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ANÁLISE DA FUNCÃO VELOCIDADE DO VENTO NA EQUAÇÃO DE PENMAN 

Autor: Miguel Angelo Maniero 

Orientador: Prof. Dr. Antonio Roberto Pereira 

RESUMO 

A função original da velocidade do vento da 

equação de Penman. fC u) = m C a + b u ) • tem si do usada 

extensivamente no mundo sem um teste de fidedignidade dos 

parâmetros � a e b para os diferentes ambientes. 

principalmente o tropical. Alguns registros indicam que os 

parâmetros da função da velocidade do vento são também 

muito sensíveis à forma como o déficit de pressão de vapor 

médio diário (Ãe) é computado. Os objetivos desse trabalho 

são dois. Primeiro. comparar seis diferentes métodos 

usados para estimar o Âe diário usando observações tomadas 

em estação meteorológica nos horários recomendados pela 

Organização Meteorológica Mundial, isto é, 9h. 15h e 21h. 

O Âe diário padrão foi computado dos déficits médios 

horários obtidos de termohigrógra:ros entre o nascer- e o 

pôr do sol. Segundo. encontrar- parâmetros apropriados da 

função da velocidade do vento usando cada método de 

estimativa de Ãe durante as estações da primavera. verão e 

outono. A evapotranspir-ação diária CLE) para grama foi 

medida com um lisímetro de nível freático constante. O 

experimento :foi conduzido no Centro de Ciências Agrárias 

da UFSCar, localizado em Araras, SP. Brasil C 22
° 

18'S 

47
° 

23'W ; 617m ) onde a classificação de Koeppen indica 
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um clima tipo Cwa. 

Todos os seis métodos testados subestimaram 

o �e padrão, mostrando. entretanto. boas correlações. Os

resultados mostraram também que a função original de 

vento. com m = 0,35 , a = 1 e b = 0,00625 quando u é  dado 

em km/dia e �e em mmHg, estimou bem a LE medida durante o 

verão. Enquanto, nas estações da primavera e outono os 

parâmetros originais proporcionaram valores maiores para 

fC u) do que o método usado para computar �e. resultando 

numa superestimação de LE. 
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ANALYSIS OF THE WIND FUNCTION IN THE PENMAN• S EQUATION 

Author: Miguel Angelo Maniero 

Ad.viser: Prof. Dr. Antonio Roberto Pereira 

SUMMARY 

Toe original wind f'unction of the Penman's 

equati on. that is. f'C u) = m C a + bu ) , has been used 

extensively throughout the world without a test of' 

goodness of the parameters m, a e b for different 

environments mainly the tropical. Some reports indicate 

that the wind function parameters are also very sensitive 

to the way the daily average vapor pressure def'icit C�e) 

is computed. Theref'ore, the objecti ves of this work are 

twofold. First. compare six dif'f'erent methods used to 

estimate the daily C�e) using the observations taken at 

the weather station at the conventional times recommended 

by the World Meteorological Organization, that is, 9h, 15h 

and 21h local time. Toe standard daily �e was computed 

from the average hourly deficits obtained between sunrise 

and sunset from a thermo-hygrograph. Second, find the 

appropriate parameters for the wind function using each �e 

method during the summer. fall and spring seasons. The 

daily evapotranspiration CLE) f'or grass was measured with 

a constant water level lysimeter. Toe experiment was 

conducted at the Centro de Ciências Agrárias, UFSCar, 

located in Araras • SP , Brazil C 22
° 

18'S ; 47
° 

23'W ; 

617m ) where the Koeppen classif'ication indicates a Cwa 
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clima te. 

All t.he six met.hods tested underest.i mated 

the standard t::.e. showing, however. a good correl at.i ons. 

The results show also that the original wind f'unct.ion. 

with m = 0,36 . a = 1 and b = 0.00626 when u is given in 

km/day and !::.e in mm of' Hg, est.imated f'airly well the 

measured LE during the summer. However, in the spring and 

Iall seasons the original paramet.ers give consistently 

larger values f'or f'Cu) regardless OI the met-hod used to 

compute !::.e, resulting in overest-imation OI LE. 



1. 

1. INTRODUCÃO

Quando se trabalha com planejamento e

programação de uso de água em projetos de irrigação e 

estudos hidrol6gicos detalhados de bacias hidrográficas, há 

necessidade de estimativas consistentes da quantidade de 

água evaporada por uma superfície Csolo ou água) ou 

evapotranspirada por uma comunidade vegetal, pois, a 

evapotranspiração é elemento fundamental para o balanço 

hídrico representando uma das perdas de água do sistema 

solo - planta. 

Para suprir as necessidades hídricas das 

culturas utiliza-se a irrigação como complemento das chuvas 

quando essas não são suficientes. As regas leves • r epoem 

água apenas nas camadas superficiais do solo, não umedecen

do todo o volume de solo explorado pelo sistema radicular. 

Regas excessivas acarretam perda de água e nutrientes 

através da percolação abaixo da zonas das raízes. 

Muito se tem discutido sobre a melhor e mais 

eficiente forma de se quantificar a evapotranspiração, seja 

ela, de uma pequena área experimental ou em escala regio

nal. Os métodos de medida da evapotranspiração variam desde 

a utilização de um simples tanque de evaporação até métodos 
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micrometeorológicos muito so:fisticados. 

As necessidades de previsão e as di:ficulda

des de utilização de cada método de medida da evapo

transpiração levaram ao desenvolvimento de modelos de 

estimativa, sendo alguns com :forte base teórica e outros 

totalmente empíricos. Alguns modelos teóricos exigem 

in:formações que não são obtidas nas observações de rotina 

dos postos meteorológicos. Tais modelos são de di:fícil 

operacionalização para as atividades cotidianas. 

O primeiro tratamento :físico adequado. na 

tentativa de se resolver o problema da estimativa da 

evaporação de superf'ícies naturais, f'oi :feito por PENMAN 

(1948), utilizando dados de evaporação obtidos em lagos e 

tanques de evaporação. A partir desse trabalho vários 

outros f'oram desenvolvidos e alterações no método original 

foram sugeridas, inclusive pelo próprio Penman. 

O método proposto por Penman é consti tuido 

de um termo que expressa o ef'ei to do balanço local da 

radiação solar mais um termo que representa as condições 

aerodinâmicas do local. O lermo aerodinâmico tem dois 

componentes, um é uma f'unção empírica da velocidade do 

vento, isto é, da renovação do ar sobre a superf'ície 

evaporante, que depende também da rugosidade aerodinâmica 

da superfície e o outro é o déf'icit de pressão de vapor, 

que representa o poder evaporante do ar. 

Alguns pesquisadores, como PRUITT & 

OOORENBOS C 1977) e CUENCA & NI CHOLSON C 1982), conclui ram 
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que a f'unção empírica da velocidade do vento depende 

fundamentalmente da maneira como se determina o déficit de 

pressão de vapor. 

Todas as lenlali vas de adaptação da função 

da velocidade do vento da equação de Penman foram fei las 

com dados obtidos na Inglaterra e Estados Unidos. Este 

trabalho tem por objetivo, analisar comparativamente alguns 

métodos utilizados para estimativa do déf'icil de pressão de 

vapor médio diário e estabelecer os coef'icientes da f'unção 

de vento da equação de Penman para as condições de 

Ar-aras-SP utilizando-se de dados de evapolranspiração 

diária obtida em lisímelros de lençol f'reálico constante e 

lendo grama como cultura de cobertura, condição semelhante 

àquela utilizada por PENMAN (1948). 
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2. REVISÃO DE LITERATURA

Os trabalhos desenvolvidos sobre evaporação 

de uma superf'ície (solo ou água) e evapotranspiração de 

comunidades vegetais começaram a ser intensivamente 

discutidos e analisados por pesquisadores de várias partes 

do mundo a par ti r dos trabalhos de PENMAM C 1948) e de 

THORNTHWAITE (1948). Enquanto o método de Thornthwai te é 

totalmente empírico, o de Penman resultou da análise f'ísica 

do processo evaporativo em condições naturais. Utilizando 

dados de evaporação obtidos em lagos e tanques de 

evaporação PENMAN (1948) propos a equação 

LE = [s/Cs+y)] CRn-G) + [y/Cs+y)] Ae f'Cu) (1) 

para estimativa da taxa diária de evaporação, onde LE -

taxa de evapotranspiração (mm/dia); Rn saldo diário do 

balanço de radiação solar (expresso em milimetros 

equivalente de evaporação) ; G f'l uxo de calor no solo 

(mm); s - tangente à curva de pressão de saturação do vapor 

d'agua no ponto dado pela temperatura do bulbo úmido; y -



constante psi crométr i ca; i::J..e 

5. 

déf'i ci t de saturação médio 

diário do ar; f'Cu) - runção empírica da velocidade do vento 

Cu). que determina o coeri ciente de transporte turbulento 

de vapor d'agua na atmosrera. 

Nota-se. que a equação Cl) é composta de um 

termo que expressa o efeito local da radiação solar mais 

outro que representa as condições aerodinâmicas da 

superrície. Essa equação combina as bases rísicas do 

balanço de energia radiante com processos turbulentos de 

transf'erência de massa, sendo conhecida como método 

combinado de estimativa da evapotranspiração. 

Em virtude das dif'iculdades de medida de Rn 

e G naquela época. PENMAN (1948) utilizou relações 

empíricas para estimar os valores diários de Rn assumindo 

que G é desprezível em superrícies bem supridas de umidade. 

Posteriormente. roram desenvolvidos equipamentos para tais 

medidas mas. mesmo em tempos recentes tais observações são 

reitas apenas de maneira 

micrometeorológicos. Portanto, 

intensiva 

mesmo na 

em experimentos 

atualidade as 

relações empíricas continuam como única alternativa e serão 

aqui utilizadas para permitir extrapolação dos resul lados 

obtidos a outras regiões tropicais. 

As expressões s/Cs + y) e y/Cs + y) repre-

sentam ratares de ponderação, respectivamente, dos termos 

radiativo e aerodinâmico visto que a soma dessas expressões 
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é igual a 1. Tais expressões podem ser interpretadas como 

eficiências de cada termo. 

A função fC u) depende fundamental mente das 

caracteristicas aerodinâmicas da superfície evaporante. 

onde a rugosidade determina a turbulência local e o 

processo de transporte. Em condições normais de tempo. 

quanto maior a rugosidade maior a mistura na camada 

imediatamente acima da superfície. A função empírica da 

velocidade do vento Cu). geralmente é representada por uma 

regressão linear CPENMAN. 1948; TANNER & PELTON, 1960 e

BRUTSAERT & YU. 1962). ou seja. 

fCu) = m Ca + b u) . (2) 

Inicialmente, PENMAN (1948) utilizou os 

parâmetros m = 0,26; a = 1; e b = 0,00625 quando u é  medida 

a 2 metros acima da superfície evaporante em milhas / dia e

1::,,e em mmHg. Posteriormente. PENMAN C1956) sugeriu que 

a = O. 5 seria mais adequado. mantendo-se m e b com os 

valores iniciais. Posteriormente. PENMAN (1963) retornou 

aos valores originais. Alguns autores como GRINDLEY (1972), 

McGUINNESS & BORDNE C1972) e ALLEN C1986) adotam para uso 

de rotina em trabalhos com culturas os parâmetros de PENMAN 

(1948). 

Após ampla revisão de observações coletadas 
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em diversos locais, DOORENBOS & PRUITT (1975) sugeriram os 

seguintes parâmetros para a runção do vento : m = 0,27 ; 

a = 1 e b = 0,01 com vento em km/dia e be em mmHg. No 

Brasil, VILLA NOVA & REICHARDT C1989) recomendam os valores 

estabelecidos por PENMAN (1966). Comparando a equação 

estabelecida por DOORENBOS & PRUITT C1975) com uma 

expressão teórica STIGTER (1980) deduziu que o problema de 

calibração para a runção vento permanece, e que somente 

experimentos com lisímetros podem resolver este problema. 

OMETIO (1981) sugere o uso dos coeficientes m = 0,35 ; 

a =  1 e b = 0,5257, para velocidade do vento em m/s e be em 

mmHg. 

Usando dados obtidos para Idaho, EUA, WRIGHT 

& JENSEN (1972) estabeleceram para cultura de alfafa de 

porte alto, valores para os coeficientes a = 0,75 e 

b = 0,01185 com o vento medido em milhas/dia e !:,.e em mb. 

DOORENBOS & PRUITI (1977) sugeriram a = 1,0 e b = 0,84 para 

velocidade do vento em m/s medida a 2 metros de altura e be

em mmHg. Esses valores requerem que a tensão atual de vapor 

seja calculada com base na temperatura média diária e tendo 

a grama como cultura de rererência. A cultura de referência 

roi definida por DOORENBOS & PRUITT (1977) como uma extensa 

superrície coberta com grama de tamanho uniforme entre 8 e

15 cm de altura em franco crescimento, cobrindo totalmente 

o solo e sem deficiência de água. Nenhuma indicação foi
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feit,a para o tipo específico de grama, se é grama para 

est,ação fria ou quent,e como discutido por HARGREAVES

(1983). 

Na tent,at,i va de encont.rar valores dos 

coef i ci ent,es a e b que variassem com a época do ano e 

auxi 1 i assem a explicação dos efei t.os das est,ações do ano 

sobre o t.ermo aer odi nâmi co WRIGHT (1982) 

equações para est.imat.iva desses parâmetros. 

t.emperado semi-árido à de l at.i tude

apresent.ou 

num clima 

nort.e para 

evapot.ranspiração de alfafa como cul t.ura de referência em 

caber t, ur a. 

A função velocidade do vent.o foi det.erminada 

por DOORENBOS & PRUITT (1977) tambem para o período noturno 

e não diferiu da relação determinada para o período diurno. 

STEINER et. alii (1991) relat.a que formas do modelo de 

Penman com funções de vent,o ajustadas empiricamente 

superestimam a evapot.ranpiração pot.encial em 20 40¾ e 

tentat.ivas para ajust.ar uma função linear do vento para os 

dados locais por regressão de f'Cu) cont.ra velocidade do 

vento foram mal sucedidas. 

A equação (2) da velocidade do vento 

representa um coeficient.e de transport.e global do vapor 

d'agua na at.mosfera. Desta forma, um coeficiente global 

dificilmente se aplica com igual eficiência em todas as 

condições. Para eliminar essa deficiência é preciso que 
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fCu) inclua nuances aerodinâmicas da superfície. Assim 

sendo. van BAVEL (1966) utilizando observações 

micrometeorológicas e lisimétricas na escala horária propôs 

a equação 

fCu) = 0.102 u / {Ln [ (Z - d)] / z }
2 

o 
(3) 

onde u é  a velocidade do vento em milhas/dia. d é o deslo-

camento do plano zero e Z é o parâmetro de rugosidade da 
o 

superfície (ambos em centímetros); ou seja. d e Z caracte
o 

rizam aerodinâmicamente a superfície evaporante. 

Tomando como base a equação proposta por 

PENMAN (1948) para o termo aerodinâmico da equação de 

evaporação, THOM & OLIVER (1977) propuseram a equação 

fCu) = 13,8 e 1 + 0.01 u )  / [Ln CZ/Z )
2 

o 
(4) 

onde u é a velocidade do vento em milhas/dia e .6.e em mb. 

enquanto STIGTER (1980) sugere a equação 

f C u) = 8 C 1 + O. 01 u ) / [ Ln C Z/Z ) J 
2 

o 
(6) 

como a mais adequada e como uma adaptação da equação de 

função do vento proposta por DOORENBOS & PRUITT (1976). 

Analisando dados de evaporação obtidos em 
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locais com climas bem distintos. PRUITT & DOORENBOS (1977) 

concluíram que zCu), na Iorma proposta por Penman. depende 

zundamentalmente da maneira que se determina o dézicit de 

saturação médio diário �e; e sugerem tres maneiras de 

calculo de �e. baseadas em dados de temperaturas máximas e 

mínimas e umi dades rela tivas máximas e mínimas do ar. 

STEINER et allii (1991) ressalta que cálculos do déficit de 

pressão de vapor baseados em C Tma.x + Tmi.n )/2 como 

descri to por DOORENBOS & PRUI TT C 1977) resultaram num 

dézicit de pressão de vapor 3¾ mais alto quando comparado 

ao cálculo baseado em temperatura média de 24 horas. 

STIGTER C1978) • JENSEN C1983) e SADLER & EVANS (1989) 

sugerem que a zunção do vento deve ser compatível com o 

método usado para calcular o termo do dézicit de pressão de 

vapor utilizado para derivar a zunção vento. 

O déficit de pressão de vapor proposto por 

BURMAN et alii (1983) e SMITH (1991) é calculado 

utilizando-se a dizerença entre o valor médio das pressões 

de saturação de vapor para as temperaturas máximas e 

mínimas diárias do ar e a pressão de vapor para temperatura 

de ponto de orvalho média diária (todas em milibares). Os 

mesmos autores destacam que a temperatura de ponto de 

orvalho varia durante o per í ado diurno. mas estudos não 

publicados indicam que a determinação do ponto de orvalho 

às 8 horas tende a representar a média diária. 
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Os métodos utilizados para estimar o déficit 

de pressão de vapor podem ser divididos basicamente em 

métodos baseados em temperatura média e métodos baseados em 

pressão média de vapor. No primeiro. a pressão de saturação 

de vapor. atual e pressão de vapor para o ponto de orvalho 

são computados com base na temperatura média. No método de 

pressão de vapor médio calcula-se o déficit de saturação 

várias vezes durante o dia e a média desses valores é 

usada. CUENCA & NICHOLSON (1982) descreveram seis métodos 

para estimativa de �e. sendo tres baseados em temperatura 

média e tres em pressão média de vapor. Esses pesquisadores 

chamaram a atenção para o problema de que a pressão de 

vapor não varia linearmente com a temperatura e para um 

mesmo dado o déficit computado usando as médias das 

temperaturas máximas e mínimas é menor que o déficit 

computado usando a média das pressões de saturação de vapor 

para as temperaturas máximas e mínimas, exceto quando a 

umidade relativa é 100¾. 

A pressão de saturação de vapor de acordo 

com SMITH (1991) deve ser determinada através da equação de 

Tetens . A pressão atual de vapor definida como a pressão 

de saturaçaõ de vapor à temperatura de ponto de orvalho 

pode. ser determinada utilizando-se medidas de umidade 

relativa obtida através de psicrômetro utilizando-se 

termômetros seco e úmido e. na ausência de dados de umidade 
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assume-se a temperatura mínima como igual à temperatura de 

ponto de orvalho e, através da equação de Tetens estima-se 

a pressão atual de vapor. 

A ausência de dados de umidade do ar é 

frequentemente citada como razão para não se usar equações 

combinadas para cálculo de evapotranspiração em projetos de 

irrigação. Existem alternativas para a estimativa da 

temperatura média de ponto de orvalho diária. e POCHOP 

(1973) apresentou uma relação empírica entre a temperatura 

média de ponto de orvalho e a temperatura mínima diária. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. LOCAL 

Os dados utilizados neste trabalho foram 

obtidos no Centro de Ciências Agrárias da Universidade 

Federal de 

geográricas 

São Carl os em Ar ar as 

são latitude 22
° 

18'S 

SP. cujas coordenadas 

longitude 47
° 

23'W e 

altitude média de 617 metros. O clima. pela classiricação 

de Koppen. é do tipo CWa, mesotérmico com verões quentes e 

úmidos e invernos secos. 

3.2. EVAPOTRANSPIRAÇÃO DO GRAMAOO CLE) 

A evapotranspiração do gramado foi deter

minada utilizando-se de um lisímetro de nível f'reático 

constante, com 4.5 m de largura, 6,7 m de comprimento e 

1,5 m de profundidade. plantado com grama batatais 

CBARBIÉRI. 1981). A altura do nível de água para a cultura 

de grama foi mantida a 30 cm abaixo da superfície. 

O abastecimento de água deu-se através de um 
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depósito externo, interligado ao lisímetro através de tubos 

e um sistema de bóias. no qual estava acoplado um sistema 

de registro, acionado por uma bóia, e uma escala graduada 

em f'unção do volume de água requerida pela superf'ície 

gramada. O diagrama para registro tinha capacidade máxima 

de 9 mm acumulados de evapotranspiração, sendo suf'iciente 

para qualquer época nas condições de Araras - SP 

Para evitar a entrada de água. que não a do 

depósito, havia uma cobertura móvel sobre trilhos. que 

cobria todo o sistema em caso de chuva. 

3. 3. RADIAÇÃO LÍQUIDA CRn)

A radiação líquida CRn) f'oi estimada pelas 

equações desenvolvidas por OMETTO (1968) para duas épocas 

do ano, isto é, 

primavera verão 

Rn = 198 n/N + 164 (6) 

outono - inverno 

Rn = 131 n/N + 66 (7) 
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onde: n número de horas de insolação medida em 

heliógra:fos; N número possível de horas de insolação 

C:fotoperíodo), obtido em tabelas astronômicas em :função da 

época do ano e da latitude CSMITHSONIAN METEOROLOGICAL 

TABLES. 1951). O quociente n/N representa a insolação 

relativa (razão de insolação). isto é. uma :função da 

duração do brilho solar num dado dia ou período. 

Os valores de radiação líquida CRn) 

resultantes das equações C6) e C7) são expressos em 

cal/cm
2
dia e :foram convertidos em milímetros equivalentes 

de evaporação (mm), para padronização de unidades com a 

evapotranspiração de grama. Os valores de Rn foram 

divididos por 59, pois, em condições normais de temperatura 

e pressão. são necessárias 59 cal 
z 

/ cm para evaporar 1 mm 

de água (calor latente de evaporação). 

Seguindo a metodologia de PENMAN (1948) o 

fluxo de calor no solo CG) foi desprezado. 

3.4. FUNÇÃO DA VELOCIDADE DO VENTO C:fCu)) 

A :função velocidade do vento C:fCu)) da 

equação de Penman :foi determinada através da equação C1) 

isolando-se o termo :f(u), obtendo-se desta :forma 
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s/y CLE - Rn) + LE 
fCu) = (8) 

.6.e 

sendo. no presente texto expressa em mm/mmHg. O termo s/y 

foi calculado através da equação 

s/y =
37576,4 X 

r
7

,5xT
T

] 
10 L237. 5 +

C 237.5 + T ) 2 

derivada a partir da equação de 

r = o,5 mmHg/ ºe. 

(9) 

Tetens. sendo 

Na estimativa da função da velocidade do 

vento utilizou-se dados meteorológicos coletados às 9, 15 e

21 horas. 

Organização 

pois são estes 

Meteorológica 

horários recomendados pela 

Mundial para observações 

meteorológicas no Estado de São Paulo, e poucos são os 

locais com registros contínuos de temperatura, umidade 

relativa e velocidade do vento. 

3.6. MÉDIA DIÁRIA DO DÉFICIT DE PRESSÃO DE VAPOR 

A pressão de saturação de vapor CmmHg) foi 

sempre calculada através da equação de Tetens, isto é, 



e 
s 

[ 
7,6 x T 

_2_3_7_,-5--+-T= 4, 58 X 10 

17. 

] (10) 

Para a comparação dos métodos de estimativa 

do déficit de pressão de vapor com o método padrão, 

utilizou-se de valores de temperatura e umidade relativa do 

ar das 9, 15 e 21 horas e das 9 e 15 horas. 

Seguindo as indicações de DOORENBOS & PRUITT 

C 1975) • PRUI TI & DOORENBOS C 1977) e CUENCA & NI CHOLSON 

(1982) seis métodos foram testados para a estimativa do 

déficit de pressão de vapor médio diário. 

3.5.1. MÉTODO PADRÃO 

O déficit de pressão de vapor médio diário 

utilizado como padrão ou referência Cfi.ep) para fins de 

comparação foi calculado usando-se a média dos déficits de 

pressão de saturação de vapor horários no período 

compreendido entre 7 e 18 horas. a partir de dados de 

temperatura e umidade relativa obtidos de equipamentos tipo 

termohigrógrafo marca FUESS, modelo 195 R. 

semanal, 

ti.ep = 
ti.e, ) + ti.e( ) + ........... + ti.e( )t..7h ah 1.eh 

12 

de rotação 

(11)
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O período compreendido entre as 7 e 18 horas 

é aquele representativo das horas de brilho solar. quando a 

energia solar está prontamente disponível para ser 

utilizada no processo evaporativo. 

O dé:fici t de pressão de saturação de vapor 

horário :foi determinado através da di:ferença entre a 

pressão de saturação de vapor à temperatura do ar e a 

pressão atual de vapor para o horário sendo esta estimada 

pelo produto da pressão de saturação de vapor e a umidade 

relativa para o horário. 

3.6.2. MÉTODO 1 

Di:ferença entre as médias das pressões de 

saturação e atual no horário padrão de observação meteo

rol6gica, isto é, as 9, 16 e 21 horas e 9 e 16 horas. A 

pressão atual de vapor Ce ) 
a 

relativa no horário; 

onde: 

e = 
s 

+ e
s 

1. !5h

3 

1:,,.e = e 

+ e
s 

1. s

21.h 

é o produto de 

e 
a. 

ou e = 
s 

e 

e 
s 

s 
9h 

pela umidade 

(12) 

+ e
s 

1. !5h

2 



e 
a. 

= 

e + e
a.9h a.15h 

3 

+ e
a. 

21h 

3.6. 3. MÉTODO 2 

ou e =

a. 

a. 
9h

+ e

2 

a.
15h

19. 

Diferença entre a pressão de saturação de 

vapor à temperatura média do ar C T) e a pressão de vapor 

à temperatura mínima de ponto de orvalho CTOmin). calculada 

através da equação de Tetens com valores de temperatura do 

ar às 16 horas; 

t.,,.e 
2 

3.6. 4. MÉTODO 3 

(13) 

Dif'erença entre a pressão de saturação de 

vapor à temperatura média C T )e a pressão de vapor à 

temperatura média de ponto de orvalho C TO ); 

(14) 
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3.5.5. MÉTODO 4 

Diferença entre a pressão de saturação de 

vapor à t.emper a t. ur a média C T ) e o produto da umidade 

relativa média C UR ) pela pressão de sat.uração de vapor à 

temperat.ura média. 

onde: 

l:i.e 
4 

e - Cl - UR)sCD (15) 

UR x esCT) 
= eaCD' que é a pressão atual de vapor à

temperat.ura média do ar. 

3.5.6. MÉTODO 5 

Di�erença entre a média das pressões de 

saturação de vapor às temperaturas máxima CTmax) e mínima 

CTmin) do ar e a pressão de vapor à temperatura média de 

ponto de orvalho C TO ), 

l:i.e = 
5 

e sC Tmax) + e sC Tmi n)

3.5. 7. MÉTODO 6 

(16) 

Média do déficit. de sat.uração de vapor 



21. 

computado às temperaturas máximas e mínimas do ar. 

l:i.e = 
6 

(17) 

A pressão atual de vapor par-a temper-atur-as 

máximas e mínimas do ar- é o produto das respectivas 

pressões de saturação de vapor pelas umidades relativas 

correspondentes do ar. 

3.5.8. TEMPERATURA DE PONTO DE ORVALHO 

A pressão atual de vapor- Ce ) 
a 

é def'inida, 

como a pressão saturada de vapor à temper-atur-a de ponto de 

orvalho. Pela def'i ni ção de umidade relativa pode-se 

calcular a temperatura do ponto de orvalho CTO) a qualquer 

instante. ou seja, 

r-esul ta em 

e 
s 

e 
a 

UR = e / e  Tomando-se e = e CTO) 
a s 

[a x TO) 

= 4.58 x 10 b + TO 

a s 

(18) 

(19)
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Dividindo-se a equação 18 pela equação 19 tem-se: 

UR = (20) 

aplicando logarítmo decimal aos dois membros da equação 

C20) tem-se: 

b 

TO 

b 

TO 

= 

TO = b X 

= 

a - log 

log 

a -

b 

TO 
+ 1

- 1

(21)
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onde b = 237,5 e a = 7,5; valores sobre a água Dessa 

forma a equação usada para o calculo da temperatura de 

ponto de orvalho é: 

TO= 237,5 x 

log [ UR x 

f?_,5xT
) 

1 O l237. 5 + T 
]

(7.5xT
) 

7 • 5 - 1 og [ UR x 1 O 237 • 5 + T 
]

(22) 

onde UR = umidade relativa média do ar. em décimos. e T = 

temperatura média do ar. em ºe.

3.6. MEDIDAS E OBSERVAÇÕES METEOROLÓGICAS 

As observações meteorológicas utilizadas 

neste trabalho foram realizadas de setembro de 1985 a junho 

de 1986.

3.6.1. Velocidade do Vento 

A velocidade do vento foi medida com 

anemômetro totalizador, de fabricação FUESS, modelo 91 G. 

instalado a uma altura de 2,0 metros da superfície do solo. 

As medidas foram efetuadas as 9. 15 e 21 

trabalhou-se com a média desses períodos. 

horas e 
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3.6.2 Insolação 

A insolação f'oi registrada através de um 

heliógraf'o . marca FUESS . tipo Campbell - Stokes • 

95 e.

3.6. 3. Temperatura e Umidade Relativa do Ar 

modelo 

A temperatura do ar f'oi medida em conjunto 

psicrométrico composto de dois termômetros de mercúrio em 

vidro, marca FUESS. sendo um deles coberto por uma 

musseline permanentemente embebida em água (bulbo úmido). 

A umidade relativa do ar f'oi calculada a 

partir das temperaturas de bulbo úmido e bulbo seco. 

Usou-se também valores de umidade relativa registrada em 

termohigrógraf'os, da marca FUESS, modelo 195 R, de rotação 

semanal. 

3. 7. ANÁLISES ESTATí STI CAS

O presente trabalho f'oi desenvolvido em duas 

etapas: A primeira consistiu da comparação de seis métodos 

de estimativa do déficit de pressão de vapor 

metodologia assumida como padrão ou referência. 

com a 

com a 

f'inalidade de estabelecer qual das metodologias apresentava 
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a melhor aproximação com o padrão. Esta comparação :foi 

feita através de regressão linear simples. 

A segunda etapa do trabalho teve por 

finalidade estabelecer uma :função da velocidade do vento da 

equação de Penman para obtenção dos coe:ficientes m ,  a e b 

par a cada método de estimativa do déf' i ci t de pressão de 

vapor médio diário. 

Para se estabelecer o nível de signi:ficância 

entre os métodos de estimativa do déficit de pressão de 

vapor e o método assumido como padrão ou re:ferência. e

também a relação entre a :função da velocidade do vento da 

equação de Penman e a velocidade do vento utilizou-se do 

teste F para regressão linear. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. TESTE DAS ESTIMATIVAS DO DÉFICIT MÉDIO DIÁRIO DE 

PRESSÃO DE VAPOR 

Os métodos utilizados requerem dados 

observados em pelo menos dois horários e serão analisados 

em duas situações. Uma, utilizando as observações :feitas 

nos horários convencionais. 

recomendados pelo Instituto 

isto é. 

Nacional 

9h, 

de 

16h e 21h 

Meteorologia. 

Outra, utilizando apenas os dados observados às 9h e 16h, 

representativos dos extremos diários. 

Analisando-se os resultados obtidos com três 

observações diárias observa-se. pela Tabela 1 e :figuras 1 a 

3, que a dif'erença entre os dé:ficits estimados pelos seis 

métodos e o padrão :foram pequenas para dé:ficits baixos, mas 

as di:ferenças aumentaram para dé:ficits maiores. Nota-se que 

todos os métodos testados subestimaram o valor padrão. 

Utilizando-se os dados obtidos somente as 9h 

e 16h, os resultados mostrados na Tabela 2 e f'iguras 4 a 6 

não indicam alterações expressivas quando comparados com as 
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estimativas obtidas com três observações diárias. O método 

1 inclusive melhorou a estimativa em relação ao padrão. 

Todos os métodos continuaram subestimando o padrão. 

Para testar a comparação dos métodos 

propostos com o método referência utilizou-se de uma 

Análise de Regressão Linear Simples que indicou resultados 

significativos ao nível de 1¼ de probabilidade. mostrando 

que cada um dos métodos propostos relaciona-se 

significativamente com o método referência (Tabelas 3 e 4). 

Os métodos analisados requerem pelo menos 

duas leituras diárias de temperatura e umidade relativa do 

ar para se estabelecer os valores a serem usados nas 

equações de estimativas dos déficits de pressão de vapor; 

o método 1 CMET 1) necessita das médias das pressões de

saturação e atual de vapor; o método 2 C MET 2) além da 

pressão de saturação de vapor à temperatura média do ar . 

utiliza a pressão de vapor á temperatura mínima de ponto de 

orvalho. que ocorre nas horas mais quentes do dia; o método 

3 CMET 3) usa a pressão de saturação de vapor à temperatura 

média do ar e a pressão de vapor à temperatura média de 

ponto de orvalho; o método 4 CMET 4) usa a temperatura e a 

umidade relativa média do ar; o método 5 CMET 5) precisa 

das pressões de saturação de vapor obtidas a partir das 

temperaturas máximas e mínimas do ar . além da temperatura 

média de ponto de orvalho; no método 6 CMET 6) o uso das 
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pressões de saturação e atual de vapor com base nas 

temperaturas máximas e mínimas do ar também exigem mais de 

um horário de observação. 

Como todos os métodos apresentaram boa 

correlação com o padrão. é melhor utilizar o mais simples. 

ou seja, o método 1 CMET 1) com duas observações diárias, 

9h e 15h. 
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Tabela 1 - Valores de dé�icit de pressão de vapor médio CmmHg) 

estimado por di�erentes métodos. usando dados de tempe

ratura do ar coletados às 9h , 16h e 21h. 

DIAS MET 1 MET 2 MET 3 MET 4 MET 6 MET 6 PADRÃO 

13/10/83 2,0132 2,3040 2,0197 1, 9427 1. 8721 1. 7063 2.9486 
26/06/82 3,3861 3,4792 3,1467 3, 1376 3,2810 3,2223 3,6868 
13/06/82 7,3049 6,8376 7,6468 6,0662 8, 1308 8,0043 7,3616 
03/09/87 8,2298 10.1389 8,2096 8,2014 7,9917 8,6764 9,9877 
13/07/83 6,7609 6,6360 6,2217 6,8687 9, 1924 7,2716 10,6774 
16/07/83 7,8788 7,8029 7, 1706 6,4884 9,7366 9,6043 13, 7613 

13/08/83 8,8601 8,7499 7,9839 7,2347 11, 1698 11,8669 14, 4061 

17/08/83 8,8643 8,7236 8,0728 7,3883 9,9260 10,6662 17.4162 

16/10/83 10,8688 11,2192 10, 4301 10. 0061 12,0692 11,6621 19, 9661 

11/10/84 14.2648 16. 2067 13. 9129 16,2067 16, 3960 15.5556 20,1852 

06/11/83 10,8340 12.3108 10,6178 10. 2381 11,5625 12,5423 21.3626 
18/01/84 13,4676 13.5780 12,7792 12.2373 14,6949 14,4620 22,4849 

21/11/84 17,2006 17,9872 16,7653 16,2290 18, 7443 19.1267 26,9533 
30/10/84 20,9376 26,8386 24.0446 22, 1358 18. 7443 21.6691 29,9370 

Tabela 2 - Valores de dé�icit de pressão de vapor médio CmmHg) 

estimado por diferentes métodos. usando dados de tempe

ratura do ar coletados às 9h e 16h. 

DIAS MET 1 MET 2 MET 3 MET 4 MET 5 MET 6 PADRÃO 

13/10/83 1,7062 2,0920 1 • 6155 1 • 6131 1 ,6799 1,7063 2,9485 
26/06/82 4,2216 3,7842 4, 1281 4, 1776 4, 1635 3,2223 3,6868 
13/06/82 10,2646 1 º· 0361 9,8180 9,6734 10,2535 8,0043 7,3615 
03/09/87 8,4917 8,8461 8,4783 8, 4671 8,4863 8,5764 9,9877 
13/07/83 9,3825 9,4476 9,1333 8,9985 9,3814 7,2716 10,6774 
15/07/83 10,6860 10, 1651 9, 8881 9,3443 10. 6498 9,6043 13, 7613 
13/08/83 11,8568 10,8420 10,7802 10, 1224 11,8740 11,8569 14. 4061 
17/08/83 11. 8511 12,3059 11,3549 10,7067 11.9012 10.5562 17.4162 
16/10/83 11, 6521 12.0855 11.0125 10,3764 11,6034 11, 6521 19,9551 
11/10/84 15,5556 16. 5672 16,0028 14, 2217 16,6164 15,5556 20, 1852 
06/11/83 12,6239 14,4347 12,5837 12,0646 11,7675 12.5423 21.3625 

18/01/84 17.4217 1 7, 1311 16.6346 16,6717 17,8060 14.4620 22,4849 

21/11/84 19, 1267 19.1899 18,3619 17,7484 19, 1382 19, 1267 26,9533 

30/10/84 25,4759 26,2290 25.2142 24,9144 26,5167 21, 6591 29,9370 
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Tabela 3 - Valores da análise de regressão linear simples. 

comparando os seis métodos propostos com o método 

reterência. para leituras das 9h . 15h e 21 h. 

M.1 M2 Ms M, M5 Mc:s 

F 113,24 
** 

56.61** 36.19 
** 

64.04
*

* 48,64*
* 

98, 10
*

* 

a o.7876 0.4842 0,7238 1 ,0362 1.4328 2.0430 

b 0,5871 0,5013 0,4436 0,4615 0.5010 0,5743 

r 0,9509 0,9084 0,8666 0,9177 0,8956 0,9440 

** = si.gni.fi.cati.vo ao ntvet de .1 "5 de probabi.ti.dade 

Tabela 4 - Valores da análise de regressão linear simples. 

comparando os seis métodos propostos com o método 

re1erência, para leituras das 9h e 15h. 

M.1 M2 Ms M, M5 Mc:s 

** 
56,67** 

*
* 72,65** 60,87** 98,18**F 84,88 48,34 

a 1.4680 0,4605 0,3190 1.6344 1,0285 2.0430 

b o.6772 0,5024 0,4679 0,4868 0,5253 0,5743 

r 0,9360 0,9084 0,8950 0,9264 o.9139 0,9440 

** = si.gni. f i.cat i.vo ao ntvet de .1" de probabi.ti.dade 
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Figura 1. Regressão linear simples entre os métodos 1 e 2 e 

o método padrão de estimativa do dézicít de 

pressão de vapor. para observações meteorol6gicas 

das 9h, 15h e 21h. 
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Figura 2. Regressão linear simples entre os métodos 3 e 4 

e o método padrão de estimativa do dé:ficit.. de 

pressão de vapor, para observações meteorológicas 

das 9h, 16h e 21h. 
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Figura 3. Regressão linear simples entre os métodos 6 e 6 

e o método padrão de estimativa do déficit. de 

pressão de vapor, para observações meteorológicas 

das 9h, 15h e 21h. 
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Figura 4. Regressão linear simples entre os métodos 1 e 2 

e o método padrão de estimativa do dé:fi ci t. de 

pressão de vapor, para observações met.eorológicas 

das 9h, 1Sh. 
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4. 2. ESTIMATIVA OOS COEFICIENTES DA FUNÇÃO 00 VENTO

Evidentemente como o valor do dé:ficit de 

pressão de vapor médio diário Ch..e) depende do método de 

estimativa C Tabelas !3 a 7). os parâmetros m , a e b da 

:função do vento C:fCu)) tambem dependem do método utilizado. 

É interessante notar que os parâmetros 

obtidos variaram signi:ficativamente com a estação do ano 

revelando que uma única :função não se aplica adequadamente 

em todas as épocas. Independentemente do método de 

estimativa de �e . as :funções obtidas para a primavera e o 

outono revelaram valores menores que aqueles resultantes da 

:função original de Penman (:figuras 7. 8, 9, 13, 14 e 15). 

Isso signi:fica que a :função original superestima a

evapotranspiração nessas estações. 

Para o verão as :funções obtidas mostraram 

valores semelhantes aos da :função original de Penman. 

independentemente do método de estimativa de �e utilizado 

(figuras 10, 11 e 12). 

A análise conjunta dos valores das Tabelas 

5. 6 e 7 mostra que os dé:ficits de pressão de vapor

estimados para o verão e o outono, (Tabelas 6 e 7). 

apresentam uma menor variabilidade entre si do que os 

dé:ficits de pressão de vapor estimados para a primavera 

C Tabela 5) . Isto acontece porque durante o verão e o 
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outono ocorre maior precipitação. f'icando o ar mais úmido 

do que na primavera. f'azendo com que as oscilações dos 

déf'icits sejam menores nestas estações. 

Nas f'iguras de 7 a 9 e na Tabela 8 vê-se que 

há correlação alta entre a f'unção do vento e a velocidade 

do vento em m/s na primavera. Os resultados f'oram 

significativos ao nível de 1% de probabilidade com os 

métodos 2 e 6 mostrando as melhores correlações. 

Apesar dos resultados mostrarem-se signi

ficativos para a maioria dos métodos empregados na estação 

de verão, figuras 10 a 12 e Tabela 9 o grau de ajuste 

proporcionado não f'oi dos melhores para os métodos 4 e 6. A 

dispersão dos pontos f'oi muito acentuada, como podemos ver 

nas f'iguras 11 e 12 respectivamente. 

Os resultados obtidos para a estação do 

outono. f'iguras 

significância a 

13 

nível 

a 16 

de 

e 

1% 

Tabela 10. apesar

de probabilidade e 

da 

da 

correlação positiva indicada pelos altos coef'icientes de 

correlação; mostram que para todas as metodologias 

empregadas. nesta estação. o ponto de intersecção com o 

eixo das ordenadas foi negativo, contrariando os resultados 

obtidos para as estações da 

relatados na literatura. 

primavera e verão e os 

Como os resultados apresentados estão em 

função da velocidade do vento em m/s, para ef'eito de 
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comparação com os valores dos coe:ficient,es do t,ermo 

aerodinâmico da equação de Penmam cit,ados na lit,erat,ura. as 

Tabelas 11, 12 e 13 most,ram os valores dos coeficient,es m ,

a e b obt,idos para Araras - SP em :função da velocidade do 

vent,o em km/dia. 

Para a primavera os valores obt..idos para o 

coe:ficient,e m são muito di:ferent,es e bem menores do que os 

valores cit,ados na lit..erat,ura. variando 

0,107405 con:forme a Tabela 11; enquant,o 

PENMAN C 1963) est,abel eceu m igual a O, 26 

de 0,0066049 a 

PENMAN C 1948) • 

e DOORENBOS & 

PRUI TT C 1975) recomendaram o valor de m igual a O. 27. 

No caso do coe:ficient,e a est..abeleceu-se o 

seu valor igual a 1 para que se pudesse obt,er o valor do 

coe:ficiente m, dest,a :forma este valor está de acordo com 

PENMAN (1948), PENMAN (1963), mas di:fere de PENMAN (1956) 

que ut..ilizou o valor do coeficiente a igual a 0,5. 

A Tabela 11 most,ra os valores do coe:ficiente 

b para a primavera e est,es valores são iguais ao 

est,abelecido por DOORENBOS & PRUITI (1975) mas di:ferem 

tot..almente do valor recomendado por PENMAN (1948), PENMAN 

(1956), PENMAN (1963) que é de 0,00625. 

Para o verão os valores dos coe:ficient..es m, 

a e b do t..ermo aerodinâmico são most..rados na Tabela 12. O 

coe:ficiente m obt..ido ut,ilizando-se o mét..odo 2 de est..imat..iva 

do déficit.. de pressão de vapor é prat..icament..e igual ao 
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estabeleci do por PENMAN C 1948) e DOORENBOS & PRUI TI 

C1975). Os métodos 1. 3 e 6 de estimativa do dé:fi ci t de 

pressão de vapor proporcionaram valores do coe:ficiente m da 

ordem de 0,205185, 0.341198 e 0.191163 respectivamente. 

sendo que o valor de O, 3411 98 é semelhante ao usado por 

OMEITO (1981). Os demais valores de m são bem menores em 

relação aos estabelecidos na literatura. 

Os valores dos coe:f i cientes b da Tabela 12 

para o verão indicam que os métodos 2 e 3 proporcionaram 

valores semelhantes aos de PENMAN (1948) enquanto par a os 

métodos 1, 5 e 6 os valores de b são praticamente iguais ao 

estabelecido por DOORENBOS & PRUIIT (1975). Deve-se 

salientar que os coe:ficientes obtidos para o verão :foram os 

que mais se aproximaram dos estabelecidos por PENMAN 

(1948). 

A Tabela 13 mostra os valores dos 

coe:ficientes do termo aerodinâmico para a estação do 

outono. Neste caso ocorreu uma situação di:ferente das 

outras estações, primavera e verão, o coe:ficiente m assumiu 

valores negativos em função da interceptação do eixo das 

ordenadas ter apresentado valores negativos. Para a 

obtenção de m o  coe:ficiente b foi dividido pelo valor de a 

(interceptação do eixo das ordenadas). em consequência 

disto este coe:ficiente Lambém assumiu valores negativos. 

mas isto não implica que a inclinação da reta seja 
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negaliva. 

A ocorrência de valores baixos dos 

coeficientes m e  b na primavera e negalivos no oulono. não 

é registrada na lileralura. pois. a maioria dos lrabalhos 

foi desenvolvida em condições climálicas di:ferenles das 

condições de Araras - SP. Nos locais onde Penman e outros 

pesquisadores desenvolveram seus trabalhos. na primavera e 

no outono, praticamente há ocorrência de neve, 

impossibilitando a obtenção de dados nestas estações, assim 

sendo. dados de evapotranspiração de alfafa ou grama 

somente foram obtidos no verão. 

A ocorrência de valores negali vos para os 

coeficientes das funções obtidas devem-se ao fato de que no 

outono principalmente a partir de meados de maio, apesar de 

não faltar água para a grama no lisímelro, ocorre baixa 

evapotranspiração em função do :fotoperíodo e do gramado 

estar entrando em repouso. fazendo com que se tenha uma 

função fisicamente inconsistente em função da equação 

proposta por Penman. 

Durante a estação de verão como a demanda de 

água é alta os valores dos coeficientes do termo 

aerodinâmico obtidos em Araras - SP assemelham-se bastante 

aos obtidos por outros pesquisadores. pois as condições 

climáticas são bem semelhantes às dos locais estudados. 

O valor de f(u) é mui lo sensível ao método 
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usado na determinação do déricit de pressão de saturação de 

vapor do ar Cli.e). Uma das razões para estas dif'erenças no 

valor da f'unção da velocidade do vento é devido ao uso de 

direrentes aproximações quando da obtenção de li.e. Tabelas 

5. 6 e 7.

Analisando as riguras de 7 a 16 notamos que 

a relação entre a runção velocidade do vento e a velocidade 

do vento pode ser descrita por uma relação linear. estando 

de acordo com PRUITT & DOORENBOS C1977). embora estes 

autores citem que Rijtema 1966 obteve uma relação não 

linear entre a f'unção velocidade do vento e a velocidade do 

vento. 

Ao analisar as f'iguras de 7 a 16 pode-se sa

lientar que para as estações da primavera e outono. a f'un

ção original de Penman superestima os valores de evapo

transpiração. enquanto para o verão a dif'erença entre as 

duas f'unções é pequena, ora subestimando ora superestimando 

os valores de evapotranspiração. 

Assim. para as condições de Araras. a runção 

original de Penman pode ser aplicada durante o ver ão sem 

qualquer problema, ao passo que para as estações da prima-

vera e outono. esta f'unção superestima os valores de 

evapotranspiração. 
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Tabela 5 - Valores da velocidade média do vento e do déricit de 

pressão vapor médio CmmHg) estimados pelos seis 

métodos testados para a estação da primavera de 1985. 

DIAS MET 1 MET 2 MET 3 MET 4 MET 5 MET 6 vento
m/s 

25/09/85 11,9776 13.2997 11,3603 1 º· 0993 11,9207 12, 7581 1,08 
26/09/85 12, 5821 14,3789 11,911 O 1 o, 9181 11,5223 14,5950 2. 31
27/09/85 11,9822 15,5262 11,8696 10,8805 8,9365 13,0510 2,69 
01/10/85 9,3850 10,8279 8,8538 8, 1513 8,2986 10,2697 1. 91
02/10í:35 12,0556 13,8067 11,3986 1 º· 4567 11,7990 13, 9541 2,69 
03/10785 11,6050 13,9623 11,1986 10, 1606 12, 0101 14, 3981 3,09 
04/10/85 12,2688 14,0664 11, 6551 10,6606 11,7896 14,6603 3, 12 
07/10/85 8,4372 8,3253 8,2381 8, 1205 8,8920 9,9327 2,34 
11/10/85 12,2805 12,0506 11,8061 11,5538 11. 1317 12, 7582 2,23 
15/10/85 22,8628 26,8091 22,9597 21, 1157 21,3574 23,7579 3, 18 
16/10/85 25,0914 27,5103 24,8069 23,82!38 22,2610 25. 1119 3,66 
17/10/85 22,3129 24,1500 22,0166 21,6697 18, 0061 20,7520 2,86 
18/10/85 13,7259 15,0375 12,9496 11,8068 13,6136 17,3213 3,26 
22/10/85 13. 4401 13,9386 12.8620 12. 4273 12,2019 14,5669 2,94 
23/10/85 19,2615 20,7500 18, 8251 18,1339 16, 7153 19,5922 3,26 
25/10/85 13.5065 14. 8106 13,1866 12, 7361 11,2847 13,4687 2,23 
29/10/85 7,8223 9,8843 7,7577 7,5405 9,2650 9,8322 2,66 
30/10/85 13,2909 14,8705 13,0235 12,2374 11,0396 14,8079 1,66 
07/11/85 11,9263 12, 0711 11,6182 11,2517 10,3005 12, 1816 2,97 
08/11/85 18, 4041 15,9137 14,3247 13, 8352 12,7278 14.0503 3,28 
10/11/85 15, 1689 16,5750 14,5857 13,6768 14,3953 17,0877 2,26 
12/11/85 18,4406 18,7142 17,9970 17,5862 16,7555 18,6645 3,15 
14/11/85 20,3024 20,3962 19,4414 19, 0710 18, 8382 20,2211 3,50 
20/11/85 11,1130 11,2795 10.3953 9,7183 11,8233 14,0709 2,38 
29/11/85 5. 1700 5,6640 5,0604 5,0349 5,0000 5,8027 2,25
02/12/85 10,6688 12,6528 10,1085 9,7867 10,3214 11,8967 2,23 
06/12/85 9,2121 9,2372 8,9828 8,7150 7,9311 9, 1131 3,38 
09/12/85 15,6072 19,7639 16,9890 14. 9977 15,9334 16,9483 3,40 
11/12/85 11, 1299 11,5152 10,8894 10. 6305 9,6614 12,4449 1,50 
16/12/85 5,6599 7,2314 5,2641 5,1956 7, 1 717 6,9779 2,02 
17/12/85 7,4911 7,9585 7,2143 6,9240 7, 1268 8,9155 1,39 
19/12/85 18,2080 21,0728 18. 1930 17,5524 15, 9501 16,3419 3,60 
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Tabela 6 - Valores da velocidade média do vento e do dé�icit de 

pressão de vapor médio CmmHg) estimados pelos seis 

métodos testados para a estação do verão de 1986. 

DIAS MET 1 MET 2 MET 3 MET 4 MET 5 MET 6 
vento 

m/S 

30/12/86 6,3882 5,6640 5.3220 6,2234 9.4249 7,6116 1,44 
03/01/86 11. 3174 12.2761 10,6668 10. 3118 10.4135 12.9226 1.86 
06/01/86 8,3260 9,6697 7.9217 7,6647 9.0089 9.1607 2.48 
07/01/86 7,9399 7,7672 7.6640 7,2990 6,6110 8,8963 2.22 
08/01/86 e. 1201 8.4474 7.7503 7,3698 9.3189 10.6979 1.72 
10/01/86 4.9652 4,8877 4,6663 4. 1289 6,4976 7,4139 2.42
13/01/86 6,7813 6,7875 6,4699 6,1963 6.9112 6,8117 1.38 
16/01/86 7.9108 7,9940 7,6773 7,4842 6.6431 8,4726 2,09 
17/01/86 10, 2737 10,7290 9,8229 7.6518 9,8849 12,0378 2,00 
22/01/86 8,9706 8,7807 7,6672 6, 7691 8,8614 11,4542 2,13 
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Tabela 7 - Valores da velocidade média do vento e do dézicit. de 

pressão de vapor médio CmmHg) estimados pelos seis 

métodos testados para a estação do outono de 1986. 

DIAS MET 1 MET 2 MET 3 MET 4 MET 5 MET 6 
vento 

m/s 

02/04/86 13, 6269 8,0371 7,2072 6,9720 5,8746 8,5111 0,79 
04/04/86 8,6632 8,8686 8,1483 7,6069 7,2008 10,8498 1,03 
07/04/86 7,0631 7,7242 6,7359 6,3308 6,3813 8,7974 1,38 
08/04/86 6,9976 7,4001 6,5096 6,005S 6,2311 9,3022 1,17 
09/04/86 7,0539 6,8838 6,3494 5,7273 7,3237 9,3389 0,93 
10/04/86 7,6111 9,6671 7,3337 6,9176 6,7495 8,4284 1,28 
11/04/86 8,6865 9,1347 8,1409 7,6172 6,3S06 10,0965 2,02 
15/04/86 3,5167 S,9076 3,2885 3,1692 4,7863 4,6024 2.1s 
17/04/86 7,2724 7,4972 6,6925 6,4004 7, 1291 8,6728 1 • 30 
18/04/86 6,2267 7,6615 6,1259 5,6381 4,9466 8,1664 1,25 
23/04/86 8,0077 14,6294 13,6696 9,1766 6, 4921 9,3249 1,65 
25/04/86 8,2694 8,6008 8,0338 7,8627 6,9763 9,2976 1,3S 
29/04/86 7,1373 8,2340 6,8400 6,2208 6,7638 8,8114 1 ,41 
30/04/86 6,9995 8,3940 6,7608 6,1283 5,2918 8,2342 0,93 
OS/OS/86 11.2502 13,4262 11.1569 10,6249 7,7730 11,6630 1,03 
06/0S/86 10,7479 11,7386 10,1934 9,.6443 8,4442 12,2689 1,62 
16/0S/86 S,1368 s,2000 4,7083 4,4836 4 ,. 8774 6,9238 0,82 
17/05/86 7,0861 7,7203 6,5803 6,0022 S,8971 8,9134 1.s1
23/0S/86 5,1648 s. 1763 4,7306 4,3069 4,7296 6,6274 0,94
27/0S/86 11, 6111 1s. 7516 11,5199 10,4108 9,8675 11,7393 1.22
28/0S/86 7,4406 8,9193 7,0113 6,9827 6,9827 9,6213 1,30
29/0S/86 8,7466 5,3700 4,9968 6,4497 8,0102 10,3770 1 ,29
30/06/86 8,5112 9,3146 8,1658 8,0113 7,2804 8,7317 1 • 71
02/06/86 5,9171 6,2721 S,6105 5,.1374 6,5153 6,7104 0,90
03/06/86 5,5620 5,8354 S,2155 4,7341 4,5697 6,5627 1,16
09/06/86 7,2970 7. isso 6,6503 6,6522 6,7414 8,9604 0,98
10/06/86 6,7437 7,6132 6,2594 5,6733 6,2544 8,8397 1,06
11/06/86 9,0664 10,0253 e.seco 7,7354 8,2600 11,0635 0,85
17/06/86 7,8963 7,6486 7,3033 6,8218 6,9003 9,2706 1 • 11
18/06/86 9,8325 10, 1960 9,4250 8,9970 8,4731 10,2620 1. 14
19/06/86 8,0067 8,0260 7,3601 7,0928 6,9643 9,2868 0,64
20/06/86 7,6672 7,6636 7, 1429 6,7919 6,7123 9,2669 0,72
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Tabela 8 - Valores da análise de regressão linear simples, 

entre a função do vento estimada pelos seis méto

dos e a velocidade do vento em m/seg. utilizando

se dados climáticos coletados as 9h . 16h e 21 h 

para a estação da primavera de 1986. 

M1, M2 Ms M• M5 Mc::s 

F 167,68 *
* 

360.99** 266.50** 98,62** 110.44** 968,85**

a 0,0660 0,0964 0,1074 0,0972 0,0696 0,0648 

b 0,1439 o, 1561 0, 1611 0.1633 0,1469 0,1607 

r 0,9209 0,9598 0,9460 0,8766 0.8868 0,9849 

** = si.gni.fi.cati.vo ao ntvel de 1, !16 de probabi.li.dade 

Tabela 9 Valores da análise de regressão linear simples, 

entre a função do vento estimada pelos seis méto

dos e a velocidade do vento em m/seg. utilizando

se dados climáticos coletados as 9h . 16h e 21 h 

para a estação dcf''verão de 1986. 

M1 M2 Ms M4 M5 Mc::s 

F 43,33 ** 66,14 
** 14.25** 4,96 

*
* 11, 1 7** 144,18**

a 0,2062 0,2639 0,3412 0,0901 0,1088 0,1912 

b 0,1969 0, 1997 0, 1796 0,2667 0,2020 0,2136 

r 0,9188 0,9446 0,8003 0,6183 0,7633 0,9734 

*
* 

= si.gni.fi.cati.vo ao ntvel de 1!16 de probabi.li.dade 
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Tabela 10 - Valores da análise de regressão linear simples, 

entre a função do vento estimada pelos seis méto

dos e a velocidade do vento em m/seg, utilizando

se dados climáticos coletados as 9h , 15h e 21 h 

para a estação da outono de 1986. 

M1. Mz M3 M• M5 Mcs 

F 103,88 *
* 

234,55 ** 353,40** 129,81 ** 270, 01 ** 888,36** 

a -0,0031 -0,0721 -0,0816 -0,0610 -0,0573 -0,0941

b º· 1 744 0,2626 0,2844 0,2703 0,2088 0,2678 

r 0,8809 0,8866 0,9601 0,9013 0,9487 0,9835 

*
*

= si.gn1.ficati.vo ao ntvel de 1. 96 de probabi.lidade

Tabela 11 - Valores de m • a e b do termo aer odi nâmi co da 

equação de Penman com dados de Araras - SP para a

estação da primavera com velocidade do vento em 

km/dia. 

M1. Mz Ms M• M5 Mcs 

m 0,066605 0,096399 º· 107405 0,097041 0,065953 0,064756 

a 1 1 1 1 1 1 

b 0,011576 0,011577 0,011572 0,011577 0,011574 0,011573 

Tabela 12 - Valores de m • a e b do termo aer odi nâmi c o da 

equação de Penman com dados de Araras - SP para a

estação do verão com velocidade do vento em km/dia. 

M1. Mz M3 M• M5 Mcs 

m 0,205185 0,253921 0,341198 0,090108 0, 108787 0, 191163 

a 1 1 1 1 1 1 

b 0,011107 0,009104 0,006087 0,032849 0,021492 0,012931 
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Tabela 13 - Valores de m .  a e b do termo aerodinâmico da 

equação de Penman com dados de Araras - SP para a 

estação do outono com velocidade do vento em km/dia. 

Mz Mc:s 

m -0.003116 -0,072124 -0,081687 -0,061044 -0,067341 -0,094082 

a 1 1 1 1 1 1 

b -0,647833 -0,042136 -0,040337 -0,061242 -0,042134 -0,032946 
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Figura 7. Equação original de Penman e regressão linear 

simples ent.re a função da velocidade do vent.o, 

calculada com base nos mét.odos 1 e 2 de 

est.i mat.i va do déf'i ci t, de pressão de vapor. e a 

velocidade média diária do vent.o para a estação 

da primavera de 1986. 
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simples ent-re a f'unção da velocidade do vent-o. 
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velocidade média diária do vent,o para a estação 

da primavera de 1986. 
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Figura 10. Equação original de Penman e regressão linear 

simples ent.re a :função da velocidade do vent.o. 

calculada com base nos mét.odos 1 e 2 de 

est.imat.i va do dé:fici t. de pressão de vapor. e a 

velocidade média diária do vent.o para a est.ac;:ão 

do verão de 1986. 
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simples ent.re a :função da velocidade do vent.o, 

calculada com base nos mét.odos 3 e 4 de 
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Figura 16. Equação original de Penman e regressão linear 

simples ent.r-e a f'uncão da velocidade do vent.o. 
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5. CONCLUSÕES

Os resultados mostrados neste trabalho 

permitem concluir que: 

a) existe uma :forte evidência de correlação

positiva entre cada um dos métodos de estimativa do dé:ficit 

de pressão de vapor estudados e o método padrão; 

b) é i ndi :ferente 

déf'ici t de pressão de vapor, 

temperatura e umidade relativa 

para a estimativa 

os valores médios 

do ar obtidos 

do 

de 

em 

observações meteorológicas das 9h, 1!3h e 21h ou 9h e 1!3h; 

c) como todos métodos de estimativa de l:,.e

apresentaram boa correlação com o padrão é melhor utilizar 

o mais simples, ou seja. o método 1 CMET 1) com 

observações diárias C9h e 1!3h); 

duas 

d) os valores dos coe:ficient.es m. a e b da

equação de Penmam para a região de Araras - SP. obtidos 

at.ravés dos di:ferent.es mét.odos de est.imativa do dé:ficit de 

pressão de vapor são os most.rados nas Tabelas 11, 12 e 13; 

e) para as condições de Araras, a :função

original de Penman pode ser aplicada durant.e o verão, 
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enquanto para as estações da primavera e outono esta runção 

superestima os valores de evapotranspiração. 
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abela 14 - Valores de temperaturas máxima, mínima e média do ar em 

DIAS 

25/09/85 
26/09/85 
27/09/85 
01/10/85 
02/10/85 
03/10/85 
04/10/85 
07/10/85 
11/10/85 
15/10/85 
16/10/85 
17/10/85 
18/10/85 
22/10/85 
23/10/85 
25/10/85 
29/10/85 
30/10/85 
07/11/85 
08/11/85 
10/11/85 
12/11,-/435 
14/11/85 
20/11/85 
29/11/85 
02/12/85 
06/12,-/435 
09/12/85 
11/12/85 
16/12/85 
17/12/85 
19/12/85 

umidade relativa média do ar em¾ e temperaturas dos termô

metros de bulbo úmido CBID e bulbo seco CBS). coletadas as 

9h. 16h e 21h. para a estação da primavera de 1986. 

- -

9h 16h 21h 
Tmax Tmin T UR 

BU BS BU BS BU BS 

30.4 15.0 a3.e 54.3 17.6 19.0 18.6 30,4 16.0 ªª·º 

31.4 14.0 24.9 53,7 16.8 ao.e 19,2 31.2 19.O 23.0
30,0 13.e 25,7 se.o 16,8 21,0 18,6 30,0 ªª·º 26,0 
27.0 11. 8 21,4 57,3 16,0 18, 4 16,6 26,4 15,4 19,9 
29,8 13,0 22,9 50,0 16,4 20,4 16,8 28,8 15,2 19,4 
30,2 13,8 23.1 52,0 16,4 20,6 17, O 29,0 16,2 19,6 
31,6 13,4 24,5 53,7 17,2 21,6 18,8 30,8 17, 4 21,0 
29.8 16.2 23.7 63.0 19.2 23.8 20.0 26.4 18,0 21.0 
31,2 16,2 as.e 53.0 18.0 22,4 21.0 30,4 18,4 24.0 
35.6 16,0 ae.1 30,0 18 ,. 6 26,.2 16,8 35,0 17,2 26.0 
36,0 16.4 3O.O as.o 16 ,. 6 a7.e 17,2 35,2 10.0 27,0 
34,6 16,0 as.e 31,0 16,8 ae.4 20,2 34,O 19.0 27,0 
34.6 18,0 27.6 57,3 20.2 26,O 21 ,8 33,8 21.0 23,0 
31,2 13,8 24,9 47,3 18,0 23,6 19,0 30,2 16,0 21,0 
34,2 14,6 28,1 36,3 18,2 25,8 19.0 33,4 17,6 25,0 
30,4 16,8 26,1 49,7 18,6 23,0 19,4 30,0 19,0 25,4 
29,6 17,6 23,4 65,0 17,6 23,4 20,4 25,8 19,0 21,0 
32,2 18,2 27,7 56,0 21.0 26,6 21,6 32,2 21,0 24,2 
30,6 13,2 24,8 sa.o 17,0 21 ,4 19,6 29,0 18,0 24,0 
32.O 14,6 26,3 46,0 18,0 22.4 ao.a 31,4 17.O as.o
31.4 16,2 as.4 43,7 16,0 ao.a 18,0 31,0 17,6 as.o 
34.6 20,2 29.4 42.7 20.0 ae.6 21,6 34,0 19 ,. 8 27,6 
35,O 18,2 28,.7 35,3 17,8 as.o 21,0 35,0 17,.0 26,0 
32,8 17 ,6 25,7 60,7 20.2 24,8 21,6 31,4 18,6 21,0 
24,8 16,6 21,2 73,3 17,8 21,0 19,6 23,6 17,0 19,0 
30,6 16,6 24,7 58,0 16,2 21, 6 22,8 31.2 18,0 21,2 
as.a 15,2 24,O 61,6 18,0 20,6 ao.o 27,2 18,8 24,2 

33,4 18,2 27,9 46,7 18,6 24,6 21,8 32,2 19,6 26,8 
32.4 19,6 27,8 62,0 21,8 as.a · 23,2 31.2 aa.a 25,6 
30.4 19,6 24.4 77,3 21.0 23.4 24.2 29,0 19.4 21.2 
30 .. 0 20,0 as.7 72,0 ao.a 23.0 23 ,. 2 29,6 22.0 24,2 
33,2 17,2 28.2 38.7 19 ,. 6 26,.6 ao.o 31.6 16,6 27.8 
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·abela 15 - Valores de temperaturas máxima. mínima e média do ar em ºe.

umidade relativa média do ar em¾ e temperaturas dos termô

metros de bulbo úmido CBU) e bulbo seco CBS). coletadas as 

9h. 15h e 21h. para a estação do verão de 19B6. 

9h 15h 21h 
- -

DIAS Tmax Tmin T UR 

BU BS BU BS BU BS 

30/12/8!3 30,0 16.6 21.2 72.3 17.B 21.0 19.2 23,6 17.0 19,0
03/01/86 31.6 16,6 2!3,7 !38.3 1B,O 22.8 22.2 31 .4 19.B 23.0
06/01/86 29.B 1B,O 24.0 6!3.7 19.0 21.4 22.0 29,0 17.6 21. 6
07/01/86 29.0 16,6 24.!3 68.3 19.6 22.4 22.0 29.0 19.4 22.0 
09/01/86 31.0 20.0 2!3.2 69.3 20.0 23,0 22.2 29.6 21.0 23.0 
10/01/86 30.0 1B,8 23.B 81.3 21.0 22.8 23.2 29,6 19.8 20.0
13/01/86 29.0 20.0 24.7 77.7 21.0 22.2 23.4 2B,B 21.0 23.0 
16/01/86 30.2 20.4 26.6 71.3 22.0 24.6 24.2 30.2 22.0 25.0 
17/01/86 32.0 19.B 26.B 71.0 21.6 24.8 22.s 31.6 21.0 24.0
22/01/86 32,2 17,B 2!3.!3 72.3 21.2 23,4 23.0 32,0 20.0 21.0 



67. 

abela 16 - Valores de temperaturas máxima. mínima e média do ar em ºe. 

umidade relatíva médía do ar em ¾ e temperaturas dos t.ermô

metros de bulbo úmido CBID e bulbo seco CBS). coletadas as 

9h, 15h e 21h, para a estação do outono de 1986. 

- -
9h 15h 21h 

DIAS Tmax Tmin T UR 

BU BS BU BS BU BS 

02/04/86 30,0 16,6 25,4 71,3 21.2 24.4 23,6 29,8 20.0 22.0 
04/04/86 31,0 17,0 25,9 70,0 21,0 24,6 23,0 31 ·º 21.0 22.0 
07/04/86 30,6 19,0 25,9 74.7 21.6 25,0 24.6 30,6 21,0 22,0 
08/04/86 31,0 18,4 25,9 76,0 21.6 24,6 24.2 30,8 21,8 22.2 
09/04/86 31.2 18,2 25,1 76.0 21.2 23,0 23.8 31,2 20.0 21,0 
10/04/86 31,2 18,6 26,3 73,0 22,6 24,6 24.8 31,2 20.2 23.0 
11/04/86 31.6 17,2 26,9 71.3 23,6 26,0 23,8 31,6 21,0 23,0 
15/04/86 25.6 19,8 21.7 83.7 21.4 22.8 21.4 25,0 16,4 17,2 
17/04/86 26,6 13.2 20,7 65.0 16,2 19,6 19,0 26,4 14,0 16,0 
18/04/86 27,0 12,4 22,1 71,7 16,6 19,2 19,0 26,0 20.0 21.0 
23/04/86 28.0 14,6 23,4 66,7 29,0 22,2 20.2 28,0 18,0 20,0 
25/04/86 29,4 16,2 24,7 66,3 29,8 23,2 21,2 28,0 20,0 23,0 
29/04/86 25,6 12,0 20.1 64,7 15,4 18,0 16,8 25,2 15,0 17,0 
30/04/86 26.0 11.0 21,3 67,7 28,6 20,8 18,0 26,0 15,0 17,0 
05/05/86 28,2 11,4 24,3 53,3 26,2 21,0 18,0 28,0 20.0 24,0 
06/05/86 30,0 12,0 24,4 58,3 27,2 21,6 19.8 30,0 19,0 21,6 
16/05/86 29,0 13.6 22,7 78,3 29,6 22.0 22.0 27,2 18.4 19.0 
17/05/86 28,2 13,8 22,9 71.3 29,0 21.2 20.4 28,2 18,2 19,4 
23/05/86 27,2 12.6 21,3 77.3 17,2 18,8 21,2 27,0 17,0 18,0 
27/05/86 27.6 14,2 23,4 51,7 24,2 24,6 20.2 27,6 16,2 18,0 
28/05/86 27,6 13,2 22,4 69,0 28,0 20,6 19,0 27.6 18,0 19,0 
29/05/86 27,9 13,0 19,2 61,3 26,2 20,4 19,2 27,8 16, O 18,0 
30/05/86 27,2 14,4 22,6 61,0 27,2 20,6 20.0 27.2 18,0 20.0 
02/06/86 22,3 7,2 16,3 63,0 11,8 13,6 14.8 22.2 10.2 13.0 
03/06/86 22,8 7,0 17,3 68.0 13,4 15,0 15,6 22,8 12,0 14,0 
09/06/86 25.4 9,0 18,9 63,0 14,0 17,4 16,8 25,4 12,6 14,0 
10/06/86 26,0 10,0 19, 7 67,0 15,0 18,0 17,0 25,2 15,0 16,0 
11/06/86 27,4 9,0 20,7 57,7 14,0 18.0 16,8 27,0 15,0 17,0 
17/06/86 26,4 10,2 20,4 62,0 15,2 18,8 18,0 26,4 14,0 16,0 
18/06/86 26,4 10,6 21,0 51,7 15,4 19,0 16,8 26,4 13,0 17,6 
19/06/86 26,2 10,0 20.2 60.0 14,8 18,2 17.4 25.8 14,0 16,6 
�0/06/86 26.4 10,2 19.5 60.0 15,0 19,6 17,2 24.8 12.0 14,0 
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Tabela 17 - Valores medidos de evapotranspiração de grama CETg) 

em milímetros. insolação Cn) em horas e estimados 

de radiação líquida CRn) em milímetros equivalentes 

de evaporação. para a estação da primavera de 1985. 

DIAS ETg n Rn DIAS ETg n Rn 

25/09/85 5,1 11.0 5,8559 29/10/85 4,4 5,3 4,1993 
26/09/85 6.0 11.0 5,8559 30/10/85 5.2 9,0 5,1768 
27/09/85 5.2 10,0 5.5763 07/11/85 5.8 10,0 5.3220 
01/10/85 4.8 8.5 5.0436 08/11/85 6.0 11.0 5,5763 
02/10/85 5,6 10,5 5,5763 10/11/85 6,0 12,5 5,9576 
03/10/85 5,5 11. O 5,7094 12/11/85 7,2 12.0 5.8305 
04/10/85 5,8 11. O 5,7094 14/11/85 7.0 12,0 6,9305 
07/10/85 3,7 4,0 3,8450 20/11/85 4,5 a.o 4,8136 
11/10/85 5,6 10.0 5, 4431 29/11/85 3,5 5,0 4,0508 
15/10/85 7,7 12.0 5,9758 02/12/85 5,0 9,5 5,0915 
16/10/85 7,8 10.0 5, 4431 06/12/85 5,6 12,5 5,8373 
17/10/85 7 .1 11.7 5,8879 09/12/85 6,7 e.o 5,7627 
18/10/85 6,2 9,3 5,2646 11/12/85 5,0 12,0 4,8429 
22/10/85 6,3 12,0 5,9758 16/12/85 3,7 4,0 4,0226 
23/10/85 7,3 12,0 5,9758 17/12/85 3,7 3,5 4,2712 
25/10/85 5,2 6,0 4,3377 19/12/85 5,8 3,0 5,7627 

Tabela 18 - Valores medidos de evapotranspiração de grama CETg) 

em milímetros, insolação Cn) em horas e estimados 

de radiação líquida CRn) em milímetros equivalentes 

de evaporação, para a estação do verão de 1986. 

DIAS ETg n Rn DIAS ETg n Rn 

30/12/85 5. o 12.0 5,7627 10/01/86 4. 5 9,0 5,0336 
03/01/86 5,9 12.0 5,7850 13/01/86 3,9 6,0 4,2823 
06/01/86 5,6 11.0 5,5345 16/01/86 5,5 11 • O 5,5345 
07/01/86 5,0 8,0 4,7832 1 7/01/86 5,8 12.0 5,7850 
08/01/86 5, 2 9,0 5,0336 22/01/86 4,7 8,0 4,7832 
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Tabela 19 - Valores medidos de evapotranspiração de grama CETg) 

em milímetros. insolação Cn) em horas e estimados 

de radiação líquida CRn) em milímetros equivalentes 

de evaporação. para a estação do outono de 1986. 

DIAS ETg n Rn DIAS ETg n Rn 

02/04/86 2.6 10.0 3,0327 16/05/86 2.0 7.2 2,5529 
04/04/86 3.0 10.6 3.1284 17/05/86 2,4 9.0 2,9189 
07/04/86 2.7 10.0 3.0327 23/05/86 2.4 9,8 3.0849 

08/04/86 2.9 10.0 3.0327 27/05/86 3,3 10.2 3,1530 

09/04/86 2,6 10,3 3,0959 28/05/86 2.6 10.0 3, 1189 

10/04/86 2.7 9.0 2.8413 29/05/86 2.4 10.0 3,1189 

11/04/86 3.2 10.3 3,0959 30/05/86 2.5 6,5 2,4188 

15/04/86 1 .5 1,3 1. 3732 02/06/86 2.4 10,0 3,1745 

17/04/86 2.4 10,3 3,0959 03/06/86 2,6 10.0 3.1745 

18/04/86 a.e 10.0 3.0327 09/06/86 2,5 10.0 3.1745 

23/04/86 2,6 10.6 3,1284 10/06/86 2.6 10.0 3.1745 

25/04/86 2.7 9,3 2,9045 11/06/86 2.4 9,0 2,9649 

29/04/86 2,8 10,6 3,1284 17/06/86 2,7 10,0 3, 1745 

30/04/86 2.5 10,6 3, 1284 18/06/86 2,6 10.0 3. 1745

05/05/86 2,9 9,6 3,0189 19/06/86 2.0 7,0 2.5678

06/05/86 2,9 9,0 2.9189 20/06/86 2,3 8,3 2,8312




