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DETERMINAÇÃO DO CONSUMO HIDRICO DO POMBEIRO 

(Combretum lanceolatum Pohl) 

 

 

RESUMO: O Pantanal tem uma grande diversidade de habitats que incluem pastagens, 

savanas e florestas sob diferentes regimes de inundação. Essas condições contribuem 

diretamente para desenvolvimento do Combretum lanceolatum Pohl que também é 

conhecido como Pombeiro vermelho, tendo nas últimas décadas, considerável avanço nos 

campos do pantanal. Conhecer as características fisiológicas e consumo hídrico de plantas 

contribui para seu manejo. Portanto, este trabalho teve como objetivo determinar o 

consumo hídrico do Combretum lanceolatum Pohl (pombeiro), empregando o método do 

lisímetro de lençol freático constante. Para isso foram construídos seis lisímetros com 

tubos de polímero.  Coletou-se os dados macrometeorológicos: temperaturas máximas e 

mínimas, velocidade do vento, precipitação pluvial, insolação e evaporação, diariamente 

no período de 01/09/2012 a 31/12/2015 nos horários padronizados: 12h, 18h, 24h. As 

taxas evapotranspiradas estiveram mais correlacionadas com o índice de área foliar, do 

que como a evapotranspiração de referência. 

Palavras-Chave: Micrometeorologia, Evapotranspiração e Lisimetria. 
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DETERMINATION OF THE HYDRICAL CONSUMPTION OF THE 

POMBEIRO (Combretum lanceolatum Pohl) 

 

ABSTRACT: The Pantanal has a great diversity of habitats that include pastures, 

savannahs and forests under different flood regimes. These conditions directly contribute 

to the development of the Combretum lanceolatum Pohl, which is also known as the Red 

Pombeiro, having in recent decades considerable progress in the fields of the wetland. 

Knowing the physiological characteristics, water consumption of plants contributes to 

management. Therefore, the objective of this work was to determine the water 

consumption of Combretum lanceolatum Pohl (pombeiro), using the constant water table 

lysimeter method. For this, six lysimeters were constructed with polymer tubes. 

Macrometeorological data were collected: maximum and minimum temperatures, wind 

speed, rainfall, solar radiation and evaporation, daily from 09/01/2012 to 12/31/2015 at 

standard time: 12 pm, 18 pm, 24 pm. The evapotranspiration rates were more correlated 

with leaf area index than with reference evapotranspiration. 

 

Keywords: Micrometeorology, Evapotranspiration and Lisimetry. 
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1. INTRODUÇÃO 

A água é considerada o solvente universal vez que a maioria das reações químicas 

que possibilitam a vida ocorre em meio aquoso. A falta ou excesso de água atinge 

sobremaneira os organismos vivos e, principalmente, as plantas. O ritmo de 

desenvolvimento dos vegetais está intimamente relacionado com a disponibilidade de 

água, razão pela qual manejar este recurso de forma eficiente tem sido uma tarefa debatida 

por diversas áreas do conhecimento.  

 O fluxo de água nos ambientes florestais, seja ele em ambientes naturais ou em 

plantações controladas pela atividade humana, depende do regime de precipitações da 

região, da espécie de planta, da interceptação da água pelo dossel, do escoamento 

superficial e em profundidade e pela evapotranspiração. A maioria destes processos são 

diretamente influenciados pelo tipo de solo, pela fisiologia típica do vegetal e pela 

estrutura e arquitetura do dossel (ALMEIDA e SOARES, 2003).  

 Evapotranspiração foi um termo usado pela primeira vez por Thornthwaite em 

1940 para expressar simultaneamente os processos de evaporação da água e transpiração 

pelos vegetais. A evapotranspiração depende principalmente da radiação solar disponível, 

variável relacionada com a latitude mas também modificada, em um sistema florestal, 

pelas próprias árvores (RIGHI et al., 2007). O ritmo dos processos de evaporação e 

transpiração determinam o suprimento de água disponível para a planta e são afetados 

pela disponibilidade de energia resultante das interações com a atmosfera terrestre e com 

as variáveis meteorológicas que influenciam nos processos de dissipação de energia e 

manutenção do metabolismo necessário ao crescimento e desenvolvimento do vegetal 

(PEREIRA et al., 1997). 

 Aferir a quantidade de água necessária para uma cultura é um dos principais 

parâmetros para dimensionar o sistema de irrigação e otimizar o uso dos recursos hídricos, 

cada vez mais escassos. Esta calibração é feita a partir da análise da evapotranspiração e 

precipitação que são os principais componentes para quantificar a demanda hídrica 

(BERNARDO, 1995). 

 O uso planejado da água evita desperdícios que não se traduzem em ganhos de 

biomassa além de colaborar para a preservação dos estoques aquíferos. 

 Fatores climáticos podem interferir diretamente na taxa de evapotranspiração tais 

como a temperatura, a umidade relativa do ar, a pressão de vapor, a radiação solar, 
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velocidade do vento e incidência de chuvas. Características da planta também podem 

afetar esta medida, entre elas: a área e arquitetura foliar, estágio de desenvolvimento e 

resistência do dossel. Estas características entram na composição da equação do 

coeficiente de cultura (Kc). 

  Segundo Amatya et al. (1992), a radiação é o elemento climático que exerce maior 

influência na evapotranspiração. Pereira et al. (1997) esclarece que a evapotranspiração 

depende da quantidade de energia e do suprimento de água disponível. A radiação 

disponível depende da latitude, do relevo e da época do ano. Deve-se ressalvar, entretanto, 

que nem toda radiação pode ser convertida em energia disponível para a 

evapotranspiração. Isso porque parte da radiação aquece a atmosfera e outra parte, o solo. 

 A ausência de dados de radiação solar pode ser estimada a partir da diferença entre 

as temperaturas mínimas e máximas (ALLEN et al. 1998). A amplitude da temperatura 

está relacionada com a nebulosidade ou seja, com a quantidade de nuvens no local. Este 

dado climático interfere na incidência de radiação. Muitas nuvens, significa pouca 

incidência de radiação e, consequentemente temperatura máxima menor e temperatura 

mínima mais baixa. 

 O vento exerce influência principalmente através da advecção, ou seja, pela troca 

de calor entre áreas vizinhas. Quando a cultura está em uma área úmida margeada por 

áreas secas, o que pode ocorrer, por exemplo, com a utilização de sistemas de irrigação, 

a advecção aumenta sua influência na evapotranspiração e consequentemente reduz a 

influência da radiação. 

 A temperatura é facilmente mensurada em qualquer estação climática, sendo, 

portanto, um dado de fácil aquisição, além de fornecer uma precisa estimativa da 

quantidade de energia disponível. Mais radiação, significa temperatura mais elevadas e 

maiores indicies de evapotranspiração. 

 A energia solar exerce ainda influência na umidade relativa do ar, outro fator que 

atua na evapotranspiração. Em regiões secas e quentes, o vegetal tende a consumir mais 

água devido à maior quantidade de energia, o que aumenta o poder evaporante da 

atmosfera. Em regiões tropicais, apesar das elevadas temperaturas, a umidade do ar é alta, 

reduzindo a evapotranspiração já que a umidade do ar está normalmente próxima da 

saturação. 

 

 



3 
 

 

1.1 PROBLEMÁTICA 

 

Em que pese o Combretum lanceolatum Pohl (Pombeiro) não ser uma planta de 

cultura, há interesse científico em quantificar o consumo hídrico desta espécie de 

notável incidência na região do Pantanal e perfeitamente adaptada às intempéries 

típicas da região. Além disso, o aprimoramento da técnica serve para melhorar os 

estudos de plantas nativas bem como produz conhecimento científico que pode ser 

aplicado nas culturas vegetais destinadas à exploração econômica. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Pouco se conhece sobre o comportamento do Combretum lanceolatum Pohl na 

região do pantanal. Sendo este um vegetal cada vez mais presente no bioma, são 

necessários estudos mais aprofundados sobre sua fisiologia, características e 

potenciais de uso. 

O trabalho visa aprimorar a técnica de uso de lisímetros como também trazer para 

o debate científico esta espécie vegetal utilizada com alimento por várias espécies de 

aves e insetos e cuja presença em áreas de pastagens, tem melhorado a diversidade de 

animais. 

 

1.3 OBJETIVO 

  

Determinar o consumo hídrico do Combretum lanceolatum Pohl (Pombeiro) por 

meio de lisímetros de lençol freático constante. 

1.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar a Área Foliar; 

Estimar a Evapotranspiração de Referência;  

Correlacionar o Consumo hídrico do Pombeiro com a Área Foliar e a 

Evapotranspiração de Referência e 

Relacionar o fenômeno da evapotranspiração com a radiação, temperatura, e umidade 

do ar. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. EVAPOTRANSPIRAÇÃO 

  

A forte pressão econômica pela redução de custos e a necessidade de utilizar os 

recursos naturais de forma sustentável aumentam as necessidades de planejar 

detalhadamente a implantação de qualquer cultura, o que passa pelo estudo da 

evapotranspiração a fim de adequar o consumo hídrico. Mensurar este fenômeno, 

influenciará na definição de estratégias regionais de utilização da água (ASSAD e 

PINTO, 2008).   

 Atualmente há uma crescente demanda pelo uso da água, reduzindo a oferta deste 

recurso e potencializando conflitos pelo direito de uso. Aprimorar as técnicas de 

mensuração da evapotranspiração é fundamental para o manejo de qualquer projeto de 

irrigação, vez que a partir do conhecimento do consumo hídrico do vegetal, pode-se 

manter o desenvolvimento e a consequente produtividade em condições ideais (PEREIRA 

et al., 1997). 

 Evapotranspiração de referência (ETo) é o processo de perda de água para a 

atmosfera de uma superfície padronizada com grama de oito a quinze centímetros de 

altura, capaz de sombrear totalmente o solo e sem restrição de umidade (BORGES e 

MEDIONDO, 2007). 

 A ETo pode ser medida diretamente ou por meio de estimativa a partir de dados 

meteorológicos como por exemplo através do tanque classe A ou o método de Penman 

Monteith. 

 

2.2. LISÍMETROS 

 

Para Aboukhaled et al. (1982), os lisímetros são “grandes containers preenchidos 

com solo (ou incluso um bloco de solo) localizado no campo, para representar o ambiente 

local, com superfície vegetada ou em solo nu, para determinação da evapotranspiração de 

uma cultura em crescimento, ou de uma cobertura vegetal de referência ou ainda da 

evaporação a partir de um solo não vegetado”. 

Estes aparatos, também conhecidos como “evapotranspirômetros de solo”, são 

utilizados há mais de seis décadas para medir o volume de água consumido pela planta 

através do sistema solo-planta-atmosfera. Há três tipos de lisímetros: os de pesagem, de 
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lençol freático constante e os lisímetros de drenagem (SEIXAS, 2009). Apesar da 

dificuldade em automatizar as medidas, os lisímetros de lençol freático constante são 

muito utilizados pela simplicidade na construção, precisão e baixo custo.  

 

2.2.1 Lisímetros de Lençol freático constante 

No atual experimento, optou-se por utilizar o lisímetro de lençol freático 

constante. Os aparatos foram construídos a partir de um vaso de polímero ligado à uma 

rede de tubos de PVC os quais são tamponados por um sistema de boia hídrica. O volume 

de entrada no sistema é medido por hidrômetros tais como os utilizados em residências. 

Os lisímetros de lençol freático possuem larga aplicação para determinar a 

evapotranspiração máxima de cultura (ETM). Neste equipamento, o lençol freático é 

mantido em um nível constante e ao ocorrer a evapotranspiração, há deslocamento da 

água por capilaridade até o sistema radicular, ocasião em que o reservatório retroalimenta 

o lisímetro. O decréscimo de água é compensado, sendo o volume medido através de um 

hidrômetro. O método é considerado preciso, mas não permite a automatização das 

leituras. 

Neste aparelho, o nível de água é mantido a uma profundidade constante, sendo 

que o rebaixamento do nível causado pela absorção da zona radicular é proporcional à 

transpiração e automaticamente compensado pelo mecanismo de retroalimentação do 

sistema. Nesta técnica, negligencia-se a evaporação do solo, normalmente coberto por 

lona ou palhada, para apurar a transpiração máxima da planta (TM). 

 

2.3. MÉTODO AERODINÂMICO 

  

No dimensionamento de qualquer cultura, um dos aspectos principais é conhecer 

a demanda hídrica, ou seja, a evapotranspiração da cultura. A evapotranspiração da 

cultura (ETc) mede dois processos distintos que é a evaporação de água no solo e a 

transpiração de água pela planta. Há equipamentos específicos para medir a 

evapotranspiração, mas em função dos altos custos, normalmente se mede através de 

pesquisas em que se relacionam a evapotranspiração de referência (ETo) e o coeficiente 

de cultura (Kc). 
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 Uma das formas de se calcular a evapotranspiração de referência é o método de 

Penman-Monteith, padrão da FAO (Food and Agriculture Organization of the United 

Nation – Organização da Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação). Neste 

método, usa-se como referência um gramado com 12 cm de altura, normalmente grama 

batatais (Paspalum notatum L.) e sem limitações hídricas. A medição da ETo é feita em 

mm/dia. 

O método de Penman Monteith (MONTEITH, 1965) além de ser indicado como 

modelo padrão pela FAO, é também o mais usual para determinar a ETo, inicialmente 

chamada de evapotranspiração potencial (ETp). Neste método, faz se necessária a coleta 

dos seguintes dados, que são obtidos nas estações agrometeorológicas: 

1. Temperatura máxima em ºC 

2. Temperatura mínima em ºC 

3. Velocidade do vento a 2m de altura em m/s 

4. Umidade relativa do ar máxima (%) 

5. Umidade relativa do ar mínima (%) 

6. Latitude em graus. Para latitude norte: positivo. Para latitude sul: negativo. 

7. Altitude z em metros 

A Evapotranspiração de Referência foi obtida por meio da equação 01. 

 

𝐸𝑇0 =
0,408. ∆. (𝑅𝑛 − 𝐺) +

𝛾. 900. 𝑈2. (𝑒𝑠 − 𝑒𝑎)
𝑇 + 273

(∆ + 𝛾. (1 + 0,34. 𝑈2)
                                                 (01) 

Onde: 

 

𝐸𝑇0= evapotranspiração de referência (mm/dia) 

𝛾 = constante psicrométrica (kPa/ºC) 

∆ = derivada da função de saturação de vapor de água (kPa/ºC) 

𝑅𝑛= radiação útil recebida pela cultura de referência (MJ/m2 xdia) 

𝐺 = fluxo de calor recebido pelo solo (MJ/m2 x dia) 

𝑈2= velocidade do vento a 2m de altura (m/s) 

𝑇 = temperatura média do ar no mês (º C) 

𝑒𝑠= tensão de saturação de vapor de água (kPa) 

𝑒𝑎= tensão de vapor da água atual (kPa) 
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𝑒𝑠 − 𝑒𝑎= déficit de vapor de pressão de saturação (kPa) 

Peres (1994) afirma que Penman desenvolveu sua equação considerando a 

velocidade do vento, relacionando-a a superfície de água livre, a partir de duas regras: 

1)  que as fontes e sumidouros de calor sensível ocorrem em um mesmo plano, por 

exemplo, a  lâmina de uma folha; 2) que a  pressão de  vapor da superfície evaporante, 

seja igual à pressão de vapor de saturação da água à temperatura da superfície. Penman 

não considerou elementos importantes na sua equação original, razão pela qual a 

equação, combinada com o termo aerodinâmico e resistência da superfície de um 

dossel vegetal, passou a ser chamada de equação de Penman-Monteith. 

 

2.4. EQUAÇÃO DE THORNTHWAITE 

 

Foi desenvolvida em 1948 por C. W. Thornthwaite que ao realizar estudos nas 

áreas secas do Estados Unidos, criou um método para o cálculo da evapotranspiração de 

referência (ETo) a partir da temperatura média do ar e do fotoperíodo, mês a mês, Varejão 

(2006). A evapotranspiração de Thornthwaite foi obtida por meio da equação 02.  

𝐸𝑇0𝐽 = 𝐶𝐽𝐸𝐽                                                                                                                   (02) 

 

Onde: EJ- Designa a evapotranspiração potencial não ajustada (ao fotoperíodo e ao 

número de dias do mês). De fato, EJ representa a evapotranspiração estimada para um 

dia-padrão, com fotoperíodo de 12 horas e é expressa em mm dia-1. 

CJ- é um fator de correção que leva em conta o fotoperíodo médio e o número de dias 

do mês em questão. 

 Para Thornthwaite, a Evapotranspiração Potencial significava a perda máxima 

de água em uma superfície de solo totalmente coberta, bem umedecida, com vegetação 

em desenvolvimento ativo e grande o suficiente para minimizar a transferência de 

energia por advecção. 

 O termo Evapotranspiração Potencial foi bastante utilizado até que surgiu a 

necessidade de um conceito mais abrangente e genérico que pudesse ser aplicado nas 

diferentes espécies de culturas, sendo portanto substituído por Evapotranspiração de 

Referência, assim definido no Boletim 24 da FAO como: “taxa de evapotranspiração para 

uma extensa superfície, com cobertura gramada de altura uniforme, entre 8 e 15cm, em 
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crescimento ativo, com o solo completamente sombreado e sem déficit de água para 

grama de referência rebaixada através de cortes” (AL-GHOBARI, 2000). 

 

2.5. TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA DO AR 

 

Em meteorologia, convencionou-se que a temperatura do ar à superfície ou a 

temperatura do ar à sombra, como conceitos equivalentes, devem ser medidas há uma 

distância entre 1,25 e 2,0 metros de altura do solo, em horários padronizados que variam 

de acordo com cada região. O termômetro fica abrigado na caixa de instrumentos que é 

composta por duas caixas de madeira, sendo que a posterior possui as caixas laterais feitas 

com venezianas e situadas na direção norte-sul, a fim de evitar a incidência solar quando 

ocorre as leituras. No seu interior, ficam os termômetros de máxima e de mínima, o 

psicrômetro, o termohigrógrafo e um evaporímetro. 

A padronização da coleta dos dados de temperatura, permite a comparação com 

dados de outras regiões. Ocorre, entretanto, que a temperatura mensurada no interior do 

abrigo não é exatamente a mesma suportada pelas plantas fixadas nos lisímetros.  

No lapso temporal de 24 horas, é comum usar-se conceitos como temperatura 

máxima e temperatura mínima. Já em períodos maiores como semanas ou meses, 

costuma-se usar expressões como temperatura máxima média ou temperatura mínima 

média. A diferença entre as temperaturas extremas, chama-se amplitude térmica. 

A temperatura influencia diretamente o crescimento das plantas vez que à medida 

em que se afasta da temperatura ótima para espécie, pode reduzir o alongamento vegetal.   

    Em determinadas circunstâncias, se atingido limites críticos de temperatura 

mínima ou máximo, pode haver inclusive estagnação no crescimento. A floração e 

frutificação também são influenciadas pela temperatura já que algumas plantas precisam 

de determinados lapsos de exposição à certas temperaturas para se reproduzirem 

(termoperíodo). 

Em plantas de cultivo, aumentar os limiares de tolerância à temperatura tem sido 

objeto de diversos experimentos com o objetivo de adaptar o vegetal ao comportamento 

térmico do local do cultivo (aclimatação). 

O ar é composto de uma mistura de gases e vapor de água que pode variar de zero 

a 4% do volume do ar. A quantidade de vapor de água está diretamente relacionada com 

a evapotranspiração e, portanto, com o próprio desenvolvimento das plantas. 
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O vapor de água chega até a atmosfera por meio da evaporação de água do solo e 

das superfícies líquidas como rios, mares e outros reservatórios, além da transpiração que 

é o processo fisiológico através do qual os animais e as plantas perdem água para a 

atmosfera, principalmente através dos estômatos das folhas, no caso dos vegetais. Por sua 

vez, a atmosfera devolve a água ao solo através da precipitação ou através da condensação 

da água no próprio solo ou na superfície das plantas (orvalho). 

Para mensurar a quantidade de vapor de água na atmosfera, usa-se o conceito de 

umidade do ar que depende não apenas da temperatura, mas também do suprimento de 

água disponível em determinado ecossistema. 

A umidade absoluta é a relação entre a massa de vapor de água e a unidade 

volumétrica de ar, sendo expressa em g/m3. O ar atinge a condição de saturado quando 

possuir a quantidade máxima de vapor de água que pode conter. Ou seja, um acréscimo 

nestas circunstâncias, resultará em condensação. A umidade absoluta cresce com o 

aumento da temperatura do ar, vez que com a expansão das moléculas dos gases, há mais 

espaço para acomodar o vapor de água. 

A razão percentual entre a quantidade de vapor de água contida no ar e 

concentração máxima de saturação naquelas condições de temperatura e pressão 

atmosférica é o que se chama unidade relativa do ar (%). 

O psicrômetro é um equipamento largamente utilizado para mensurar a unidade 

relativa do ar. É composto de dois termômetros sendo um de bulbo seco e outro de bulbo 

úmido que fica com uma gaze umedecida no entorno. Quanto maior a diferença entre 

estas duas temperaturas, maior a capacidade de evaporação do ar, o que significa que a 

umidade da atmosfera está distante do ponto de saturação. Assim, quando as temperaturas 

dos termômetros se aproximam, há uma umidade relativa alta, o que significa que o teor 

de vapor de água na atmosfera está próximo do valor de saturação (PEREIRA et al., 

2002). 

 

2.6. CHUVAS 

   

No ciclo hidrológico, os reservatórios, plantas e animais perdem água para a 

atmosfera por meio, principalmente, da evapotranspiração. Nas regiões tropicais, a água 

retorna principalmente por meio das chuvas. O regime de chuvas de uma região é tão 

importante que é capaz de determinar a própria caracterização fitogeográfica do local. 
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 Para que a precipitação ocorra, é necessário a aglutinação de partículas de água 

em volta de um núcleo de condensação, normalmente o NaCl, abundante na atmosfera 

vez que sua fonte são os mares que recobrem a maior parte da superfície terrestre. 

 Além disso, é necessário a ocorrência dos seguintes fatores (PEREIRA et al., 

2002): 

a) aumento da pressão de vapor de água; 

b) resfriamento do ar. 

A pressão do vapor de água aumenta com o incremento advindo da evapotranspiração, 

ocasião em que a umidade relativa caminha para o ponto de condensação. O resfriamento 

do ar, porém, é o processo mais efetivo na produção de chuvas vez que com o decréscimo 

da temperatura, há o estreitamento dos espaços entre as moléculas de gases do ar, com a 

consequente perda da capacidade de retenção do vapor de água que se condensa e 

precipita. 

A condensação por si só é insuficiente para a formação de chuvas vez que forma 

gotículas muito pequenas, chamadas de elementos de nuvens. Para que as chuvas 

ocorram, é necessário a sucessão de outro fenômeno, a coalescência, que é a reunião de 

pequenas gotículas em gotas maiores, capazes de precipitar com a atração exercida pela 

gravidade. 

Pereira et al., (2002) afirmam que existem os seguintes tipos de chuvas: 

2.6.1 Chuvas Frontais 

São formadas a partir do encontro de massas de ar com temperaturas diferentes 

(quente/fria). A massa quente e úmida possui densidade menor, subindo e gradativamente 

se resfriando sem troca de calor com o meio (adiabática).  Neste processo ocorre a 

condensação com formação de chuvas moderadas que normalmente não ultrapassam 6 

mm/h. Podem ser breves ou de longa duração. 

2.6.2 Chuvas convectivas 

Chuvas convectivas ou chuvas de verão se formam normalmente no período da tarde 

ou noite. São chuvas intensas, frequentemente com acúmulo maior do que a capacidade 

de absorção do solo, causando as chamadas enxurradas. Tais chuvas possuem 

significativo potencial para danos seja pela erosão ou pela formação de descargas 

elétricas. Sua gênese está relacionada às correntes convectivas (térmicas) que se resfriam 
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quando atingem as camadas mais altas da atmosfera, formando nuvens específicas, com 

grande acúmulo vertical (cumuliformes). 

2.6.3 Chuvas orográficas 

Chuvas orográficas são típicas de regiões montanhosas, onde normalmente há uma 

desproporção no regime de chuvas entre um lado e outro da montanha (sombra de 

chuvas). O relevo força a subida das massas que vão se resfriando até a condensação 

(PEREIRA et al., 2002). 

Para se quantificar o volume de chuvas, se faz uso, normalmente da altura 

pluviométrica, expressa em mm. Para efeito de comparação, um litro de água eleva em 

um milimetro a lâmina de água dispersa por um metro quadrado de área.  

O equipamento mais usual para medir a quantidade de chuvas é o pluviômetro que é 

composto por um reservatório com uma escala milimétrica, onde a água fica armazenada 

até o momento da leitura. Existem ainda os pluviógrafos, equipamentos capazes de 

registrar a quantidade de chuvas e horário de incidência, normalmente em um disco 

chamado pluviograma. 

 

2.7. RADIAÇÃO SOLAR 

 

Radiação é uma forma de energia que se propaga sem necessidade de um meio 

material. Sua natureza ainda é discutida na física moderna, ora se comportando como 

matéria, ora se comportando como energia eletromagnética (VAREJÃO, 2006). 

O efeito da radiação sobre as plantas está relacionado com o comprimento de 

onda. Ondas muito curtas (abaixo de 0,28 m) possuem, normalmente efeito deletério.  A 

fotossíntese apresenta seu melhor desempenho em ondas cujo cumprimento varia de 0,40 

a 0,51 m, que no espectro visível correspondem às cores índigo e azul. Este efeito é 

explicado pela melhor absorção da clorofila e xantofila a radiações compreendidas neste 

intervalo.  

Radiações com comprimento entre 0,51 e 0,61 m exercem pouca ou nenhuma 

influência, o que pode ser explicado pela reflexão dos pigmentos fotossintetizantes à 

cores verde e amarela que estão compreendidas neste intervalo. 

A unidade normalmente utilizada para medir a radiação é o Watt (W). A 

Organização Meteorológica Mundial (OMM) recomenda tanto na medição da emitância 

(fluxo emitido por unidade de área) quanto da irradiância (fluxo incidente por unidade de 
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área) a utilização do Watt por metro quadrado (W.m-2). Emitância e irradiância, 

costumam ser representadas por Me e Ee, respectivamente. Para aferir essas grandezas 

pode-se também utilizar a caloria por centímetro quadrado por minuto (cal cm - 2 min -1). 

O sol é a fonte de energia que sustenta a fotossíntese e fornece a energia necessária 

aos processos de evaporação e transpiração. A energia solar incidente sobre a terra é 

chamada de radiação global e se divide em radiação direta (aquela que emana do disco 

solar) e radiação difusa (resultante da ação de espalhamento da atmosfera que desvia os 

raios antes que atinjam a superfície).  

Por existir uma relação entre a radiação solar e a insolação (brilho solar), que é 

diferente para cada local e para cada época do ano, foram desenvolvidos modelos 

estatísticos para sua estimativa a partir dos dados de insolação. O primeiro modelo de 

estimativa foi publicado por ANGSTRÖN (1924). PRESCOTT (1940) simplificou a 

equação de ANGSTRÖN (1924), de modo que, a partir dos coeficientes linear e angular 

da equação de regressão linear simples entre a razão de insolação e de radiação solar 

global, fosse possível estimar a radiação solar global, tendo como base os dados de 

insolação, sendo o modelo denominado de Angströn-Prescott. (DANTAS et al, 2003) 

A radiação Solar Global foi estimada por meio da equação 03, CAMPELO 

JÚNIOR (1998) 

𝑄𝑔 = 𝑄0(𝑎 + 𝑏)
𝑛

𝑁
                                                                                                                 (03) 

 

Onde: 𝑄𝑔 é a Radiação solar global medida em (𝑊. 𝑚−2); 

           𝑄𝑔 é a Radiação solar no topo da atmosfera (𝑊. 𝑚−2); 

           𝑛 representa as horas de insolação real (ℎ. 𝑑−1);  

           𝑁 é a duração máxima possível do brilho solar (ℎ. 𝑑−1); 

a é o coeficiente que expressa a fração da radiação no topo da atmosfera que atinge 

a Terra em dias totalmente nublados, correspondente à fração difusa, e  

b é o coeficiente complementar que expressa o total de radiação solar global.  

As estimativas de 𝑄𝑔 e de N foram obtidas por meio das equações 04 e 08 (Pereira 

et al., 2002). 

 

𝑄𝑔 = 37,586 𝐷(𝜔𝑠𝑠𝑒𝑛 𝜑 + cos 𝜑 cos 𝛿 𝑠𝑒𝑛𝜔𝑠)                                                                (04) 

𝐷 = 1 + 0,0033 cos (𝐽
2𝜋

365
)                                                                                                  (05) 
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𝜔𝑠 = 𝑐𝑜𝑠−1(−𝑡𝑎𝑛𝜑 − 𝑡𝑎𝑛𝛿)                                                                                                 (06) 

𝛿 = 0,4093𝑠𝑒𝑛 (𝐽
2𝜋

365
− 1,405)                                                                                          (07) 

𝑁 =
24

𝜋
𝜔𝑠                                                                                                                                    (08) 

Onde: 𝐷 é a distância relativa Terra - Sol;  

           𝜔𝑠  o ângulo horário do pôr do Sol (rad); 

           𝜑 a latitude do local (rad);  

           𝛿 a declinação solar (rad) e  

           𝐽 o número do dia do ano. 

Os coeficientes 𝑎 = 0,21 e 𝑏 = 0,44 de Angström-Prescott, foram obtidos das 

estimativas da radiação solar global por meio da equação de Angström-Prescott efetuadas 

por CAMPELO JÚNIOR (1998). 

A estação meteorológica Padre Ricardo Remetter dispõe ainda de um heliógrafo, 

instrumento destinado a medir a o período de brilho solar, ou seja, o intervalo de tempo 

em que o sol permanece visível. Este equipamento é formado por uma esfera de vidro 

transparente acoplada ao um eixo móvel. A luz solar ao incidir sobre o equipamento é 

convergida pela esfera em direção a uma calha, onde fica um heliograma que vai se 

queimando ao logo do tempo de exposição à luz. Quando o sol fica encoberto, a queima 

automaticamente se interrompe. 

 

2.8. VELOCIDADE DO VENTO 

 

A caracterização do vento se dá a partir da observação da direção e velocidade. A 

intensidade dos ventos depende das condições de relevo e da temperatura da superfície. 

A direção costuma ser indicada pelo valor de azimute da dezena de graus, arredondando 

para o número inteiro mais próximo em uma escala de 1 a 36. 

A direção do vento é obtida por aproximação, através de um equipamento 

mecânico de simples construção chamado rosa dos ventos. A direção relatada 

corresponde àquela mais próxima dos pontos cardeais (norte, sul, leste, oeste) ou 

colaterais (nordeste, sudeste, noroeste, sudoeste). É comum usar na notação as seguintes 

abreviações: (N)- norte; (S)- sul; (E)- leste; (W)- oeste; (NE)- nordeste; (SE)- sudeste; 

(SW)- sudoeste e (NW)- noroeste. 



14 
 

 

A velocidade do vento pode ser expressa em metro por segundo (m s-1) ou em 

quilômetro por hora (km h-1). 

Um dos instrumentos utilizados para medir a direção e velocidade do vento é o 

catavento tipo Wild. O instrumento é composto por quatro hastes fixas posicionadas na 

direção dos pontos cardeais e uma haste móvel que indica a direção do vento. Já a 

velocidade é obtida a partir da flexão de uma placa retangular móvel posicionada 

verticalmente e deslocada sob a ação do vento. A deflexão é medida em uma escala de 7 

pinos colocados sobre um arco de metal. 

Anemômetros são instrumentos formados por semi esferas (conchas ou canecas) 

que giram produzindo uma corrente elétrica que um mostrador converte em velocidade, 

com indicação precisa do módulo desta grandeza. O anemógrafo funciona da mesma 

forma, porém indicando também a direção. 

O vento é um dos fatores que influenciam na evapotranspiração, produzindo 

mudanças na temperatura e modificação da camada de ar que circunda as folhas. 

Hargreaves (1994) afirma que os ventos interagem com a temperatura, umidade relativa, 

déficit de pressão de vapor e outros fatores, sendo difícil estimar através de equações. 

 

2.9.  Combretum lanceolatum Pohl (POMBEIRO) 

 

Combretum lanceolatum Pohl é uma angiosperma presente em todo o território 

brasileiro e no Paraguai. Possui distribuição pantropical se adaptando tanto a ambientes 

mais úmidos como ambientes secos. Seu gênero agrupa cerca de duzentas espécies 

(EXELL, 1953).  

A polinização normalmente é do tipo entomofilia, tendo como principais agentes 

polinizadores abelhas e outros insetos. A secreção gelatinosa da planta é consumida por 

trinta e oito (38) espécies de aves do pantanal, sendo os consumidores mais frequentes 

Paroaria capitata e Pitangus sulphuratus (SILVA; RUBIO, 2007)  

Este vegetal se adaptou às peculiares condições do pantanal, conseguindo 

sobreviver tanto em época de seca quanto em época de cheias.  

O pombeiro é um vegetal lenhoso que invadiu o pantanal nas últimas décadas. 

Taxonomicamente pertence à família Combretaceae, sendo também conhecida como 

jamarataia, remela de macaco ou remela de pomba.  Geralmente atinge menos do que dois 

metros, possuindo potencial ornamental.  
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Distribui-se principalmente nas matas das cordilheiras. Pode ser encontrado nas 

margens de rios e áreas brejosas. Suas flores são verde claro e produzem um néctar com 

elevados teores de carboidratos que serve de alimento para aves e insetos. A floração 

ocorre entre os meses de abril e agosto e a frutificação é observada entre os meses de 

agosto a novembro. 

Em áreas de pastagens, a presença do pombeiro melhora a diversidade, atraindo 

outros animais como beija flores, pombos, aracuã do pantanal, periquito, insetos e outros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-  Planta de Pombeiro Vermelho em área do Pantanal. 

 

2.10. ÁREA FOLIAR 

 

As folhas são os principais órgãos onde ocorrem a evapotranspiração. Nelas, 

normalmente na parte inferior, se localizam os estômatos que são estruturas com 

capacidade para regular as perdas hídricas para o ambiente. 

O desenvolvimento da área foliar está relacionado ao próprio desenvolvimento da 

cultura e consequentemente, na sua capacidade de realizar fotossíntese, sintetizar 

biomassa e consumir água. A superfície foliar pode ser medida por métodos destrutivos 

que embora sejam os mais precisos, exigem o sacrifício do espécime. A alternativa são 

os métodos não destrutivos que possibilitam várias medições da mesma planta, evitando 

erros experimentais (POSSE et al., 2009). 
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 A correlação entre área de superfície foliar com a evapotranspiração de referência 

do local em que está a cultura, podem indicar o consumo hídrico do vegetal. 

2.11. PANTANAL  

De acordo com o mapa de biomas do Brasil (IBGE, 2004), o pantanal ocupa uma 

área de 155.355 km2, o que corresponde a 1,76% do território nacional, sendo portanto o 

menor bioma brasileiro em extensão territorial. O pantanal se estende entre os estados do 

Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, onde ocupa uma área territorial de 25% e 7%, 

respectivamente e é considerado a maior extensão úmida contínua do planeta. 

 

Figura 3 – Biomas brasileiros. Fonte: IBGE 

Já foram catalogadas no pantanal 263 espécies de peixes, 41 espécies de anfíbios, 

113 espécies de répteis, 463 espécies de aves e 132 espécies de mamíferos sendo 2 

endêmicas (IBGE, 2004). A diversidade de aves é uma das principais características do 

pantanal que tem no tuiuiú sua ave ícone. Segunda a Empraba, há quase duas mil espécies 

de plantas neste bioma, sendo algumas de uso medicinal. A vegetação se assemelha a um 

mosaico formada por espécies do cerrado, mata atlântica, floresta amazônica e chaco 

paraguaio/boliviano. 

Uma característica deste sistema que afeta a fitogeografia é a alternância entre 

períodos de chuvas que acontecem de outubro a março e períodos de seca com ocorrência 

entre os meses de abril a setembro. Este clima peculiar com invernos secos e verões 

chuvosos foi classificado por Köppen (1948) como “Aw”. letra “A” corresponde à zona 
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climática tropical úmida povoada por vegetação tropical e com temperatura e umidade do 

ar sempre elevadas. A letra “w” significa que na região há precipitação anual média 

variando entre 1.000 e 1.500 milímetros, sendo que no mês seco, a média é inferior a 40 

milímetros. 

O solo é predominantemente arenoso e argiloso, se estendendo em uma planície 

de declividade praticamente nula, cujas altitudes não superam 200 metros.  

As principais atividades econômicas exercidas na área do pantanal são a pecuária, 

a pesca e o turismo. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

3.1- Área de Estudo 

Os lisímetros foram instalados na Fazenda Experimental da Universidade Federal 

de Mato Grosso (UFMT), situada no Município de Santo Antônio do Leverger-MT, 

localizada nas seguintes coordenadas: 15°47’5" S de latitude, longitude 56°04' W. No 

local há também a estação meteorológica Padre Ricardo Remetter, estando o complexo 

há cerca de 140 metros acima do nível do mar. A fazenda situa-se em uma formação 

conhecida como Depressão Cuiabana, apresentando clima do tipo Aw, segundo a 

classificação de Köppen (1948). Possui vegetação típica do Cerrado Brasileiro, solos 

litólicos distróficos, concrecionários (Plintossolos), eventualmente epicascalhentos 

(BRASIL, 1982). A precipitação média anual é de 1320 mm (CASEIRO et al., 1997). O 

local fica há aproximadamente 33 quilômetros da capital Cuiabá-MT. 

 

 

Figura 4 – Desenho esquemático do experimento 

Os dados macrometeorológicos: temperaturas, máximas e mínimas de 

temperatura, velocidade do vento, precipitação pluvial, insolação, evaporação (tanque 

classe A) foram coletados diariamente no período de 01/09/2012 a 31/12/2015 nos 

horários padronizados: 12h, 18h, 24h.  

 Para a construção dos lisímetros foram utilizados toneis de plástico rígido com 

aproximadamente 90 litros de volume. O solo no local do experimento foi cavado com 



19 
 

 

uso de pás e enxadas e em seguida transportado para os tonéis, respeitando o perfil do 

solo. A metade inferior do lisímetro foi preenchida com a camada subsuperficial (abaixo 

35 a 70 cm) e a parte superior foi coberta com a camada superficial.  

 Seis mudas de plantas foram transplantadas para os lisímetros numerado de 1 a 6, 

os quais foram enterrados, tendo a base coberta por lona preta a fim de evitar a evaporação 

do solo. O equipamento foi montado conforme a figura 4. 

 A transpiração máxima do pombeiro pode ser calculada por meio da equação 09. 

𝑇𝑀 =
∆𝐻

𝑛
                                                                                                                                     (09) 

Em que:  

𝑇𝑀 = transpiração máxima da cultura (L dia-1);  

∆𝐻 = diferença entre a leitura final e a leitura inicial do hidrômetro (L);  

𝑛 = número de dias do intervalo de leitura.  

 

Figura 5- Fotografias do experimento mostrando (A) e (B) a disposição das plantas e 

em (C) e (D) a construção dos tanques de abastecimento dos lisímetros. 

A transpiração está intimamente relacionada à área foliar e à quantidade de água 

na folha, o que afeta a fluxo solo-planta-atmosfera (BERGONCI et al., 2000), sendo por 
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isso necessário relacionar os parâmetros de consumo de água com a AF. Este dado pode 

ser obtido por métodos destrutivos ou não destrutivos.  

Os métodos não destrutivos mais comuns são:  utilização da relação entre as 

medidas lineares da folha e sua área; método de contagem de quadrados preenchidos pelo 

contorno das folhas; planimetria fotoelétrica; planimetria fotográfica fotoelétrica; 

planimetria com radiação; fotografia hemisférica; método da digitalização da folha 

representativa processada por software, entre outros (MARSHALL, 1968; SEIXAS, 

2009). 

Neste trabalho, optou-se por um método não destrutivo e com medições mensais 

usando-se a técnica de fotografia digital, onde se estima a AF a partir do valor da área 

foliar média (AFm), folha representativa, multiplicado pelo número de folhas de cada 

planta.  

Para se obter a área da folha representativa, as folhas foram colocadas sob papel 

branco, identificadas e fotografadas. As imagens obtidas foram submetidas ao programa 

Software Imagej (SEIXAS, 2009), obtendo-se assim, a área de cada folha (ROJAS, 2003; 

CAMPELO JÚNIOR & SOUZA, 2009). 

Para calcular a área foliar 𝐴𝐹 foi utilizada a equação 10. 

 

𝐴𝐹 = 𝑎𝑓𝑚. 𝑛                                                                                                                                (10) 

 

 

Onde : 

𝑎𝑓𝑚 = Área foliar média 

𝑛 = Número de folhas de cada exemplar 

 

 

3.2. MÉTODOS ESTATÍSTICOS 

 

 A regressão linear múltipla envolve uma única variável dependente e duas ou mais 

variáveis independentes (explanatórias).  A adição de variáveis independentes melhora 

significativamente a capacidade de predição se comparada com a regressão linear 

simples, por exemplo. Com este método, reduz-se o coeficiente do intercepto que, na 

regressão, significa a parte da variável dependente explicada por outras variáveis que não 

foram estimadas no modelo. A conclusão lógica é que se tem um modelo mais preciso e 

mais adequado à realidade. 
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Tabachnick e Fidell (1996) asseveram que a regressão múltipla é definida como 

um conjunto de técnicas estatísticas que possibilita a avaliação do relacionamento de uma 

variável dependente com diversas variáveis independentes. Ou seja, a regressão linear 

múltipla é um método estatístico largamente utilizado para se verificar o comportamento 

de cada variável independente na determinação da variável dependente. Estando as 

variáveis relacionadas, deve se observar o coeficiente de determinação (R2) que vai 

indicar a porcentagem com que as variáveis independentes podem determinar a variável 

dependente.  

A equação obtida na regressão linear múltipla foi submetida ao teste F através do 

programa SPSS Statistics V 21.0. 

  Para confirmar a adequabilidade do modelo, foi verificado o coeficiente de 

determinação (R2), obtido a partir da razão entre a variação explicada pela variação total.  

 Por fim, os dados de saída da análise estatística, indicam ainda os coeficientes que 

preenchem corretamente o modelo, equação 11. 

 

𝑌𝑐 = 𝑎 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + ⋯ + 𝑏𝑘𝑥𝑘                                                                                       (11) 

 

onde: a = intercepto do eixo y; 

          bi = coeficiente angular da i-ésima variável; 

          k = número de variáveis independentes. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

A evapotranspiração de um vegetal depende simultaneamente de fatores ligados 

às características da própria planta e fatores climáticos. Entre os fatores climáticos está a 

radiação solar, responsável pelo fornecimento de energia para que o processo ocorra, a 

temperatura e umidade relativa do ar que juntas determinam o déficit de pressão de vapor 

próximo à superfície evaporante e a velocidade do vento, responsável pela troca da 

camada de ar junto à superfície evaporante em estudo. Outro parâmetro importante é o 

índice de área foliar (IAF) é definido como a razão entre a área total de folha do dossel e 

a superfície no terreno coberta por estas folhas. É um dos componentes principais dos 

ciclos bioquímicos de um ecossistema pois pode determinar o microclima abaixo e acima 

do dossel das árvores (LIMA, 2015). 

A determinação da a área foliar da espécie estudada foi realizada a partir da 

utilização do Software Imagej conforme figura 6. 

 

 
 

Figura 6-  Determinação da área foliar através do Imagej. 

 

 

O valor da área foliar média foi determinado por meio do cálculo através do Imagej, 

da área de treze folhas de tamanho médio retirados dos seis exemplares.  
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Tabela 1. Valores médios de área foliar das treze folhas 

utilizadas como parâmetro. 

Folha Área ( m²) 

1 0,0080707 

2 0,0050055 

3 0,0052189 

4 0,0058120 

5 0,0052450 

6 0,0059304 

7 0,0043309 

8 0,0057396 

9 0,0075649 

10 0,0059858 

11 0,0039842 

12 0,0033356 

13 0,0051892 

Média 0,005494 

 

A área foliar (AF) foi obtida multiplicando o valor da área foliar média (afm) pelo 

número de folhas de cada exemplar. 

Na tabela 2 estão representadas as áreas foliares encontradas para cada um dos 

exemplares analisados. 

 

Tabela 2. Equações ajustadas para cada exemplar avaliado.  

 

Planta 

Área foliar 

representativa 

(m²) 

Nº de folhas 
Área foliar 

(m²) 

1 0,0055 220 1,2087 

2 0,0055 254 1,3955 

3 0,0055 310 1,7031 

4 0,0055 352 1,9339 

5 0,0055 219 1,2032 

6 0,0055 322 1,7691 

 

Como para os resultados com outras espécies, a estimativa da área foliar é 

comumente empregada em estudos agronômicos e fisiológicos com o intuito de se avaliar 

o crescimento das plantas. Vários métodos têm sido utilizados para a medição da área 

foliar, normalmente com o emprego de medidores eletrônicos e técnicas de planimetria 

(KVET e MARSHALL 1971), os quais apresentam custos elevados e são complexos e de 

difícil acesso. Neste sentido, as equações matemáticas para estimativa da área foliar foram 

desenvolvidas na busca de um método fácil e rápido de execução. 
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Optou-se por medir o consumo médio no período compreendido entre 27/08/12 a 

28/12/12, tendo em vista a maior consistência dos dados. Neste intervalo, a demanda 

hídrica oscilou entre 0,03 L a 13, 96 L.  

A evapotranspiração de referência (Eto) estimada pelo método de Penman 

Monteith para o mesmo período variou entre 1,64 mm a 54,59 mm. Há uma correlação 

linear positiva entre essas grandezas que obedecem à fórmula y = 0,90x + 15,76. Esta 

correlação apresentou R2 = 0,11 o que significa que o modelo é pouco adequado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-  Regressão Linear Múltipla entre Consumo hídrico com a evapotranspiração 

de referência de Penman Monteith. 

A área foliar média apresenta uma relação linear positiva com o consumo hídrico 

medido pelos lisímetros. Neste caso o modelo obtido foi y = 0,099x + 0,573 com R2 = 

0,61 o que significa que o modelo é significativo e que a área foliar determina 

aproximadamente 61% do consumo de água. 
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Figura 8- Regressão linear múltipla entre consumo hídrico e a área foliar média. 

No gráfico abaixo, é possível verificar a relação positiva e proporcional entre estes 

dados, o que se explica pelo fato de que as folhas são os órgãos vegetais que abrigam os 

estômatos, principais estruturas em que ocorrem a transpiração. Em síntese, mais área 

foliar, significam mais estômatos e, por conseguinte, mais capacidade de perder água para 

o ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9- Variação média diária do consumo hídrico e da área foliar do pombeiro.  

 

No próximo gráfico, apresenta-se os resultados obtidos com o experimento. No 

primeiro gráfico, há a transpiração média em litros por dia e também a transpiração média 

em litros por dia pela razão obtida da área foliar. Conforme se verifica, os valores ficaram 

dentro do desvio padrão. A partir do dia 312 há uma inversão na curva ascendente, onde 

a transpiração média passa a apresentar maiores índices, o que significa que a partir deste 
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momento, a transpiração e, consequentemente o consumo hídrico, está condicionada 

principalmente por um fator ambiental e nem tanto pela superfície de área foliar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 

 

 

Figura 10 – Transpiração média por dia e transpiração média por dia por área foliar 

média (A). Variação da radiação solar com a precipitação e evapotranspiração de 

referência de Penman Monteith (B). 

Na mesma figura, item “B”, verifica-se que há uma correlação positiva entre a 

transpiração e a radiação global, que na realidade é a principal fonte de energia que 

movimenta a água no sistema solo-planta-atmosfera. Deflui-se do gráfico que mesmo em 

períodos chuvosos, onde se tem valores menores de radiação globral, a evapotranspiração 

se manteve elevada, o que se explica pelo período do ano, normalmente com elevadas 

temperaturas e também pelo fato de que na técnica que emprega lisímetro de lençol 
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freático constante, a água é um suprimento que está sempre disponível, não tendo o 

vegetal privações, mesmo nos períodos em que não há incidência de chuvas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11- Variação entre a temperatura do ar e a umidade relativa. 

 

Por fim, na figura 11, relaciona-se a umidade relativa com a temperatura média, 

podendo-se notar que há uma correlação positiva entre os dados. A elevação da 

temperatura causa o afastamento das moléculas de ar, aumentando a capacidade de 

acomodar vapor de água e consequentemente elevando a umidade relativa do ar. Além 

deste fenômeno, temperaturas elevadas, significam que há mais energia disponível, 

aumento o fluxo hídrico da evapotranspiração. 

Há um significativo aumento da transpiração com o aumento da temperatura e 

decréscimo da umidade do ar, o que já tinha sido observado nos estudos de Larcher 

(2006). 

Outro fator meteorológico que afeta diretamente a transpiração é a própria 

radiação solar uma vez que ela fornece a energia necessária para o processo ecofisiológico 

(STANGHELLINI, 1993). 

 

 

 



28 
 

 

5. CONCLUSÃO 
 

 O consumo hídrico (variável dependente) foi submetido à regressão múltipla 

tendo como variáveis independentes PM e AF, sendo que o teste F de significância global 

apresentou valor P = 0,00098, o que significa que há evidências estatísticas de que pelo 

menos uma dessas variáveis explica o consumo de água do pombeiro. 

 O teste de significância individual apresentou valor P = 0,408 para PM (mm) e 

valor P = 0,00059 para AF, indicando que a área foliar é a principal variável relacionada 

com o consumo. 

 O R-quadrado obtido foi 0,628, o que permite concluir que AF e PM explicam 

62,8% do consumo hídrico do pombeiro. 

 A equação obtida foi:  Y = -1,538 - 0,063.PM(mm) + 6,862.AF_Méd(m2). 

 O modelo obtido é adequado para prever o consumo hídrico do pombeiro. 
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