
VARIA(:AO DA ESTIMATIVA DA ETo COM OS
PRINCIPAlS FATORES METEOROLOGICOS

A ETo depende dos elementos climaticos e suas
interayoes. A sensibilidade dos metodos de estimativa da
ETo as variayoes dos principais elementos climaticos
influencia 0 ajuste entre as equayoes ou aparelhos usados
para estimar a ETo e as mediyoes no lisimetro de lenyol
freatico constante. Neste estudo foram utilizados dados de
periodos de dez dias, por apresentarem menor coeficiente
de variayao.

As curvas de variayao da temperatura e da umidade
relativa media do ar, da velocidade media do vento e da
ETo, estimada pelo metoda de Penman, com e sem 0 usa
dos coeficientes de correyao propostos pela FAO,
encontram-se nas Figuras 2, 3 e 4.

Analisando-se a Figura 2, observa-se que a variayao
da ETo foi proporcional a variayao da temperatura media
do ar. Verificou-se ainda que, quando houve uma variayao
mais acentuada da temperatura, 0 mesmo ocorreu com a
estimativa da ETo, excetuando-se os intervalos entre 0 50° e
60° dia e do 100° ao 110° dia. Analisando-se a Figura 3,
observa-se que, em geral, durante periodos caracterizados
por baixa umidade relativa do ar, houve urn aumento dos
valores estimados da ETo e vice-versa. Verifica-se, na
Figura 4, que a ETo, estimada pelo metodo de Penman, no
periodo estudado, e proporcional a velocidade do vento. Isto
e evidente entre 0 3° e 0 4° e entre 0 6° e 0 7° periodos, com
grande elevayao da velocidade do vento. Entretanto, a
estimativa da ETo comportou-se de forma distinta nos dois
casos, com urn aumento menos acentuado no primeiro,
provalvelmente em virtude da maior umidade relativa do ar
nesse periodo, em relayao ao segundo (Figura 3).

o metoda de Penman, com e sem 0 uso do coeficiente
de correyao da FAO, apresentou excelente sensibilidade a
variayao dos principais fatores meteorol6gicos. - Paulo
.'vfaeno, Reinaldo Lucio Gomide, Salassier Bernardo.
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FIGURA 2. Varia~ao da temperatura do ar e da ETo, estimada pelo
metodo de Penman, para os dados agrupados em periodos de
dez dias. CNPMS, Sete Lagoas, MG, 1993.
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FIGURA 3. Varia9ao da umidade relativa do ar e da ETo, estimada pelo
metodo de Penman, para os dados agrupados em periodos de
dez dias. CNPMS, Sete Lagoas, MG, 1993.
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FIGURA 4. Varia~ao da velocidade do vento e da ETo, estimada pelo
metodo de Penman, para os dados agrupados em periodos de
dez dias. CNPMS, Sete Lagoas, MG, 1993.

vARIA(:AO E DESVIO DAS ESTIMATIV AS
AJUSTADAS DA ETo, EM RELA(:AO AO
LISIMETRO, PARA SETE LAGOAS, MG

Urn dos processos mais precisos de se estimar a ETo e
atraves de mediyoes realizadas diretamente em lisimetros.
Os lisimetros sao grandes recipientes preenchidos com solo,
com superficie coberta por vegetayiio (culturas ou grama),
onde se promove 0 balanyo de agua. Contudo, os lisimetros
siio caros e de dificil operayiio e manutenyiio. Isto leva a
utilizayiio de metodos de estimativa de ETo com base em
dados climatol6gicos. Dentre os disponiveis, todos agregam
fatores empiricos, especificos e peculiares as condiyoes
climaticas de cada regiao, que devem ser ajustados. Esses
ajustes devem ser feitos avaliando-se simultaneamente a
ETo, medida em lisimetro, e os dados necessarios a sua
estimativa pelos metodos desejados.

As estimativas da ETo pelos metodos propostos pela
FAO, assim como 0 desdobramento de suas equayoes, com


