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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. Varia9ao 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<;::AOE DESVIO DAS ESTIMATIV AS
AJUSTADAS DA ETo, EM RELA<;::AOAO
LISIMETRO, PARA SETE LAGOAS, MG

Urn dos processos mais precisos de se estimar a ETo e
atraves de medi<;;6es realizadas diretamente em lisimetros.
Os lisimetros sao grandes recipientes preenchidos com solo,
com superficie coberta por vegeta<;;ao (culturas ou grama) ,
onde se promove 0 balan<;;ode agua. Contudo, os lisimetros
sao caros e de dificil opera<;;ao e manuten<;;ao. Isto leva a
utiliza<;;ao de metodos de estimativa de ETo com base em
dados climato16gicos. Dentre os disponiveis, todos agregam
fatores empiricos, especificos e peculiares as condi<;;6es
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 pel a
FAO, assim como 0 desdobramento de suas equa<;;6es,com



e sem 0 uso de seus coeficientes de correr;ao, foram
avaliadas e analisadas com valores da ETo, medidos em
tres lisimetros de lenr;ol freatico constante, com 0 nivel
mantido a 40 em de profundidade em relar;ao a superficie
do solo. A superficie do lisimetro e de toda a area
experimental foi coberta com grama batatais, possuindo
6.000 m2, dos quais 729 foram cercados com tela de arame,
a fim de proteger os equipamentos instalados em seu
interior. A grama foi mantida com uma altura media de 10
em e irrigada sempre que neccsscirio,sendo a area extema a
cerca por aspersao e a intema, por microaspersao. As
medir;oes de ETo foram feitas diariamente, as 9 h, com
sistemas de leitura independentes. Cada lisimetro consistia
de urn tanque, recipiente estabilizador e reservat6rio de

FIGURA 5. Curvas de variay3.o (a) e desvio (b) da estimativa da ETo,
segundo 0 metodo de Penman, nas suas duas versoes, ap6s 0

ajuste, em relay3.o il medida em lisimetro, para os dados
agrupados em periodos de dez dias. CNPMS, Sete Lagoas,
MG,1993.

FIGURA 6. Curvas de variay3.o (a) e desvio (b) da estimativa da ETo,
segundo 0 metodo de Blaney e Criddle, nas suas duas versoes,
ap6s 0 ajuste, em relay3.o il medida em lisimetro, para os
dados agrupados em periodos de dez dias. CNPMS, Sete
Lagoas, MG, 1993.

leitura-alimentar;ao. aS dados meteoro16gicos usados nas
equar;oesforam provenientes de tres leituras dicirias(9, 15 e
21h), com excer;aodos referentes a evaporar;ao da agua no
Tanque Classe A, temperaturas extremas e insolar;ao, os
quais foram registrados as 9 h.

as resultados das estimativas ajustadas da ETo foram
avaliados atraves da analise da variar;ao e do desvio-padrao
dos dados, para periodos de dez dias, comparando esses
valores com os dados de ETo medidos diretamente em
lisimetros. Verificou-se tambem a validade do uso dos
coeficientes de correr;ao desses metodos (Figuras 5, 6, 7 e
8).
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FIGURA 7. Curvas de variay3.o (a) e desvio (b) da estimativa da ETo,
segundo 0 metodo de radiay3.o, nas suas duas vers6es, ap6s 0

ajuste, em relay3.o il medida em lisimetro, para os dados
agrupados em periodos de dez dias. CNPMS, Sete Lagoas,
MG,1993.
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FIGURA 8. Curvas de variay3.o (a) e desvio (b) da estimativa da ETo,
segundo 0 metodo de Tanque Classe A, nas suas duas versoes,
ap~s 0 ajuste, em relay3.o il medida em lisimetro, para os
dados agrupados em periodos de dez dias. CNPMS, Sete
Lagoas, MG, 1993.



o metoda de Penman, nas versoes com e sem 0

coeficiente de correltao da FAO (Figura 5-a), apresentou 0
melhor ajustamento, com os desvios variando de :"15,7 % a
+ 18,0 % (Figura 5-b), em relaltao as medidas da ETo, feitas
em lisimetro. Isto eta 0 esperado, uma vez que se trata de
urn me~odo combinado, associando 0 termo aerodinfunico
ao componente do balanlto de energia na superficie.

o metoda de Blaney e Criddle (Figura 6-a) teve
comportamento distinto nas duas versoes estudadas. A
versao sem 0 uso dos coeficientes de correltao apresentou
urn ajuste satisfat6rio, fornecendo desvios, em relaltao as
medidas realizadas em lisimetro, que variaram de - 10,8 %
a + 19,7 % (Figura 6-b). Tratando-se de urn metoda que
necessita apenas da temperatura media do ar, seu uso e de
grande interesse, tendo em vista a sua simplicidade, aliada
ao born ajuste as condiltoes locais nessa epoca do ano.

o metodo de Blaney e Criddle, corrigido pela FAO,
nao apresentou urn ajuste satisfat6rio. Isto indica que os
coeficientes de correltao propostos pela FAO nao fornecem
boa adaptaltao para as condiltoes locais, nessa epoca do ano.

A ETo estimada com 0 metoda da Radialtao, em suas
versoes com e sem 0 coeficiente de correltao da FAO, nao
apresentou ajuste satisfat6rio com a ETo, medida no
lisimetro (Figura 7-a), e forneceu desvios dos valores
medidos em lisimetros de -26,9 % a +25,7 % e de -28,6 % a
+26,9 %, respectivamente (Figura 7-b).

o metodo do Tanque Classe A, com ou sem 0 usa do
coeficiente de tanque, proposto pel a FAO, ajustou-se de
forma semelhante (Figura 8-a). As duas versoes
apresentaram desvios de estimativa da ETo, em relaltao a
ETo, medida em lisimetro, que variaram de -27,4 % a
22,1 %, para a versao da FAO, e de -25,3 % a 21,4 %, para
a versao sem 0 usa do coeficiente de tanque (Figura 8-b).

Os resultados obtidos nas condiltoes de realizaltao do
experimento perrnitiram as seguintes conclusoes: a) para 0

metoda de Penman, 0 coeficiente de correltao, proposto pela
FAO sem ajuste local nao surtiu nenhum efeito pnitico na
estimativa da ETo; b) ap6s ajuste dos pariimetros de
regressi'io, os coeficientes de correltao propostos pela FAO,
dos metodos estudados, nao surtiram efeito na estimativa da
ETo; c) para as condiltoes de Sete Lagoas, no periodo de
inverno, apenas 0 metodo de Penman, em suas duas
versoes, apresentou urn born ajuste para estimativa em
periodos de urn, tres e cinco dias. Para periodos de calculo
de dez dias, 0 metoda de Penman, em suas duas versoes, e 0
de Blaney e Criddle, sem 0 usa dos coeficientes de correltao
da FAO, apresentaram urn born ajuste. - Paulo Maeno,
Reinaldo Lucio Gomide, Salassier Bernardo.


