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1,5 Cem relaçao ao valor da temperatura media observada. Com

estes resultados além depodermos reconstítuír os valores da tem

peratura média diária, aprecisão obtida com a segunda fórmula,

nos permite verificar as discrepancias existentes em séries de

t~mperatura máxima, mínima e média observada.
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da íórmula em períodos

refeita, considerando de iní-
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variação da duração do dia

aamplitude de variação éé

relação válida para todo oo

avariaçao de K em função de bT.
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resultados seme-
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de utilização das fórmulas propos
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gravados em fitas magnéti-

cálculos com um computador

Federal da Bahia. Além disto

verificação dos dados duvidosos

erros mais grosseiros.

atemperatura

(Trno).

os valores de !lT foram di

44 do Apêndice)•

resultados obtidos parecem bem

disso dois pontos merecem

estão mais centrados com

com a fórmula (1),e 0,34
,,

isto esteja relacionado

não émais Tmr mas sim

resultados da Fig. 22 com os da

valores extremos parece

ponto éé detalhada no caso da

foram isolados os 28va-

foram,verificadas com os

de outros dados meteo-

Observ,Qu-se que~

- 10 medidas eram erradas epoderam ser corrigidasi

-Em 8 casos, foi o modo de estimar atemperatura média

(só 3medidas) que introduziu um desvio tão grande •.I~

so aconteceu particularmente em caso de queda brusca

da temperatura as 6 horas da tarde (chuvas) ii

-Em dois casos, odesvio foi provocado artificialmente:

a·.temperatura medida subestimando atemperatura real

enquanto que atemperatura calculada asobrestimavai

-Dois casos não puderam ser resolvidos por falta de
-- ..precisao dos terrnogramasi



considerado com

mesmo,

33 medi

.fórmula
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(2) é a mais ade

reconsti tui:

variáveis, re

períodos de

amédia

média

resulta
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0,093
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0,034

da es

aceitável.

lei

de poss!,

valor Tmc -Tmoi ou seja, Tmc -0,26

quer dizer que, na maioria dos ca



permitiram aestimativa da temperatura

grau.

as médias ee desvio padrões de l::.Tobti

constata-se que praticamente os resultados

da rórmula (2) mais complicada, apre-

arórmula (1) é, mais convenien-

devido sua simpli cidade.

condições climáticas da região se

variação das condições térmicas

aceitável, aestimativa de qualquer

mínima emédia) epartir das duas

existirem, verificar avalidade do

mostra que:

émais simples, eaplicável na re-

0,0105 l::.T22,,diminue adispersão dos

eapresenta-se adaptada àà verifica-
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