,0 15,8 8,3 0,89 
gsoutono + inverno (DFFF Tar  DPV h) 16,2 * 0,92 0,71 20,0 14,6 7,6 0,90 

* asterisco significa que a hipótese de nulidade (a=0 ou b=1) foi rejeitada pelo teste de Student (p=0,05)   

  

  De forma exploratória, foram testadas redes com um número maior de neurônios 

na camada intermediária. Embora o desempenho melhorasse, não são apresentados os 

resultados, como medida preventiva, já que a quantidade de parâmetros a serem 

ajustados resultava sensivelmente elevada quanto ao número de exemplos disponíveis 

para o treinamento. No trabalho de Huntingford e Cox (1997), pioneiro na aplicação de 

RNAs na estimativa de condutância da cobertura, obtida pela inversão na equação 

Penman-Monteith, se mostrou como relevante a consideração do horário  de 

observação. Por sua vez, Whitley et al. (2009), comparando a equação de Penman-

Monteith e o modelo de Jarvis com uma rede neural artificial também encontraram 

diferenças sazonais no desempenho da estimativa, no caso de vegetação nativa na 

Australia. 
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Também foram testadas redes “multiperceptron” para estimar valores horários de 

transpiração foliar (T), com as características apresentadas na Tabela 29. Os índices de 

desempenho para cada combinação e estação foram menores do que para gs (Tabela 

30), o que é bem razoável, pois apenas foram incluídas as variáveis do ambiente local 

da folha na entrada às redes e tanto na primavera como no outono, o grau de 

associação de T com gs foi predominante quanto a essas variáveis (Tabela 18). O 

inverno foi a estação com melhor desempenho na estimativa de valores médios 

horários de T por modelos basedos em redes neurais a partir das variáveis DFFF, Tar e 

DPV (Tabela 30). O valor de RMSE de 0,19 g cm-2s-1 representa em torno de 7% do 

valor médio no conjunto de dados. A inclusão de h nos modelos dessa estação 

aumentou os erros nas estimativas. A agrupação dos dados de outono e inverno, em 

virtude do padrão similar de resposta em T, não melhorou o desempenho dos modelos.  

 
Tabela 29 - Características das redes neurais artificiais de tipo “multiperceptron” (MLP) 

de melhor desempenho para estimar valores horários de transpiração foliar 
(T) a partir das variáveis do ambiente local da folha e do momento do dia 
(h) 

 
 Modelo MLP Estrutura Ativação na camada 

intermediária 
Número de 

parâmetros livres 

Toutono (DFFF Tar DPV) MLP 3-3-1 Logística 16 
Toutono (DFFF Tar DPV h) MLP 4-4-1 Tangente hiperbólica 25 
Tinverno (DFFF Tar DPV)  MLP 3-3-1 Tangente hiperbólica 16 
Tinverno (DFFF Tar DPV h) MLP 4-4-1 Logística 25 
Toutono + inverno (DFFF Tar DPV) MLP 3-3-1 Tangente hiperbólica 16 
Toutono + inverno (DFFF Tar DPV h) MLP 4-3-1  Logística 19 

 
Tabela 30 - Índices obtidos na validação de modelos baseados em redes neurais 

artificiais de tipo “multiperceptron” (MLP) para estimar valores médios 
horários de transpiração foliar (T) a partir das variáveis do ambiente local 
da folha e do momento do dia (h) 

  

 a b R
2
 RMSE MAE MBE d 

Modelo MLP ( g cm
-2

s
-1

)        ( g cm
-2

s
-1

)  

Toutono (DFFF Tar DPV) -1,52 1,46 0,78 0,63 0,46 0,17 0,87 
Toutono (DFFF Tar DPV h) 0,37 1,02 0,82 0,64 0,53 0,43 0,91 
Tinverno (DFFF Tar DPV)  0,23 0,90 0,85 0,19 0,16 -0,03 0,96 
Tinverno (DFFF Tar DPV h) 0,46 0,85 0,72 0,36 0,28 0,17 0,83 
Toutono + inverno (DFFF Tar DPV) -0,03 0,93 0,83 0,64 0,50 0,05 0,88 
Toutono + inverno (DFFF Tar DPV h) -0,14 0,96 0,82 0,64 0,50 0,05 0,88 

* asterisco significa que a hipótese de nulidade (a=0 ou b=1) foi rejeitada pelo teste de Student (p=0,05)  
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 Pelo anteriormente exposto, outras alternativas deveriam se tentar especialmente 

quanto às combinações de variáveis.  É importante destacar a importância de avaliar os 

efeitos representados pelo horário de observação (h), visto que a sua incorporação 

melhorou o desempenho na estinativa de gs mas não de T. Além disso, outros dados 

experimentais sob condições de manejo da cultura também sem limitações hídricas 

reportaram efeito diferente ao longo do dia para a diferença de pressão de vapor entre a 

folha e o ar, seja no inverno ou no verão (RIBEIRO; MACHADO, 2008).  

 
2.3.2.2  Evapotranspiração na linha de plantio  
 

2.3.2.2.1 Relações entre a evapotranspiração na linha de plantio e as variáveis 
meteorológicas observadas dentro e fora do pomar       
 

 Com a finalidade de caracterizar a evapotranspiração da linha de plantio obtida 

diretamente por lisimetría (ETli 9 -17h) foram selecionados, dentro do ano 2008, 200 dias 

sem chuva durante o período diurno (9 a 17 horas). A evapotranspiração na linha de 

cultivo nesses dias variou entre 23 e 99,6 L por planta no período de integração 

compreendido entre 9 e 17 horas.   

A variação estacional na evapotranspiração da cultura de lima ácida e de outros 

citros, sob as condições climáticas de Piracicaba e a região, foi  descrita seja em 

pomares jovens como adultos (BARBOZA JÚNIOR, 2007; COELHO et al., 2005) com 

variações na mesma faixa observada neste trabalho.  

 Durante o período avaliado, detectou-se uma tendência de aumento nos valores 

de evapotranspiração na linha (ETli 9-17h) com o incremento da temperatura do ar (Tar) 

observada dentro do pomar, sejam os valores de Tar integrados no período diurno ou 

no diário. A associação linear não foi significativa, enquanto o ajuste de uma função 

exponencial resultou mais adequado, porém com elevada dispersão, especialmente, no 

período diurno (Figura 24). Quanto à relação entre ETli 9-17h e os valores médios de Tar 

registrada sobre o gramado com ajuste exponencial, também apresentou uma 

dispersão maior quando os valores foram integrados no período diurno (Figura 25).  
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O grau de dispersão em torno à função de ajuste foi concordante com o 

reportado por Barboza Júnior (2007) para uma relação polinomial de segundo grau a 

partir de dados observados no mesmo pomar com um ano menos de idade. A 

temperatura do ar (Tar) registrada dentro do pomar foi significativamente superior à 

observada sobre a cobertura vegetal de referência, quando os valores médios foram 

calculados tanto no período diário como diurno, com diferenças extremas de até 2,3 e 

2,6 ºC, respectivamente.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24 - Relação entre valores de evapotranspiração na linha de plantio (ETli 9-17h) e de 
temperatura do ar (Tar) média observada dentro do pomar. a. Período 
compreendido entre 9 e 17 horas. b. Período de 24 horas 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

Figura 25 - Relação entre valores de evapotranspiração na linha de plantio (ETli 9-17h) e de 
temperatura do ar (Tar) média observada sobre a cobertura vegetal de 
referência (gramado). a. Período compreendido entre 9 e 17 horas. b. Período 
de 24 horas 
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  Sendo importante avaliar se a relação entre os períodos de integração mantinha 

o mesmo grau de linearidade na faixa de valores observados nos dois ambientes, e 

dentro de cada ambiente, entre os períodos de integração, foram realizados os ajustes 

por regressão para cada caso.  

 Uma relação linear significativa foi encontrada entre os valores médios de Tar 

obtidos dentro do pomar e sobre o gramado (Figura 26), sendo os coeficientes de 

intercepto e angular diferentes e maiores que 0 e 1, respectivamente, em ambos os 

períodos de integração. Isso significa que por cada unidade de variação na Tar 

observada sobre o gramado, foi registrada uma variação mais do que proporcional no 

interior do pomar.  

 Houve uma tendência de aumento da temperatura diurna respecto à diária maior 

quando observada dentro do pomar (Figura 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 - Relação entre temperatura do ar (Tar) observada no interior do pomar e sobre 
cobertura vegetal de referência (gramado). a. Período de 24 horas. b. Período 
compreendido entre 9 e 17 horas   
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Figura 27 - Relação entre os valores médios de temperatura do ar (Tar) integrados nos 
períodos diurno (Tar 9-17h) e diário (Tar 24h). a. Pomar. b. Cobertura vegetal de 
referência (gramado)  

 

No caso das relações exploradas entre ETli 9-17h  e os valores médios de DPV, 

não se encontrou ajuste significativo de alguma função, independendo do período de 

integração e da superfície vegetal (Figuras 28 e 29). Por sua vez, o déficit de pressão 

de vapor no ar (DPV) dentro do pomar foi inferior ao registrado sobre o gramado no 

período diário, e superior quando os valores médios integraram-se apenas o período 

diurno (Figura 30). As diferenças extremas entre os valores médios de DPV no interior 

do pomar e sobre o gramado foram nas faixas de -0,3 a 0,01 kPa e -0,3 a  0,3 kPa, nos 

períodos diário e diurno, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

Figura 28 - Relação entre valores de evapotranspiração na linha de plantio (ETli 9-17h) e de 
déficit de pressão de vapor no ar (DPV) médio observado dentro do pomar. a. 
Período compreendido entre 9 e 17 horas. b. Período de 24 horas  
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Figura 29 - Relação entre valores de evapotranspiração na linha de plantio (ETli 9-17h) e de 
déficit de pressão de vapor no ar (DPV) médio observado sobre a cobertura 
vegetal de referência (gramado). a. Período compreendido entre 9 e 17 horas. 
b. Período de 24 horas  

 

Com relação aos valores médios de DPV, embora apresentassem no período 

diário e diurno, também, uma relação linear significativa, resultou uma 

proporcionalidade diferente para cada um desses períodos do ajuste dos coeficientes 

angulares (Figura 31). No período diário, foi observada uma variação menos do que 

proporcional no interior do pomar por cada unidade de variação do DPV observada 

sobre o gramado, no entanto no período diurno, a variação foi mais do que 

proporcional. 

 

 

 

 

 

Figura 30 - Relação entre valores de déficit de pressão de vapor (DPV) médios observados 
no interior do pomar e sobre cobertura vegetal de referência (gramado). a. 
Período de 24 horas. b. Período compreendido entre 9 e 17 horas  
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Figura 31 - Relação entre os valores médios de déficit de pressão de vapor (DPV) 
integrados nos períodos diurno (DPV 9-17h) e diário (DPV 24h). a. Pomar. b. 
Cobertura vegetal de referência (gramado)  

 

Durante o período avaliado, o saldo de radiação foi apenas registrado sobre a 

cobertura vegetal de referência. A função exponencial se mostrou com melhor ajuste à 

relação entre ETli 9-17h e os valores de saldo de radiação (Figura 32) comparada com a 

função linear. A relação com os dados de radiação solar incidente também não foi 

significativa (Figura 33).  

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

Figura 32 - Relação entre valores de evapotranspiração na linha de plantio (ETli 9-17h) e de 
saldo de radiação (Rn) acumulado sobre a cobertura vegetal de referência 
(gramado). a. Período compreendido entre 9 e 17 horas.  b. Período de 24 
horas 
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Figura 33 - Relação entre valores de evapotranspiração na linha de plantio (ETli 9-17h) e de 
radiação solar global (Rg) incidente sobre a cobertura vegetal de referência 
(gramado). a. Período compreendido entre 9 e 17 horas.  b. Período de 24 
horas 

  

 Observou-se um função de ajuste quadrático entre os valores de ETli 9-17h e 

de evapotranspiração de referência (EToPM), conforme se apresenta na Figura 34. Uma 

equação polinomial de quarto grau, ajustada com o dia do ano, resultou o melhor 

desempenho na descrição da variação de ETli 9-17h (R
2=0,82), conforme se apresenat na 

Figura 35. Com base nestes resultados propuseram-se alternativas de estimativa a 

partir de variáveis meteorológicas medidas sobre a cobertura vegetal de referência e no 

interior do pomar e integradas no periodo de 24 horas (menor dispersão em qualquer 

função ajustada). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 - Relação entre valores de evapotranspiração na linha de plantio (ETli 9-17h) e de 
evapotranspiração de referência (EToPM)  
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Figura 35 - Relação entre valores de evapotranspiração na linha de plantio (ETli 9-17h) e dia 
do ano 

 

 
2.3.2.2.2 Estimativa da evapotranspiração na linha de plantio por modelos 
baseados em análise de regressão e em redes neurais artificiais 

 

Na Tabela 31 são apresentados os coeficientes obtidos no ajuste por regressão 

com componentes lineais entre os valores de ETli 9-17h  e das variáveis Tar, DPV e Rn 

ou Rg , todas integradas na escala de 24 horas, e combinadas ou não com a 

evapotranspiração de referência (EToPM) e a data de observação.  

Em cada combinação de variáveis, quando usada Rg em vez de Rn, o ajuste  

tendeu a piorar. A entrada de valores de EToPM não modificou o ajuste dos modelos que 

já consideravam Tar, DPV e Rn ou Rg. No entanto, a entrada da variável data produz 

um incremento importante no ajuste dos modelos. Por sua vez, estando a variável data 

combinada com as variáveis Tar, DPV e RN ou Rg, a entrada da variável EToPM não 

ocasionou nenhum efeito. 
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 Tabela 31 - Coeficientes obtidos no ajuste por regressão múltipla (Reg) com 
componentes lineares para estimar valores de evapotranspiração na 
linha de plantio (ETli 9-17h) a partir de variáveis medidas ou calculadas 
sobre a cobertura de referência 

 

Modelo Reg a Tar24

h 
DPV24h Rn24h 

ou 
Rg24h 

EToPM data R
2
 

ETli 9-17h (Tar 24h DPV24h Rn24h) -20,767 2,860 -21,380 3,797 - - 0,76 
ETli 9-17h (Tar 24h DPV24h Rg24h) -48,299 4,231 -23,352 2,043 - - 0,72 
ETli 9-17h (Tar 24h DPV24h Rn24h EToPM) -20,5 2,823 -22,627 3,553 NS - 0,76 
ETli 9-17h (Tar 24h DPV24h Rg24h EToPM) -45,10 4,054 -24,582 1,789 NS - 0,72 
ETli 9-17h (Tar 24h EToPM) -36,880 3,967 - - 3,902 - 0,64 
ETli 9-17h (DPV24h  EToPM) 26,759 - NS - 11,956 -  
ETli 9-17h (Rn 24h EToPM) 13,443 - - 4,616 NS - 0,61 
ETli 9-17h (Rg 24h EToPM) 12,004 - - 1,546 6,027 - 0,42 
ETli 9-17h (Tar 24h DPV 24h Rn 24h data) 2619,8 2,600 -6,787 3,158 - -0,067 0,84 
ETli 9-17h (Tar 24h DPV 24h Rg 24h data) 2831,3 3,675 -7,651 1,730 - -0,073 0,82 

ETli 9-17h (Tar 24h DPV 24h Rn24h EToPM data) 2714,4 2,526 -8,483 2,669 2,429 -0,069 0,84 
ETli 9-17h (Tar 24h DPV 24h Rg 24h EToPM data) 2918,3 3,403 -8,976 1,355 2,907 -0,075 0,83 
ETli 9-17h (Tar 24h EToPM data) 3260,3 3,421 - - 5,810 -0,083 0,79 
ETli 9-17h (DPV 24h EToPM data) 4292,6 - 10,520 - 10,450 -0,108 0,61 
ETli 9-17h (Rn 24h EToPM data) 3293,4 - - 3,876 2,911 -0,083 0,76 
ETli 9-17h (Rg 24h EToPM data) 3896,1 - - 1,458 7,419 -0,098 0,65 

ETli 9-17h expressa em L;  Tar  em ºC; DPV em kPa; Rn ou Rg em MJ m
-2

 d
-1

; EToPM mm d
-1

 
NS: coeficiente não significativo (p<0,05) 

 

No entanto, vale lembrar que apenas efeitos lineares são integrados nestes 

modelos, e quando avaliadas as relações simples de cada variável com ETli 9-17h, uma 

relação exponencial mostrou melhor ajuste nos casos de Tar, Rg e Rn (Figuras 24, 25, 

32, 33).O efeito significativo da variável data pode estar sendo explicado pelos efeitos 

sazonais já descritos tanto na ocorrência da condutância à difusão de vapor quanto da 

transpiração nessa escala.  

Na Tabela 32  são apresentados os índices obtidos na relação entre os valores 

medidos por lisimetria e os resultados dos modelos. Os menores erros foram obtidos 

com as combinações das variáveis data, Tar, DPV, Rn ou Rg.  A incorporação do algum 

outro efeito não contemplado com Tar, DPV e RN ou Rg, por meio da variável data 

significou uma diminuição em torno de 23% no valor de RMSE e de 21% no valor de 

MAE. 
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Tabela 32 - Índices obtidos na validação de modelos baseados em regressão (Reg) 
para estimar valores de evapotranspiração na linha de plantio (ETli 9-17h) a 
partir de variáveis observadas ou calculadas para a cobertura vegetal de 
referência   

 

Modelo Reg a 

L 
  b R

2
 RMSE 

L 
MAE 

L 
MBE 

L 
d 

ETli 9-17h (Tar 24h DPV 24h Rn 24h) -0,16 1,04 0,81 8,2 6,2 2,2 0,94 
ETli 9-17h (Tar 24h DPV 24h Rg 24h) -2,07 1,07 0,77 8,9 6,9 1,8 0,92 
ETli 9-17h (Tar 24h DPV 24h Rn 24h EToPM) - - - - - - - 
ETli 9-17h (Tar 24h DPV 24h Rg 24h EToPM) - - - - - - - 
ETli 9-17h (Tar 24h EToPM) -3,68 1,09 0,72 9,8 7,8 1,2 0,90 
ETli 9-17h (DPV 24h EToPM) - - - - - - - 
ETli 9-17h (Rn 24h EToPM) - - - - - - - 
ETli 9-17h (Rg 24h EToPM) -14,03 1,31 0,55 13,0 11,3 3,0 0,78 
ETli 9-17h (Tar 24h DPV 24h Rn 24h data) -1,22 1,04 0,88 6,3 4,9 1,0 0,97 
ETli 9-17h (Tar 24h DPV 24h Rg 24h data) -4,40 1,09 0,88 6,4  5,0 0,6 0,96 
ETli 9-17h (Tar 24h DPV 24h Rn24h EToPM data) -0,97 1,04 0,88 6,4 4,8 1,3 0,96 
ETli 9-17h (Tar 24h DPV 24h Rg 24h EToPM data) 3,7 1,08 0,88 6,4 4,8 1,1 0,96 
ETli 9-17h (Tar 24h EToPM data) -1,99 1,05 0,83 7,6 6,1 0,8 0,95 
ETli 9-17h (DPV 24h EToPM data) 2,83 0,98 0,58 12,0 9,3 1,9 0,85 
ETli 9-17h (Rn 24h EToPM data) 0,11 1,03 0,79 8,6 6,7 1,8 0,93 
ETli 9-17h (Rg 24h EToPM data) -1,46 1,07 0,65 11,0 8,4 2,3 0,88 

*  asterisco significa que a hipótese de nulidade (a=0 ou b=1) foi rejeitada pelo teste de Student (p=0,05)  

 

 

Na Tabela 33, são apresentadas as equações selecionadas entre as várias 

testadas, com as combinação de valores de Rn ou Rg com DPV, de acordo os critérios 

de simplicidade (ES) e menor erro (ME) nos ajustes. Embora as equações ajustadas 

fossem significativas apresentaram elevada dispersão para ser usadas com capacidade 

de estimativa. Na Tabela 34 seapresentam os índices obtidos na validação de modelos 

com componentes lineais.  
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Tabela 33 - Equações ajustadas com componentes lineares e não lineares para estimar 
valores de evapotranspiração da cultura de limeira ácida (ETli 9-17h) a partir 
de déficit de pressão de vapor (DPV) e de saldo de radiação (Rn) ou de 
radiação solar (Rg)  

  

 Critério  Equação Parâmetros Erro padrão R
2
 

Z= ETli 9-17h ME Z= logística x (a,b,c) + logística y (d,e,f) 

      +  logística x (g,b,c) + logística y (1,e,f) 

a= -51,4 18,2 0,67 
x= DPV  b= 0,67 0,0  
y=Rn  c= 0,06 0,0  
  d=198,1 442  
  e=40,6 46,6  
  f=12,3 5,7  
  g=225,3 528,7  

 ES Z= a + bx
1,5 

+ cy/lny a= -30,2 5,0 0,65 
   b= -14,0 3,1  
   c= 23,4 1,5  
      

Z= ETli 9-17h  ME Z= a + bx
1,5 

+ ce
x/wx 

+ dy+ ey
2 

+fy
2 
lny +gy

2,5  

      + he 
y/wy 

+ iy lny 

 

a= -160455,6 70545 0,49 
x= DPV  b= -198,5 111,2  
y =Rg  c= 421,7 240,7  
  d= -7288,1 3390,3  
  e= -924,0 369,1  
  f= 472,7 190,8  
  g= -171.45 70,9  
  h= 117928,7 53030,3  
  I= 20659,1 9268,7  
  wx=2,3   
  wy=23,3   
 

ES Z= a + bx/lnx+ cy
1,5

 a= 21,8 3,5 0,39 
   b= -0,57 0,3  
   c= 0,5 0,0  

ETli 9-17h  L;  DPV em kPa, Rn ou Rg em MJ m
-2

 d
-1 

 
 
Tabela 34 - Índices obtidos na validação de modelos baseados em regressão (Reg) 

com componentes lineares e não lineares para estimar valores de 
evapotranspiração da cultura de limeira ácida (ETli 9-17h) a partir de déficit 
de pressão de vapor (DPV), saldo de radiação (Rn), radiação solar global 
(Rg)  e evapotranspiração de referência (EToPM)  

 

Modelo Reg a b R
2
 RMSE MAE MBE d 

 L   L  

ETli 9-17h =  a + b Tar + c DPV + d Rn -0,16 1,04 0,81 8,2 6,2 2,2 0,94 
ETli 9-17h  = a + b Tar + c DPV + d Rg -2,07 1,07 0,77 8,9 6,9 1,8 0,92 
ETli 9-17h  =  a + b Tar + c EToPM -3,685 1,086 0,72 9,8 7,8 1,2 0,90 
ETli 9-17h  =  a + b Rg + c EToPM -14,02* 1,312 0,55 9,6 7,6 1,8 0,89 

* asterisco significa que a hipótese de nulidade (a=0 ou b=1) foi rejeitada pelo teste de Student (p=0,05)  
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 Quando desenvolvidos os modelos com base em RNAs, conduziram-se por 

grupos conforme as variáveis do ambiente atmosférico tinham sido observadas dentro 

do pomar ou exclusivamente sobre a  cobertura vegetal de referência. 

 A evapotranspiração da limeira ácida medida no lisímetro (ETli 9-17h), mostrou falta 

de normalidade nas séries de dados utilizadas para treinamento, teste e validação, tal 

como fosse descrito para a série completa. Por essa razão a comparação entre 

conjuntos foi realizada por meio da distribuição de freqüências, em vez dos valores 

médios. A distribuição de freqüências de valores no conjunto de treinamento não diferiu 

das respectivas freqüências nos conjuntos de teste e validação. Por sua vez, os valores 

das variáveis representando as condições atmosféricas sobre a superfície do gramado 

e escolhidas como entradas nas RNAs também não seguiram a distribuição normal em 

qualquer um dos conjuntos (treinamento, teste e validação).  

 A distribuição de freqüências de valores no conjunto de treinamento também não 

diferiu das respectivas nos conjuntos de teste e validação para todas as variáveis de 

entrada avaliadas. Desse modo, atendeu-se o requisito das séries pertencerem à 

mesma população (MAIER; DANDY, 2000). Este fato é relevante, pois foi aplicada a 

validação cruzada no processo de treinamento, sendo esta sensível à forma em que os 

dados disponíveis são divididos.  

Quando avaliado o grau de associação entre ETli 9-17h e as variáveis a serem 

utilizadas na entrada às redes, observou-se que praticamente todas as combinações 

resultaram significativas e moderadas em cada um dos conjuntos, exceto para DPV24h e 

DPV 9-17h (Tabela 35). A temperatura do ar (Tar) e o saldo de radiação (Rn) foram as 

variáveis que apresentaram maior grau de associação com ETli 9-17h, inclusive maior do 

observado com a evapotranspiração de referência (EToPM).  

Nos três subconjuntos, os coeficientes de correlação entre ETli 9-17h e as variáveis 

integradas no período diário (Tar24h, DPV24h, Rn24h, Rg24h) foram maiores que aqueles 

que mediram a associação com as variáveis integradas no mesmo período das medidas 

do lisímetro (Tar 9-17h, DPV 9-17h, Rn 9-17h, Rg 9-17h). Os subconjuntos de dados de 

treinamento, teste e validação se diferenciaram significativamente quanto ao grau de 

associação linear de ETli 9-17h  com  Tar e EToPM.. 
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Tabela 35 - Coeficientes de correlação de Spearman significativos (p<0,05) entre os 
valores de ETli 9-17h e das variáveis de entrada às redes  

 
  ETli 9-17h  

 Treinamento Teste Validação 

Tar 24h 0,82 a  0,74 b 0,79 ab 
Tar9-17h 0,71 a 0,73 a 0,58 b 
DPV24h 0,36 a 0,33 a 0,24 a 
DPV 9-17h 0,25 a 0,31 a 0,15 b  
Rn 24h 0,77 a 0,74 a 0,74 a 
Rn 9-17h 0,65 a 0,66 a 0,63 a 
Rg 24h 0,63 a 0,64 a 0,59 a 
Rg 9-17h 0,65 a 0,57 b 0,51 b 
EToPM 0,65 a 0,55 b 0,60 b 

Letras minúsculas diferentes indicam que a hipótese nula de igualdade de coeficientes entre os 
subconjuntos foi rejeitada pelo teste de Student ao nível de significância de 0,05, com ordem crescente 
desde correlação positiva a negativa.  

 

 Quanto à estrutura das RNAs, o número de neurônios na entrada variou entre 

dois e cinco de acordo as combinações propostas. As características das redes 

mostrando melhor desempenho são apresentadas na Tabela 36. Deve ser enfatizado 

que para cada combinação foram testadas funções de tipo sigmóide (logística e 

tangente hiperbólica) na ativação da camada oculta. O número de neurônios na camada 

intermediária variou entre três e dez, resultando assim um número de parâmetros livres 

entre 13 e 61.  

 Mesmo que não exista uma regra fixa em relação ao número de neurônios nesta 

camada e, assim, ao número de pesos a serem ajustados, tem sido sugerido que no 

mínimo se guarde relação com o número de exemplos apresentados no treinamento. 

Neste trabalho o número de exemplos para treinamento não foi muito amplo e por isso, 

embora a relação entre número de exemplos e pesos ajustados estivesse nas faixas 

sugeridas de 2:1 ou 10:1 (MASTER, 1993 apud MAIER; DANDY, 2000; WEINEND et 

al., 1990) fosse satisfeita, não aconteceu o mesmo com aquela relação de 30:1 entre o 

número de exemplos e parâmetros livres proposta por Amari et al. (1997). O aumento 

no número de parâmetros causa um aumento no número de soluções possíveis para se 

alcançar a solução de um determinado problema. No entanto, as soluções que se 

aproximam da função geradora de dados estão em número restrito no espaço de 

soluções e não aumentam em quantidade com o aumento do número de parâmetros.  
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Por isso, quanto maior é o número de parâmetros, mais difícil é a busca pelas soluções 

que se aproximam da função geradora de dados. Os pesos ajustados no treinamento 

dessas RNAs se apresentam nas Tabelas 1 a 16 do Anexo B. Os parâmetros a e b 

obtidos no ajuste por regressão entre a saída desejada (ETli 9-17h) e os valores 

estimados por cada uma das RNAs, não diferiram estatisticamente de 0 e 1 (Tabela 37), 

permitindo inferir que a evapotranspiração na linha de plantio estimada pelas RNAs não 

diferiu estatisticamente da evapotranspiração medida no lisímetro,  exceto nas redes  

ETli 9-17h (data Tar DPV Rn), ETli 9-17h (EToPM DPV) e MLP (EToPM DPV 9-17h).  

 Os erros absolutos médios (MAE) apresentaram valores variando entre 3,6 e 10,6 

L representando entre 6 e 18% do valor médio de ETli 9-17h no conjunto de validação. 

Em virtude da ampla faixa de variação no desempenho é preciso avaliar as relações 

custo-beneficio da incorporação das variáveis. A melhoria resultante da incorporação da 

variável EToPM nas RNAs significou uma redução em torno de 2% e 16% nos valores de 

MAE. Por sua vez, a inclusão da variável data nas RNAs (sem custo adicional na 

aquisição de informação) significou uma redução em torno de 7% e 20% nos valores de 

RMSE. Os valores de MAE diminuíram entre 26 a 60% para cada combinação avaliada 

de variáveis.  Por sua vez, a dispersão dos valores estimados pelas RNAs com a 

variável data foi menor, exibindo valores entre 0,91 e 0,94 para os coeficientes de 

determinação. Conforme isto, as variações em relações entre ETli e as variáveis 

avaliadas mudaram com o tempo, fato que parcialmente pode ser explicado pelos 

efeitos sazonais já descritos tanto na ocorrência da condutância à difusão de vapor 

quanto da transpiração na escala foliar.   

Dentre o total de redes avaliadas, as seis com melhor desempenho tinham entre 

quatro e cinco neurônios na entrada e consideravam a variável data. O número de 

parâmetros livres estava na faixa de 29 a 55, pelo que se infere uma moderada 

complexidade para representar o processo. Contudo, comparando o desempenho 

destes modelos (Tabela 37) com os seus equivalentes com base em regressão (Tabela 

32) observou-se uma redução média de 26 e 28% nos valores de RMSE e MAE, 

respectivamente. Desta forma, a estimativa de ETli 9-17h pode ser alcanzada 

vantajosamente com o desenvolvimento de modelos com base em RNAs.    
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Tabela 36 - Características das redes neurais artificiais de tipo “multiperceptron” (MLP) 
de melhor desempenho para cada combinação avaliada para estimar 
valores de  evapotranspiração na linha de plantio (ETli 9-17h) a partir de 
variáveis observadas sobre a cobertura vegetal de referência   

   
 

 
 Modelo MLP 

Estrutura 

 

Ativação na camada 
intermediária 

Número de  
parâmetros 

livres 

ETli 9-17h (Tar 24h, DPV 24h, Rn 24h) MLP 3-3-1 Tangente hiperbólica  16 
ETli 9-17h (Tar 24h, DPV 24h, Rg 24h) MLP 3-5-1 Logística 26 
ETli 9-17h (Tar 24h DPV 24h Rn 24h EToPM) MLP 4-9-1 Tangente hiperbólica 55 
ETli 9-17h (Tar 24h DPV 24h Rg 24h EToPM) MLP 4-4-1 Tangente hiperbólica 25 
ETli 9-17h (Tar 24h EToPM) MLP 2-3-1 Logística 13 
ETli 9-17h (DPV 24h EToPM) MLP 2-3-1 Tangente hiperbólica  13 
ETli 9-17h (Rn 24h EToPM) MLP 2-3-1 Tangente hiperbólica 13 
ETli 9-17h (Rg 24h EToPM) MLP 2-9-1 Logística 37 
ETli 9-17h (Tar 24h DPV 24h Rn 24h data) MLP 4-6-1 Logística 37 
ETli 9-17h (Tar 24h DPV 24h Rg 24h data) MLP 4-9-1 Tangente hiperbólica 55 
ETli 9-17h (Tar 24h DPV 24h Rn24h EToPM data) MLP 5-4-1 Tangente hiperbólica 29 
ETli 9-17h (Tar 24h DPV 24h Rg 24h EToPM data) MLP 5-9-1 Tangente hiperbólica 64 
ETli 9-17h (Tar 24h EToPM data) MLP 3-8-1 Logística 41 
ETli 9-17h (DPV 24h EToPM data) MLP 3-8-1 Logística 41 
ETli 9-17h (Rn 24h EToPM data) MLP 3-3-1 Tangente hiperbólica  16 
ETli 9-17h (Rg 24h EToPM data) MLP 3-7-1 Tangente hiperbólica 36 

  

 Tabela 37 - Índices obtidos na validação de modelos baseados em redes neurais 
artificiais de tipo “multiperceptron” (MLP) para estimar valores de  
evapotranspiração na linha de plantio (ETli 9-17h) a partir de  variáveis 
observadas ou calculadas para a cobertura vegetal de referência  

 
Modelo MLP 

a 

L 

b R
2
 RMSE 

L 

MAE 

L 

MBE 

L 

d 

ETli 9-17h (Tar 24h DPV 24h Rn 24h) -0,44 1,05 0,84 7,9 5,9 -2,5 0,94 
ETli 9-17h (Tar 24h DPV 24h Rg 24h) 1,10 1,04 0,82 8,3 5,9 -3,0 0,94 
ETli 9-17h (Tar 24h DPV 24h Rn 24h EToPM) - 1,02 1,05 0,85 7,4 5,6 -1,9 0,95 
ETli 9-17h (Tar 24h DPV 24h Rg 24h EToPM) - 2,87 1,09 0,84 7,8 5,5 -2,1 0,94 
ETli 9-17h (Tar 24h EToPM) - 3,65 1,10 0,78 8,9 7,0 -1,9 0,92 
ETli 9-17h (DPV 24h EToPM) - 17,81* 1,35* 0,75 10,1 7,5 -1,9 0,88 
ETli 9-17h (Rn 24h EToPM) 1,28 1,01 0,71 10,0 8,5 -1,8 0,91 
ETli 9-17h (Rg 24h EToPM) - 9,73 1,24 0,74 10,4 8,3 -3,4 0,88 
ETli 9-17h (Tar 24h DPV 24h Rn 24h data) 5,36* 0,91* 0,94 4,8 3,7 -0,4 0,98 
ETli 9-17h (Tar 24h DPV 24h Rg 24h data) 2,96 0,97 0,94 4,7 3,6 -1,2 0,98 
ETli 9-17h (Tar 24h DPV 24h Rn24h EToPM data) 4,48 0,93 0,93 5,0 3,9 -0,7 0,98 
ETli 9-17h (Tar 24h DPV 24h Rg 24h EToPM data) 1,94 0,98 0,94 4,7 3,8 -0,9 0,98 
ETli 9-17h (Tar 24h EToPM data) -0,35 1,01 0,92 4,8 3,6 0,0 0,98 
ETli 9-17h (DPV 24h EToPM data) 1,58 0,98 0,91 5,5 4,4 -0,5 0,98 
ETli 9-17h (Rn 24h EToPM data) 5,60 0,93 0,91 6,0 4,6 -1,7 0,97 
ETli 9-17h (Rg 24h EToPM data) 4,14 0,95 0,91 5,7 4,5 -1,1 0,97 

*  asterisco significa que a hipótese de nulidade (a=0 ou b=1) foi rejeitada pelo teste de Student (p=0,05) 
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Na Tabela 38 são apresentadas as características das redes de melhor 

desempenho para as combinações de variáveis observadas ou calculadas para a 

cobertura vegetal de referência (Rn ou Rg e EToPM) e de variáveis observadas no 

interior do pomar (Tar e DPV). De modo geral, a consideração de variáveis medidas no 

interior do pomar, quando comparada com o uso de variáveis medidas sobre a 

cobertura vegetal de referência, não melhorou o desempenho das redes, que se 

mostraram sem variações ou com leve tendência ao aumento de erros para as 

combinações possíveis (Tabela 39). Quando usada Rg em vez de Rn, o desempenho 

tendeu a piorar, exceto nos modelos que têm incluídas as variáveis data, EToPM ou 

ambas. Também é importante de se destacar que nas RNAs avaliadas a inclusão da 

variável data (sem custo adicional na aquisição de informação) significou uma redução 

dos erros, que foi em torno de 7% e 20% nos valores de RSME.  

 

Tabela 38 - Características das redes neurais artificiais de tipo “multiperceptron” (MLP) 
de melhor desempenho para cada combinação avaliada para estimar 
valores de  evapotranspiração na linha de plantio (ETli 9-17h) a partir de 
variáveis observadas sobre a cobertura vegetal de referência (Rn, Rg, 
EToPM)  e no interior do pomar (Tar e DPV)  

 
Modelo MLP 
 

Estrutura 
 

Ativação na camada 
intermediária 

Número de  
parâmetros 

livres 

ETli 9-17h (Tar 24h  DPV 24h Rn 24h) MLP 3-3-1 logística 16 
ETli 9-17h (Tar 24h DPV 24h Rg 24h) MLP 3-10-1 tangente hiperbólica 51 
ETli 9-17h (data Tar 24h DPV 24h Rn 24h) MLP 4-4-1 tangente hiperbólica 25 
ETli 9-17h (data Tar 24h DPV 24h Rg 24h) MLP 4-7-1 logística 43 
ETli 9-17h (EToPM Tar 24h) MLP 2-6-1 logística 25 
ETli 9-17h (EToPM DPV 24h) MLP 2-3-1 logística 13 
ETli 9-17h (EToPM  Rn 24h) - - - 
ETli 9-17h (EToPM  Rg 24h) - - - 
ETli 9-17h (EToPM Tar 24h DPV 24h Rn 24h) MLP 4-6-1 tangente hiperbólica  37 
ETli 9-17h (EToPM Tar 24h DPV 24h Rg 24h) MLP 4-10-1 tangente hiperbólica 61 
ETli 9-17h (data EToPM Tar 24h) MLP 3-20-1 logística 101 
ETli 9-17h (data EToPM DPV 24h) MLP 3-9-1 tangente hiperbólica 46 
ETli 9-17h (data EToPM  Rn 24h) - - - 
ETli 9-17h (data EToPM  Rg 24h) - - - 
ETli 9-17h (data EToPM Tar 24h DPV 24h Rn 24h) MLP 5-8-1 logística 58 
ETli 9-17h (data EToPM Tar 24h DPV 24h Rg 24h) MLP 5-15-1 logística 106 
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Tabela 39 - Índices obtidos na validação de modelos baseados em redes neurais 
artificiais de tipo “multiperceptron” (MLP) para estimar valores de 
evapotranspiração na linha do plantio (ETli 9-17h) a partir de variáveis 
observadas sobre a cobertura vegetal de referência e no interior do pomar   

 
Modelo MLP 
(Tar e DPV observadas dentro do pomar) 

a 

L 
b R

2
 RMSE 

L 
MAE 

L 
MBE 

L 
d 

ETli 9-17h (Tar 24h DPV 24h Rn 24h) 1,72 1,00 0,82 7,9 6,0 -1,8 0,95 
ETli 9-17h (Tar 24h DPV 24h Rg 24h) -1,78 1,07 0,81 8,3 5,9 -2,4 0,94 
ETli 9-17h (dataTar 24h DPV 24h Rn 24h) 2,26 0,99 0,92 5,5 3,9 -1,7 0,98 
ETli 9-17h (data Tar 24h DPV 24h Rg 24h) 3,34 0,96 0,93 5,1 3,9 -1,2 0,98 
ETli 9-17h (EToPM Tar 24h DPV 24h Rn 24h) -0,83 1,05 0,84 7,5 5,7 -2,1 0,95 
ETli 9-17h (EToPM Tar 24h DPV 24h Rg 24h) -0,33 1,04 0,84 7,6 5,6 -2,1 0,95 
ETli 9-17h (data EToPM Tar 24h DPV 24h Rn24h) 4,58 0,94 0,92 5,3 3,9 -1,0 0,98 
ETli 9-17h (data EToPM Tar 24h DPV 24h Rg 24h) 2,56 0,97 0,93 4,9 3,9 -1,1 0,98 
ETli 9-17h (EToPM Tar 24h) -4,07 1,09 0,81 8,0 5,9 -0,8 0,94 
ETli 9-17h (EToPM DPV 24h) -12,3 * 1,29 0,75 8,4 6,4 -2,1 0,89 
ETli 9-17h (EToPM  Rn 24h) - - - - - - - 
ETli 9-17h (EToPM  Rg 24h) - - - - - - - 
ETli 9-17h (data EToPM Tar 24h) 1,76 0,97 0,93 4,9 3,6 0,0 0,98 
ETli 9-17h (data EToPM DPV 24h) 4,57 0,93 0,90 5,9 4,9 -0,3 0,97 
ETli 9-17h (data EToPM  Rn 24h) - - - - - - - 
ETli 9-17h (data EToPM  Rg 24h) - - - - - - - 

* asterisco significa que a hipótese de nulidade (a=0 ou b=1) foi rejeitada pelo teste de Student (p=0,05) 
 

   

 A incorporação de algum efeito temporal, neste caso a data de observação, 

mostrou-se novamente como importante, e está de acordo com as referências que 

existem na literatura, ainda que o processo fosse observado com outros métodos. 

  Liu; Kang e Li (2009) que aplicaram RNAS na estimativa do  fluxo de seiva em  

pêra, com as variáveis de deficit de pressão de vapor, radiação solar, temperatura do 

ar, velocidade do vento e índice de área foliar na entrada, obtiveram erros médios na 

ordem de 10% e coeficiente de determinação igual a 0,95.  

 Qin et al. (2005) usaram redes neurais para estimar o fluxo de calor latente obtido 

pelo método micrometeorológico e covariança de turbillões (“eddy covariance”) na 

cultura de milho. Nesse caso além de temperatura do ar, fluxo de fótons 

fotossinteticamente ativos, déficit de pressão de vapor, foi considerada a entrada do dia 

do ano e o horário de observação. Previamente,  Wijk e Bouten (1999) aplicando RNAs 

para estimar fluxos de CO2  e água  desde florestas de coníferas tinham mostrado a 

necessidade de incorporar o horário de observação nos modelos.  
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2.3.3 Considerações finais   
  

 A aplicação de modelagem baseada em redes neurais artificiais (RNAs) à 

estimativa de evapotranspiração apresentou-se como adequada, permitindo melhorar o 

desempenho da maioria dos modelos propostos com base em um número reduzido de 

variáveis atmosféricas.  

Ainda que as RNAs sejam apresentadas com freqüência como uma solução de 

tipo “caixa preta”, e que por isso não precisam do conhecimento prévio das relações 

presentes entre a variável resposta e as variáveis de entrada ao modelo, observou-se 

que as caracterizações e as análises exploratórias realizadas no presente estudo 

facilitaram tanto o processo de desenvolvimento de modelos como a interpretação de 

resultados de desempenho dos mesmos.  

A  proposta de caráter metodológico exigiu a sistematização e a integração de 

informação sobre processos biofísicos ocorrendo sob uma faixa de variação espacial e 

temporal. As análises dos resultados obtidos permitiram separar os efeitos mais 

relevantes em cada escala de estudo e também destacar outros efeitos que as técnicas 

tradicionais não detectariam tão claramente.  

Na Figura 36 pode ser observado o bom desempenho da estimativa de ETli 9-17h 

quando da inclusão de algum efeito temporal não contemplado na variação do ambiente 

local. Por sua vez, nos casos de ausência de alguma variável chave para estimar 

EToPM, a técnica permitiu estabelecer relações mais consistentes do que as obtidas 

pela aplicação dos modelos de regressão (Figura 37).  



 
163 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 - Exemplo de melhora no ajuste entre valores estimados e observados devida à 
inclusão do efeito temporal não contemplado na variação do ambiente local. a. 
com efeito temporal (MLP ETli 9-17h Tar EToPM data). b. sem efeito temporal 
(MLP ETli 9-17h Tar EToPM) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 - Exemplo de melhora no ajuste entre valores estimados e observados devida à 
técnica de modelagem. a. Modelo RNA (MLP EToPM RTA Tar DPV). Modelo de 
regressão (Reg EToPM RTA Tar DPV)  

 

  

y = 0,9377x + 0,106

R2 = 0,8699

0

2

4

6

8

0 2 4 6 8

EToPM estimada (mm d-1)

E
T

oP
M
 (

m
m

 d
-1

)

a

y = 0,7587x + 0,7559

R2 = 0,7473

0

2

4

6

8

0 2 4 6 8

EToPM estimada (mm d-1)

E
T

oP
M
 (

m
m

 d
-1

)

b

y = 1,0054x - 0,3507

R2 = 0,9293

0

20

40

60

80

100

120

0 20 40 60 80 100 120

ETli 9-17h estimada (L planta-1)

E
T

li 
9
-1

7
h
 m

e
d
id

a
 (

L
 p

la
n
ta

 -1
)

y = 1,0995x - 3,6466

R2 = 0,7798

0

20

40

60

80

100

120

0 20 40 60 80 100 120

ETli 9-17h  estimada  (L planta-1)

E
T

li 
9
-1

7
h
 m

e
d
id

a
 (

L
 p

la
n
ta

-1
)

ba



 
164 

As tentativas propostas neste trabalho se mostraram insuficientes para 

representar as variações de condutância foliar à difusão de vapor (gs), devidas às 

variações no ambiente local da folha. As dificuldades encontradas no desenvolvimento 

desses modelos é um assunto reiterado na literatura.  Por sua vez, a amostragem 

sistematizada de medidas porométricas permitiu a descrição de variabilidade de gs 

devida à época do ano, ao horário de observação e à posição que as folhas ocupam na 

copa da àrvore.  

 Com  freqüência, as medidas porométricas são caracterizadas como sendo de 

elevada variabilidade, sem uma análise detalhada das causas. Por isso, as 

caracterizações apresentadas, sustentadas com análises de ocorrência e de grau de 

associação com variáveis atmosféricas, resultaram úteis na avaliação de tendências a 

serem observadas nos valores de condutância à difusão de vapor de água e de 

transpiração foliar na copa de árvores, desenvolvendo-se sob as condições climáticas 

locais e sem limitações hídricas.    

 Contudo, o conjunto de dados gerados deveria ainda permitir a avaliação de 

outras relações entre gs e o ambiente local não propostas nos objetivos deste trabalho. 

Nesse sentido, recomenda-se a descrição da variação temporal  no efeito que cada 

uma das variáveis do ambiente local exerce sobre gs. Embora no presente estudo 

ficasse evidente a existência de variação sazonal  de gs e de indícios sobre quais 

mecanismos de controle sobre a abertura estomática  estariam operando  em forma 

diferente de acordo a estação do ano, a tentativa de estimativa pelos modelos sazonais 

baseados no ambiente local da folha foi insuficiente, até nos casos de modelos 

baseados em RNAs de tipo “multiperceptron”.  

 Surge, também, o interesse pela avaliação das relações entre gs e T com as 

variáveis do ambiente local não ocorrendo apenas simultaneamente, quer dizer aqueles 

que possibilitarão a determinação da “janela de tempo”  dos efeitos condicionantes. Em 

virtude da existência de mecanismos de controle na conductancia à difusão de vapor, 

espera-se que a aplicação de modelos que reúnam as capacidades de  aprendizagem e 

de generalização das RNAs, com as possibilidades de se aplicar regras como nos 

modelos baseados em lógica “fuzzy”, seja capaz de melhorar o desempenho.       



 
165 

 

 

 

 No caso da estimativa de evapotranspiração de referência (EToPM), as tentativas 

propostas resultaram suficientes para representar as variações, considerando um 

número reduzido de variáveis. O fato da estimativa pelo modelo padrão apresentar 

elevada sensibilidade relativa ao saldo de radiação, constitui uma questão relevante a 

ser focada na procura de outros modelos, já que o termo radiativo é predominante na 

determinação de EToPM  sob as condições locais.  

 Quanto à análise do bom desempenho obtido pelos modelos baseados em redes 

neurais, destaca-se por uma parte o elevado grau de associação entre uma das 

variáveis de entrada e a variável resultado, e por outra parte, a disponibilidade de um 

número significativo de padrões ou exemplos, para treinar e adaptar adequadamente os 

parâmetros de uma rede, com capacidade de generalização suficiente para representar 

a variabilidade intranual na escala diária.  

 A estimativa da evapotranspiração na linha de plantio (ETli) pela aplicação de 

modelos contendo variáveis observadas sobre uma cobertura vegetal de referência 

apresenta como vantagem a relativa facilidade de se dispor desses dados. Porém, o 

fato dos models estarem baseados nas relações diretamente obtidas entre a cobertura 

na linha de plantio de um pomar adulto e a cobertura vegetal de referência, sob um 

período em que as variações na estrutura de dossel de interesse seriam mais estáveis 

do que as variações do ambiente observado, limita a sua aplicação a essas condições. 

Por sua vez, fica como assunto de  interesse para estudos futuros a comparação destes 

resultados com os derivados da aplicação de modelos de estimativa baseados no 

produto entre EToPM e o coeficiente de cultura.   
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3  CONCLUSÕES  
 

Quanto à evapotranspiração de referência (EToPM) sob as condições locais de 

Piracicaba-SP: 

 

 Observou-se um padrão sazonal quando estimada pelo método padrão 

Penman-Monteith, com uma amplitude média da onda anual correspondente a 

uma variação relativa em torno de 0,31 do valor médio (3,1 mm d-1). Valores 

médios mensais inferiores ao valor médio anual foram observadas em um 

período curto (quatro meses).  Valores extremos de até 6,5 mm d-1 foram 

descritos para os meses de verão.  

 O saldo de radiação (Rn) foi a variável à qual a estimativa de ETo pelo método 

padrão mostrou maior sensibilidade relativa. A amplitude média da onda anual 

do termo radiativo (EToPMrad) significou uma variação relativa em torno de 

0,35 do valor médio, mostrando boa concordância com a amplitude exibida 

pela onda média anual de EToPM.  

 O grau de associação linear entre os valores diários de saldo de radiação (Rn) 

e de evapotranspiração de referência (EToPM) foi elevado em qualquer mês. O 

DPV mostrou-se a variável, dentre as envolvidas no termo aerodinâmico, mais 

correlacionada em todos os meses. 

 Bom desempenho foi obtido na estimativa de EToPM por qualquer modelo 

baseado em regressão linear quando disponíveis os dados de saldo de 

radiação (Rn) ou radiação solar (Rg), mesmo com a falta de uma ou mais das 

outras variáveis exigidas pelo modelo Penman-Monteith. O modelo 

empregando apenas os valores diários de Rn mostrou um desempenho muito 

satisfatório, com 0,2 mm d-1 no erro médio absoluto (MAE) que representa um 

erro relativo de 6% em relação ao valor médio de EToPM. O déficit de pressão 

de vapor foi a variável mais efetiva quando Rn já estava incluída no modelo, 

provocando uma diminuição de 30% no valor de RSME e de 26% no valor de 

MAE.  
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 A inclusão da radiação astronômica no topo da atmosfera (RTA) resultou em 

índices de desempenho menos satisfatórios. Os valores de MAE dos modelos 

propostos variaram entre 0,4 e 0,7 mm d-1, correspondentes a variação de 14 a 

23 % do valor médio de EToPM. O déficit de pressão de vapor foi a variável 

mais efetiva quando RTA já estava incluída no modelo. 

 A evapotranspiração estimada pelas redes neurais artificiais (RNAs) propostas 

não diferiu estatisticamente da ETo calculada pelo método padrão de Penman-

Monteith. Os erros absolutos médios (MAE) apresentaram valores entre 0,1 e 

0,2 mm d-1, representando entre 4 e 6% do valor médio de EToPM, o que 

significa um nível de erro bem aceitável para estimativas na escala diária.  

 O desempenho de modelos baseados em RNAs  foi levemente superior, para 

cada combinação de variáveis, em relação aos respectivos modelos baseados 

em regressão, quando disponíveis os dados diários de saldo de radiação (Rn) 

ou radiação global (Rg). Embora, os modelos com a radiação astronômica no 

topo da atmosfera (RTA) como variável de entrada não apresentassem índices 

de desempenho tão satisfatórios quanto os modelos baseados em Rn ou Rg, 

foram esses modelos os que mostraram maior nível de aprimoramento pela 

aplicação de RNAs em relação aos modelos baseados em regressão para 

cada combinação de variáveis.  

 È recomendável avaliar outros tipos de combinações de variáveis que 

possibilitem estimar os valores diários de evapotranspiração de referência 

quando os valores Rn ou Rg não sejam disponíveis.  
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Quanto à descrição da condutância à difusão de vapor (gs) e da transpiração foliar (T) e 

aos modelos de estimativa avaliados: 

  

 Diferenças entre as faces de exposição na linha de plantio na distribuição de 

freqüências dos valores de gs foram observadas apenas na primavera. Valores 

mais elevados ocorreram na face Sul. As diferenças entre estações do ano 

ficaram mais evidentes na face Norte.  

 A transpiração foliar (T) mostrou tendência a se manter constante por um tempo 

mais prolongado durante a tarde no outono e inverno, mesmo sob condições 

atmosféricas que reduziram a condutância à difusão de vapor (gs). Na primavera, 

a diminuição observada nos valores de gs foi acompanhada por uma diminuição 

nos valores de T.  

 Não foram obtidos resultados adequados no ajuste de modelos multivariados, 

com componentes lineares e não-lineares, para representar as variações de 

condutância à difusão de vapor (gs) e de transpiração foliar (T) na primavera. 

Embora os ajustes obtidos para os valores médios horários de gs no outono e 

inverno fossem significativos, mostraram elevada dispersão para serem usados 

com capacidade de estimativa. Apenas um modelo integrando ambas as estações 

mostrou capacidade de aproximar as estimativas e os valores observados, porém 

com erros elevados na validação.  

  No desenvolvimento de modelos baseados em RNAs, somente sob as 

condições ambientais características do inverno foi possível representar a 

variação da condutância foliar e da transpiração foliar. A consideração do horário 

de observação (h)  na entrada às redes melhorou o desempenho dos modelos.   
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Quanto à evapotranspiração na linha de plantio (ETli 9-17h): 

 

 Foram obtidos ajustes de tipo exponencial quando relacionada com a 

temperatura do ar (Tar) e o saldo de radiação (Rn), porém mostrando-se. 

pobremente associada com o déficit de pressão de vapor (DPV). O periodo de 

integração de 24 horas levou à menor dispersão em qualquer ajuste do que o 

próprio período de integração das variações em ETli (9 a 17 horas). Elevada 

dispersão foi observada na relação ajustada entre os valores de  ETli 9-17h  e de 

evapotranspiração de referência (EToPM). O melhor ajuste, dentre as variáveis 

analisadas, foi obtido com o dia do ano.  

 Os modelos de regressão ajustados entre valores ETli 9-17h e as variáveis 

atmosféricas, seja com componentes lineares ou não-lineares, se mostraram 

pouco efetivos para reproduzir as variações observadas.  

 A evapotranspiração na linha de plantio estimada pelas RNAs não diferiu 

estatisticamente da evapotranspiração medida no lisímetro. Os erros absolutos 

médios (MAE) apresentaram valores variando entre 3,6 e 10,6 L planta-1 

correspondendo de 6 a 18% do valor médio de ETli 9-17h no conjunto de validação. 

A melhoria resultante da incorporação da variável EToPM nas RNAs representou 

uma redução em torno de 2 a 16% nos valores de MAE. A inclusão da variável 

data de observação nas RNAs significou uma redução em torno de 7 a 20% nos 

valores de RMSE. Os valores de MAE diminuíram entre 26 a 60% para cada 

combinação avaliada de variáveis.  

  Ao se comparar o desempenho dos modelos baseados em RNAs com os 

seus equivalentes com base em regressão, observou-se uma redução média de 

26 a 28% nos valores de RMSE e MAE, respectivamente.  Embora a aplicação de 

modelos baseados em RNAs para estimar evapotranspiração na linha de plantio 

(ETli) apresentasse um desempenho menos satisfatório, quando comparada com 

os resultados obtidos na estimativa de EToPM, deve ser destacado que seu 

emprego ainda se mostra muito vantajoso.  
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O Anexo A contem o detalhe dos pesos ajustados durante o treinamento de 
modelos baseados em Redes neurais artificias (RNAs) para estimar 
evapotranspiração de referência (EToPM) 
 
 
Tabela 1 - Pesos ajustados no treinamento da RNA para estimar evapotranspiração de 

referência (EToPM) a partir de dados de saldo de radiação (Rn)  e 
temperatura do ar (Tar) 

 MLP EToPM (Rn Tar)  Estrutura MLP 2-9-1 
 
 
Neurônio 

 
Rn 

 
Tar 

Bias 
entrada 

EToPM 
Intermediaria 

Bias 
EToPM 

1 -0,00687 0,34092 0,03096 -0,74309 0,32695 

2 -0,66918 -1,44565 -0,11569 -0,92642  

3 0,35650 4,26304 1,85762 0,50929  

4 0,12503 0,07035 -0,51136 0,57339  

5 -0,02172 0,51382 0,18107 -0,76465  

6 -1,10730 1,75902 -2,67071 -0,43206  

7 1,29038 3,28036 0,84360 1,24576  

8 -1,34708 0,27666 -2,16625 0,12023  

9 -0,41952 -2,59463 2,65411 -1,60709  

 
 

Tabela 2 - Pesos ajustados no treinamento da RNA para estimar evapotranspiração de 
referência (EToPM) a partir de dados de saldo de radiação (Rn) e  déficit de 
pressão de vapor no ar (DPV)  

 MLP EToPM (Rn DPV)  Estrutura MLP 2-16-1 
 
 
Neurônio 

 
Rn 

 
DPV 

Bias 
entrada 

EToPM 
Intermediaria 

Bias 
EToPM 

1 -1,14189 -0,54228 0,30151 0,93891 -0,68735 

2 -1,21243 0,04937 -0,00670 0,45712  

3 -0,40050 -0,59148 0,64603 -0,60728  

4 -0,01033 -0,42174 0,07430 0,82886  

5 -1,68654 -0,65137 -0,04145 -0,49224  

6 -0,63995 -0,10003 0,20260 0,60698  

7 -0,22149 0,22984 -0,21291 0,05620  

8 0,35016 0,13967 0,59367 0,97683  

9 -0,60552 -0,90473 -0,00161 -0,13426  

10 -0,07671 0,96862 0,20640 -0,53416  

11 -3,16068 -0,59911 -0,03779 -0,38721  

12 1,10069 -0,19196 0,18430 0,61584  

13 0,14435 -0,09073 0,23332 -0,64722  

14 0,32577 0,23467 0,04851 -0,41683  

15 -0,69444 -1,04786 -0,04223 0,39415  

16 0,39680 0,34028 0,48604 -0,91592  
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Tabela 3 - Pesos ajustados no treinamento da RNA para estimar evapotranspiração de 
referência (EToPM) a partir de dados de saldo de radiação (Rn), déficit de 
pressão de vapor no ar (DPV) e temperatura do ar (Tar) 

 MLP EToPM (Rn DPV Tar)  Estrutura MLP 3-20-1 
 
 
Neurônio 

 
Rn 

 
DPV 

 
Tar 

Bias 
entrada 

EToPM 
Intermediaria 

Bias 
EToPM 

1 -0,12098 -0,81777 0,00745 0,03441 0,25451 0,12298 

2 0,41265 0,00793 0,10434 0,21814 0,18607  

3 0,09202 -0,04088 -0,01967 1,10682 0,51760  

4 0,18298 0,03837 0,27538 -0,16688 1,31258  

5 0,11096 -0,59884 0,12007 -0,16938 -1,44996  

6 0,23421 0,47916 0,28146 0,84086 -1,33792  

7 -0,63289 -0,28934 0,09246 0,59927 -1,26125  

8 0,78407 -0,16761 0,31838 0,30119 0,10328  

9 0,06286 0,58837 0,26599 1,18032 0,46248  

10 0,82444 0,07395 -0,13578 0,26507 0,18883  

11 0,14350 0,25254 0,39934 0,53764 0,22713  

12 0,60209 -0,03029 -0,03356 0,53120 -0,67559  

13 -1,25282 0,24436 -1,04657 0,66033 0,71520  

14 1,14735 -0,36588 -0,22187 0,43225 0,17902  

15 0,79762 -1,69970 2,02321 0,30266 0,09429  

16 1,84287 0,48806 -0,70636 0,08067 0,15711  

17 -1,51392 -0,13731 0,49816 0,80556 0,28769  

18 1,88728 0,30784 -0,53434 0,39711 -1,22656  

19 1,93163 0,06268 0,53465 -0,79453 1,51472  

20 0,41234 0,05901 -0,36340 1,42304 0,32183  

 

 

Tabela 4 - Pesos ajustados no treinamento da RNA para estimar evapotranspiração de 
referência (EToPM) a partir de dados de saldo de radiação (Rn) e velocidade 
do vento (u)  

 MLP EToPM (Rn u)  Estrutura MLP 2-13-1 
 
 
Neurônio 

 
Rn 

 
u 

Bias 
entrada 

EToPM 
Intermediaria 

Bias 
EToPM 

1 -0,50742 -0,91595 0,75049 -0,64119 0,42046 

2 -0,12927 0,34619 -0,43327 -0,57439  

3 -0,04251 -0,06925 -0,84278 0,26914  

4 0,99859 0,50503 0,02427 -0,24592  

5 0,61239 0,15879 0,39868 1,56518  

6 0,38708 0,55432 -0,27234 -0,05447  

7 -0,18594 0,40376 -1,07311 0,79576  

8 -0,08340 0,21871 -0,37045 -0,10475  

9 0,51377 -0,19060 -0,09846 0,23463  

10 0,56781 0,22327 0,50632 -0,14118  

11 -0,37100 0,04323 -0,34705 -0,20792  

12 0,00657 0,13596 -0,13358 0,13048  

13 -1,78538 -0,49098 -0,30334 0,03519  
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Tabela 5 - Pesos ajustados no treinamento da RNA para estimar evapotranspiração de 
referência (EToPM) a partir de dados de saldo de radiação (Rn), temperatura 
do ar (Tar) e velocidade do vento (u)  

 MLP EToPM (Rn Tar u)  Estrutura MLP 3-8-1 
 
 
Neurônio 

 
Rn 

 
Tar 

 
u 

Bias 
entrada 

EToPM 
Intermediaria 

Bias 
EToPM 

1 -0,05330 0,08347 -0,39859 1,36783 -0,77021 0,25062 

2 -1,42071 0,93799 -0,29367 -1,70540 0,79476  

3 0,35384 -0,32453 -0,03444 0,36847 -0,23175  

4 -0,43417 -0,74925 -0,40212 -0,08067 -0,53705  

5 1,70930 0,98025 1,07756 3,03299 0,26180  

6 0,79116 -4,54840 -0,94678 -0,05889 1,73567  

7 -0,06319 -1,03295 0,43399 1,46479 1,24228  

8 0,46067 0,77561 -0,64906 -0,51577 0,07835  

 
Tabela 6 - Pesos ajustados no treinamento da RNA para estimar  evapotranspiração de 

referência (EToPM) a partir de dados de saldo de radiação (Rn), déficit de 
pressão de vapor no ar (DPV) e velocidade do vento (u)  

 MLP EToPM (Rn DPV u)  Estrutura MLP 3-9-1 
 
 
Neurônio 

 
Rn 

 
DPV 

 
u 

Bias 
entrada 

EToPM 
Intermediaria 

Bias 
EToPM 

1 1,14502 0,49422 0,94520 0,72667 1,73149 -0,20028 

2 -1,18346 0,15622 0,65304 0,31856 1,01349  

3 1,49358 0,09175 0,15905 0,87721 -1,10728  

4 1,10336 -0,75059 0,62512 -0,07599 0,15499  

5 0,28848 2,74193 -2,11844 1,16930 -1,68868  

6 -0,02246 1,49477 0,27972 -0,34988 0,10804  

7 2,74351 -0,03328 0,47764 -0,34835 2,34144  

8 0,03672 0,59214 0,00838 -0,36388 -1,41290  

9 0,11982 0,15387 -0,14779 -0,84051 0,13126  

 
Tabela 7 - Pesos ajustados no treinamento da RNA para estimar  evapotranspiração de 

referência (EToPM) a partir de dados de radiação solar global (Rg) e 
temperatura do ar (Tar)  

 MLP EToPM  (Rg Tar)  Estrutura MLP 2-8-1 
 
 
Neurônio 

 
Rg 

 
Tar 

Bias 
entrada 

EToPM 
Intermediaria 

Bias 
EToPM 

1 -0,61804 1,22876 -0,02675 0,52432 0,02418 

2 1,05913 -1,49399 3,25083 1,70411  

3 -0,90755 -0,05098 -0,03764 -0,19004  

4 -1,05106 -1,58838 5,47692 -0,70540  

5 0,62765 -0,41447 1,02642 0,63617  

6 0,22024 -2,00426 0,86727 -0,52862  

7 1,23907 1,62304 -0,55380 0,61309  

8 -5,74907 -0,77652 -1,07783 0,83851  
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Tabela 8 - Pesos ajustados no treinamento da RNA para estimar  evapotranspiração de 
referência (EToPM) a partir de dados de radiação solar global (Rg) e déficit 
de pressão de vapor no ar (DPV)  

 MLP EToPM  (Rg DPV)  Estrutura MLP 2-11-1 
 
 
Neurônio 

 
Rg 

 
DPV 

Bias 
entrada 

EToPM 
Intermediaria 

Bias 
EToPM 

1 -2,61680 -0,59981 1,27925 -0,53364 0,4511.4 

2 1,28834 -0,90431 0,29552 0,06912  

3 -0,56941 4,40831 -0,89106 -0,63041  

4 0,45699 0,69772 0,45880 -0,82541  

5 0,66376 -0,89537 -0,09333 0,81755  

6 1,49951 -2,44170 0,35196 -0,77467  

7 -0,56785 -2,01373 1,15784 -0,45408  

8 -1,45276 -1,09154 -0,29326 -0,60798  

9 1,42231 -2,20807 0,88306 0,44275  

10 0,58125 -0,60938 0,21001 -0,00252  

11 -0,06152 -0,11629 0,58194 0,26616  

 

 

Tabela 9 - Pesos ajustados no treinamento da RNA para estimar evapotranspiração de 
referência (EToPM) a partir de dados de radiação solar global (Rg), 
temperatura do ar (Tar) e déficit de pressão de vapor no ar (DPV)  

 MLP EToPM (Rg Tar DPV)  Estrutura MLP 3-6-1 
 
 
Neurônio 

 
Rg 

 
Tar 

 
DPV 

Bias 
entrada 

EToPM 
Intermediaria 

Bias 
EToPM 

1 -1,72265 1,39716 0,01973 -1,15286 -0,54840 0,19827 

2 -0,52478 -0,73482 1,11886 -0,92195 0,15344  

3 0,55225 0,80173 -0,84501 -0,21325 0,77189  

4 -1,75448 0,38584 2,57756 -0,80295 -0,26683  

5 0,21661 0,47889 -0,06337 -1,05223 0,87933  

6 1,62472 0,17269 0,31043 0,83864 0,35732  
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Tabela 10 - Pesos ajustados no treinamento da RNA para estimar evapotranspiração de 
referência (EToPM) a partir de dados de radiação solar global (Rg) e 
velocidade do vento (u)  

 MLP EToPM  (Rg u)  Estrutura MLP 2-17-1 
 

 
Neurônio 

 
Rg 

 
u 

Bias 
entrada 

EToPM 
Intermediaria 

Bias 
EToPM 

1 1,64427 0,05683 -0,07690 0,26633 0,09269 

2 -0,36820 -0,09527 -1,96873 -0,22784  

3 4,91107 0,32125 1,46892 -0,21810  

4 0,67140 -0,31602 0,54059 -0,50993  

5 -1,59425 -0,10551 0,33938 0,50179  

6 0,13369 -0,39024 -1,63987 0,32721  

7 -0,57276 -0,45324 -0,10777 -0,00415  

8 -0,23373 -0,64350 -0,15192 0,22020  

9 -0,03138 -0,91076 0,08607 0,68396  

10 0,15675 0,02354 -0,34618 -0,25873  

11 3,38927 0,21058 0,25163 -0,46916  

12 0,93449 -0,36853 0,12587 -0,88217  

13 0,41691 -0,18334 0,59541 0,28959  

14 -0,57088 0,46249 0,12008 0,25325  

15 0,55521 0,79388 -0,04529 -0,11615  

16 -0,51534 0,37969 -0,80855 -0,55249  

17 -0,86907 0,36331 -0,29879 0,51075  

 
 
Tabela 11 - Pesos ajustados no treinamento da RNA para estimar evapotranspiração de 

referência (EToPM) a partir de dados de radiação solar global (Rg), 
temperatura do ar (Tar) e velocidade do vento (u)  

 MLP EToPM (Rg Tar u)  Estrutura MLP 2-20-1 
 
 
Neurônio 

 
Rg 

 
Tar 

 
u 

Bias 
entrada 

EToPM 
Intermediaria 

Bias 
EToPM 

1 0,555260 0,118257 0,079141 -0,086981 0,170010 0,290544 

2 0,416786 0,409071 0,063149 -0,144138 1,099629  

3 0,112883 0,252903 0,347844 0,038149 -0,611180  

4 0,282895 0,040506 0,225233 0,029665 0,293900  

5 0,071899 0,537793 -0,019418 -0,003353 -0,435896  

6 -0,005826 0,398167 -0,091311 -0,068245 -0,058376  

7 -0,044147 0,096671 -0,027758 0,044524 -0,568702  

8 0,004544 -0,334241 -0,085917 0,016316 -0,547329  

9 -0,094464 -0,142685 -0,003558 -0,026899 -0,056530  

10 0,048610 -0,004949 -0,074936 -0,014627 -0,433630  

11 0,090115 -0,108139 0,042723 -0,003559 0,166674  

12 0,074705 -0,034164 0,352382 0,144736 1,192213  

13 -0,131352 -0,032602 0,169278 -0,001337 0,038884  

14 0,003129 0,496405 -0,006889 0,033911 -0,389665  

15 -0,071534 0,353577 -0,136658 0,065984 -0,481387  

16 0,129186 0,105415 -0,138594 -0,143546 0,244632  

17 0,032041 0,158436 -0,036750 -0,158280 0,746605  

18 0,041936 0,055034 0,332460 0,035631 0,106770  

19 0,404905 -0,015982 0,258226 -0,077909 -0,402225  

20 0,286053 -0,062684 0,080419 0,019196 -0,275616  
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Tabela 12 - Pesos ajustados no treinamento da RNA para estimar evapotranspiração de 
referência (EToPM) a partir de dados de radiação solar global (Rg), déficit de 
pressão de vapor (DPV) e velocidade do vento (u)  

 MLP EToPM (Rg DPV u)  Estrutura MLP 3-19-1 
 
 
Neurônio 

 
Rg 

 
DPV 

 
u 

Bias 
entrada 

EToPM 
Intermediaria 

Bias 
EToPM 

1 -1,24495 -2,58988 0,79901 0,07280 -0,34535 0,15126 

2 -0,35920 -0,30842 0,23173 0,43564 -0,56207  

3 -0,41106 0,69111 0,55241 -0,47729 -0,79083  

4 0,49285 0,33624 0,70066 -0,49689 -0,44044  

5 -0,32369 0,08566 0,75432 0,87309 0,39502  

6 -0,12090 -0,13039 -0,03883 0,66268 -0,17000  

7 0,25493 0,37061 0,93856 -0,83251 1,41830  

8 -2,07890 0,38139 1,82567 0,25931 0,28451  

9 0,29106 -0,31029 -0,87543 0,63201 0,69755  

10 0,36898 0,47773 0,64051 -0,06694 0,79835  

11 0,48885 -0,14500 0,41813 -0,14772 0,43737  

12 1,32163 0,09418 0,48491 0,01524 -0,13691  

13 -3,10652 0,21382 0,53246 0,94659 -0,00609  

14 -0,46950 0,22134 -0,49399 1,07939 0,04724  

15 -0,31850 -0,99034 -0,62018 -0,04920 0,61501  

16 -0,34579 -0,20086 0,10386 -0,78515 0,59281  

17 1,13892 -0,29288 -0,11717 0,88944 0,00611  

18 0,76974 1,77855 -0,32149 -0,61073 -0,63654  

19 0,49530 1,51022 0,01708 -0,19881 -0,12449  

  
 

Tabela 13 - Pesos ajustados no treinamento da RNA para estimar evapotranspiração de 
referência (EToPM) a partir de dados de radiação astronômica no topo da 
atmosfera (RTA) e temperatura do ar (Tar) 

 MLP EToPM  (RTA Tar)  Estrutura MLP 3-16-1 
 
 
Neurônio 

 
RTA 

 
Tar 

Bias 
entrada 

EToPM 
Intermediaria 

Bias 
EToPM 

1 0,16685 0,24982 -0,17060 0,14760 -0,27064 

2 0,22530 0,20572 0,01976 0,33470  

3 0,12845 0,36462 -1,15235 0,32717  

4 -0,08999 -0,19714 0,26086 0,20390  

5 0,49750 0,15619 -0,05342 0,24293  

6 2,12659 0,08602 -0,37349 -0,04676  

7 0,20626 0,32677 -0,47283 -0,10638  

8 0,14883 -0,58840 -0,21389 -0,15335  

9 0,16998 -0,67619 0,05595 0,02701  

10 -0,11538 0,54504 -0,16436 -0,04530  

11 0,26933 1,06522 -0,27420 0,18136  

12 0,14954 0,44526 -0,14108 0,06561  

13 0,69826 0,08985 -0,15005 -0,51259  

14 0,31573 0,21038 -0,49041 -0,26915  

15 0,69539 0,26890 -0,28614 0,13533  

16 0,46700 -0,16398 -0,17102 0,05521  
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Tabela 14 - Pesos ajustados no treinamento da RNA para estimar evapotranspiração de 
referência (EToPM) a partir de dados de radiação astronômica no topo da 
atmosfera (RTA) e déficit de pressão de vapor no  ar (DPV)  

 MLP EToPM  (RTA DPV)  Estrutura MLP 2-10-1 
 
 
Neurônio 

 
RTA 

 
DPV 

Bias 
entrada 

EToPM 
Intermediaria 

Bias 
EToPM 

1 0,39352 0,26303 -0,29558 0,11926 0,31676 

2 0,05154 -0,14049 -0,36002 -0,16456  

3 0,62896 0,33188 -0,23326 -0,07946  

4 0,17475 -0,62237 -0,15011 0,15313  

5 0,01811 0,53202 -0,00450 -0,87384  

6 0,04982 -0,62465 -0,21856 -0,23009  

7 0,26929 0,80500 -0,13449 -0,40746  

8 0,41087 -0,50119 -0,49563 0,73938  

9 0,56734 0,55488 0,01614 0,36666  

10 -1,92816 -0,15915 -0,35280 0,41536  

 
Tabela 15 - Pesos ajustados no treinamento da RNA para estimar evapotranspiração de 

referência (EToPM) a partir de dados de radiação astronômica no topo da 
atmosfera (RTA) temperatura do ar (Tar)  e déficit de pressão no ar (DPV)  

 MLP EToPM  (RTA Tar DPV)  Estrutura MLP 3-10-1 
 
 
Neurônio 

 
RTA 

 
Tar 

 
DPV 

Bias 
entrada 

EToPM 
Intermediaria 

Bias 
EToPM 

1 2,66209 -3,61712 1,24019 -1,84438 1,24085 -0,41125 

2 -2,23030 0,40835 0,52024 0,24641 0,41567  

3 0,90764 -0,08378 0,12111 -1,55659 -1,98116  

4 0,98640 0,32368 -2,69042 -1,61738 0,78993  

5 0,10536 -0,09647 4,62534 -1,43721 -1,40990  

6 0,67572 0,70076 -0,86982 -1,99214 1,02293  

7 -1,47886 1,87141 -0,17559 1,83008 -1,15935  

8 4,64384 -2,49514 3,42432 -0,58981 0,39813  

9 1,92574 6,35250 0,86901 -0,65206 0,89698  

10 -0,37040 -0,50481 -3,98838 0,93090 1,47144  

 
 

Tabela 16 - Pesos ajustados no treinamento da RNA para estimar evapotranspiração de 
referência (EToPM) a partir de dados de radiação astronômica no topo da 
atmosfera (RTA) e velocidade do vento (u)  

 MLP EToPM  (RTA u)  Estrutura MLP 2-5-1 
 
 
Neurônio 

 
RTA 

 
u 

Bias 
entrada 

EToPM 
Intermediaria 

Bias 
EToPM 

1 0,43687 -2,03966 0,28625 -0,15585 0,48098 

2 0,89461 -0,04710 -0,43689 -0,66671  

3 0,01351 -0,26254 0,40408 0,30030  

4 -2,58895 -1,36858 0,72553 -1,08099  

5 -0,10072 0,06421 -0,02657 -0,40703  
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Tabela 17 - Pesos ajustados no treinamento da RNA para estimar evapotranspiração de 
referência (EToPM) a partir de dados de radiação astronômica no topo da 
atmosfera (RTA), temperatura do ar (Tar) e velocidade do vento (u)  

 MLP EToPM  (RTA Tar u)  Estrutura MLP 3-19-1 
 
 
Neurônio 

 
RTA 

 
Tar 

 
u 

Bias 
entrada 

EToPM 
Intermediaria 

Bias 
EToPM 

1 0,04325 0,19883 1,46326 0,32013 -0,13244 0,48925 

2 0,18954 0,04885 -0,67482 0,22963 0,30878  

3 0,23523 2,71876 0,37802 -0,05733 -0,06464  

4 0,15705 -0,66830 0,50891 -0,88211 -0,14797  

5 0,03678 -2,17075 0,57161 -0,48834 -1,13291  

6 -0,56891 0,08105 -0,11387 -0,68064 -0,07422  

7 -0,13827 -0,15315 -0,08349 -0,28702 -0,05565  

8 0,06717 -0,05707 0,15906 -2,20461 0,78397  

9 -0,08794 0,15352 -0,49136 -1,01798 0,09338  

10 -0,27137 0,48108 -0,15981 0,29359 0,45258  

11 -0,03956 0,33661 -0,40768 -1,08586 0,77852  

12 -0,03159 -0,10444 -0,50893 0,51451 1,70034  

13 2,63226 -0,11969 0,02551 0,28882 -2,27310  

14 -3,05814 0,43424 -0,39056 0,38862 -0,39685  

15 -1,63285 -1,00010 -0,10039 -0,17328 0,34385  

16 -0,30455 1,15768 0,03133 -0,57025 -1,29380  

17 -1,08924 1,62225 -0,20167 -0,37439 -0,16230  

18 0,35705 -1,39798 0,32372 0,15381 -0,15376  

19 -0,02249 2,71083 0,65179 0,39118 -0,39981  

 
 
Tabela 18 - Pesos ajustados no treinamento da RNA para estimar evapotranspiração de 

referência (EToPM) a partir de dados de radiação astronômica no topo da 
atmosfera (RTA), déficit de pressão de vapor no ar (DPV) e velocidade do 
vento (u) 

 MLP ETli 9-17h (RTA DPV u)  Estrutura MLP 3-2-1 
 
 
Neurônio 

 
RTA 

 
DPV 

 
u 

Bias 
entrada 

EToPM 
Intermediaria 

Bias 
EToPM 

1 -2,18104 0,82161 2,91834 0,25029 0,37303 -0,11493 

2 11,22965 2,38210 0,11851 -2,51916 0,69751  
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ANEXO B  
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O Anexo B contem os pesos ajustados durante o treinamento de modelos 
baseados em Redes Neurais Artificias (RNAs) para estimar evapotranspiração na 
linha de plantio (ETli 9-17h) 
 
 
Tabela 1 - Pesos ajustados no treinamento da RNA para estimar evapotranspiração na 

linha de plantio (ETli 9-17h) a partir de dados de temperatura do ar (Tar24h), 
déficit de pressão de vapor no ar (DPV24h) e saldo de radiação (Rn24h) 

 MLP ETli 9-17h  (Tar24h DPV24h Rn24h)  Estrutura MLP 3-3-1 
 
 
Neurônio 

 
Tar24h 

 
DPV24h 

 
Rn24h 

Bias 
entrada 

ETli 9-17h  
Intermediaria 

Bias 
ETli 9-17h 

1 0,299509 0,301655 1,159302 0,253585 -0,130665 -0,399369 

2 0,136287 -0,118549 -0,616674 -0,486607 0,530338  

3 0,102028 0,518478 0,568645 -0,023125 0,273780  

 
Tabela 2 - Pesos ajustados no treinamento da RNA para estimar evapotranspiração na 

linha de plantio (ETli 9-17h) a partir de dados de temperatura do ar (Tar24h), 
déficit de pressão de vapor no ar (DPV24h) e radiação solar global (Rg24h) 

 MLP ETli 9-17h (Tar24h DPV24h Rg24h)  Estrutura MLP 3-5-1 
 
 
Neurônio 

 

Tar24h 

 

DPV24h 

 

Rg24h 

Bias 
entrada 

ETli 9-17h  
Intermediaria 

Bias 
ETli 9-17h 

1 2,86180 -3,66812 7,55808 -4,98617 0,36400 -0,30956 

2 0,77210 -9,59006 1,80604 -3,49297 0,49635  

3 -0,53172 1,45420 -5,82557 0,79434 -1,79479  

4 7,55046 11,03465 2,22065 -0,05566 -1,23470  

5 3,47185 -6,16364 6,61202 0,15783 3,47357  

 

 
Tabela 3 - Pesos ajustados no treinamento da RNA para estimar evapotranspiração na 

linha de plantio (ETli 9-17h) a partir de dados de temperatura do ar (Tar24h), 
déficit de pressão de vapor no ar (DPV24h), saldo de radiação (Rn24h) e 
evapotranspiração de referência (EToPM) 

 MLP ETli 9-17h (Tar24h DPV24h Rn24h EToPM)  Estrutura MLP 4-9-1 
 
 
Neurônio 

 

Tar24h 

 

DPV24h 

 

Rn24h 

 
EToPM 

Bias 
entrada 

ETli 9-17h  
Intermediaria 

Bias 
ETli 9-17h 

1 -1,33358 0,59035 -0,17400 -2,47331 -0,05305 0,64273 0,07701 

2 0,45300 -0,71352 -0,64801 -1,98977 1,04435 0,35462  

3 -0,74999 -0,27589 -0,01685 0,34385 0,45855 -0,11011  

4 0,17953 1,07462 0,07666 -0,66029 -0,68167 0,52095  

5 -1,20172 -2,27406 0,19241 0,10390 0,12585 -0,43989  

6 0,11709 -0,69019 0,25327 1,97727 1,64377 -0,16841  

7 -0,55073 0,10318 -0,18056 0,02076 2,15957 1,05013  

8 1,59680 0,55080 1,01075 1,38704 -1,81712 -0,90548  

9 -0,52181 -0,37159 1,36307 1,63058 -0,05305 0,52163  
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Tabela 4 - Pesos ajustados no treinamento da RNA para estimar evapotranspiração na 
linha de plantio (ETli 9-17h) a partir de dados de temperatura do ar (Tar24h), 
déficit de pressão de vapor no ar (DPV24h), radiação solar global (Rg24h) e 
evapotranspiração de referência (EToPM) 

 MLP ETli 9-17h (Tar24h DPV24h Rg24h EToPM)  Estrutura MLP 4-4-1 
 
 
Neurônio 

 

Tar24h 

 

DPV24h 

 

Rg24h 

 
EToPM 

Bias 
entrada 

ETli 9-17h  
Intermediaria 

Bias 
ETli 9-17h 

1 -1,69233 0,98639 3,16103 -0,92359 -0,14459 -0,47060 0,18670 

2 3,71354 1,42101 1,27089 -0,93300 -1,23774 0,38663  

3 0,42527 -0,94615 0,26405 -1,03654 -0,71016 -0,72141  

4 -0,79875 2,37386 -0,18235 1,01288 0,16433 -1,25108  

 

Tabela 5 - Pesos ajustados no treinamento da RNA para estimar evapotranspiração na 
linha de plantio (ETli 9-17h) a partir de dados de temperatura do ar (Tar24h) e 
evapotranspiração de referência (EToPM) 

 MLP ETli 9-17h (Tar24h EToPM)  Estrutura MLP 2-3-1 
 
 
Neurônio 

 

Tar24h 

 
EToPM 

Bias 
entrada 

ETli 9-17h  
Intermediaria 

Bias 
ETli 9-17h 

1 5,49029 3,49487 -0,26537 -0,12958 -0,31409 

2 3,55039 3,06725 -1,42805 -2,04753  

3 6,11917 1,60313 -0,73147 3,34900  

 
Tabela 6 - Pesos ajustados no treinamento da RNA para estimar evapotranspiração na 

linha de plantio (ETli 9-17h) a partir de dados de déficit de pressão de vapor no 
ar (DPV24h) e evapotranspiração de referência (EToPM) 

 MLP ETli 9-17h (DPV24h EToPM)  Estrutura MLP 2-3-1 
 
 
Neurônio 

 

DPV24h 

 
EToPM 

Bias 
entrada 

ETli 9-17h  
Intermediaria 

Bias 
ETli 9-17h 

1 -4,71025 0,08568 0,26608 -0,76825 -0,08075 

2 6,61133 -2,49414 1,31770 0,81494  

3 -0,14405 4,56961 -0,59111 0,86351  

 

Tabela 7 - Pesos ajustados no treinamento da RNA para estimar evapotranspiração na 
linha de plantio (ETli 9-17h) a partir de dados de saldo de radiação (Rn24h) e 
evapotranspiração de referência (EToPM) 

 MLP ETli 9-17h (Rn24h EToPM)  Estrutura MLP 2-3-1 
 
 
Neurônio 

 

Rn24h 

 
EToPM 

Bias 
entrada 

ETli 9-17h  
Intermediaria 

Bias 
ETli 9-17h 

1 3,8733 125,9842 2,8055 -0,3474 0,4770 

2 -9,4705 -2,9240 -28,0806 -0,1017  

3 -70,8366 2,7345 0,2851 -0,3936  
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Tabela 8 - Pesos ajustados no treinamento da RNA para estimar evapotranspiração na 
linha de plantio (ETli 9-17h) a partir de dados de radiação solar global (Rg24h) e 
evapotranspiração de referência (EToPM) 

 MLP ETli 9-17h (Rg24h EToPM)  Estrutura MLP 2-9-1 
 
 
Neurônio 

 

Rg24h 

 
EToPM 

Bias 
entrada 

ETli 9-17h  
Intermediaria 

Bias 
ETli 9-17h 

1 13,9906 0,7804 -0,7465 1,2169 2,6230 

2 -3,4809 18,1396 1,0137 -3,9917  

3 3,8824 -4,1241 -4,9173 0,6405  

4 -0,8634 -1,8718 -5,6041 -4,2477  

5 -10,4512 3,9933 -0,2161 -0,2704  

6 18,6701 -3,9312 -8,7302 0,8249  

7 0,9349 2,0778 7,5724 -1,7244  

8 3,3156 1,0876 3,3871 0,8898  

9 1,5412 -0,3078 0,1398 1,6899  

 

Tabela 9 - Pesos ajustados no treinamento da RNA para estimar evapotranspiração na 
linha de plantio (ETli 9-17h) a partir de dados de temperatura do ar (Tar24h), 
déficit de pressão de vapor no ar (DPV24h), radiação solar global (Rg24h) e 
evapotranspiração de referência (EToPM)  

 MLP ETli 9-17h (Tar24h DPV24h Rg24h data)  Estrutura MLP 4-6-1 
 
 
Neurônio 

 

Tar24h 

 

DPV24h 

 

Rg24h 

 
data 

Bias 
entrada 

ETli 9-17h  
Intermediaria 

Bias 
ETli 9-17h 

1 1,1012 -12,0781 -0,5703 -0,4081 -0,7367 1,8465 -4,5943 

2 -0,9708 5,1089 0,9992 -3,5705 -0,3678 1,7600  

3 2,2119 -1,7192 -2,4631 -3,7153 2,2026 2,8480  

4 -1,6130 0,9965 3,8765 1,6918 5,7439 -0,8699  

5 1,7254 -0,2056 -0,3679 -2,0376 -0,6505 2,7793  

6 2,8411 -1,1042 0,2158 0,6582 0,4424 2,0710  

 
Tabela 10 - Pesos ajustados no treinamento da RNA para estimar evapotranspiração na 

linha de plantio (ETli 9-17h) a partir de dados de temperatura do ar (Tar24h), 
déficit de pressão de vapor (DPV24h), saldo de radiação (Rn24h) e data 

 MLP ETli 9-17h (Tar24h DPV24h Rn24h data)  Estrutura MLP 4-9-1 
 
 
Neurônio 

 

Tar24h 

 

DPV24h 

 

Rn24h 

 
data 

Bias 
entrada 

ETli 9-17h  
Intermediaria 

Bias 
ETli 9-17h 

1 -1,54489 -0,73699 0,60218 -3,23495 2,33674 0,80029 0,21245 

2 2,76886 0,83035 1,87656 0,52527 0,13974 -1,18704  

3 0,98791 5,39452 -2,75825 0,42121 0,76240 0,36728  

4 3,53129 -2,36216 -0,32401 0,31061 -1,14066 -0,25586  

5 1,19174 -0,06217 -0,43578 1,11218 -0,37453 -0,69425  

6 2,39192 0,61419 -4,91714 1,96875 -2,82985 0,70432  

7 -2,92904 -0,69467 1,44186 2,05434 -0,00230 -0,00876  

8 1,83702 2,05594 3,99354 0,33017 -1,13839 -0,96942  

9 -1,85996 0,99520 -0,53711 0,21394 1,88019 -0,34240  
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Tabela 11- Pesos ajustados no treinamento da RNA para estimar evapotranspiração na 
linha de plantio (ETli 9-17h) a partir de dados de temperatura do ar (Tar24h), 
déficit de pressão de vapor no ar (DPV24h), saldo de radiação solar (Rn24h) 
evapotranspiração de referência (EToPM) e data 

 MLP ETli 9-17h (Tar24h DPV24h Rn24h  EToPM data)  Estrutura MLP 5-4-1 
 
 
Neurônio 

 

Tar24h 

 

DPV24h 

 

Rn24h 

 
EToPM 

 
data 

Bias 
entrada 

ETli 9-17h  
Intermed 

Bias 
ETli 9-17h 

1 0,13054 0,81364 -0,35326 -1,27369 -0,00390 -0,23364 -3,56593 0,15049 

2 0,43201 -1,59148 1,13324 -0,74850 -0,06667 0,78644 -2,08263  

3 -1,49734 -1,00205 -0,75349 1,28397 -0,08274 1,03970 0,88922  

4 -0,36589 -1,71723 1,14271 -1,65718 0,07210 -0,11950 1,45002  

 
 
Tabela 12 - Pesos ajustados no treinamento da RNA para estimar evapotranspiração na 

linha de plantio (ETli 9-17h) a partir de dados de temperatura do ar (Tar24h) 
déficit de pressão de vapor no ar (DPV24h), radiação solar global (Rg24h) 
evapotranspiração de referência (EToPM) e data 

 MLP ETli 9-17h (Tar24h DPV24h Rg24h  EToPM data)  Estrutura MLP 5-9-1 
 

 
Neurônio 

Tar24h DPV24h Rg24h EToPM data Bias 
entrada 

ETli 9-17h  
Intermed 

Bias 
ETli 9-17h 

1 -0,99753 -1,88195 0,00495 0,28294 0,34718 -0,17381 0,60388 0,25849 

2 -0,64311 0,09497 -0,12245 1,68648 -0,31788 0,52117 1,01591  

3 1,23047 -0,99404 0,33033 0,25914 1,13226 -0,99514 -0,30272  

4 -0,67477 0,55776 0,46019 1,93392 0,22064 -0,82776 -0,66033  

5 -0,95743 1,53982 -0,22426 -2,66545 -0,34338 -0,66547 0,24375  

6 1,10950 -0,56071 -0,55785 4,32979 0,37527 0,26174 0,68640  

7 1,36031 0,59843 -0,05663 2,14949 1,31533 0,39881 -0,08619  

8 -0,54037 -2,03550 -1,28982 -0,11570 -2,68303 -1,72827 0,72338  

9 -2,01949 -0,44502 -0,13648 -0,21990 -0,14127 0,19948 -0,28500  

 
 
Tabela 13 - Pesos ajustados no treinamento da RNA para estimar evapotranspiração na 

linha de plantio (ETli 9-17h) a partir de dados de temperatura do ar (Tar),  
evapotranspiração de referência (EToPM) e data 

  MLP ETli 9-17h (Tar24h EToPM data)   Estrutura MLP 3-8-1 
 
 
Neurônio 

 

Tar24h 

 
EToPM 

 
data 

Bias 
entrada 

ETli 9-17h  
Intermediaria 

Bias 
ETli 9-17h 

1 0,47683 3,44296 1,14877 -1,30308 -3,20066 1,06042 

2 -0,69279 1,44321 3,68818 -0,06152 0,74030  

3 1,18566 -0,92159 -0,49546 -0,29768 -0,24610  

4 0,90953 1,80601 -0,34896 0,07411 -0,09450  

5 -1,32511 0,89132 1,15464 -0,57045 -4,24771  

6 -0,01682 -3,40176 0,43279 -2,37732 2,65321  

7 1,34968 0,62504 -0,35441 -0,65817 1,18952  

8 0,86347 1,07049 0,23627 -0,51443 2,19545  
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Tabela 14 - Pesos ajustados no treinamento da RNA para estimar evapotranspiração na 
linha de plantio (ETli 9-17h) a partir de dados de déficit de pressão de vapor 
no ar (DPV24h), evapotranspiração de referência (EToPM) e data 

 MLP ETli 9-17h (DPV24h EToPM data )  Estrutura MLP 3-8-1 
 
 
Neurônio 

 

Tar24h 

 
EToPM 

 
data 

Bias 
entrada 

ETli 9-17h  
Intermediaria 

Bias 
ETli 9-17h 

1 8,75035 2,13102 -0,76927 0,55349 -0,44133 0,06050 

2 1,37282 -1,41818 1,66224 1,41340 1,84303  

3 0,34319 -0,09844 2,49810 2,32418 -4,35754  

4 0,62279 0,15771 -2,17883 -2,28572 -2,25406  

5 3,41322 2,40913 1,31192 0,75869 5,39388  

6 3,95057 5,10869 0,57381 -2,91642 -1,77206  

7 1,67207 0,11444 -0,78671 0,64631 -1,12906  

8 7,90705 1,16378 3,28267 -3,69981 2,67045  

 
Tabela 15 - Pesos ajustados no treinamento da RNA para estimar evapotranspiração na 

linha de plantio (ETli 9-17h) a partir de dados de saldo de radiação (Rn24h) e 
evapotranspiração de referência (EToPM) e data  

 MLP ETli 9-17h (Rn24h EToPM data)  Estrutura MLP 3-3-1 
 
 
Neurônio 

 

Rn24h 

 
EToPM 

 
data 

Bias 
entrada 

ETli 9-17h  
Intermediaria 

Bias 
ETli 9-17h 

1 7,0109 -0,1274 6,9907 -2,8775 7,0481 -11,2270 

2 0,1229 0,0478 0,1221 -0,5285 -0,6580  

3 0,0727 0,0014 0,0728 0,7904 5,3441  

 
Tabela 16 - Pesos ajustados no treinamento da RNA para estimar evapotranspiração na 

linha de plantio (ETli 9-17h) a partir de dados de radiação solar global (Rg24h), 
evapotranspiração de referência (EToPM) e data 

 MLP ETli 9-17h (Rg24h EToPM data)  Estrutura MLP 3-7-1 
 
 
Neurônio 

 
Rg24h 

 
EToPM 

 
data 

Bias 
entrada 

ETli 9-17h  
Intermediaria 

Bias 
ETli 9-17h 

1 0,39587 -0,16750 5,94051 -2,16808 0,15402 1,03964 

2 3,33226 0,00068 0,11556 -6,63056 -0,21617  

3 -1,63576 -1,50477 -0,49811 -5,95140 -3,27291  

4 -0,13936 0,55575 20,13688 -1,12437 2,87787  

5 1,30429 0,16534 -2,20257 -5,75611 0,46371  

6 -0,54554 6,28263 1,90631 1,66437 0,73431  

7 -0,43617 0,87803 4,98067 -6,68419 1,67140  

 




