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APLICAÇÕES:
Cronograma de irrigação, monitoramento de stress da
planta, eficiência no uso de água, proteção da cultura

OUTROS TIPOS DE MEDIÇÕES DO MARK:
Umidade relativa (UR)
Temperatura do ar (T)
Demanda hídrica Precipitação (P)
Molhamento foliar (MF)
Índice de Vegetação com Diferença Normalizada (NDVI)
Estresse por calor

O que é?
A evapotranspiração (ET) é a medida da
quantidade de água que uma planta perde
por dia. É a perda combinada de água dos
processos de evaporação (o movimento da
água de superfícies ou corpos d’água para
o ar) e da transpiração (a perda de vapor de
água por meio dos estômatos das plantas para
a atmosfera). Como o total real de perda de
água por transpiração depende da espécie
de planta e de seu estágio de crescimento,
uma medida de campo mais precisa, que leva
em consideração a cobertura do dossel, é a
evapotranspiração de dossel (ETc).

Por que medimos?
A tendência de irrigar um campo em excesso
é muito comum, pois o risco de falta de água
é muito grande. No entanto, o excesso de
irrigação tem muitos riscos associados, como
inoculação de doenças, lixiviação de nutrientes
e erosão do solo. Além disso, a utilização
eficiente da água (WUE) na agricultura é
um conceito cada vez mais importante, pois
as secas, o aumento do CO2 na atmosfera e
plantações mais densas exigem um maior
consumo de água e geram uma redução dos
recursos hídricos. Monitorando a ETd de um
campo, podemos calcular adequadamente
os insumos de irrigação com base em nossos
planos de gerenciamento; por exemplo, repor
apenas a água que foi perdida desde a última
irrigação ou adicionar apenas o que a planta
necessita em determinado momento. Esta
é a abordagem mais prática, econômica e
sustentável para gerenciamento de irrigação,
crucial para aqueles que precisam cumprir com
as regulamentações de irrigação, como as da
Lei de Gerenciamento de Solo Sustentável da
Califórnia (Sustainable Ground Management
Act - SGMA). Consulte a tabela com métodos
de gerenciamento de irrigação no apêndice.
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Como medimos?
Determinar quanta água um campo específico vem perdendo em tempo real é um processo de
três etapas, baseado em uma série de condições ambientais e da planta, monitoradas pela Arable:

CONDIÇÕES AMBIENTAIS
•
•
•
•
•
•
•

Temperatura do ar e do dossel (T)
Umidade relativa (UR)
Pressão de vapor saturado (esat)
Pressão real de vapor (ea)
Déficit de pressão de vapor (esat - ea)
Radiação líquida (Rn)
Precipitação (P)

Primeiro, calculamos a
evapotranspiração real
(ETr), que é semelhante
à evapotranspiração de
referência (ETo) ou a
evapotranspiração hipotética
sob uma superfície de grama
como referência. Utilizamos o
modelo exclusivo de machine
learning (ML) da Arable
para prever esse valor de
ETr, que utiliza as variáveis 
ambientais listadas acima. As
variáveis deste modelo de ML
são semelhantes às exigidas
para modelos físicos, como
o método FAO PenmanMonteith, mas nós alcançamos
mais precisão usando o modelo
de ML, que consegue corrigir
erros e identificar padrões,
ao contrário dos modelos
físicos. Como alternativa,
quando o modelo de ML não
se aplica (apenas sob raras
circunstâncias), utilizamos

CONDIÇÕES DA PLANTA
• Índice de Vegetação com Diferença
Normalizada (NDVI)
• Coeficientes de cultura (KcNDVI)

o método Penman-Monteith
(FAO) com a abordagem
de radiação líquida Dong
et al. O ETr é uma taxa base
de evapotranspiração (não
específica das espécies) baseada
nas condições climáticas reais
do seu campo em uma área
homogênea. Ter os dados
meteorológicos do campo é
fundamental para calcular um
valor de ETr preciso, pois esta
métrica quantifica o poder
de evaporação da atmosfera.
Mas seu uso para a irrigação é
arriscado, pois ela pode mudar
com base nas características
e na fisiologia da cultura.
Para contornar isso, medimos
o índice de vegetação por
diferença normalizada
(NDVI), que quantifica a saúde
e o estágio de crescimento
da cultura para calcular o
coeficiente da cultura (KcNDVI)
usando o método de regressão

linear desenvolvido por
Kamble et al. (2013).
O NDVI é uma métrica da
“tonalidade do verde” de
uma planta, baseada na
refletância da luz pelo dossel.
O Kc depende da espécie e
das mudanças ao longo da
temporada de crescimento.
Usando as medições diárias de
NDVI da Arable, calculamos
um Kc dinâmico.
KcNDVI = 1,457 x NDVI - 0,1725

Por fim, multiplicamos o ETr
do seu campo pelo Kc de suas
plantas para obter um valor de
ETd exclusivo para suas plantas
em seu campo. Você pode
utilizar este valor para elaborar
um plano de irrigação preciso.
ETd = ETr x KcNDVI
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COMO A ETD DA ARABLE SE
COMPARA A OUTROS MÉTODOS DE
GESTÃO DE IRRIGAÇÃO?
Como todo produtor sabe,
existem várias formas
diferentes de abordar a
gestão da irrigação. A
metodologia da Arable é
exclusiva por dois motivos.
Primeiro, como dito acima,
a Arable utiliza o NDVI
dinâmico para calcular o
KcNDVI. Assim, você não
fica refém de tabelas de
KcNDVI predefinidas. Em
seguida, ela calcula um ETr
hiperlocal com base nas

condições meteorológicas
em torno do Mark em seu
campo, em vez de usar
uma estação meteorológica
remota. Isso gera um valor
de evapotranspiração
mais preciso, altamente
representativo das
condições em sua área
de gestão. Consulte o
apêndice e veja uma
comparação completa entre
diferentes metodologias de
gerenciamento de irrigação.
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Como são os dados?
ETd DIÁRIO (EM POLEGADAS)

Você pode escolher as unidades de apresentação da ETd em seu painel (mm ou pol de vapor de água/dia).
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ETd diário de uma fazenda na Austrália, em junho de 2020.

Como podemos utilizá-los?
Ao usar a ETd, o Arable Mark pode ajudar você a determinar o primeiro passo
no planejamento da irrigação: a demanda hídrica (CWD). Também conhecida
como quantidade de água para irrigação. Saber exatamente a demanda de água
da sua plantação incrementará sua WUE de irrigação e o ajudará a tomar decisões
de gerenciamento baseadas em evidências, calculando suas
necessidades reais de forma precisa. Outras questões sobre o
seu sistema de irrigação, como tipo de solo, tamanho do campo,
vazão do sistema de irrigação e eficiência do sistema, irão ditar o cronograma exato
e a quantidade de água aplicada. Ao começar com a CWD, você pode ter certeza de
que não está superestimando ou subestimando a quantidade de água necessária para
manter suas plantas saudáveis.

CWD = P - ETd
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Exemplo de casos de uso
VISÃO GERAL DA IRRIGAÇÃO

11 JUHNO 2020

17 JUHNO 2020

< >

TER
16

QUA
17

INSIGHTS
SEMANAIS

TIPO

QUI
11

SEX
12

SÁB
13

DOM
14

SEG
15

ETd

0,5mm

0,8mm

0,8mm

0,5mm

0,5mm

1,0mm

0,8mm

4,9mm
TOTAL

PRECIPITAÇÃO

4,8mm

2,8mm

0mm

0,3mm

0mm

0mm

4,5mm

12,4mm
TOTAL

Disponível na exportação de dados da Arable, a CWD é calculada subtraindo a quantidade de água
perdida para Etr da quantidade de água adquirida pela precipitação (P). No exemplo mostrado acima,
um Mark na Austrália relatou um total de 12,4mm de chuva na semana passada. O mesmo Mark
relatou uma ETd de 4,9mm. Como a precipitação - a entrada - excede a quantidade de água perdida na
evapotranspiração, sabemos que a irrigação não é necessária neste momento.

VISÃO GERAL DA IRRIGAÇÃO

11 JUHNO 2020

17 JUHNO 2020

< >

TER
16

QUA
17

INSIGHTS
SEMANAIS

TIPO

QUI
11

SEX
12

SÁB
13

DOM
14

SEG
15

ETd

2,3mm

2,0mm

2,5mm

3,0mm

2,8mm

3,6mm

1,0mm

17,2mm
TOTAL

PRECIPITAÇÃO

0,3mm

4,3mm

0,3mm

0,5mm

0,5mm

0,5mm

1,3mm

7,7mm
TOTAL

Por outro lado, um campo na Califórnia relatou precipitação de 7,7mm e uma ETd de 17,2mm para a
mesma semana. Há um déficit hídrico de -9,5mm (CWD = 7,7mm P - 17.2mm ETd), o que significa que
o campo precisa de 9.5 milímetros-acre de água para repor as perdas desta semana. Neste ponto, você
já tem uma quantidade exata da água que precisa ser reposta no campo.

Colocando em prática
Seus próximos passos para programar a irrigação podem ser o cálculo das ineficiências do sistema
e a definição do cronograma. Estes fatores são baseados em sua configuração específica, como seu
sistema de irrigação, número de linhas por fileira e vazão. Equipado com um conjunto robusto de
dados climáticos e de plantas no campo, você pode criar um cronograma baseado em evidências que
ajudará a definir e atingir as metas em cada estágio da temporada de cultivo.
CITAÇÕES
Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., & Smith, M. (2004). Crop evapotranspiration: Guidelines for computing crop water requirements. Rome: FAO.
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Dong, A. & Grattan, Steve & Carroll, J. & Prashar, C.. (1992). Estimation of Daytime Net Radiation Over Well-Watered Grass. Journal of Irrigation and Drainage Engineering-asce - J IRRIG DRAIN ENG-ASCE. 118. 10.1061/
(ASCE)0733-9437(1992)118:3(466).
FAO. (2019). FAO Tomato Crop Description and Climate. Retrieved from http://www.fao.org/land-water/databases-and-software/crop-information/tomato/en/
Kamble, B., Kilic, A., and Hubbard, K. Estimating Crop Coefficients Using Remote Sensing-Based Vegetation Index. Remote Sens. 2013, 5(4), 1588-1602; https://doi.org/10.3390/rs5041588
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Apêndice
A. Compare o Arable Mark com outros métodos de gestão de irrigação

ARABLE
MARK

ESTAÇÕES
METEOROLÓGICAS

CIMIS*

RENOVAÇÃO
DE
SUPERFÍCIE

SENSORES DE
UMIDADE DO
SOLO

SENSORES
DE FLUXO DE
SEIVA

IMAGENS
AÉREAS

CÂMARAS DE
PRESSÃO

VISITA AO
CAMPO

COMO FUNCIONA

Modelo
exclusivo de
ML para prever
o valor de ETr,
alcançando
maior precisão
que o método
PenmanMonteith. A
ET de dossel
(ETd) é o
produto da ETr
e do KcNDVI
dinâmico

Método de
equilíbrio
energético
com algumas
suposições

Método de
equilíbrio
energético
com alguns
pressupostos,
a certa
distância

Método de
equilíbrio
energético
com mais
pressupostos

Mede a perda
de água
gerada pela
alteração do
balanço hídrico
do solo

Mede a
velocidade de
movimentação
da água dentro
de uma planta
lenhosa

Snapshot do
coeficiente
de cultura
e estresse
hídrico

Equilíbrio
integrado de
água no solo
determinado
a partir de
medição da
planta

Tocando a
planta e o solo

OBSTÁCULOS AO USO
QUANTITATIVO

Condicionado
aos detalhes
de arquitetura
do dossel, pois
afeta o Kc e
a cobertura
vegetal

Condicionado
a pressupostos
sobre Kc e
proximidade

Condicionado
a pressupostos
sobre Kc e
proximidade

Condicionado
a pressupostos
baseados em
equilíbrio
energético
e cobertura
vegetal

Condicionado
a variabilidade
espacial e
inserção na
área de raíz

Condicionado
a suposições
sobre área de
albuno na área
foliar

Condicionado
a pressupostos
sobre o
equilíbrio
energético

Condicionado
a pressupostos
sobre retenção
de água pelo
solo

Não
quantitativo

MEDE O ESTADO DA PLANTA
+ ÁGUA?

Sim; várias
medições de
estresse

Não

Não

Sim; ET em
relação ao ET
potencial

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

MÃO DE OBRA NECESSÁRIA

Automático

Automático

Automático

Automático

Manual ou
automático

Automático

Automático

Manual

Manual

FREQUÊNCIA DE DADOS

Diários ou por
hora

Diários ou por
hora

Diários ou por
hora

Diários

Diários ou por
hora

Diários ou por
hora

Semanais a
esporádicos

Semanais a
esporádicos

Semanais a
esporádicos

ZONA DE MEDIÇÃO

1-160 acres
(0,4 - 64,75
hectares)

Toda a fazenda

Próximo, não
no seu campo

1-160 acres
(0,4 - 64,75
hectares)

Raio de 50mm
do sensor

Planta
individual

Muitos acres/
hectares

Planta
individual

Planta
individual

SUBSTITUIÇÃO E
MANUTENÇÃO

Substituição
e instalação
simples

Calibração
anual
recomendada

Mantidas pelo
governo

Incluídas no
contrato de
serviço

Pode exigir
retirada das
operações de
campo

Incluídas no
contrato de
serviço

N/A

N/A

N/A

LIMITAÇÕES

Quando o
modelo de ML
não pode ser
aplicado aos
dados recebidos, a solução
é retroceder
para o método
Penman-Monteith

Considera a Rn
sem medida
de albedo ou
radiação de
onda longa

Considera a Rn
sem medida de
albedo ou radiação de onda
longa distante
do campo

Um termopar
sensível
pode quebrar
facilmente;
requer uma
grande área ou
“fetch”

Determinar
um local
representativo
para instalar

Determinar
um local
representativo
para instalar

Requer dados
adicionais para
calcular a ET

Os dados ficam
distorcidos sem
o treinamento
adequado;
as janelas de
medição são
pequenas

Reflete impactos já sentidos;
medida não
confiável sem
vasta experiência prévia

*http://wwwcimis.water.ca.gov/Content/PDF/CIMIS%20Equation.pdf
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