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RESUMO: O objetivo do trabalho foi analisar o comportamento de um modelo físico-

matemático da umidade relativa do ar para o município de Ituporanga-SC, localizada no alto 

vale do Itajaí. Este estudo utilizou dados de temperatura do ar para a estação de inverno, no 

período de 1988 a 2008. Os valores foram comparados com os obtidos na estação automática, 

localizada no sítio experimental da EPAGRI. Foi realizado quatro testes estatísticos para 

analisar o desempenho do modelo. O modelo matemático apresentou desempenho satisfatório 

na simulação da umidade relativa do ar para as condições propostas, apresentando para o 

período analisado um coeficiente de correlação (r) acima de 0,90. 

 

ABSTRACT: The aim of this study was to analyze the behavior of a physical-mathematical 

model of relative humidity for the municipality of Ituporanga-SC, located in the Alto Vale do 

Itajaí. This study used informations of air temperature for the winter season, the period from 

1988 to 2008. The values were compared with those obtained with automatic station, located in 

the experimental site EPAGRI. It was conducted four statistical tests to analyze the performance 

of the model. The mathematical model showed satisfactory performance in the simulation of 

relative humidity for the proposed conditions, presenting for the analyzed period a correlation 

coefficient (r) above 0.90.  

 

1 - INTRODUÇÃO 

Com a crescente alteração climática observada a preocupação com nossos recursos hídricos têm 

aumentado, onde iniciasse a busca de formas alternativas e menos impactantes para a utilização 

dos mesmos. Sabe-se que a umidade relativa do ar é intimamente ligada a diversos outros 
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elementos meteorológicos, que juntos são de grande importância para o planejamento agrícola 

(DELGADO et al., 2007).  

O uso de equações para a realização de cálculos de umidade relativa do ar e outras variáveis 

meteorológicas tem se tornado então essencial a nossa agricultura, quanto para qualquer outro 

setor que esteja diretamente susceptível a variações climáticas (Sediyama et al.,1998). De 

acordo com Delgado et al., (2007) a falta de dados meteorológicos e a representatividade dos 

mesmo para uma ampla extensão territorial, é o fator de maior limitação para a realização de 

maiores estudos. 

Nota-se que é de elevada importância à realização de estudos de simulação de comportamento 

da umidade do ar, haja vista sua influência sobre demais fatores meteorológicos, assim tornando 

possível o planejamento a agrícola, diminuindo o eminente efeito surpresa gerado pelas 

adversidades climáticas. Diante deste panorama, este trabalho tem por objetivo avaliar o 

desempenho de um modelo físico-matemático para a determinação da umidade relativa do ar, 

para o período de inverno, utilizando dados de temperatura do ar, para o município de 

Ituporanga, no estado de Santa Catarina. 

 

2 - MATERIAL E MÉTODOS  

Para a realização da modelagem físico-matemática da umidade relativa do ar, foi utilizado 

valores de temperatura média do ar, temperatura mínima, temperatura máxima e umidade 

relativa do ar, obtidos entre o período de inverno dos anos de 1987 a 2008, pela Estação 

Automática A863 com latitude 27,41º S longitude 49,64º W, em altitude de 484 m, localizada 

na estação experimental da EPAGRI (FIGURA 1) do município de Ituporanga-SC, na região do 

alto vale do Itajaí, com classificação climática Cfa (Köppen). 

 
Figura 1. Estação meteorológica de Ituporanga (SC). 
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Os dados foram organizados por meio de planilhas, utilizando o software Excel 2010. Utilizou-

se a equação (1) de modelagem, está sendo uma das equações propostas por Castellví et 

al.,(1996) para a Espanha, essas testadas posteriormente por Delgado et al., (2007) para a 

determinação da UR estimada para a cidade Muriaé, MG. Onde a equação (1) apresentou um r² 

satisfatório, em relação às outras 2 equações testas. 
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Onde: Tpo = Temperatura a ponto de orvalho; Tm =  Temperatura média; es = pressão de 

saturação de vapor d’água. 

 

O desempenho do modelo aplicado para simular a umidade relativa do ar, foi avaliado 

estatisticamente por meio da utilização de quatro testes estatísticos: A Raiz do Erro Quadrado 

Médio (RMSE); o Desvio Médio do Erro (MBE); precisão - Coeficiente de Correção (r), e 

exatidão - Índice de Concordância de Willmott (d) (WILLMOTT et al., 1985). 

 

A raiz do erro quadrado médio (RMSE) é definida pela equação (2): 
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em que, n = número de dados da amostra; e di = diferença entre o valor estimado e o valor 

medido.  

 

O desvio médio do erro (MBE) é definido pela equação (3): 
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O MBE fornece informações sobre o desempenho a longo prazo, assim um baixo MBE é 

desejado. Um valor positivo expõe a quantidade média de superestimativa de uma observação 

individual, que cancelará uma subestimativa em uma observação separada. 

A precisão é dada pelo coeficiente da correlação, “r”, que indica o grau de dispersão dos dados 

obtidos em relação à medida, ou seja, o erro aleatório. O coeficiente de correlação é descrito 

pela equação (4): 
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sendo “M” os valores calculados pelo modelo, “O” os valores experimentais e “n” numero de 

dados. Os valores de coeficientes de correlação encontrados foram classificados seguindo a 

metodologia de Hopkins (2009) (Tabela 1). 

Tabela 1. Classificação das correlações de acordo com o coeficiente de correlação 

Coeficiente de correlação “r” Correlação 

0 – 0,01 Muito Baixa 

0,1 – 0,3 Baixa 

0,3 – 0,5 Moderada 

0,5 – 0,7 Alta 
0,7 – 0,9 Muito Alta 

0,9 – 1,0 Quase perfeita 

 

O Índice de Concordância de Willmott, “d”, mede a dispersão dos dados em relação à reta 

“1:1”, isto é, mede a exatidão dos valores simulados em relação aos medidos. Este índice varia 

de “0 a 1”, sendo que quanto mais próximo de 1, menor a amplitude dos erros. O Índice de 

Concordância de Willmott, “d”, é descrito pela equação (5): 
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sendo “Mi” os valores calculados pelo modelo, “Oi” os valores experimentais. 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Na Figura 2 está apresentada a relação entre os valores da umidade relativa do ar observado e da 

umidade relativa do ar simulada em Ituporanga (SC). Observa-se que foi encontrado um 

coeficiente de correlação “r” (0.90) mostrando que o modelo se comportou como quase perfeito 

segundo a metodologia de Hopkins (2009). O resumo estatístico apresentado na Tabela 2 ilustra 

o bom desempenho do modelo em simular a umidade relativa do ar, com índice de concordância 

de Willmott “d” acima de 0,87, e forte correlação “r”, acima de 0,90. Resultados similares 

foram encontrados por DELGADO et al., (2007) utilizando a mesma metodologia para o estado 

de São Paulo. 

 

Tabela 2. Dados estatísticos obtidos para a validação da equação. 

r r² RMSE d 

0,90 0,80 7,22 0,87 

 

De forma geral nota-se que o modelo adotado para a realização da modelagem apresentou  um 

bom desempenho, com uma exatidão (d) superior a 85%, isso evidencia que esta modelagem 

apresentasse como de grande expressividade para a simulação da umidade relativa do ar. 
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Figura 2. Relação entre os valores da umidade relativa do ar observado e da umidade relativa do 

ar simulada em Ituporanga (SC). 

 

4 – CONCLUSÃO 

 

Com os dados obtidos pelo modelo físico-matemático e os observados, constata-se que o 

modelo apresentou bom desempenho na estimativa da umidade relativa do ar do período de 

inverno para o município de Ituporanga (SC), apresentando um coeficiente de correlação quase 

perfeito (r = 0,90). 
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