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RESUMO 

O presente pesquisa teve por objetivo estudar a temperatura do ar e a 

evapotranspiração de referência (ETo) nas diferentes zonas agroecológicas da Bolívia 

(Lhanos, Vales e Andina) por meio de modelos estatísticos e geoestatísticos, com 

base de dados de temperatura do ar de 235 estações meteorológicas da Bolívia e 41 

de países vizinhos. O estudo é apresentado em dois capítulos: O primeiro descreve a 

caracterização dos valores de temperatura média (Tmed) máxima (Tmax) e mínima (Tmin) 

do ar, mediante três distribuições espaciais: Departamentos, bacias hidrográficas e 

zonas agroecológicas, sendo esta última a melhor alternativa de análise. Uma análise 

de regressão linear permitiu a obtenção das equações de estimativa Tmed, Tmax e Tmin 

em função da altitude, com elevados coeficientes de determinação (R2). Os desvios 

resultantes das comparações entre os valores estimados das equações sazonais e 

mensais em relação à média anual sugerem, na maioria das altitudes, o uso das 

equações sazonais ou mensais, particularmente para Tmed e Tmin. Foram apresentados 

as variações espaciais da Tmed, Tmax e Tmin por meio de mapas isotérmicas. Os mapas 

comprovam a forte influência da altitude sobre valores de Tmed, Tmax e Tmin, colocando 

isotermas de valores mais altos na zona dos Lhanos (zonas baixas) e, de valores mais 

baixos na zona Andina (zonas altas). O segundo capítulo, descreve a caracterização 

da ETo nas três zonas agroecológicas da Bolívia, utilizando a temperatura como 

variável de entrada: McGuinness – Bordne, Hargreaves – Samani e Thornthwaite. Os 

três métodos, mostram que os aumentos da altitude e latitude determinam uma 

diminuição da ETo, no sentido da zona dos Lhanos para a zona Andina. O análise de 

regressão linear com os três métodos permitiu a obtenção das equações anuais de 

estimativas para a ETo em função da altitude, com melhor resultado para o modelo de 

McGuinness – Bordne, cujo R2 foi o mais elevado. Os desvios resultantes das 

comparações entre equações dos valores de ETo sazonais e mensais em relação à 

anual sugerem, na maioria das altitudes, o uso das equações sazonais ou mensais. 

As variações espaciais da ETo apresentadas por meio de mapas de isolinhas, 

corroboram a forte influência da altitude sobre valores de ETo, colocando isolinhas de 

valores mais altos na zona dos Lhanos, e de valores mais baixos nas zona Andina. 

Palavra-chave: Departamentos. Bacias hidrográficas. Altitude. McGuinness - Bordne. 

Hargreaves - Samani. Thornthwaite. Lhanos. Vales. Andina. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The objective of this research was to study air temperature and reference 

evapotranspiration (ETo) in the different agroecological zones of Bolivia (Plains, 

Valleys and Andean) using statistical and geostatistical models, with air temperature 

database of 235 meteorological stations in Bolivia and 41 of neighboring countries was 

used. The study is presented in two chapters: The first describes the characterization 

of the values of the medium (Tmed) maximum (Tmax) and minimum (Tmin) air 

temperature, through three spatial distributions: Departments, hydrographic basins 

and agroecological zones. Being the latter the best alternative of analysis. Linear 

regression analysis allowed to obtain the estimation equations for Tmed, Tmax and Tmin 

in function of altitude, with high determination coefficients (R2). The deviations resulting 

from comparisons between the seasonal and monthly equations estimated values in 

relation to the annual average suggest, in most altitudes, seasonal or monthly 

equations use, mainly for Tmed and Tmin. Were presented the spatial variations Tmed, 

Tmax and Tmin through isothermal maps. The maps show the strong influence of altitude 

on temperature values, placing higher isotherms in the Plains zone (lowlands) and 

lower in the Andean zone (highlands). The second chapter describes the 

characterization of ETo in the three agroecological zones of Bolivia, using temperature 

as the input variable: McGuinness - Bordne, Hargreaves - Samani and Thornthwaite. 

All three methods show that altitude and latitude increases determine an ETo decrease, 

in the direction of the Plains zone to the Andean zone. The three methods linear 

regression analysis helped obtaining the ETo annual estimation equations in function 

of altitude, with McGuinness - Bordne model showing the best result, as its R2 was the 

highest. The deviations resulting from comparisons between equations of seasonal 

and monthly ETo values in relation to the annual values suggest, at most altitudes, 

seasonal or monthly equations use. The ETo spatial variations are presented through 

isoline maps, corroborate the strong influence of altitude in ETo values by placing 

isolines of higher values in the Plains zone, and of lower values in the Andean zone. 

Keywords: Departments. Watersheds.  Altitude. McGuinness - Bordne. Hargreaves - 

Samani. Thornthwaite. Plains. Valleys. An 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

A Bolívia é um país mediterrâneo situado no sul do continente americano, entre os 

paralelos 9º 38’ a 22º 53’ de latitude sul, e os meridianos 57º 26’ a 69º 38’ de longitude 

oeste, sua extensão territorial assenta-se sobre diferentes altitudes desde 130 até 

4.460 m. Possui uma superfície de 1.098.581 km2 aproximadamente, dos quais mais 

de 60% deste território encontra-se abaixo dos 500 m, aproximadamente 15% entre 

os 500 e 2500 m e o restante 25%, acima dos 2500 m (MATTOS; CRESPO, 2013). 

Estas altitudes estabelecem locais com inúmeros ecossistemas, que representam 

parte das três grandes zonas agroecológicas da Bolívia: a zona dos Lhanos do oriente, 

trópico úmido e o Chaco, a zona dos Vales interandinos e a zona Andina do Altiplano 

e cordilheiras Oriental e Ocidental (INE, 2016). 

Embora a Bolívia esteja localizada dentro de latitudes tropicais, as condições 

climáticas variam consideradamente entre terras baixas dos Lhanos e altas dos 

Andes. As temperaturas do ar, nestas áreas, variam bruscamente de local a local e 

mostram fortes oscilações sazonais, sendo a altitude e a declinação solar são os 

responsáveis para que seus valores sejam diferentes, sendo mais relevantes que os 

demais fatores como topografia, clima, cobertura do solo entre outros. A altitude e a 

latitude têm influência direta nos valores de temperatura do ar, quanto maiores forem 

a altitude e latitude dos locais, menores serão os valores de temperatura do ar (Tmed, 

Tmax e Tmin). Assim, os índices de evaporação da umidade existente na superfície (solo 

ou água), e a transpiração resultante da atividade biológica das plantas, acompanham 

os comportamentos térmicos locais. As inúmeras variações no clima, de local para 

local, determinadas pela altitude e as diferentes combinações dos fenômenos 

atmosféricos produzem inúmeros climas, desde tropicais de floresta chuvosa (Af), 

florestais (Am) e de savana (Aw), até clima áridas de tundra (EB) e estepe de alta 

montanha (ET), conforme classificação de Köppen (1936).  

As combinações entre o processo físico da evaporação e o processo biológico da 

transpiração vêm a constituir a Evapotranspiração que foi proposto por Thornthwaite 

(1948) para representar como processo simultâneo de transferência de água para a 

atmosfera por evaporação da água do solo e por transpiração das plantas. Dentre eles 

está a Evapotranspiração de referência que é a quantidade de água que seria utilizada 

por uma extensa superfície vegetada com grama, com altura entre 8 a 15 cm, em 
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crescimento ativo, cobrindo totalmente a superfície do solo, e sem restrição hídrica 

(PEREIRA et al., 2007). 

Para a determinação de valores da Evapotranspiração de referência (ETo) existem 

métodos diretos ou indiretos. Os métodos diretos utilizam de equipamentos, como 

lisímetros que tornam o processo oneroso, não sendo muito utilizado em condições 

extensivas, aplicada apenas de forma experimental (PEREIRA, et al., 2002), 

principalmente para validar formas alternativas de determinação e estimativa da 

evapotranspiração. Os métodos indiretos estão baseados no análise de dados 

meteorológicos (CONCEIÇÃO; MANDELLI, 2005). Existem vários métodos para 

estimar a Evapotranspiração de referência porém, muitos têm baixa aplicabilidade 

prática (SILVA et al., 2005) e, muitas vezes, não é possível utilizar alguns métodos 

devido à ausência de dados necessários para o cálculo em uma determinada região, 

assim torna-se imprescindível e necessário que se teste diversos métodos para definir 

quais podem ser empregados em cada região (ALMEIDA et al., 2010). 

Em regiões áridas e semi-áridas da Bolívia, onde a disponibilidade hídrica é fator 

limitante para a produção agrícola, o dimensionamento de obras de irrigação. O 

conhecimento da distribuição espacial e temporal da ETo, facilita o estabelecimento 

de políticas visando ao uso racional da água. Estudos dessa natureza possibilitam a 

aquisição de conhecimentos que proporcionam melhor controle dos escassos 

recursos hídricos existentes, racionalizando a demanda de água para fins agrícolas. 

Também torna possível quantificar melhor as lâminas de água usadas na irrigação e 

os turnos de rega, minimizando os desperdícios e mantendo o solo numa faixa de 

umidade adequada as plantas (VAREJÃO–SILVA, 2006). 

Estudos sobre análise da temperatura do ar e da Evapotranspiração de referência 

nas diferentes altitudes do território boliviano são escassos, limitados ao acesso da 

população alvo. Estas limitações motivaram a encarar o presente estudo, para o qual, 

conteúdo de esta pesquisa foi dividido em dois grandes temas a serem estudados: A 

temperatura do ar e a evapotranspiração de referência no território boliviano. 
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2. CAPÍTULO 1 – CARACTERIZAÇÃO DA TEMPERATURA DO AR NO 

TERRITÓRIO BOLIVIANO, POR DEPARTAMENTOS, BACIAS 

HIDROGRÁFICAS E ZONAS AGROECOLÓGICAS 

 

1.1 RESUMO 

O presente tese teve por objetivo estudar a temperatura média (Tmed), máxima (Tmax) 

e mínima (Tmin) do ar, nas diferentes zonas agroecológicas da Bolívia (Lhanos, Vales 

e Andina), por meio de modelos estatísticos e geoestatísticos. Utilizando uma base de 

dados de temperaturas do ar de 235 estações meteorológicas da Bolívia e 41 de 

países vizinhos. Foram descritas as evoluções anuais e a sazonalidade dos valores 

de Tmed, Tmax e Tmin para três distribuições espaciais: Departamentos, bacias 

hidrográficas e zonas agroecológicas do território boliviano. Dentre essas, foi 

selecionada, para a continuidade do estudo, a distribuição por zonas agroecológicas. 

Uma análise de regressão linear permitiu a obtenção das equações anuais de 

estimativa para Tmed, Tmax e Tmin em função da altitude, com elevados coeficientes de 

determinação (R2). Os desvios resultantes das comparações entre os valores 

estimados das equações sazonais e mensais em relação à média anual sugerem, na 

maioria das altitudes, o uso das equações sazonais ou mensais, principalmente para 

estimativas de Tmed e Tmin. Por último, é apresentado e quantificado as variações 

temporal e espacial das temperaturas do ar (Tmed, Tmax e Tmin) por meio de mapas 

isotérmicas, em escalas de tempo anual, sazonal e mensal no território boliviano. Os 

mapas comprovam a forte influência da altitude sobre valores de Tmed, Tmax e Tmin, 

situando isotermas de valores mais altos na zona dos Lhanos (zonas baixas) e, 

isotermas de valores mais baixos na zona Andina (zonas altas). 

 

Palavra-chave: Departamentos. Bacias hidrográficas. Altitude. Lhanos. Vales. 

Andina. 
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1.2 ABSTRACT 

The objective of this research was to study the values of the medium (Tmed) maximum 

(Tmax) and minimum (Tmin) air temperature in the different agroecological zones of 

Bolivia (Plains, Valleys and Andean) using statistical and geostatistical models. Using 

an air temperatures data base of 235 meteorological stations in Bolivia and 41 of 

neighboring countries was used. The annual evolution and the seasonality of Tmed, Tmax 

and Tmin values for three spatial distributions were described: departments, 

hydrographic basins and agroecological zones of the Bolivian territory. Among these, 

the agroecological zones distribution was selected for the study continuity. Linear 

regression analysis allowed to obtain the annual estimation equations Tmed, Tmax and 

Tmin in function of altitude, with high determination coefficients (R2). The deviations 

resulting from comparisons between the seasonal and monthly equations estimated 

values in relation to the annual average suggest, in most altitudes, seasonal or monthly 

equations use, mainly for Tmed and Tmin temperature estimates. Finally, it is presented 

and quantified the temporal and spatial variations of air temperatures (Tmed, Tmax and 

Tmin) through isothermal maps, in annual, seasonal and monthly time scales in the 

Bolivian territory. The maps show the strong influence of altitude on temperature 

values, placing higher isotherms in the Plains zone (lowlands) and lower isotherms in 

the Andean zone (highlands).  

 

Keywords: Departments. Watersheds. Altitude. Plains. Valleys. Andean. 
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1.3 INTRODUÇÃO 

A Bolívia oficialmente Estado Plurinacional da Bolívia, é um país mediterrâneo da 

América do Sul que possui uma superfície aproximada de 1.098.581 km2. 

Politicamente divide-se em nove departamentos, topograficamente forma parte de três 

bacias hidrográficas e, estrutura-se em três zonas agroecológicas, definida por níveis 

de altitudes. Cada departamento abarca uma superfície territorial de: Pando 5,8%; 

Beni 19,4%; Santa Cruz 33,7%; Cochabamba 5,1%; Tarija 3,4%; La Paz 12,2%; Oruro 

4,9%; Potosí 10,8% e Chuquisaca 4,7% (INE, 2017). 

As bacias hidrográficas das quais Bolívia faz parte, são: Amazônica, do Prata e da 

Endorréica. A bacia Amazônica abarca uma área total de 6.905.849 km2 do continente 

Sul americano, a Bolívia por sua vez possui apenas 10,5% de sua extensão, porém, 

no território boliviano representa 65,7% (722.137 km2). A bacia do Prata possui um 

área total aproximada de 3.200.000 km2, a Bolívia ocupa apenas 7% desta bacia, 

entretanto, representa 20,5% (224.918 km2) do território boliviano. A bacia Endorréica, 

Bolívia ocupa maior área e comparte com Peru. Do total, 151.526 km2 formam parte 

do território boliviano que representam o 13,8% da sua extensão territorial (MATTOS; 

CRESPO, 2013). 

As três zonas agroecológicas definidas, segundo altitudes, são Lhanos, Vales e 

Andina. A zona dos Lhanos representa 59% do território nacional, ocupa toda a região 

tropical, com altitudes menores a 500 m, apresentando dois tipos de clima, sendo 

úmido no norte (do Beni) e seco no Sul (Chaco), e registra temperatura do ar média 

anual entre 22°C a 25°C. A zona Sub andina ou de Vales, região intermédia entre os 

Andes e os Lhanos Orientais, envolve 13% do território nacional, e compreende a 

região dos Yungas e os Vales inter-andinos (a 2500 metros média de altitude), 

caracteriza-se por seu clima temperado á cálido (de 15°C a 25°C). Finalmente a zona 

Andina abrange 28% do território nacional e, encontra-se a mais de 3000 m de altitude, 

situado entre dois ramais andinos: A cordilheira Ocidental e Oriental ou Real e, em 

meio deles, a planície Andina. As temperaturas registradas são as mais baixas do país 

e podem chegar até -20°C, com uma média de 10°C (MONTES DE OCA, 1995). 

A temperatura do ar atmosférico nas áreas descritas (distribuição espacial) varia 

consideravelmente de local a local, mostrando forte dependência da altitude e da 

latitude, cujos fatores se superpõem sobre os demais, como clima, topografia, 

vegetação, entre outros; além disso, no decorrer do ano (variação temporal) estas 
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mudam de uma época para outra e, estão condicionados principalmente pela 

declinação solar, produto do movimento de translação da terra ao redor do Sol. 

As variações temporal e espacial da temperatura do ar são condicionadas pelo 

balanço de energia na superfície. Assim, todos os fatores que afetam este balanço, 

influenciam também à temperatura do ar. Entre esses fatores destacam-se aqueles 

que ocorrem, no escala macroclimática, com predominância dos efeitos da irradiância 

solar, ventos, nebulosidade, transporte convectivo de calor, e concentração de vapor 

de água na atmosfera; na escala topoclimática, a configuração topográfica do terreno 

é modulador da temperatura do solo e do ar, e, na escala microclimática, o fator 

condicionante é a cobertura vegetal do terreno (PEREIRA et al., 2007). 

Estudos sobre o análise da temperatura do ar nas diferentes altitudes do território 

boliviano são escassos, limitados ao acesso da população alvo. Estas limitações 

motivaram a desenvolver o presente estudo, propondo-se os seguintes objetivos: 1- 

Calcular as evoluções anuais das temperaturas média (Tmed), máxima (Tmax) e mínima 

(Tmin) do ar, para três distribuições espaciais do território boliviano: Departamentos, 

bacias hidrográficas e zonas agroecológicas; 2- Propor equações de estimativas 

anuais para Tmed, Tmax e Tmin em função da altitude para as zonas agroecológicas dos 

Lhanos, Vales e Andina, e analisar a sazonalidade destas equações anuais em 

relação às sazonais e as mensais; 3 - Representar espacialmente as temperaturas do 

ar (Tmed, Tmax e Tmin) por meio mapas isotérmicas anuais, e avaliar a sazonalidade por 

estações do ano e mensal.  
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1.4 MATERIAL E MÉTODOS 

1.4.1 Localização geográfica da Bolívia 

A Bolívia, é um país localizado na região centro-oeste da América do Sul, limita ao 

norte e a leste com o Brasil, ao sul com Paraguai e Argentina, e a oeste com Chile e 

Peru (Figura 1). COnforme sua extensão territorial (1.098.581 km2) é o sexto maior da 

América Latina e inclui diferentes áreas geográficas como os Andes, Altiplano, a 

Amazônia, o Lhanos de Moxos e Chaco, sendo assim um dos países de maior 

biodiversidade biológica do mundo. Geograficamente situa-se entre os paralelos de 9º 

38’ a 22º 53’ de latitude sul, meridianos 57º 26’ a 69º 38’ de longitude oeste, e altitudes 

desde 90 m da Amazônia, até 6.542 m do nevado Sajama (INE 2016). 

Figura 1 – Bolívia e sua localização no continente de América do Sul 

 

A extensão territorial da Bolívia encontra-se dentro a zona tropical (trópico de 

capricórnio) cujos limites de latitude, conforme a posição espacial das estações 

meteorológicas, estão em: -11° 02’ 23” (estação Cobija, Pando) a -22° 42’ 45” (estação 

Bermejo, Tarija), menores a -23° 27’ do limite da faixa tropical (PEREIRA ET AL., 

2007). Locais em que, hipoteticamente as variações climáticas mostraram pouca 

oscilação sazonal, porém, os níveis de altitude que apresenta, desde 130 m (estação 

Guayaramerin, Beni) até maiores de 4460 m (estação Hichucota, La Paz), conduzem 

a climas que variam consideravelmente de local ao local, com ampla gama de 

condições térmicas, pluviométricas e uma diversidade biológica presente. 
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1.4.2 Base de dados 

As informações climáticas da Bolívia foram disponibilizadas pelo Serviço Nacional 

de Meteorologia e Hidrologia da Bolívia (SENAMHI). Estas informações incluem a 

temperatura máxima média diária do ar (Tmax) e a temperatura mínima média diária do 

ar (Tmin) de 235 estações meteorológicas convencionais1 (Apêndice A), cujo período 

de registros variou de 5 até 74 anos. 

Coletou-se também informações climáticas de temperaturas do ar (Tmax e Tmin) de 

estações meteorológicas de países vizinhos (Apêndice B), com o propósito de efeitos 

de bordadura na confecção da mapa de isotermas do modelo geoestatístico, estas 

informações foram colheitas de INMET Brasil (1909), SENAMHI Peru (2008), INIA 

Chile (1964), INTA Argentina (1956) e Tu.tiempo.net (2015). 

A Temperatura média do ar (Tmed) que é a média das Tmax e Tmin estimadas 

mediante a fórmula comum de valores extremos, pela semi-soma de Tmax e Tmin 

(Baker, 1975). Segundo Pereira et al. (2007) a Tmax ocorre com uma defasagem de 2 

a 3 horas em relação ao horário de maior irradiância solar (12h), enquanto que a Tmin 

ocorre um pouco antes do nascer do Sol, em função do resfriamento noturno. Esse 

padrão pode ser alterado em função das condições macroclimáticas vigentes, como 

por exemplo, a entrada de uma frente fria, ocorrência de chuvas, nebulosidade 

intensa, ventos fortes e contínuos, e demais fatores. 

1.4.3 Modelo estatístico  

Para a análise estatística do efeito da Altitude sobre valores de Tmed, Tmax e Tmin, 

foram calculadas mediante a aplicação do modelo estatístico de regressão linear 

simples, entre duas varáveis discretas, para o qual, H (Altitude) constitui-se como 

variável independente ou de predição e, Tmed, Tmax e Tmin como variáveis dependentes 

ou de resposta.  

Para este modelo bivariado Stevenson (1981) descreve a equação matemática 

linear relacionando entre duas variáveis, que consiste em um conjunto de pontos que 

corresponde a n observações, a equação é: 

Ti = β0 + β1Hi(i = 1, 2, 3, … , n) (1) 

                                            
1 As estações meoteorológicas convenionais da Bolívia, segundo SENAMHI (2014), são clasificadas 

em vârios tipos, conforme a quantidade de elementos climáticos registrados, entre eles estão: (S) 
Sinoptica, (CP) Climatología principal, (CO) Climatología Ordinaria, (TP) Termopluviometría e (P) 
Pluviometria.  
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Em que: Ti são valores da temperatura do ar (°C); Hi são as diferentes altitudes (m); 

β0 o coeficiente linear ou intercepto e; β1 o coeficiente angular da reta de regressão. 

A medida de dispersão da equação de regressão linear é avaliada mediante o 

coeficiente de determinação linear (R2) definida pela expressão: 

R2 =
[∑ (Hi − H̅)(Ti − T̅)n

i=1 ]2

∑ (Hi − H̅)2n
i=1 ∑ (Ti − T̅)2n

i=1

 (2) 

Em que: H̅ é a média das altitudes (m); T̅ é a média das temperaturas do ar (°C). 

Por sua definição o coeficiente de determinação, é uma medida delimitada, sendo 

seus limites: 0 ≤ R2 ≤ 1. Um R2 igual a 1 significa um ajuste linear perfeito, já que a 

variação total da temperatura do ar (Ti) é explicada pelo modelo de regressão. O valor 

0 (zero) indica a não representatividade do modelo linear, o que supõe que o modelo 

não explica nada da variação total da variável Ti (MARTÍNEZ, 2005). 

1.4.4 Desvios relativos da média anual respeito as sazonais e mensais 

O desvio relativo D(%), que indica a medida em que as equações sazonais (Tmed, 

Tmax, Tmin)s ou mensais (Tmed, Tmax, Tmin)m variam respeito as equação base, que são 

as médias anuais de (Tmed, Tmax, Tmin)a. A partir dele podemos obter a taxa de desvio, 

que são os desvios relativos (FARIAS e LAURENCEL, 2005). Os desvios relativos 

Ds(%) e Dm(%) estão dadas por: 

Ds(%) = [
Ta − Ts

Ta
] = [1 −

Ts

Ta
] (3) 

Dm(%) = [
Ta − Tm

Ta
] = [1 −

Tm

Ta
] (4) 

Em que: Ds é o desvio relativo sazonal (%); Dm o desvio relativo mensal (%); Ta valores 

da temperatura do ar da equação anual (Tmed, Tmax, Tmin)a; Ts valores da temperatura 

do ar das equações sazonais (Tmed, Tmax, Tmin)s; e Tm valores da temperatura do ar das 

equações mensais (Tmed, Tmax, Tmin)m. 

Os Ds(%) e Dm(%) normalmente são apresentadas em forma percentual, se 

multiplicando o valor por 100, e expressam a capacidade das equações base da média 

anual de superestimar ou subestimar as equações nas estimativas sazonais e 

mensais. 

1.4.5 Modelo geoestatístico 

A confecção espacial dos mapas bidimensionais da Tmed, Tmax e Tmin no território 

boliviano foi feita com base na aplicação do modelo geoestatístico, a qual consiste na 
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análise dos parâmetros do modelo de variograma e da validação cruzada. 

Posteriormente, fez-se à confecção dos mapas de isotermas utilizando a técnica de 

krigagem ordinária, com recurso dos softwares (GS+ versão 2 e o Surfer versão 13).  

O variograma analisa o grau de dependência espacial das localidades e define os 

parâmetros necessários para a estimativa de valores para locais sem dados 

disponíveis, utilizando a interpolação por Krigagem, o que permite representar 

quantitativamente a variação de um fenômeno regionalizado no espaço. Supondo que 

Z(x) represente o valor da variável para o local x, onde x é o vetor (x, y) e Z(x+h) 

representa o valor da mesma variável para alguma distância h (ou “lag”), em qualquer 

direção. O variograma resume a continuidade espacial para todos os pareamentos 

(comparação entre dois valores) e para todos os h significativos (SILVA et al., 2011). 

O variograma é estimado mediante a Equação. 

𝛾(ℎ) = [
1

2𝑁(ℎ)
] ∑ [𝑍(𝑥𝑖) − 𝑍(𝑥𝑖 + ℎ)]2

𝑁(ℎ)

𝑖=1

 (5) 

Em que: (h) é o valor da variância estimada para a distância h; N(h) é o número de 

pares de pontos; Z(xi) o valor da variável no ponto x; e Z(xi+h) o valor da variável no 

ponto x+h. 

À medida que h aumenta, a variância γ(h) também aumenta até um valor máximo 

no qual ele estabiliza-se, correspondente à distância (A0) chamada alcance. Este valor 

no qual γ(h) se estabiliza chama-se patamar (C0+C), e é aproximadamente igual à 

variância dos dados, Var [Z(xi)]. O (C0) é o valor de efeito pepita, que revela a 

descontinuidade do variograma para distâncias entre as amostras, o que pode ser 

atribuído a erros de medição ou ao fato de que os dados não foram coletados a 

intervalos suficientemente pequenos (SILVA et al., 2011). 

A Validação cruzada, segundo Landim (2006) não prova que o modelo escolhido 

é o mais correto, mas sim que o mesmo não é inteiramente incorreto.  

Para cada um dos n locais onde se tem um valor medido Z(xi), estima-se um valor 

através da krigagem (ou da co-krigagem), Z∗(x0), então pode-se fazer um gráfico dos 

valores pareados de Z(xi), Z∗(x0) e calcular a regressão linear entre eles 

(GUIMARÃES, 2004). A regressão será então: 

Z∗(x0) = β0 + β1. Z(xi) (6) 

Em que: β0 é o coeficiente de intercepto; β1 é o coeficiente angular da reta. 
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Assim, se a estimativa Z∗(x0) fosse idêntica ao valor medido Z(xi), então β0 seria 

nulo, β
1
 e R2 seriam iguais à unidade (um), e o gráfico de Z(xi) versus Z∗(x0) seria 

uma série de pontos na linha 1:1. Na medida em que os valores de β0 aumentam de 

0 (zero) para valores positivos, isto indica que o estimador Z∗(x0) está superestimando 

valores pequenos de Z(xi) e subestimando valores grandes. À medida que β0 

decresce de 0 (zero) para valores negativos, o contrário acontece. Este último caso, 

não é comum. 

A interpolação é feita mediante Krigagem que se refere à família de algoritmos de 

regressão linear de mínimos quadrados que tentam prever valores de uma variável 

em locais onde os dados não estão disponíveis com base no padrão espacial dos 

dados disponíveis. A Krigagem ordinária é a única técnica que considera duas fontes 

de informação sobre o atributo, a variação e a distância entre pontos (WEBSTER; 

OLIVER, 2001).  

Krigagem ordinária (Equação 7) é a técnica mais utilizada, onde a variável Z, em n 

pontos distintos, com coordenadas representadas pelo vetor x. Assim, tem-se um 

conjunto de valores {Z(xi), i = 1, . . . , n}, onde xi identifica uma posição em duas 

dimensões representada pelos pares de coordenadas (xi, yi). Supondo que seu 

objetivo é estimar o valor de Z no ponto x0. O valor desconhecido de Z(x0) pode ser 

estimado a partir de uma combinação linear dos n valores observados, adicionado a 

um parâmetro λ0 (JOURNEL; HUIJBREGTS, 1978). 

Z∗(x0) = ∑ λi. Z(xi)

n

i=1

 (7) 

Em que: 𝑍∗(𝑥0) é o valor estimado para o local 𝑥 sem dados disponíveis; 𝑍(𝑥𝑖) os 

valores com dados disponíveis; e 𝑖 os pesos associados ao valor medido na posição 

𝑥𝑖. Para que 𝑍∗ seja uma estimativa não tendenciosa de Z, a soma dos pesos das 

amostras deve ser igual a 1 (∑ 𝜆1 = 1). 
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1.5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1.5.1 Descrição temporal e espacial da temperatura do ar  

Para análise temporal e espacial das temperaturas do ar (Tmed, Tmax e Tmin) e a 

Amplitude térmica (AT) na Bolívia, foram selecionadas três alternativas de análise, as 

quais são passiveis de uso por pesquisadores das diversas áreas científicas e 

tecnológicas do país: Departamentos, bacias hidrográficas e zonas agroecológicas.  

1.5.1.1 Evolução anual das temperaturas do ar por departamentos 

A Figura 2 mostra o mapa político departamental da Bolívia e a posição espacial 

das 235 estações meteorológicas (com registros de Tmax e Tmin). Em cada 

departamento o número unidades ou estações meteorológicas disponíveis distribui-se 

como: Pando (1), Beni (12), Santa Cruz (38), Cochabamba (29), Tarija (32), La Paz 

(50), Oruro (17), Potosí (38) e Chuquisaca (20). 

Figura 2 - Mapa da Bolívia dividido em departamentos e a posição espacial de 235 
estações meteorológicas 

 

Notar que o departamento de Pando dispõe de só uma unidade climática, sendo 

insuficientes refletir a representatividade espacial no análise na evolução anual dos 

valores da Tmed, Tmex, Tmin e AT, por conseguinte, foi necessário anexar a outro 
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departamento vizinho, com similares condições de altitude, latitude e valores de 

temperatura do ar, como o departamento de Beni.  

A Figura 3 mostra as evoluções ou ciclos anuais dos valores de Tmed, Tmex,Tmin e 

AT com seus respectivos desvios padrão em cada departamento. A variação dos 

valores de Tmed, Tmex e Tmin acompanham o movimento de translação do planeta Terra 

ao redor do Sol, decrescendo de janeiro para junho ou julho, onde atingem os valores 

mínimos, crescendo posteriormente de julho a novembro ou dezembro, onde 

alcançam valores máximos. Para Przybylak (2003) o ciclo anual da temperatura do ar 

é resultado da variação da quantidade de energia recebida do Sol, que depende da 

latitude geográfica e época do ano; dos câmbios da circulação atmosférica; e das 

variações nas propriedades físicas da superfície subjacente. 

A variação periódica da evolução anual de Tmed, Tmax e Tmin, mostra que existe uma 

dependência sazonal em todos os departamentos da Bolívia, independente do clima 

ou da localização geográfica. Essa característica indica que o efeito astronômico da 

declinação solar se superpõe sobre os demais fatores como altitude, latitude, 

topografia e clima entre outras, responsáveis pelos valores das temperaturas do ar 

serem singulares em cada departamento. Então, a sazonalidade das temperaturas do 

ar são decorrentes da declinação solar norte e sul. Na declinação sul, o sol encontra-

se mais próximo da latitude sul, e os valores de Tmed, Tmax e Tmin, são maiores nos 

meses de outubro a março ou nas estações verão e primavera. Na declinação norte, 

o sol se encontra mais distante da latitude sul, e os valores de Tmed, Tmax e Tmin são 

menores nos meses de abril a setembro ou nas estações outono e inverno.  

É conhecido na literatura que os fatores da altitude e da latitude têm influência 

direta nos valores de temperatura do ar (TUBERLIS; NASCIMENTO, 1980) pois 

quanto maiores forem à altitude e a latitude dos locais, menores serão os valores de 

Tmed, Tmax e Tmin. 

O clima tem influência direta nos valores de temperatura, por meio das variações 

de concentrações da nebulosidade e de vapor de água na atmosfera, quanto maior 

forem às concentrações da nebulosidade e de vapor de água na atmosfera, menores 

serão os valores de Tmed, Tmax e Tmin locais.  

A topografia é outro fator que pode afetar nas temperaturas locais, pois a Bolívia 

localizada no hemisfério sul com variação de latitude de -10° 49' 0 até -22° 10' 20" têm 

valores de radiação solar incidentes nas faces voltadas para o norte e sul diferentes 

ao longo do ano. Aquecimentos diferenciados provocam diferenças de pressão as 
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quais proporcionam movimentos de massas alterando as temperaturas do ar e os 

valores de Tmed, Tmax e Tmin locais.  

A superfície do solo é outro fator que pode afetar os valores das temperaturas 

locais, pois por meio das evapotranspiração, há uma formação ou aumento da 

nebulosidade e vapor da água, que absorve uma grande parte a radiação solar na 

atmosfera, diminuindo o valor incidente e, consequentemente, diminuindo os valores 

das temperaturas (VAREJÃO-SILVA, 2006). 

Como consequência de todos esses fatores, cada departamento apresentou 

valores médios mensais das Tmed, Tmax e Tmin particulares ou singulares. Nota-se que 

a altitude e a latitude são os fatores mais importantes dentre os demais citados. 

Um fator que deve ser considerado nesta análise dos resultados (Figura 3) é a 

representatividade das medidas, quanto ao número de estações e sua posição 

espacial de cada departamento. Os números de estações são diferentes em cada 

departamento e o posicionamento espacial varia consideravelmente quanto às 

coordenadas e a altitude. Nestas condições, as series apresentadas de Tmed, Tmax e 

Tmin não devem ser tratadas como uma série homogênea e sim série dos valores 

médios das temperaturas do ar anuais com limitações na representatividade em cada 

departamento. 

Desta forma, analisaremos apenas alguns departamentos que apresentam 

algumas características térmicas diferenciadas ou que guardam algum tipo de 

interesse térmico em relação aos demais. 

Os departamentos de Beni e Pando, estão localizados nas condições de latitude 

mais próximas do plano equatorial (-10° 49' 0" até -14° 51' 30"), a baixas altitudes e 

também com mínimo intervalo de variação da altitude (130 - 208 m), em relação aos 

demais departamentos. Ambas condições são favoráveis para que os valores de Tmed, 

Tmax e Tmin sejam mais elevados e desvios padrão menores em relação aos outros 

departamentos. A Figura 3 mostra que o valor de Tmed variou de 27,1°C (outubro) a 

23,4°C (julho); a Tmax de 33,0°C (outubro) a 29,4°C (junho) e a Tmin de 22,4°C (janeiro) 

a 16,8°C (julho). Os baixos valores dos desvios padrões em cada mês, expressam e 

comprovam que a variabilidade dos valores da Tmed, Tmax e Tmin são dependentes da 

baixa latitude e uniformidade da altitude. A variação do desvio padrão para Tmed foi de 

0,3°C (janeiro) a 1,1°C (julho); para Tmax, de 0,3°C (janeiro) a 1,6°C (julho) e para Tmin 

de 0,4°C (dezembro) a 0,9°C (agosto). 
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Figura 3 - Evolução mensal de valores Tmed, Tmax, Tmin e AT por departamentos 

 

Beni e Pando: 13 estações, latitude -10° 49' 0" a -14° 51' 30", altitude 130 a 208 m 
Santa Cruz: 38 estações, latitude -15° 54' 55" a -20° 0' 24", altitude 234 a 2.400 m 
Tarija: 32 estações, latitude -21° 15' 0" a -22° 46' 15", altitude 348 a 3.460 m 
Cochabamba: 29 estações, latitude -16° 50' 16" a -18° 12' 12", altitude195 a 3.793 m 
Chuquisaca: 20 estações, latitude -18° 49' 52" a -20° 46' 21", altitude 660 a 3.284 m 
La Paz: 50 estações, latitude -17° 57' 0" a -15° 14' 54", altitude 365 a 4.460 m 
Potosí: 38 estações, latitude -18° 23' 7" a -22° 10' 20", altitude 2.050 a 4.360 m 
Oruro: 17 estações, latitude -19° 16' 60" a -17° 57' 10", altitude 3.680 a 4.024 m 

Contrapondo ao exemplo acima, o departamento que tem a maior latitude (-18° 23' 

7" até -22° 10' 20") e, uma das maiores altitudes (2050 – 4360 m) é o departamento 

Potosí, o qual localiza-se na parte Sul da zona Andina apresentando áreas entre 

Altiplano e cordilheiras. Estas condições geográficas são favoráveis a valores de Tmed, 

Tmax e Tmin serem entre as mais baixas dos departamentos. A Figura 3 mostra que a 

Tmed variou de 14,4°C (dezembro) a 7,5°C (junho); a Tmax variou de 22,6°C (novembro) 

a 18,0°C (julho) e a Tmin variou de 7,1°C (janeiro) a -3,4°C (julho). A variação do desvio 

padrão para Tmed foi de 3,5°C (janeiro) a 4,2°C (outubro); para Tmax, de 4,0°C (janeiro) 

a 4,6°C (setembro) e Tmin de 3,3°C (janeiro) a 4,4°C (outubro).  

Outro departamento que guarda interesse pelas baixas temperaturas é Oruro, o 

qual possui também elevadas latitudes (-17° 57' 10" até -19° 16' 60") e consideráveis 

altitudes (3680 – 4024 m). Estes fatores conduzem a apresentar valores Tmed, Tmax e 

Tmin com menores oscilações e, desvio padrão inferiores ao departamento Potosí. O 

valor de Tmed variou de 11,4°C (dezembro) a 4,4°C (julho); a Tmax variou de 19,9°C 

(novembro) a 15,3°C (julho) e a Tmin variou de 4,1°C (janeiro) a -6,5°C (julho). A 
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variação do desvio padrão para Tmed foi de 0,9°C (maio) a 1,4°C (novembro); para 

Tmax, de 1,2°C (maio) a 1,8°C (novembro) e para Tmin de 1,4°C (janeiro) a 2,4°C (julho). 

Assim como a análise da evolução anual das temperaturas do ar, outro parâmetro 

importante mostrado na Figura 3 é a amplitude térmica (AT), definida como o valor da 

diferença entre Tmax e Tmin ou (Tmax - Tmin). Contrapondo as evoluções de Tmed, Tmax e 

Tmin a evolução AT também acompanha o movimento de translação do planeta Terra 

ao redor do Sol, crescendo de janeiro para junho ou julho, onde atingem os valores 

máximos, decrescendo posteriormente, de julho a novembro ou dezembro, onde 

alcançam valores mínimos. A variação periódica anual de AT é inversa da evolução 

anual de Tmed, Tmax e Tmin, e mostra também a dependência sazonal em todos os 

departamentos da Bolívia. Os demais fatores responsáveis das variações da AT em 

cada departamento são altitude, latitude, topografia e clima. A sazonalidade da AT é 

decorrente também da declinação solar. No sul, os valores de Tmax e Tmin são maiores 

nos meses de outubro a março, e valores da AT são menores, enquanto que, na 

declinação norte, os valores de Tmax e Tmin são menores nos meses de abril a 

setembro, e os valores de AT maiores. Entre as variações sazonais de Tmax e Tmin, é 

visível (Figura 3) que a variação da AT é determinada pela variação da Tmín que 

diminui desproporcionalmente, principalmente nos departamentos que possuem 

elevadas altitudes e latitudes, casos dos departamentos de Oruro e Potosí, cujos 

valores de AT atingem até 21,8°C e 21,3°C respectivamente. 

A evolução anual da AT (Figura 3) mostra em cada departamento os valores limites 

entre mínimo e máximo ocorrem no verão e inverno respectivamente, e aumentam 

proporcionalmente ao aumento da altitude e latitude, estes aumentos deram-se no 

seguinte ordem ascendente: Beni e Pando de 8,8°C a 14,2°C; Santa Cruz de 10,4°C 

a 13,8°C; La Paz de 11,9°C a 17,4°C; Cochabamba de 12,6°C a 18,7°C; Tarija de 

12,0°C a 18,9°C; Chuquisaca de 12,6°C a 18,8°C; Potosí de 13,9°C a 21,3°C e Oruro 

de 14,2°C a 21,8°C. 

1.5.1.2 Evolução anual das temperaturas do ar por bacias hidrográficas 

Na Figura 4 mostra-se o mapa da Bolívia dividida nas três principais bacias 

hidrográficas (Amazônica, do Prata e Endorréica) e, a posição espacial de 235 

estações meteorológicas. Segundo Mattos e Crespo (2013), a bacia Amazônica 

representa 65,9% do território nacional e abrange 110 estações meteorológicas; a 

bacia do Prata ocupa 20,9% do território e corresponde 74 estações meteorológicas 
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e, a bacia Endorréica representa os restantes 13,2% do território corresponde 51 

estações meteorológicas. 

Figura 4 - Mapa de bacias hidrográficas da Bolívia e a posição espacial de 235 
estações meteorológicas 

 

Na Figura 5(a, b, c) é mostrada a evolução mensal dos valores Tmed, Tmax e Tmin e 

AT em cada bacia hidrográfica. Similarmente as distribuições de temperaturas do ar 

por departamentos, é bastante claro que as variações das temperaturas do ar das 

bacias estão também diretamente associadas às variações astronômicas, 

caracterizadas pela sazonalidade, e pelos fatores do clima, altitude, latitude, 

topografia e vegetação.  

A bacia Amazônica (Figura 5a) apresentou valores de Tmed, Tmax e Tmin mais altas 

e, valores AT mais baixas que das outras três bacias estudadas, uma das razões já 

discutidas anteriormente é a representatividade das estações meteorológicas, onde 

uma grande número de estações estão posicionadas em locais de baixas altitudes. 

Nesta bacia mostra-se também que o efeitos da sazonalidade é menos acentuado, 

devido à menor latitude. O valor de Tmed variou de 21,7°C (dezembro) a 17,0°C (julho); 

a Tmax variou de 28,1°C (novembro) a 24,6°C (junho) e a Tmin variou de 15,8°C (janeiro) 

a 9,3°C (julho). A variação do desvio padrão para Tméd foi de 5,4°C (janeiro) a 5,7°C 

(julho); para Tmax, de 6,4°C (dezembro) a 7,3°C(junho) e Tmin de 6,2°C (dezembro) a 

7,3°C (junho). 
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Figura 5 - Evolução mensal de valores de Tmed, Tmax e Tmin e AT por bacias 
hidrográficas (a) Amazônica, (b) Do Prata e (c) Endorréica 

 
(a) Amazônica: 110 estações, latitude -10° 49' 0" a -20° 34' 0", altitude de 130 a 4.383 m 
(b) Do Prata: 74 estações, latitude -16°19' 54" a -22°46' 15", altitude 234 a 4.360 m 
(c) Endorréica: 51 estações, latitude -15°39' 59" a -22°10’ 20”, altitude 2.616 a 4.460 m 

A bacia do Prata (Figura 5b) mostra mínima diminuição dos valores de Tmed, Tmax, 

Tmin, porém, forte aumento dos valores de AT, devido a sua condição de altitude muito 

semelhantes a da bacia Amazônica, mesmo assim, mostrou aumentar a oscilação das 

evoluções anuais, devido a sua localização mais afastada do plano equatorial, e estar 

fortemente influenciados pelas irregularidades topográficas, onde estão posicionadas 

grande número de estações. O valor de Tmed variou de 19,1°C (dezembro) a 11,8°C 

(julho); da Tmax de 26,2°C (novembro) a 21,5°C (julho) e da Tmin de 12,4°C (janeiro) a 

2,1°C (julho). A variação dos desvios padrão foram: Tmed de 4,3°C (julho) a 5,2°C 

(janeiro); Tmax de 3,7 C° (maio) a 5,2°C (janeiro) e Tmin de 5,1°C (setembro) a 5,7°C 

(junho). 

A bacia Endorréica (Figura 5c) apresentou os menores valores de Tmed, Tmax e Tmin 

e maiores valores de AT, além disso, maior variação sazonal, devido principalmente 

ao efeito de altitude, sendo as mais altas do território boliviano com fortes 

irregularidades topográficas. O valor de Tmed variou de 10,8°C (dezembro) a 4,5°C 

(julho); a Tmax de 18,9°C (novembro) a 14,8°C (julho) e a Tmin de 3,9°C (janeiro) a -

5,7°C (julho). As variações dos desvios padrão foram: Tmed de 1,8°C (fevereiro) a 

2,2°C (agosto); Tmax de 2,2°C (maio) a 2,7C°(dezembro), Tmin de 1,9°C (janeiro) a 

3,7°C (junho). Outro fator importante são as condições climáticas que predominam 

nesta região, também influenciam fortemente na queda das temperaturas, pois 

pertencem a grupos climáticos polares de alta montanha (EB) de tundra (ET) e de 

estepe, com inverno seco e frio (BSwk) segundo Montes de Oca (1997). 
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Similarmente as evoluções anuais dos valores da AT nos departamentos, as 

evoluções anuais dos valores da AT por bacias hidrográficas da Figura 5(a, b, c) são 

sazonais e mostram que os menores valores da AT ocorrem no verão e os maiores 

no inverno. Os valores limites mínimo e máximo de AT aumentam em inversa 

proporcionalidade ao aumento de latitude e altitude, como por exemplo, da bacia 

Amazônica está entre 11,2°C e 15,6°C; da bacia do Prata de 11,8°C a 19,4°C e da 

bacia Endorréica de 13,4°C a 20,7°C respectivamente. 

1.5.1.3 Evolução anual das temperaturas do ar por zonas agroecológicas 

Na Figura 6 mostra-se o mapa da Bolívia, distribuída em três principais zonas 

agroecológicas: Lhanos (altitudes <1000 m), Vales (altitudes 1000 m  3000 m) e 

Andina (altitude  3000 m), e a posição espacial de 235 estações meteorológicas. Dos 

quais, a zona dos Lhanos que representa 59% do território nacional, possui 66 

estações meteorológicas. A zona dos Vales que ocupa o 13% do território, 

corresponde 75 estações meteorológicas e, a zona Andina que representa os 

restantes 28% do território corresponde 94 estações meteorológicas. 

Figura 6 – Mapa topográfico da Bolívia e a posição espacial de 235 estações 
meteorológicas 

 

Na Figura 7(a, b, c) é mostrada à evolução mensal dos valores Tmed, Tmax, Tmin e 

AT das três unidades agroecológicas(a) Lhanos, (b) Vales (c)Andina. 
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Figura 7 - Evolução mensal de valores Tmed, Tmax e Tmin e AT por zonas 
agroecológicas (a) Lhanos, (b) Vales e (c) Andina 

 
(a) Lhanos, 66 estações, latitude -11° 0' 24" a -22° 42' 45", altitude 130 a 881 m 
(b) Vales, 75 estações, latitude -15° 14' 54" a -22° 01' 29", altitude1.090 a 2.970 m 
(c) Andina, 94 estações, latitude -16° 3' 04" a -22° 10' 20", altitude 3.000 a 4.460 m 

Similarmente as distribuições de Tmed, Tmax e Tmin por departamentos ou por bacias 

hidrográficas, as variações das temperaturas do ar das zonas agroecológicas estão 

também diretamente associadas às variações sazonais e os fatores do clima, altitude, 

latitude, topografia, entre outras. 

Na zona dos Lhanos (Figura 7a) os valores de Tmed, Tmax e Tmin são os mais 

elevados que as demais zonas, tendo como causa principal, o baixo intervalo da 

altitude. Outro fator responsável pelos aumentos das temperaturas do ar está 

associado ao tipo de clima, o qual é predominantemente tropical úmido (Af, Am, Aw) 

e parte sul de estepe com inverno seco muito quente do Chaco boliviano (BSwsh’) 

segundo Montes de Oca (1997). O valor da Tméd variou de 26,6°C (janeiro) a 20,75°C 

(julho); da Tmáx de 32,4°C (outubro) a 26,9°C (junho) e da Tmín de 21,3°C (janeiro) a 

14,2°C (julho). E, os desvios padrão variaram de Tméd de 0,99°C (janeiro) a 2,84°C 

(julho); da Tmáx, de 1,16°C (janeiro) a 2,75°C (julho) e da Tmín de 1,48°C (janeiro) a 

3,32°C (julho). 

Na zona dos Vales (Figura 7b) possui um largo intervalo de latitude e altitude e, é 

considerada zona intermediaria ou de transição, predominando clima temperado entre 

inverno seco frio (Cwa) e inverno seco quente (Cwb) e, estepe de inverno seco quente 

(BSwh). Nesta zona, os efeitos topográficos têm forte influência, devido a suas 

bruscas declividades fisiográficas, que estabelecem microrregiões com variações na 

radiação solar incidente e a variação nos valores de Tmed, Tmax e Tmin. O valor da Tméd 

variou de 9,8°C (dezembro) a 13,8°C (julho); da Tmáx de 26,9°C (novembro) a 23,6°C 

(julho) e da Tmín de 12,9°C (janeiro) a -4,1°C (julho). O desvio padrão de Tméd variou 
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de 2,3°C (abril) a 2,5°C (julho); de Tmáx de 2,45 C° (junho) a 2,8°C (novembro) e de 

Tmín de 2,5°C (fevereiro) a 4,1°C (junho). 

Na zona Andina (Figura 7c), os valores de Tmed, Tmax e Tmin são mais baixas do 

território, devido principalmente ao efeito de altitude (2050 a 4360 m) de consideráveis 

magnitudes, e condições topográficas irregulares (planas e acidentadas) entre 

Altiplano e as cordilheiras andinas; que geram efeitos climáticos, com predominância 

de grupos climáticos de estepe, com inverno seco e frio (BSwk), de tundra (ET) e de 

alta montanha (EB). O valor da Tméd variou de 11,6°C (dezembro) a 5,9°C (julho); da 

Tmáx de 19,4°C (novembro) a 15,6°C (julho) e da Tmín de 4,9°C (janeiro) a -3,8°C 

(julho). O desvio padrão da Tméd variou de 2,4°C (fevereiro) a 3,1°C (agosto); da Tmáx 

de 2,7°C (maio) a 3,0°C(dezembro), da Tmín de 2,6°C (janeiro) a 4,5°C (junho).   

Similarmente as evoluções anuais dos valores da AT por departamentos e por 

bacias hidrográficas, as evoluções anuais dos valores da AT por zonas agroecológicas 

ou altitudes da Figura 7(a, b, c) são sazonais e mostram que os menores valores 

ocorrem no verão e os maiores no inverno. Os valores limites entre mínimo e máximo 

da AT aumentam em inversa proporcionalidade ao aumento de altitude e latitude, 

sendo que, na zona dos Lhanos os valores limites ficaram entre 10, 4°C e 14,3°C, e 

nas próximas zonas (Vales e Andina) aumentaram para 12,9°C e 19,5°C, mostrando 

similar efeitos sazonal. 

Em estudos com modelos de simulações, a entrada dos valores de Tmed, Tmax e 

Tmin devem ser efetuadas por meio de equações, que estimam os valores de Tmed, Tmax 

e Tmin em função de algum parâmetro de interesse, que no caso do presente estudo 

é a Evapotranspiração. Dos três casos analisados e discutidos: departamentos, bacias 

hidrográficas e zonas agroecológicas, todos poderiam ser usados como modelo 

espacial, não entanto, as características geográficas da Bolívia mostram que a divisão 

espacial por altitude ou zonas agroecológicas mostra ser o mais indicado, pois existem 

poucas informações sobre evapotranspiração em função da altitude na literatura. 

Assim na secção seguinte, valores de Tméd, Tmáx e Tmín foram equacionados ou 

modelados por meio de regressão linear em função da altitude, para intervalos de 

tempo anual, sazonal e mensal. 
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1.5.2 Relação da temperatura do ar e altitude por zonas agroecológicas  

1.5.2.1 Análise da relação linear da média anual 

A Figura 8 mostra a relação anual ou total das temperaturas do ar (a) Tmed, (b) Tmax, 

Tmin, e (c) AT, em função da altitude (H) nas zonas agroecológicas Lhanos, Vales e 

Andina. As correlações entre temperaturas do ar e altitudes são lineares e 

decrescentes, no sentido da zona de Lhanos (região de temperaturas mais altas e 

menores elevações), para a zona Andina (região de temperaturas baixas e maiores 

elevações). Os resultados estão de acordo com a literatura, que segundo Turbelis e 

Nascimento (1980) a temperatura do ar apresenta uma variação inversa com aumento 

de altitude, em função da descompressão adiabática à medida que o ar se eleva na 

atmosfera. Ao contrário, a correlação entre AT em função da altitude é linear e 

crescente, diretamente proporcionais a altitude. 

As equações lineares obtidas com seus respectivos coeficientes de determinação 

foram: 

Tmed = 26,6 - 0,0045H; R2 = 0,93 (8) 

Tmax = 32,3 - 0,0037H; R2 = 0,84 (9) 

Tmin = 20,8 - 0,0053H; R2 = 0,94 (10) 

AT = 11,5 + 0,0015H; R2 = 0,38 (11) 

Figura 8 - Correlação anual de (a) Tméd, (b) Tmáx, Tmín, e (c) AT em função da Altitude 
nas zonas agroecológicas dos Lhanos, Vales e Andina 

 
O coeficiente de intercepto (β0) das equações (8), (9) e (10) são 26,6°C; 32,3°C e 

20,8°C respectivamente (Figura 8a, b) e representa os maiores valores das 

temperaturas do ar (Tmed, Tmax e Tmin) estimadas pelas equações de regressão linear 

na mais baixa altitude. Os coeficientes angulares (β1) das equações (8), (9) e (10) são 
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-0,0045°C.m-1; -0,0037°C.m-1 e -0,0053°C.m-1 respectivamente, representam as taxas 

de decrescimento das temperaturas do ar (Tmed, Tmax e Tmin) em função do 

acrescimento da altitude em todo o território boliviano. É conhecido na literatura que 

a taxa de resfriamento da atmosfera é da ordem de -0,006°C.m-1 (TURBELIS; 

NASCIMENTO, 1980) em condições de descompressão adiabática, que é superior 

aos valores estimados no território boliviano. Os elevados valores do coeficientes de 

determinação (R2) foram 0,93; 0,84; 0,94 da Tmed, Tmax e Tmin respectivamente, obtidos 

para as equações (8), (9) e (10), que mostram que as correlações entre as três 

temperatura do ar e altitude estão bem relacionadas, mostrando ajustes lineares com 

alto poder de representatividade. 

O coeficiente de intercepto (Figura 8c) da equação (11) é β0 =11,5°C e representa 

o valor de AT mínima estimada pela equação na mais baixa altitude e, o coeficiente 

angular foi de β1 = 0,0015°C.m-1 e representa a taxa de crescimento de AT em função 

do acrescimento da altitude. O coeficiente de determinação (R2 = 0,38) mostra que a 

correlação entre AT e altitude é baixa, ou ainda não existe correlação entre as duas 

variáveis. 

1.5.2.2 Análise da relação linear a escala sazonal 

Considerando a extensa variação das temperaturas do ar (Tmed, Tmax e Tmin) em 

função da altitude e latitude do território boliviano, uma análise sazonal se fez 

necessária para as equações (8), (9) e (10) Para isso a base de dados das 

temperaturas do ar anual (Tmed, Tmax e Tmin), usadas na obtenção dessas equações 

(8), (9) e (10), foram separadas a intervalos de tempo sazonal e mensal, e repetiu-se 

os procedimentos estatísticos usados na obtenção das Figuras 8 (a, b). 

A Figura 9 mostra a relação sazonal das temperaturas do ar (Tmed, Tmax e Tmin) em 

função da altitude nas zonas agroecológicas dos Lhanos, Vales e Andina. 

Similarmente as correlações anuais, as correlações sazonais entre temperaturas do 

ar e altitudes são lineares e decrescentes, no sentido da zona de Lhanos para a zona 

Andina.  
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Figura 9 - Correlação sazonal de Tmed, Tmax e Tmin em função da Altitude nas zonas 
agroecológicas dos Lhanos, Vales, e Andina 

 

Os coeficientes de intercepto (β0) e os coeficientes angulares (β1) das equações 

sazonais (Tabela 1) para as temperaturas do ar (Tmed, Tmax e Tmin) são diferentes dos 

da equação anual, maiores no verão e primavera e menores no outono e inverno, 

indicando a existência da dependência sazonal das equações gerais (8), (9) e (10). 

Tabela 1 - Equações sazonais para estimativa Tmed, Tmax e Tmin a escala sazonal 

Equação Tmed = o ± 1 H Tmax = o ± 1 H Tmin = o ± 1 H 

Verão Tmed = 28,3-0,0045H Tmax = 33,5-0,0041H Tmin = 23,1-0,0049H 

Outono  Tmed = 24,9-0,0045H Tmax = 30,2-0,0033H Tmin = 19,6-0,0056H 

Inverno  Tmed = 24,7-0,0046H Tmax = 31,6-0,0038H Tmin = 17,9-0,0054H 

Primavera  Tmed = 28,4-0,0045H Tmax = 34,1-0,0038H Tmin = 22,8-0,0052H 

Os coeficientes de intercepto (β0) para Tmed (Tabela 1) das equações do verão 

(28,3°C) e primavera (28,4°C), são maiores que da equação anual (26,6°C), mostram 

que o valor de Tmed no verão e primavera é maior em 1,8°C ou 6,8% aproximadamente 

na mais baixa altitude. Ao contrário, coeficientes de intercepto (β0) das equações do 

outono (24,9°C) e inverno (24,7°C) são menores que da equação anual (26,6°C) em 

1,8°C ou 6,8% aproximadamente. Similarmente, para Tmax e Tmin os coeficientes de 

intercepto (β0) das equações sazonais do verão (33,5°C e 23,1°C) e primavera (34,1°C 

e 22,8°C) são maiores que da equação anual (32,3°C e 20,8°C). Os valores de Tmax e 

Tmin no verão são maiores em 1,2°C (3,7%) e 2,3°C (11,0%) respectivamente, 
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enquanto que, na primavera em 1,8°C (5,6%) e 2,0°C (9,6,0%) respectivamente, na 

altitude mais baixa. Ao contrário, coeficientes de intercepto (β0) das equações 

sazonais do outono (30,2°C e 19,6°C) e inverno (31,6°C e 17,9°C) são menores que 

da equação anual (32,3°C e 20,8°C). O valor de Tmáx e Tmín no outono é menor em 

2,1°C (6,5%) e 0,94°C (4,5%) respectivamente, enquanto que, no inverno em 0,71°C 

(2,1%) e 2,9°C (13,9%) respectivamente na altitude mais baixa. 

Os coeficientes angulares (β1) para Tmed (Tabela 1) nas equações do verão, 

primavera e outono são iguais aos da equação anual (0,0045°C.m-1), enquanto que, 

no inverno (0,0046°C.m-1) é maior que da equação anual (0,0045°C.m-1) em 

0,0001°C.m-1 ou 2,2%. Os coeficientes angulares (β1) para Tmin e Tmed, das equações 

sazonais do verão (0,0041°C.m-1 e 0,0049°C.m-1), primavera (0,0038°C.m-1 e 

0,0052°C.m-1), outono (0,0033°C.m-1 e 0,0056°C.m-1) e inverno (0,0038°C.m-1 e 

0,0052°C.m-1), alternam valores maiores e menores aos da equação anual 

(0,0037°C.m-1 e 0,0053°C.m-1). 

Os elevados coeficientes de determinação (R2) obtidos para as equações sazonais, 

mostradas na Figura 9, corroboram que as correlações entre as três temperaturas do 

ar e altitude, estão bem relacionadas sazonalmente, principalmente para Tmed com 

valores de R2 maiores a 0,91. Entre Tmax e Tmin os valores de R2 foram mais 

significativos estatisticamente para Tmin que foram superiores 0,88; enquanto que, 

para Tmax os valores foram superiores 0,76. 

Para análise sazonal das Equações (8), (9) e (10) de estimativa anual, calculou-se 

desvio relativo Ds(%) por meio da Equação (3) entre os valores estimados das 

temperaturas do ar das equações da Tabela 1, testadas nas altitudes (H = 1000, 2000, 

3000, 4000 e 5000 m), pelas equações anuais (Tmed, Tmax, Tmin)a e das equações 

sazonais no verão, outono, inverno e primavera (Tmed, Tmax, Tmin)s por meio das 

relações: 

D1(%) = 100 ∗ [1 −
Tmeds

Tmeda
] (12) 

D2(%) = 100 ∗ [1 −
Tmaxs

Tmaxa
] (13) 

D3(%) = 100 ∗ [1 −
Tmins

Tmina
] (14) 
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Os valores de D1(%); D2(%) e D3(%) que expressam a capacidade das equações 

para Tmed, Tmax e Tmin anual de superestimar ou subestimar as equações Tmed, Tmax e 

Tmin nas estimativas sazonais, como mostra-se na Tabela 2 e na Figura10(a, b, c). 

Tabela 2 - Desvios relativos (%) das equações de estimativa anual em relação as 
equações sazonais da Tméd, Tmáx e Tmín 

 

Para Tmed, o valor de D1(%) da Tabela 2 e Figura 10(a) mostra que a estimativa de 

Tmed anual subestima Tmed sazonal nas altitudes H = 1000, 2000, 3000, 4000 e 5000 

m no verão e na primavera, e superestima no outono e inverno. 

Para Tmax, o valor de D2(%) da Tabela 2 e Figura 10(b) mostra que a estimativa de 

Tmax anual subestima a Tmax sazonal nas altitudes H = 1000, 2000, 3000 m, no verão 

e superestima a Tmax sazonal nas altitudes H = 4000 e 5000 m. A estimativa de Tmax 

anual superestima a Tmax sazonal nas altitudes H = 1000, 2000, 3000, 4000 e 5000 m 

na primavera. A estimativa de Tmax anual subestima a Tmax sazonal nas altitudes H = 

1000, 2000, 3000, 4000 e 5000 m no outono e inverno. 

Para Tmín, o valor de D3(%) da Tabela 2 e Figura 10(c) mostra que a estimativa de 

Tmín anual subestima a Tmín sazonal nas altitudes H = 1000, 2000, 3000 m no verão e 

na primavera, e superestima no outono e no inverno. Para altitudes H = 4000 e 5000 

m, os cenários são de forma contrária para todos os períodos sazonais, ou seja, 

superestima no verão e primavera e, subestima no outono e no inverno. 

Os resultados obtidos para D1(%); D2(%) e D3(%) mostram a existência da variação 

sazonal das equações de estimativas (12), (13) e (14) de Tmed, Tmax e Tmin, as quais 

dependem da altitude e das estações do ano. Entre as sazonais, destacar os desvios 

D1(%) que foram maiores no inverno e menos na primavera. O valor de D1(%) na 

estimativa de Tmed no verão em função da altitude, entre H = 1000 m a 5000 m cresceu 

de 8% a 42%, na primavera de 8% a 45%, no outono de 8% a 41% e no inverno de 

9% a 58%. 

 

Altitude (m) 1000 2000 3000 4000 5000 1000 2000 3000 4000 5000 1000 2000 3000 4000 5000

Verão -8 -10 -13 -20 -42 -3 -2 0 2 6 -17 -30 -71 975 75

Outono 8 10 13 20 41 6 5 4 3 1 10 18 43 -600 -47

Inverno 9 12 17 26 58 3 4 5 6 9 19 30 65 -825 -60

Primavera -8 -10 -14 -21 -45 -6 -6 -7 -8 -9 -14 -22 -47 600 44

Tmed Tmax Tmin
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Figura 10 - Desvios relativos (%) das equações de estimativa anual em relação as 
equações sazonais da Tmed, Tmax e Tmin 

 

A escolha das equações de estimativas anual ou sazonal sempre está relacionada 

à necessidade de precisão do estudo ou dos modelos. No entanto, se a precisão não 

for tão importante à escolha tende a ser arbitraria ou por escala das incertezas, como 

por exemplo, até a altitude de 3000 m, a equação anual para Tmed pode ser usada em 

todas as estações do ano com uma incerteza inferior a 12% nas estimativas, já nas 

altitudes de 4000 m e 5000 m as equações sazonais para Tmed devem ser usadas 

todas as estações do ano. 

 Os desvios D2(%) foram inferiores a 9% entre 1000 m a 5000 m nas quatro 

estações do ano, sendo inferiores aos valores de D1(%), e mostram que a estimativa 

de Tmax é menos dependente da altitude e das estações do ano, que a de Tmed, neste 

caso, o uso é arbitrária, podendo ser usadas tanto as equações sazonais ou a 

equação anual nas estimativas de Tmáx com incerteza inferior a 9%. 

Os desvios D3(%) entre as sazonais, mostram variações porcentuais nas estações 

do ano, e cresce bruscamente em função do aumento da altitude. Os valores de D3(%) 

variaram entre 1000 m a 3000 m, desde 17% até 71% no verão, ou de 10% a 43% no 

outono. A partir da altitude de 3000 m, as equações de estimativas para Tmin propostas 

para análise sazonal, não responderam coerentemente nos cálculos de D3(%). 

1.5.2.3 Análise da relação linear a escala mensal 

Similarmente a análise sazonal efetuada na secção anterior, faz-se necessário 

uma análise mensal das equações da Tabela 3, pois a intervalos de tempos menores 

podem diminuir as variações entre as temperaturas do ar nas altitudes e aumentar o 

coeficiente de determinação das equações de estimativas. Para isso a base de dados 

das temperaturas do ar (Tmed, Tmax e Tmin) total, usado na obtenção das equações 
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anuais e sazonais, foram separadas por meses do ano, e repetiu-se o procedimento 

estatístico usadas na obtenção equações de estimativas anual e sazonal. 

Figura 11 – Correlações mensais Tmed, Tmax e Tmin em função da Altitude 

 
A Figura 11 mostra as correlações das temperaturas do ar (Tmed, Tmax e Tmin) em 

função da altitude nas zonas agroecológicas dos Lhanos, Vales e Andina. 
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Analogamente, está correlação são lineares e decrescentes, no sentido da zona de 

Lhanos para a zona Andina. As equações mensais lineares obtidas são mostradas na 

Tabela 3. 

Tabela 3 - Equações de regressão linear mensais da Tmed, Tmax e Tmin 

 Tmed = o ± 1 H Tmax = o ± 1 H Tmin = o ± 1 H 

Janeiro Tmed = 28,6-0,0045H Tmax = 33,9-0,0041H Tmin = 23,4-0,0049H 

Fevereiro Tmed = 28,3-0,0045H Tmax = 33,4-0,0041H Tmin = 23,1-0,0049H 

Março  Tmed = 28,1-0,0045H Tmax = 33,2-0,0040H Tmin = 22,9-0,0050H 

Abril Tmed = 26,8-0,0044H Tmax = 31,9-0,0036H Tmin = 21,7-0,0053H 

Maio Tmed = 24,6-0,0044H Tmax = 29,8-0,0032H Tmin = 19,4-0,0057H 

Junho Tmed = 23,3-0,0044H Tmax = 29,0-0,0033H Tmin = 17,6-0,0058H 

Julho Tmed = 22,9-0,0045H Tmax = 29,4-0,0034H Tmin = 16,3-0,0055H 

Agosto Tmed = 24,8-0,0046H Tmax = 32,0-0,0039H Tmin = 17,7-0,0054H 

Setembro Tmed = 26,5-0,0046H Tmax = 33,3-0,0040H Tmin = 19,6-0,0053H 

Outubro  Tmed = 28,3-0,0047H Tmax = 34,4-0,0040H Tmin = 22,2-0,0054H 

Novembro Tmed = 28,5-0,0045H Tmax = 34,1-0,0038H Tmin = 22,8-0,0052H 

Dezembro Tmed = 28,6-0,0044H Tmax = 33,9-0,0038H Tmin = 23,3-0,0050H 

Os coeficientes de intercepto (β0) das equações mensais para Tmed, Tmax e Tmin, 

são mostrados na Tabela 3 e Figura12(a). Os valores dos coeficientes de intercepto 

acompanham em fase o ciclo astronômico solar anual, são maiores nos meses de 

janeiro ou dezembro, e menores em junho ou julho. Exemplo, para as equações de 

estimativas de dezembro os valores dos coeficientes de intercepto para Tmed, Tmax e 

Tmin foram de 28,6°C; 33,9°C e 23,3°C, enquanto que, em julho foram de 23,3°C; 

29,0°C e 17,6°C respectivamente. 

Os coeficientes angulares (β1) das equações mensais para Tmed, Tmax e Tmin, são 

mostrados na Tabela 3 e Figura 12(b). Para as equações de Tméd os valores dos 

coeficientes angulares são aproximadamente constantes ao longo do ano, entre 

0,0044°C.m-1 a 0,0047°C.m-1. Para as equações de Tmax e Tmin os valores dos 

coeficientes angulares evoluem com valores contrários ao longo do ano. O coeficiente 

angular para as equações de Tmin é maior em junho com valor de 0,0058°C.m-1 e é 

menor em janeiro com valor de 0,0049°C.m-1, enquanto que, o coeficiente angular 

para as equações de Tmax é menor em maio com valor de 0,0032°C.m-1 e é maior em 

janeiro com valor de 0,0041°C.m-1. 
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Figura 12 – (a) Coeficientes de intercepto (β0), (b) coeficientes angulares (β1) e (c) 
Coeficiente de determinação (R2), das equações mensais para Tmed, Tmax 
e Tmin 

 

Os elevados coeficientes de determinação (R2) obtidos para as equações mensais 

mostradas na Figura 12(c) corroboram que as correlações mensais entre as três 

temperaturas do ar (Tmed, Tmax e Tmin) estão bem relacionados com a altitude, 

principalmente para Tmed com valores desde 0,87 (julho) a 0,95 (janeiro) e para Tmin 

que de 0,84 (Julho) a 0,96 (janeiro), entretanto, para Tmax os valores de R2 foram mais 

significativos estatisticamente, desde 0,73 (Junho) a 0,87 (janeiro). 

Para análise mensal das equações (8), (9) e (10) de estimativas anual, calculou-

se desvio relativo Dm(%) por meio da equação (4) entre os valores estimados das 

temperaturas do ar, testadas nas altitudes H = 1000, 2000, 3000, 4000 e 5000 m, 

pelas equações anuais (Tmed, Tmax, Tmin)a e das equações mensais de janeiro a 

dezembro (Tmed, Tmax, Tmin)m por meio das equações (15), (16) e (17). Como 

mencionado anteriormente, o valor de D4(%); D5(%) e D6(%) expressa a capacidade 

das equações para Tmed, Tmax e Tmin anual de superestimar ou subestimar as equações 

Tmed, Tmax e Tmin nas estimativas mensais, como mostrado na Tabela 4 e ilustradas na 

Figura 13(a, b, c). 

D4(%) = 100 ∗ [1 −
Tmedm

Tmeda
] (15) 

D5(%) = 100 ∗ [1 −
Tmaxm

Tmaxa
] (16) 

D6(%) = 100 ∗ [1 −
Tminm

Tmina
] (17) 
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Tabela 4 - Desvios relativos (%) das equações de estimativa anual em relação as 
equações mensais da Tmed, Tmax e Tmin 

 
Para Tmed, o valor de D4(%) da Tabela 4 e Figura 13(a), mostram que a estimativa 

de Tmed anual subestima a Tmed mensal nas altitudes H = 1000, 2000, 3000, 4000 e 

5000 m nos meses do período úmido (janeiro, fevereiro, março, abril, outubro, 

novembro e dezembro) com valores que variam entre 1% (abril, a 1000 m) até 61% 

(dezembro, a 5000 m) e superestima no período seco, nos meses de maio, junho 

,julho, agosto e setembro com valores que variam entre 1% (setembro, a 1000 m) até 

91% (julho, a 5000 m). 

Para Tmáx, o valor de D5(%)da Tabela 4 e Figura 13(b), mostram que a estimativa 

de Tmax anual subestima a Tmax mensal nas altitudes H = 1000, 2000, 3000, 4000 e 

5000 m em determinados meses do ano, com valores que variam entre 0% (vários 

meses a diferentes altitudes) até 9% (novembro, a 5000 m) e superestima no período 

seco, nos meses de abril até agosto com valores de 0% (abril, a 4000 m) até 10°C 

(julho, a 5000 m). 

Para Tmin, o valor de D6(%) da Tabela 4 e Figura 13(c), mostram que a estimativa 

de Tmin anual subestima a Tmin mensal nas altitudes H = 1000, 2000 e 3000 m, nos 

períodos chuvosos (meses de janeiro, fevereiro, março, abril, outubro, novembro e 

dezembro), com valores que variam entre 6% (abril, a 1000 m) até 78% (janeiro, a 

3000 m) e superestima no período seco (meses de maio, junho, julho, agosto e 

setembro), com valores que variam entre 8% (setembro, a 1000 m) até 104% (julho, 

a 3000 m). Analogamente, aos cálculos de D3(%), a partir da altitude de 3000 m, as 

Altitude (m) 1000 2000 3000 4000 5000 1000 2000 3000 4000 5000 1000 2000 3000 4000 5000

Janeiro -9 -11 -15 -23 -49 -4 -3 -2 0 3 -19 -33 -78 1.050 81

Fevereiro -8 -9 -13 -19 -40 -2 -1 0 3 7 -17 -30 -71 975 75

Março -7 -8 -11 -17 -36 -2 -1 0 2 4 -15 -26 -61 825 63

Abril -1 -2 -4 -7 -17 1 1 0 0 -1 -6 -9 -18 225 16

Maio 9 10 13 19 37 7 6 5 3 0 12 22 53 -750 -60

Junho 14 17 23 33 68 10 10 10 10 9 24 41 96 -1.300 -100

Julho 17 21 29 43 91 9 9 9 10 10 30 48 104 -1.325 -96

Agosto 8 11 16 25 55 2 3 4 6 9 21 32 69 -875 -63

Setembro 1 2 3 6 16 -2 -2 0 1 4 8 12 24 -300 -21

Outubro -7 -7 -8 -10 -16 -6 -6 -6 -5 -4 -8 -12 -22 250 16

Novembro -8 -11 -14 -22 -45 -6 -6 -7 -8 -9 -14 -22 -47 600 44

Dezembro -10 -13 -18 -28 -61 -5 -6 -6 -7 -8 -18 -30 -69 925 70

Tmed Tmax Tmin
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equações de estimativas para Tmin propostas para analise mensal também não 

responderam coerentemente nos cálculos de D6(%). 

Figura 13 - Desvios relativos (%) das equações de estimativa anual em relação as 
equações mensais da (a) Tméd, (b) Tmáx e (c) Tmín 

 

Os resultados obtidos para D4(%); D5(%) e D6(%) corroboram a existência da 

variação mensal das temperaturas do ar (Tmed, Tmax e Tmin) mediante as equações de 

estimativa (15), (16) e (17) as quais dependem da altitude e das estações do ano. A 

escolha das equações anual, sazonal e mensal para determinada aplicação, deve ser 

com base no valor dos desvios de D4(%) a D6(%), levando em consideração as 

precisões que os projetos necessitam para as estimativas de Tmed, Tmax e Tmin.  

1.5.3 Análise da temperatura do ar baseado em modelos geoestatísticos  

1.5.3.1 Descrição dos mapas isotérmicos da média anual 

As variações temporais e espaciais das temperaturas do ar (Tmed, Tmax e Tmin) são 

visualizadas nos mapas isotérmicas bidimensionais, obtidas por meio da técnica de 

krigagem ordinária do modelo geoestatísticos. Lembrando que estas mapas foram 

elaborados utilizando os softwares GS+ e Surfer, munidos dos valores mensais de 

235 estações meteorológicas da Bolívia (Apêndice A), e 41 estações de países 

vizinhos (Apêndice B), esta última, com fins de efeitos de bordadura. 

A utilização deste método de krigagem é adequada, já que fornece uma solução 

para o problema da estimação da superfície, levando em consideração a correlação 

espacial em contraste com os métodos determinísticos por Krige (1966).  

Luoet al. (2008) levaram a cabo a pesquisa sobre comparação de métodos de 

interpolação espacial para estimar superfícies contínuas de velocidade do vento na 

Inglaterra e do País de Gales, determinaram que os métodos geoestatísticos de 
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krigagem e cokrigagem foram os melhores em detalhar as linhas de contorno e deram 

consistência espacial melhor que aqueles métodos determinísticos. 

Em consequência, o teste de qualidade dos mapas das Figuras 14, 15 e 16, foram 

conferidos pelos indicadores geoestatísticos: parâmetros variográficos e a validação 

cruzada; em que, os valores de Tmed, Tmax e Tmin foram ajustados pelo modelo esférico, 

os quais forneceram os melhores parâmetros de variograma, categorizando os índices 

de dependência espacial (IDE)2 acima dos 75%. Segundo Zimback (2001) a escala 

categórica considera-se de alta dependência espacial. De acordo como os indicadores 

de validação cruzada, entre valores estimados (Z*(x0)) e reais ou medidos (Z(xi)), 

colocaram os R2 próximos a 1; estes resultados mostram que o número de localidades 

disponíveis, foram mais que suficientes para a elaboração das mapas isotérmicas. 

Figura 14 – Mapas das isotermas (a) Tmed, (b) Tmax e (c) Tmin da média anual  

   
A Figura14(a, b, c) corrobora o descrito nos parágrafos anteriores, da forte 

influência da altitude sobre valores de Tmed, Tmax e Tmin, sendo que, as isotermas, 

elaboradas a intervalos de 2°C, acompanham as linhas de contorno topográfico do 

território boliviano, posicionando os valores de temperaturas mais altas na zona dos 

Lhanos (zonas baixas), e valores de temperaturas mais baixas na zona Andina (zonas 

altas).  

A Figura14(a) mostra o mapa isotérmico da Tmed, que coloca valores mais altos na 

zona dos Lhanos, com máximas de 26°C até os limites de 22°C, as mais altas 

encontram-se pelo norte da Bolívia (departamentos de Pando e Beni), descendo até 

a região centro do país (província Chapare de Cochabamba), sendo áreas mais 

baixas, mais úmidas e mais próximas ao plano equatorial, também encontramos na 

                                            
2 O Índice de Dependencia Espacial (IDE) é resultado da relação do Efeito pepita (C0) e Patamar (C0+C) 

e, basea-se na razão (C/(C0+C)), a clasficação de grão de dependencia espacial da variavel em 
estudo, está no marco dos siguientes parámetros: 0 <IDE ≤ 25% fraca dependencia; 25% ≤ IDE ≤ 
75% moderada dependencia e, 75% ≤ IDE ≤ 100% alta dependencia (ZIMBACK, 2001). 
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região sul desta zona (departamento de Santa Cruz), proximidades da fronteira com 

o Brasil, no Estado do Mato Grosso, e no sul do Chaco, fronteira com Paraguai. Na 

zona dos Vales, as isotermas descem bruscamente desde 22°C até limites próximos 

de 14°C, este comportamento mostra-se numa faixa estreita que estende-se desde o 

norte da região Yungas de La Paz que limita com Peru, até o sul dos vales de Tarija, 

fronteira com Argentina. Na zona Andina se têm isotermas menores a 14°C, já que na 

extensão territorial do Altiplano andino encontramos Tmed entre 8°C e 10°C e, as mais 

baixas (4°C) ficam na cordilheira Ocidental, especificamente na região sul da zona 

Andina que limita com Chile, sendo áreas, mais altas, semiáridas e mais afastadas do 

plano equatorial. 

Na Figura 14(b) mostra-se o mapa isotérmico da Tmáx, estas isotermas 

acompanham a trajeto da Tméd, já que na zona dos Lhanos marcam isotermas de Tmáx 

desde 32°C até 28°C, dos quais, as mais altas (32°C) estão na região norte da Bolívia 

(departamento de Pando e Beni) fronteira com os Estados de Acre e Rondônia do 

Brasil, também na região sudeste que faz divisa com o Estado do Mato Grosso, até o 

sul do Chaco que limita com Paraguai. A partir deste limite isotérmico (28°C) 

correspondem à zona dos Vales, eles decrescem também em forte gradiente até 

valores próximos de 22°C. Na zona Andina, encontra-se por baixo de 22°C, sendo 

que ao longo do Altiplano andino a Tmáx varia entre 18°C e 20°C e alcança valores 

mais baixos de até 14°C pela cordilheira Ocidental, especificamente na região sul que 

limita com Chile. 

A Figura 14(c) ilustra o mapa isotérmico da Tmin, a qual também acompanha o 

comportamento da Tmed, onde na zona dos Lhanos, encontramos maiores valores de 

Tmin em toda a região norte da Bolívia (departamentos de Beni e Pando) até a região 

centro do país (província Chapare de Cochabamba) e as zonas que divisam com o 

Estado do Mato Grosso do Sul, atingindo até 20°C. Na região do Chaco próximos a 

Paraguai as isotermas descem para 18°C. Na zona dos Vales, também existe um forte 

gradiente negativo, desde próximos de 14°C até 8°C. A partir da isoterma de 8°C para 

baixo, está à zona Andina, em cujo Altiplano andino as isotermas oscilam entre 0°C e 

-2°C e, ao longo da cordilheira descem até -6°C, principalmente nas divisas com Chile 

e Peru. 
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1.5.3.2 Descrição dos mapas isotérmicos a escala sazonal 

Nesta seção, são mostrados os mapas isotérmicos em partição sazonal (verão, 

outono, inverno e primavera), com propósitos de quantificação dos efeitos sazonais 

incidentes no espaço geográfico da Bolívia, mediante uma análise comparativo dos 

valores sazonais de (Tmed, Tmax e Tmin) da Figura 15, com valores da média anual da 

Figura 14(a, b, c). A análise comparativa é feita mediante os valores limites isotérmicos 

entre zonas que atingem os máximos valores, sendo esta a zona dos Lhanos (locais 

de mais baixas altitudes) e, zonas que atingem mínimos valores, que é a zona Andina 

(locais de máximas altitudes), para o qual, as isotermas anuais ficaram entre os limites 

(Tmed= 26°C, Tmax= 32°C e Tmin= 20°C) a (Tmed= 4°C, Tmax= 14°C e Tmín= -6°C). 

Os mapas isotérmicos anuais (Figura 14a, b, c) são menores as do período de 

verão (Figura 15), já que entre isotermas de valores mais altos, as anuais são menores 

em 2°C que do verão (Tmed= 28°C, Tmax= 34°C e Tmin=22°C), ressaltando que, a 

isoterma de Tmax= 34°C atinge na região sul da zona dos Lhanos limites com Paraguai, 

pelo demais esta zona permanece em 32°C. Igualmente, entre isotermas de valores 

mais baixos, as isotermas anuais são inferiores em 4°C aos de verão (Tmed= 6°C, 

Tmax= 16°C e Tmin= -2°C), estes valores são atingidos na região sul da zona Andina 

limítrofe com Chile. 

Entretanto, os mapas isotérmicos anuais (Figura 14a, b, c) são maiores as do 

período de outono (Figura 15), ou seja, entre valores mais altos, a relação entre mapas 

isotérmicos anuais e às isotérmicas do outono (Tmed= 26°C, Tmax= 30°C e Tmin= 20°C) 

a Tmax da média anual é maior em 2°C que o de outono, entretanto, a Tmed e a Tmin 

mantiveram valores semelhantes, sendo que, estes valores ficam em locais de 

extremo norte da zona dos Lhanos, por quanto maior área desta zona diminuiu para 

Tmed = 24°C e Tmin = 18°C, ficando as anuais maiores em 2°C ao de outono. Porém, 

entre isoterma de valores mais baixos, as anuais são maiores em 2°C aos de outono 

(Tméd= 2°C, Tmax= 12°C e Tmín= -8°C). 
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Figura 15 – Mapas isotérmicos de Tmed, Tmax e Tmin a escala sazonal 
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Igualmente, os mapas isotérmicos anuais (Figura 14a, b, c) são maiores as do 

período de inverno (Figura 15), entre isotermas de valores mais altos, a relação entre 

mapas isotérmicos anuais e às isotérmicas do inverno (Tmed= 26°C, Tmax= 32°C e Tmin= 

18°C) tanto a Tmed e a Tmax são constantes, sendo estar localizadas no extremo norte 

da zona dos Lhanos. Nos locais mais afastadas do plano equatorial desta zona, os 

valores diminuem para Tmed= 24°C e Tmax= 30°C, ficando as anuais maiores em 2°C 

ao de inverno; e a Tmin da média anual é maior em 2°C que os de inverno. 

Similarmente, entre isotermas de valores mais baixos, as anuais são maiores em 4°C 

que os de inverno (Tmed = 0°C, Tmax = 10°C e Tmin = -10°C), mostrando forte efeito de 

sazonalidades, principalmente na zona mais altas e mais afastadas do plano 

equatorial. 

Neste cenário mostra-se efeito análogo ao de verão, ou seja, os mapas isotérmicos 

das anuais da Figura 14(a, b, c) são menores as do primavera (Figura 15), mostrando 

isotermas de valores mais altos, com valores anuais menores em 2°C que os de 

primavera (Tmed= 28°C, Tmax= 34°C e Tmin= 22°C), destacando que a isoterma da Tmax= 

34°C fica no sul zona dos Lhanos (região do Chaco) limítrofe com o Paraguai, e grande 

parte desta zona fica em 32°C. Analogamente, entre isotermas de valores mais 

baixos, as anuais também são menores em 2°C que os de primavera (Tmed= 6°C, 

Tmax= 16°C e Tmin= -4°C), consequentemente, mostram efeito sazonal em todo o 

território boliviano. 

1.5.3.3 Descrição dos mapas isotérmicos a escala mensal 

Similarmente, repetiu-se o procedimento da descrição sazonal efetuada na secção 

anterior, para partição mensal dos mapas isotérmicos. O analise comparativo também 

é feita mediante os valores limites isotérmicos entre zonas que atingem os máximos 

e os mínimos valores, reiterando que as isotermas anuais ficaram entre os limites 

(Tmed= 26°C, Tmax= 32°C e Tmin= 20°C) a (Tmed= 4°C, Tmax= 14°C e Tmin= -6°C).  

Para efeitos comparativos, analisaremos apenas aqueles meses que estão 

associados às estações do ano, sendo os equinócios (março e setembro) meses 

quando o Sol encontra-se mais próximo a linha do equador e hipoteticamente 

apresentam condições térmicas semelhantes, e os solstícios (junho e dezembro) 

quando o Sol atinge seu afastamento máximo da linha do equador e apresentam fortes 

contrastes térmicos.  
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Figura 16 – Mapas isotérmicas de Tmed, Tmax e Tmin (janeiro – abril) 
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(Continuação) Mapas isotérmicas de Tmed, Tmax e Tmin (maio – agosto) 
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(Continuação) Mapas isotérmicas de Tmed, Tmax e Tmin (setembro – dezembro) 
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Os mapas isotérmicos anuais (Figura 14a, b, c) são menores as do mês de março 

(Figura 16) ou seja, entre isotermas de valores mais altos, a relação entre mapas 

isotérmicas anuais e às isotérmicas de março (Tmed= 28°C, Tmax= 32°C e Tmin= 22°C) 

a Tmed e Tmin são menores em 2°C e, a Tmax ficou constante. Similarmente, a relação 

entre mapas isotérmicas anuais e às isotérmicas de março (Tmed= 6°C, Tmax= 16°C e 

Tmin= -2°C), a Tmed e Tmax são menores em 2°C, e a Tmin menores em 4°C. 

Os mapas isotérmicos anuais (Figura 14a, b, c) apresentam valores maiores aos 

do mês de junho (Figura 16), já que entre isotermas de valores mais altos, as anuais 

são 2°C maiores aos de junho (Tmed= 24°C, Tmax= 30°C e Tmin= 18°C). Ainda, entre 

isoterma de valores mais baixos, as anuais são 4°C maiores aos de junho (Tméd= 0°C, 

Tmax= 10°C e Tmin= -10°C). Mostrando assim as isotermas anuais da Tmed, Tmax e Tmin 

maiores aos de junho, em 2°C na zona dos Lhanos e até 4°C na zona Andina. 

Os mapas isotérmicos da média anual (Figura 15a, b, c) apresentam dos cenários, 

iguais e maiores que do mês de setembro (Figura 17), são relativamente iguais entre 

valores mais altos (Tméd= 26°C, Tmáx= 34°C e Tmín= 20°C), ainda que o valor da Tmax = 

34°C mostrou ser maior em 2°C, só em determinados locais da zona dos Lhanos, 

porém maior área desta zona permanece em 32°C. O segundo cenário é na 

comparação entre isotermas de valores mais baixos, onde as anuais ficaram maiores 

em 2°C que os valores de setembro (Tméd = 2°C, Tmáx = 12°C e Tmín = -8°C).  

Os mapas isotérmicos anuais (Figura 14a, b, c) são menores que do mês de 

dezembro (Figura 16) mostrando que, entre isotermas de valores mais altos, as anuais 

são menores em 2°C que os de dezembro (Tméd= 28°C, Tmax= 34°C e Tmín= 22°C). 

Analogamente, entre isotermas de valores mais baixos, as isotermas anuais também 

são menores em 2°C que os de dezembro (Tméd= 6°C, Tmax= 16°C e Tmín= -4°C). 

Conforme resultados de sazonalidade, destacar que, entre meses de maior contraste 

térmicos (Junho – Dezembro) existe uma variação sazonal de Tméd, Tmáx e Tmín de 4°C 

na zona dos Lhanos, e de até 6°C na zona Andina.   

Estes cenários analisados dos meses ligados aos solstícios e equinócios, têm 

mínima variação aos meses adjacentes. Seus graus de desvios nestes meses, 

também mostraram certa semelhança aos achados na secção anterior (dos desvios 

sazonais de verão, outono, inverno e primavera). Por conseguinte, indicar que, se a 

precisão não for tão importante, a escolha tende a ser arbitrária, todas as mapas 

isotérmicos tanto anuais, sazonais ou mensais, são sujeitos de ser utilizados. 
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1.6 CONCLUSÕES 

Os fatores da altitude e latitude são indicadores diretos na variação das 

temperaturas do ar, quanto maiores forem à altitude e latitude em qualquer análise 

espacial estudadas (departamentos, bacias ou zonas agroecológicas), menores são 

os valores de Tmed, Tmax e Tmin, como nos departamentos de La Paz, Potosí e Oruro; 

ou na bacia Endorréica; ou na zona Andina. Ao contrário, quanto menores forem à 

altitude e latitude em qualquer análise espacial estudadas, maiores são os valores de 

Tmed, Tmax e Tmin como nos departamentos de Beni, Pando e Santa Cruz; ou na bacia 

Amazônica; ou na zona dos Lhanos. 

A variação sazonal da evolução anual dos valores da amplitude térmica (AT) é 

inversa da evolução anual das médias mensais de Tmed, Tmax e Tmin, e, é decorrente 

da variação sazonal astronômica e climática, em todas as distribuições espaciais 

estudadas (departamentos, bacias ou zonas agroecológicas). Os fatores principais 

responsáveis pelas variações da AT são a altitude e latitude. Quanto maiores forem à 

altitude e latitude em qualquer das análises espacial estudadas, maiores são os 

valores de AT. 

Existe alta correlação anual da Tmed, Tmax e Tmin em função da altitude nas três 

zonas agroecológicas estudadas e, existe péssima correlação da AT em função da 

altitude. As equações lineares obtidas expressam por meio do coeficiente angular (β1) 

taxas de decréscimo das Tmed, Tmax e Tmin e, de acréscimo da AT em função da altitude. 

O análise de sazonalidade efetuada por meio dos desvios relativos D(%) entre os 

valores estimados testadas a altitudes H = 1000, 2000, 3000, 4000 e 5000 m, pelas 

equações anuais (Tmed, Tmax e Tmin)a e  equações sazonais (Tmed, Tmax e Tmin)s assim 

como as equações mensais (Tmed, Tmax e Tmin)m, mostram superestimativas ou 

subestimativas das equações anuais, e dependem da estação do ano e da altitude. O 

efeito da sazonalidade cresce com aumento da altitude, sendo maiores para Tmin e 

menor para Tmax. 

Os mapas de isotermas confirmam os resultados obtidos pelo modelo estatístico 

da forte influência da altitude e latitude nos valores de Tmed, Tmax e Tmin, posicionando 

as isotermas (anual, sazonal e mensal) de valores mais altos, na zona dos Lhanos 

(zonas baixas), e valores mais baixos, na zona Andina (zonas altas). 
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3. CAPÍTULO 2 – CARACTERIZAÇÃO DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE 

REFERÊNCIA NAS ZONAS AGROECOLÓGICAS DA BOLÍVIA (LHANOS, 

VALES E ANDINA) 

 

1.8 RESUMO 

O presente tese teve por objetivo estudar a evapotranspiração de referência (ETo) nas 

diferentes zonas agroecológicas da Bolívia (Lhanos, Vales e Andina) estimadas por 

meio de modelos estatísticos que demandam a temperatura como variável de entrada: 

McGuinness – Bordne, Hargreaves – Samani e Thornthwaite. Utilizando uma base de 

dados de temperaturas do ar de 235 estações meteorológicas da Bolívia e 41 de 

países vizinhos. Os três métodos de estimativa mostram que os aumentos da altitude 

e latitude determinam uma diminuição da ETo, no sentido da zona dos Lhanos para a 

zona Andina. O análise de regressão linear com os três métodos permitiu a obtenção 

das equações anuais de estimativas para a ETo em função da altitude, com melhor 

resultado para o modelo de McGuinness – Bordne, cujo coeficiente de determinação 

(R2) foi o mais elevado. Os desvios resultantes das comparações entre equações dos 

valores de ETo sazonais e mensais em relação à anual sugerem, na maioria das 

altitudes, o uso das equações sazonais ou mensais. Finalmente, as variações 

temporal e espacial da ETo são apresentadas e quantificadas por meio dos mapas de 

isolinhas do modelo geoestatístico, em escalas de tempo anual, sazonal e mensal no 

território boliviano. Os mapas mostram e corroboram a forte influência da altitude nos 

valores da ETo colocando isolinhas de valores mais altos, na zona dos Lhanos (zonas 

baixas) e, isolinhas de valores mais baixos, na zona Andina (zonas altas). 

 

Palavra-chave: McGuinness Bordne. Hargreaves Samani. Thornthwaite. Altitudes. 

Lhanos. Vales. Andina. 
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1.9 ABSTRACT 

The objective of this thesis was to study reference evapotranspiration (ETo) in the 

different agroecological zones of Bolivia (Plains, Valleys and Andean), estimated using 

statistical models that use temperature as the input variable: McGuinness - Bordne, 

Hargreaves - Samani and Thornthwaite. Using air temperatures data base of 235 

meteorological stations in Bolivia and 41 of neighboring countries. All three estimation 

methods show that altitude and latitude increases determine an ETo decrease, in the 

direction of the Plains zone to the Andean zone. The three methods linear regression 

analysis helped obtaining the ETo annual estimation equations in function of altitude, 

with McGuinness - Bordne model showing the best result, as its determination 

coefficient was the highest. The deviations resulting from comparisons between 

equations of seasonal and monthly ETo values in relation to the annual values suggest, 

at most altitudes, seasonal or monthly equations use. Finally, the ETo temporal and 

spatial variations are presented and quantified through isoline maps of the 

geostatistical model, in annual, seasonal and monthly time scales in the Bolivian 

territory. The maps show and corroborate the strong influence of altitude in ETo values 

by placing isolines of higher values in the Plains zone (lowlands), and isolines of lower 

values in the Andean zone (highlands). 

Keywords: McGuinness - Bordne. Hargreaves - Samani. Thornthwaite.  Altitude. 

Plains. Valleys. Andean. 
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1.10 INTRODUÇÃO 

Bolívia é um país mediterrâneo da América do Sul que possui uma superfície 

aproximada de 1.098.581 km2, sua área geografia está localizada dentro as latitudes 

tropicais (10° a 22° Sul), a pesar do qual, suas condições climáticas variam 

consideravelmente entre as terras baixas dos Lhanos e altas dos Andes. As 

temperaturas do ar, nestas áreas, variam bruscamente de local a local e mostram forte 

oscilação sazonal, já que a altitude e a declinação solar, são os responsáveis para 

que seus valores serem diferentes, se impondo sobre os demais fatores, como 

topografia, clima, cobertura do solo entre outros. Assim os índices de evaporação da 

umidade existente no solo ou na superfície livre da água e a transpiração resultante 

da atividade biológica das plantas, acompanha aos comportamentos térmicos locais. 

As inúmeros variações no clima, de local para local, são determinadas pela altitude e 

as diferentes combinações dos fenômenos atmosféricos produzem inúmeros climas 

desde tropicais de floresta chuvosa (Af), florestais (Am) e de savana (Aw), até clima 

áridas de tundra (EB) e estepe de alta montanha (ET) segundo classificação de 

köppen (1936). 

A combinação entre o processo físico da evaporação e o processo biológico da 

transpiração vêm a constituir a Evapotranspiração que foi proposto por Thornthwaite 

(1948) para representar como processo simultâneo de transferência de água para a 

atmosfera por evaporação da água do solo e por transpiração das plantas. Entre eles 

está a Evapotranspiração de referência (ETo) que é a quantidade de água que seria 

utilizada por uma extensa superfície vegetada com grama, com altura entre 8 a 15 cm, 

em crescimento ativo, cobrindo totalmente a superfície do solo, e sem restrição hídrica 

(PEREIRA et al., 2007). 

Para a determinação de valores da ETo existem métodos direto e indiretos. Os 

métodos diretos utilizam equipamentos como lisímetro, que tornam o processo 

oneroso, não sendo muito utilizado em condições extensivas, aplicada apenas de 

forma experimental (PEREIRA, et al., 2002), principalmente para validar formas 

alternativas de determinação e estimativa da evapotranspiração. Os métodos indiretos 

estão baseados nos dados meteorológicos (CONCEIÇÃO; MANDELLI, 2005); existem 

vários, porém, muitos têm baixa aplicabilidade prática (SILVA et al., 2005) e, muitas 

vezes, não é possível utilizar alguns métodos devido à ausência de dados necessários 

para o cálculo em uma determinada região, assim torna-se imprescindível e 
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necessário que se teste diversos métodos para definir quais podem ser empregados 

em cada região (ALMEIDA et al., 2010). 

Em regiões áridas e semi-áridas da Bolívia, onde a disponibilidade hídrica é fator 

limitante para a produção agrícola, o dimensionamento de obras de irrigação. O 

conhecimento da distribuição espacial e temporal da ETo, facilita o estabelecimento 

de políticas visando o uso racional da água. Estudos dessa natureza possibilitam a 

aquisição de conhecimentos que proporcionam melhor controle dos escassos 

recursos hídricos existentes, racionalizando a demanda de água para fins agrícolas. 

Também torna possível quantificar melhor as lâminas de água usadas na irrigação e 

os turnos de rega, minimizando os desperdícios e mantendo o solo numa faixa de 

umidade adequada as plantas (VAREJÃO–SILVA, 2006). 

Estudos sobre a análise da ETo nas diferentes altitudes da Bolívia são escassos, 

limitados ao acesso da população alvo. Estas limitações motivaram a desenvolver o 

presente estudo, propondo-se os seguintes objetivos: 1 - Calcular valores da 

Evapotranspiração de referência em três zonas agroecológicas da Bolívia, por meio 

de três métodos de estimativa (McGuinness - Bordne, Hargreaves - Samani e 

Thornthwaite); 2 - Propor equações de estimativas para ETo em função da altitude 

para as zonas agroecológicas dos Lhanos, Vales e Andina, e, analisar a sazonalidade 

da equação anual selecionadas entre os três métodos, por períodos sazonais e 

mensais; 3 - Representar espacialmente, os valores da ETo por meio mapas de 

isolinhas anuais, e analisar a sazonalidade por estações do ano e mensal. 
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1.11 MATERIAL E MÉTODOS 

1.11.1 Localização geográfica da Bolívia 

A Bolívia, é um país localizado na região centro-oeste da América do Sul, limita ao 

norte e a leste com o Brasil, ao sul com Paraguai e Argentina, e a oeste com Chile e 

Peru (Figura 17). COnforme sua extensão territorial (1.098.581 km2) é o sexto maior 

da América Latina e inclui diferentes áreas geográficas como os Andes, Altiplano, a 

Amazônia, o Lhanos de Moxos e Chaco, sendo assim um dos países de maior 

biodiversidade biológica do mundo. Geograficamente situa-se entre os paralelos de 9º 

38’ a 22º 53’ de latitude sul, meridianos 57º 26’ a 69º 38’ de longitude oeste, e altitudes 

desde 90 m da Amazônia, até 6.542 m do nevado Sajama (INE 2016). 

Figura 17 – Bolívia e sua localização no continente de América do Sul 

 

A extensão territorial da Bolívia encontra-se dentro a zona tropical (trópico de 

capricórnio) cujos limites de latitude, conforme a posição espacial das estações 

meteorológicas, estão em: -11° 02’ 23” (estação Cobija, Pando) a -22° 42’ 45” (estação 

Bermejo, Tarija), menores a -23° 27’ do limite da faixa tropical (PEREIRA ET AL., 

2007). Locais em que, hipoteticamente as variações climáticas mostraram pouca 

oscilação sazonal, porém, os níveis de altitude que apresenta, desde 130 m (estação 

Guayaramerin, Beni) até maiores de 4460 m (estação Hichucota, La Paz), conduzem 

a climas que variam consideravelmente de local ao local, com ampla gama de 

condições térmicas, pluviométricas e uma diversidade biológica presente. 
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1.11.2 Base de dados 

As informações climáticas da Bolívia foram disponibilizadas pelo Serviço Nacional 

de Meteorologia e Hidrologia da Bolívia (SENAMHI). Estas informações incluem as 

temperatura máxima média diária do ar (Tmax) e temperatura mínima média diária do 

ar (Tmin) de 235 estações meteorológicas convencionais3 (Apêndice A), cujo período 

de registros variou desde 5 até 74 anos. 

Coletou-se também informações climáticas de temperaturas do ar (Tmax e Tmin) de 

estações meteorológicas de países vizinhas (Apêndice B), com o propósito de efeitos 

de bordadura, na confecção da mapa de isolinhas do modelo geoestatístico, estas 

informações foram colheitas de INMET Brasil (1909), SENAMHI Peru (2008), INIA 

Chile (1964), INTA Argentina (1956) e Tu.tiempo.net (2015). 

1.11.3 Radiação solar extraterrestre para períodos diários 

Segundo Allen et al. (1998), a radiação solar extraterrestre (Ro), para cada dia do 

ano e para diversas latitudes pode ser estimada a partir da constante solar, a 

declinação solar e a época do ano, de acordo à seguinte equação: 

Ro = 37,59 ∗ Grs ∗ dr (ω [
π

180
] sen φ sen δ + cos φ cos δ sen ω) (1) 

Em que: Ro é a radiação solar extraterrestre (MJ.m-2.dia-1); Grs o constante solar (0,082 

MJ.m-2.min-1); dr a distância relativa inversa Terra-Sol (Equação 2);  a latitude em 

radianos, para conversão (1 radiano = [/180] grados decimais);  declinação solar em 

radianos (Equação 3) e;  o angulo de radiação á ocaso do Sol em radianos (Equação 

4). 

Ro expressa-se em MJ.m-2.dia-1 na Equação 1. A evaporação equivalente em 

mm.dia-1 é igual a 0,408 MJ.m-2.dia-1, ou seja, usando um fator de conversão igual à 

inversa do calor latente de vaporização [1/ = 0,408]. A latitude () expressada em 

radianos é positiva para o hemisfério norte e negativa para o hemisfério sul. 

A distância relativa inversa Terra - Sol (dr), e a declinação solar () estão dadas 

por: 

dr = 1 + 0,033 cos [
2π

365
Dj] 

(2) 

                                            
3As estações meteorológicas connvencionais da Bolívia, segundo SENAMHI (2014) são clasificados em varios 

tipos, conforme a quantidade de elementos climáticos registrados, entre eles estão: (S) Sinoptica, (CP) 

Climatología principal, (CO) Climatología Ordinaria, (TP) Termopluviometría e (P) Pluviometria.  
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δ = 23,45 sen [
360

365
(Dj − 80)] 

(3) 

Em que: Dj é o número do dia no ano entre 1 (1 de janeiro) e 365 (31 de dezembro). 

O angulo de radiação a hora da ocaso do Sol (), está dada por: 

ω =  cos−1[−tan tan δ] (4) 

1.11.4 Estimativa da Evapotranspiração de referência 

Os parâmetros climáticos que têm influência direta nos valores de 

Evapotranspiração de referência (ETo) são a radiação solar, a temperatura do ar, a 

umidade atmosférica e a velocidade do vento (ALLEN et. al., 1998). Na presente 

pesquisa a estimativa de ETo visa na utilização de um só parâmetro climático que é a 

temperatura do ar, métodos deste ordem são restritos, mais ainda aqueles que 

estimam melhor com variáveis de temperatura do ar em partição mensal. Oudin (2004) 

conferiu existir só três desta natureza: McGuinness - Bordne, Hargreaves - Samani e 

Thornthwaite, porquanto, em diante a pesquisa é baseada nestes métodos de 

estimativa. 

1.11.4.1 Método McGuinness - Bordne 

Oudin et al. (2005) em seu teste de desempenho de métodos empíricos na 

estimativa da ETo, preferiu concentrar sua pesquisa em McGuinness - Bordne, o que 

apenas precisa de dados climatológicos de temperatura média do ar (Tmed) e a 

radiação solar no topo da atmosfera (Ro). Ele adquire a seguinte formula generalizada:  

ETo =
Ro

λρ
∗

Tméd + K2

K1
 Para Tméd +  K2 >  0 

(5) 

Se ETo  =  0 Outro método 

Em que: Ro é a radiação extraterrestre (MJ.m-2.dia-1),  é o fluxo de calor latente 

(tomada igual a 2,45 MJ.kg-1), ρ é a densidade da água (kg m-3) e Tmed é a temperatura 

do ar média diária (°C). 

K1 (°C) e K2 (°C) são novas constantes para se ajustarem sobre a amostra da 

captação para cada modelo de escoamento da chuva. Claramente, K1 é o fator de 

escala, agora independente dos valores de ETo de Penman, e K2 é o fator que permite 

variar o limiar a Tmed, isto é, o valor mínimo da Tmed para que ETo não é zero.  

Para ajustar as duas constantes, Oudin et al. (2005) testaram vários valores de K1 

e K2 para cada modelo de escoamento de chuva, que logram fornecer as melhores 
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simulações de fluxo através da amostra da bacia hidrográfica. No método McGuinness 

– Bordne (K1, K2) são iguais a (68, 5) respectivamente.  

1.11.4.2 Método Hagreaves - Samani 

O método utiliza dados de temperatura média do ar e, é o mais simples e prático 

para a estimativa da ETo. Este método é recomendado para avaliação adicional e para 

possíveis aceitações no uso em todo o mundo (HARGREAVES e SAMANI, 1985). 

O novo método de ETo calibrado por Hargreaves e Samani (1985) é expressada 

mediante a equação:  

ETo = 0,0023Ro(Tmed + 17,8) √AT (6) 

Em que: ETo a Evapotranspiração de referência (mm.dia-1); Ro a radiação 

extraterrestre (mm.dia-1); Tmed a temperatura média do ar (°C), resultante da relação 

(Tmax + Tmin)/2; AT a amplitude térmica (°C), resultante da relação (Tmax -Tmin), e tanto  

Tmax e Tmin são as temperaturas máxima e mínima do ar (°C). 

Destacar previamente que, Hargreaves e Samani (1985) na equação (6) calibrou 

com um fator de ajuste de 0,00023, já Allen et al (1998), Hargreaves e Allen (2003) e 

Ravazzani et al. (2012), entre outros, utilizaram a equação (6) com fator de ajuste de 

0,0023, o que é oficialmente aceito e validado para sua aplicação na estimativa de 

ETo.  

1.11.4.3 Método Thornthwaite 

A ETo segundo Thornthwaite (1948) foi calculada em função da Tmed (°C), 

considerando um mês padrão de 30 dias e um fotoperíodo (N) de 12 horas diárias, 

pela seguinte relação:  

ETo = 16 (
10Tmed

I
)

a

, 0°C ≤ Tmed ≤ 26°C (7) 

Em que: I é um índice térmico, imposta pelo regime de temperatura normal do clima 

local (Tn, ◦C) e a expoente a é função de I, ambos calculados pela relação: 

I = ∑(0,2Tn)1,514

12

n=1

, Tn > 0°C (8) 

A soma dos doze valores mensais dá um índice térmico adequado. Enquanto este 

índice varia de 0 a 160, o expoente na Equação (8) varia entre 0 (zero) e 4,25, e é 

determinado pela relação: 

a = 6,75 ∗ 10−7I3 − 7,71 ∗ 10−5I2 + 1,792 ∗ 10−2I + 0,49239 (9) 
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Para Tmed > 26ºC, em vez da tabela original da Thornthwaite (1948), Willmott et al. 

(1985) propuseram que a ETo seja determinada pela equação. 

ETo = −415,85 + 32,24Tmed − 0,43Tmed
2  (10) 

A fim de converter as estimativas de um padrão mensal (ETo, mm.mês-1) a um 

intervalo de tempo diário (ETo, mm.dia-1) foi usado o seguinte fator de correção (C). 

C =
N

360
 

(11) 

Onde: N é o fotoperíodo (h) para um dado diário (PEREIRA; PRUITT, 2004). 

1.11.5 Modelo estatístico  

O análise do efeito da altitude sobre os valores de ETo foram desenvolvidos 

mediante a aplicação do modelo estatístico de regressão linear simples, entre duas 

varáveis discretas, para o qual, Altitude (H) constitui-se como variável independente 

ou de predição e, a ETo como variáveis dependentes ou de resposta.  

Para este modelo bivariado Stevenson (1981) descreve a equação matemática 

linear relacionando entre duas variáveis, que consiste em um conjunto de pontos que 

corresponde a n observações, a equação é: 

ETo𝑖
= β0 + β1Hi  (𝑖 = 1, 2, 3, … , 𝑛) (12) 

Em que: ETo𝑖 são os valores de ETo (mm dia-1); Hi são as diferentes altitudes (m); β0 

o coeficiente linear ou de intercepto e; β1 o coeficiente angular da reta de regressão. 

A medida de dispersão da equação de regressão linear é avaliada mediante o 

coeficiente de determinação linear (R2) definida pela expressão: 

R2 =
[∑ (Hi − H̅)(EToi

− ETo
̅̅ ̅̅ ̅)n

i=1 ]
2

∑ (Hi − H̅)2n
i=1 ∑ (EToi

− ETo
̅̅ ̅̅ ̅)

2n
i=1

 (13) 

Em que: H̅ é a média da altitude (m); ETo
̅̅ ̅̅ ̅ é a média da ETo (mm dia-1). 

Por sua definição, é uma medida delimitada, sendo seus limites: 0 ≤ R2 ≤ 1. Um R2 

igual a 1 significa um ajuste linear perfeito, já que a variação total da variável ETo é 

explicada pelo modelo de regressão. O valor 0 (zero) indica a não representatividade 

do modelo linear, o que supõe que o modelo não explica nada da variação total da 

variável ETo (MARTÍNEZ, 2005). 

1.11.6 Desvios relativos da ETo média anual respeito as sazonais e mensais 

O desvio relativo D(%), indica a medida em que as equações sazonais (ETos), ou 

mensais (ETom) variam respeito as equação base, da média anual (EToa). A partir 
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dele podemos obter a taxa de desvio, que são os desvios relativos (FARIAS e 

LAURENCEL, 2005). Os desvios relativos Ds(%) e Dm(%) estão dadas por: 

Ds(%) = [
EToa − ETos

EToa
] = [1 −

ETos

EToa
] 

(14) 

Dm(%) = [
EToa − ETom

EToa
] = [1 −

ETom

EToa
] 

(15) 

Em que: Ds é o desvio relativo sazonal (%); Dm o desvio relativo mensal (%); EToa 

valores da Evapotranspiração de referência da equação anual (mm.dia-1); ETos 

valores da Evapotranspiração de referência das equações sazonais (mm.dia-1); e 

ETom valores da Evapotranspiração de referência das equações mensais (mm.dia-1). 

Os Ds(%) e Dm(%) normalmente são apresentadas em forma percentual, se 

multiplicando o valor por 100, e expressam a capacidade das equações base da média 

anual de superestimar ou subestimar as equações nas estimativas sazonais e 

mensais. 

1.11.7 Modelo geoestatístico 

A confecção espacial dos mapas bidimensionais de ETo no território boliviano foi 

feita com base na aplicação do modelo geoestatístico, a qual consiste na análise dos 

parâmetros do modelo de variograma e da validação cruzada. Posteriormente, fez-se 

à confecção dos mapas de isolinhas utilizando a técnica de krigagem ordinária, com 

recurso aos softwares (GS+ versão 2 e o Surfer versão 13).  

O variograma analisa o grau de dependência espacial das localidades e define os 

parâmetros necessários para a estimativa de valores para locais sem dados 

disponíveis, utilizando a interpolação por Krigagem, o que permite representar 

quantitativamente a variação de um fenômeno regionalizado no espaço. Supondo que 

𝑍(𝑥) represente o valor da variável para o local 𝑥, onde 𝑥 é o vetor (𝑥, 𝑦) e 𝑍(𝑥 + ℎ) 

representa o valor da mesma variável para alguma distância h (ou “lag”), em qualquer 

direção. O variograma resume a continuidade espacial para todos os pareamentos 

(comparação entre dois valores) e para todos os ℎ significativos (SILVA et al., 2011). 

O variograma é estimado mediante a equação: 

γ(h) = [
1

2N(h)
] ∑ [Z(xi) − Z(xi + h)]2

N(h)

i=1

 (16) 
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Em que: (h) é o valor da variância estimado para a distância h; N(h) é o número 

de pares de pontos; Z(xi) o valor da variável no ponto x; e Z(xi + h) o valor da variável 

no ponto x + h. 

À medida que h aumenta a variância γ(h) também aumenta até um valor máximo 

no qual ele se estabiliza, correspondente à distância (𝐴0) chamada alcance. Este valor 

no qual γ(h) se estabiliza chama-se patamar (𝐶0 + 𝐶), e é aproximadamente igual à 

variância dos dados, 𝑉𝑎𝑟 [𝑍(𝑥𝑖)]. O (C0)  é o valor de efeito pepita, que revela a 

descontinuidade do variograma para distâncias entre as amostras, o que pode ser 

atribuído a erros de medição ou ao fato de que os dados não foram coletados a 

intervalos suficientemente pequenos (SILVA et al., 2011). 

A validação cruzada, para Landim (2006) não prova que o modelo escolhido é o 

mais correto, mas sim que o mesmo não é inteiramente incorreto.  

Para cada um dos 𝑛 locais onde se tem um valor medido 𝑍(𝑥𝑖), estima-se um valor 

através da krigagem (ou da co-krigagem), 𝑍∗(𝑥0), então pode-se fazer um gráfico dos 

valores pareados de 𝑍(𝑥𝑖), 𝑍∗(𝑥0) e calcular a regressão linear entre eles 

(GUIMARÃES, 2004). A regressão será então: 

Z∗(x0) = β0 + β1. Z(xi) (17) 

Em que: β0 é a coeficiente de intercepto; β1 é o coeficiente angular da reta. 

Assim, se a estimativa 𝑍∗(𝑥0) fosse idêntica ao valor medido 𝑍(𝑥𝑖), então β0 seria 

nulo, β
1
 e R2 seriam iguais à unidade (um), e o gráfico de 𝑍(𝑥𝑖) versus 𝑍∗(𝑥0) seria 

uma série de pontos na linha 1:1. Na medida em que os valores de β0 aumentam de 

0 (zero) para valores positivos, isto indica que o estimador 𝑍∗(𝑥0) está superestimando 

valores pequenos de 𝑍(𝑥𝑖) e subestimando valores grandes. À medida que β0 

decresce de 0 (zero) para valores negativos, o contrário acontece. Este último caso, 

não é comum. 

A interpolação de dados é a técnica da confecção dos mapas de isolinhas, onde 

são geradas estimativas de valores em pontos com dados não disponíveis a partir de 

pontos com dados disponíveis (ZIMBACK, 2003). 

A interpolação é feita mediante Krigagem que se refere à família de algoritmos de 

regressão linear de mínimos quadrados que tentam prever valores de uma variável 

em locais onde os dados não estão disponíveis com base no padrão espacial dos 

dados disponíveis. A Krigagem ordinária é a única técnica que considera duas fontes 
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de informação sobre o atributo, a variação e a distância entre pontos (WEBSTER; 

OLIVER, 2001).  

Krigagem ordinária (Equação 18) é a técnica mais utilizada, onde a variável 𝑍, em 

𝑛 pontos distintos, com coordenadas representadas pelo vetor 𝑥. Assim, tem-se um 

conjunto de valores {𝑍(𝑥𝑖), 𝑖 = 1, . . . , 𝑛}, onde 𝑥𝑖 identifica uma posição em duas 

dimensões representada pelos pares de coordenadas (𝑥𝑖, 𝑦𝑖). Supondo que seu 

objetivo é estimar o valor de 𝑍 no ponto 𝑥0. O valor desconhecido de 𝑍(𝑥0) pode ser 

estimado a partir de uma combinação linear dos 𝑛 valores observados, adicionado a 

um parâmetro 𝜆𝑖 (JOURNEL; HUIJBREGTS, 1978). 

Z∗(x0) = ∑ λi. Z(xi)

n

i=1

 (18) 

Em que: 𝑍∗(𝑥0) é o valor estimado para o local 𝑥 sem dados disponíveis; 𝑍(𝑥𝑖) os 

valores com dados disponíveis; e 𝑖 os pesos associados ao valor medido na posição 

𝑥𝑖. Para que 𝑍∗ seja uma estimativa não tendenciosa de 𝑍, a soma dos pesos das 

amostras deve ser igual a 1 (∑ 𝜆1 = 1). 

 

1.12 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1.12.1 Evolução anual da Evapotranspiração de referência por altitudes 

A Figura 18 mostra o mapa da Bolívia, dividido em três principais zonas 

agroecológicas: Lhanos, Vales e Andina. Esta divisão está definida conforme altitudes 

geográficas, onde áreas com altitude menores de 1000 m estão à zona dos Lhanos; 

entre 1000 e 3000 m a zona dos Vales e, maiores a 3000 m a zona Andina (INE, 2016 

e MATTOS; CRESPO, 2013). O mapa também mostra a posição espacial de 235 

estações meteorológicas. Dos quais, a zona dos Lhanos que representa 59% do 

território nacional, possui 66 estações meteorológicas. A zona dos Vales que ocupa o 

13% do território, corresponde 75 estações meteorológicas e, a zona Andina que 

representa os restantes 28% do território, corresponde 94 estações meteorológicas 

(INE, 2016). 
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Figura 18 – Mapa topográfico da Bolívia e a posição espacial de 235 estações 
meteorológicas 

 

A Figura 19(a, b, c) mostra as evoluções anuais medias mensais de valores ETo 

com seus respectivos desvios padrão, dos métodos de estimativa de McGuinness - 

Bordne, Hargreaves - Samani e Thornthwaite, nas zonas agroecológicas dos Lhanos, 

Vales e Andina. As evoluções anuais de valores de ETo dos três métodos de 

estimativa, apresentam diferenças significativas entre si, em cada zona agroecológica, 

e mostram haver dependência sazonal, as quais são determinadas basicamente pelo 

movimento de translação solar. Estas evoluções de valores ETo acompanham o curso 

da temperatura do ar, decrescendo do início do ano (janeiro) para o meio do ano 

(junho ou julho) onde atingem os valores mínimos, crescendo posteriormente para o 

fim do ano (de julho a dezembro), onde alcançam valores máximos. A altitude, latitude, 

clima e vegetação são os outros fatores que influenciam nos valores de ETo em cada 

zona agroecológica. Mais especificamente a Figura 19(a, b, c) mostra que os 

aumentos da altitude, determinam um decréscimo do efeito de sazonal no sentido da 

zona dos Lhanos para a zona Andina, conforme o seguinte ordem de grandeza: 

Thornthwaite, Hargreaves – Samani e McGuinness – Bordne respectivamente. 
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Figura 19 - Evolução anual de valores médios de ETo dos métodos de estimativa 
McGuinness - Bordne, Hargreaves - Samani e Thornthwaite, por zonas 
agroecológicas (a) Lhanos, (b) Vales, e (c) Andina 

 
(a) Lhanos: 66 estações, latitude -11° 0' 24" a -22° 42' 45", altitude 130 a 881 m 
(b) Vales: 75 estações, latitude -15° 14' 54" a -22° 1' 29", altitude 1.090 a 2.970 m 
(c) Andina: 94 estações, latitude -16° 3' 4" a -22° 10' 20", altitude 3.000 a 4.460 m 

Na zona dos Lhanos (Figura 19a), a evolução anual dos valores estimados de ETo 

pelos três métodos de estimativa são maiores comparado as demais zonas 

agroecológicas. Esse resultado é devido principalmente à baixa altitude, em que, os 

valores da Tmed são mais elevados e situam-se entre 27°C a 20°C. Outro fator é a 

latitude, que possui maior número de paralelos em relação as outras zonas 

agroecológicas, Os valores estimados de ETo pelo método McGuinness – Bordne 

foram mais elevados desde 7,8 mm.dia-1 (dezembro) a 4 mm.dia-1 (junho), com 

desvios padrão de 0,25 mm.dia-1 (janeiro) a 0,63 mm.dia-1 (julho). O método 

Hargreaves - Samani é o segundo em estimar valores altos, desde 5,8 mm.dia-1 

(novembro) a 3,1 mm.dia-1 (junho) com desvios padrão de 0,34 mm.dia-1 (março) a 

0,53 mm.dia-1 (dezembro). E, o método Thornthwaite estimou valores mais baixos de 

4,9 mm.dia-1 (dezembro) a 2,1 mm.dia-1 (julho) com desvios padrão de 0,40 mm.dia-1 

(janeiro) a 0,69 mm.dia-1 (setembro). 

Na zona dos Vales (Figura 19b) os fatores topográficos, determinam locais com 

uma ampla variação térmica, que vão desde 26°C a 7°C (valores de Tmed), neste 

cenário, os métodos de estimativa McGuinness - Bordne e Hargreaves - Samani,  

estimaram valores de ETo com similar curso anual, ademais, o método Hargreaves – 

Samani, mostra evolução anual da ETo aproximadamente iguais aos da zona dos 

Lhanos. Entretanto, o método Thornthwaite, apresenta forte descenso de valores 

estimados. Os valores de ETo estimados pelo método McGuinness - Bordne variou de 

6,2 mm.dia-1 (dezembro) a 2,8 mm.dia-1 (junho) com desvios padrão de 0,43 mm.dia-

1 (junho) a 0,61 mm.dia-1 (dezembro e janeiro). Os estimados pelo método Hargreaves 
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- Samani variou de 5,5 mm.dia-1 (novembro) a 3,3 mm.dia-1 (junho) com desvios 

padrão de 0,36 mm.dia-1 (junho) a 0,61 mm.dia-1 (novembro). E, os estimados pelo 

método Thornthwaite variou de 3 mm.dia-1 (dezembro) a 1,3 mm.dia-1 (julho), com 

desvios padrão mais baixos que dos outros métodos de estimativa, de 0,25 mm.dia-1 

(maio) a 0,42 mm.dia-1 (dezembro). 

Na zona Andina (Figura 19c) a evolução dos valores de ETo contrapõe-se à zona 

dos Lhanos, os valores de ETo são mais baixas, devido principalmente às elevadas 

altitudes, que impõem baixos valores de Tmed, estando entre 16°C a 1,5°C. Os valores 

estimados pelo método McGuinness – Bordne variou de 4,2 mm.dia-1 (dezembro) a 

1,7 mm.dia-1 (junho) com desvios padrão de 0,46 mm.dia-1 (junho) a 0,69 mm.dia-1 

(novembro). Os estimados pelos métodos de Hargreaves – Samani variou de 4,5 

mm.dia-1 (novembro) a 2,4 mm.dia-1 (junho), com desvios padrão de 0,3 mm.dia-1 

(junho) a 0,66 mm.dia-1 (dezembro). E, os estimados pelo método Thornthwaite variou 

de 2,2 mm.dia-1 (dezembro) a 0,9 mm.dia-1, com desvios padrão mais estreitos de 0,13 

mm.dia-1 (abril) a 0,28 mm.dia-1 (julho), mostrando que, os valores de ETo estimados 

por este método, são aproximadamente iguais aos da zona dos Vales. 

1.12.2 Relação da Evapotranspiração de referência e Altitude por zonas 

agroecológicas 

1.12.2.1 Análise de relação linear da média anual 

Constatando que a altitude é um fator que influencia fortemente nos valores de ETo 

de modo particular em cada zona agroecológica, este efeito é analisado mediante a 

aplicação do modelo estatístico de regressão linear, confrontando os valores de ETo 

de três métodos de estimativa com a Altitude (H), nas três zonas agroecológica da 

Bolívia. 

A Figura 20 mostra a correlação anual dos valores de ETo estimados pelos 

métodos (a) McGuinness - Bordne, (b) Hargreaves - Samani e (c) Thornthwaite, em 

função da Altitude (H) nas zonas agroecológicas dos Lhanos, Vales e Andina. Estas 

correlações são lineares e decrescentes, no sentido da zona de Lhanos (região de 

temperaturas mais elevada e menores altitudes), para a zona Andina (região de 

temperaturas menos elevada e altas altitudes).  

As equações lineares obtidas com seus respectivos coeficientes de determinação 

R2 foram: 
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ETo = 6,6 - 9,47x10-4H; R2 = 0,94  McGuinness - Bordne (19) 

ETo = 5,0 - 3,43x10-4H; R2 = 0,53 Hargreaves - Samani (20) 

ETo = 3,8 - 6,20x10-4H; R2 = 0,89 Thornthwaite (21) 

Figura 20 - Relação entre ETo e altitude dos métodos de estimativa (a) McGuinness 
- Bordne, (b) Hargreaves - Samani (c) Thornthwaite nas zonas 
agroecológicas dos Lhanos, Vales e Andina 

 

O coeficiente de intercepto (β0) das equações (19), (20) e (21) são 6,6 mm.dia-1; 

5,0 mm.dia-1; e 3,8 mm.dia-1, e representa os maiores valores de ETo determinadas 

pelas equações lineares dos métodos de estimativa de McGuinness - Bordne, 

Hargreaves - Samani e Thornthwaite respectivamente. Os coeficientes angulares (β1) 

das mesmas equações (19), (20) e (21) são 9,5x10-4 mm.dia-1m-1; 3,4x10-4 mm.dia-1m-

1 e 6,2x10-4 mm.dia-1m-1 respectivamente, que representam as taxas de decrescimento 

das ETo dos métodos indicados em função do acréscimo da altitude no território 

boliviano. 

 Os coeficientes de determinação (R2) dos três métodos de estimativa foram 0,94; 

0,53; 0,89, obtidos para as equações (19), (20) e (21), do quais, mostram que existe 

uma elevada correlação entre os valores estimado de ETo e Altitude (H) pelos métodos 

McGuinness - Borne e Thornthwaite. Contrapondo aos dois métodos, a Equação (20) 

do método de Hargreaves – Samani mostra que há baixa correlação entre os valores 

estimado de ETo e Altitude (H). 

1.12.2.2 Validação de métodos de ETo através do diagrama Box plot 

A estrutura do diagrama de Box plots de valores médios de ETo estimados pelos 

métodos McGuinness - Bordne, Hargreaves - Samani e Thornthwaite da Figura 21(a), 

é uma técnica estatística que ajuda a esclarecer graficamente (ASSIS, 2016) os 

resultados dos indicadores de coeficiente de determinação (R2), obtidos na seção 
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anterior, contribuindo a sustentar o desempenho dos métodos de estimativa em 

questão.  

Figura 21 - Diagrama de Box Plot de (a) ETo métodos McGuinness - Bordne, 
Hargreaves - Samani e Thornthwaite (b) Tmed e Amplitude térmica  

 

O coeficiente de determinação da Equação (19) mostrou que a relação entre ETo  

do método McGuinness – Bordne com a altitude apresentou alto nível de dependência 

(R2= 0,94), o que é constatado pelo diagrama de Box plot deste método de estimativa 

da Figura 21(a), sendo que, a distribuição de valores de ETo estão próximos a se 

tornar simétricas e leptocurticas ou longas, com alto nível de semelhança à 

distribuição do diagrama Box plot da Tmed da Figura 21(b), porquanto, ajustados a cada 

condição local de altitude.  

Oudin et al. (2005) avaliaram a eficiência deste método em 308 bacias 

hidrográficas localizadas na França, Austrália e Estados Unidos, e chegaram à 

conclusão que modelos muito simples com apenas radiação extraterrestre e a 

temperatura média do ar, são tão eficientes quanto os modelos mais complexos, como 

o modelo de Penman e suas variantes. Dos 27 modelos testados, o de McGuinness – 

Bordne apresentou melhor desempenho.  

O coeficiente de determinação da Equação (20) mostrou que a relação entre ETo 

do método Hargreaves - Samani com a altitude, apresentou fraca dependência (R2 = 

0,53), sendo corroborado pelo diagrama de Box plot deste método de estimativa, 

ilustrada na Figura 21(a), tendentes a uma distribuição platicurtica ou estreita, estando 

mais ligados ao Box plot da amplitude térmica (AT) da Figura 21(b), sendo esta 

variável (AT), além da Tmed, a base de dados deste método de estimativa, o que 

também mostrou-se menos dependentes da altitude, conforme já relatado.  

É sabido na literatura que a AT é influenciada pelos fenômenos advectivos da 

continentalidade. Hargreaves - Samani (1985) esclarece este desempenho nestas 
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condições atmosféricas, indicando que, este método subestima para condições 

altamente advectivos e superestima para condições costeiras (baixo advecção). 

Mesma observação, foi constatada por Allen et al. (1998), tendo relatado uma 

tendência deste método subestimar os valores de ETo em condições de vento forte 

(U2 > 3 m s-1) e, superestimar em condições de elevada umidade relativa.  

O coeficiente de determinação da Equação (21) mostrou que a relação entre ETo 

do método Thornthwaite com a altitude, também apresentou alta dependência (R2 = 

0,89), não obstante, o diagrama de Box plot deste método ilustrada na Figura 21(a) 

contrasta tal eficiência, exibindo forte desproporcionalidade entre quartiis, estreitas no 

quartil um e longas no quartil três, diferentes ao Box Plot da base de dados de Tmed 

(Figura 21b). Logrando-se identificar que este método torna-se sensíveis a Tmed altas 

e limitantes a Tmed baixas, este limite de sensibilidade segundo constatado fica a Tmed 

> 20°C.  

Pereira e Camargo (1989) descreveram muitas críticas da eficiência do método 

Thornthwaite, como Hashemi e Habibian (1979) que avaliaram a eficiência de 

desempenho no clima árido do Iran, mediante o tanque classe A, e concluíram que, 

utilizando em climas diferentes ao que for desenvolvido, geraram consideráveis 

diferenças, o caso é que para o período 1965-1973, o tanque de evaporação classe 

A estimou 8,6 mm.dia-1, enquanto, o método de Thornthwaite estimou uma mera de 

3,8 mm.dia-1. Além disso, Camargo et al. (1999) sustenta que estes métodos 

subestima em climas áridos e secos porque a equação não considera o déficit de 

vapor de saturação do ar e, superestima no clima úmido equatorial das condições 

amazônicas. 

Garcia et al. (2004) avaliaram o desempenho dos método de estimativa de 

Hargreaves - Samani e Thornthwaite com lisímetros, em quatro localidades do 

Altiplano boliviano, situada a acima dos 3700 m, obtendo resultados com desvios que 

subestimam aos lisímetros, a primeira com uma média de 10% e, a segunda em até 

maiores a 50% e, atribuíram os resultados ao efeito de altitude.  

Estes critérios de validação do desempenho dos métodos de estimativa de ETo 

descritos nos parágrafos precedentes, inclinam a utilizar nas seguintes etapas da 

pesquisa o método McGuinness – Bordne, na análise dos desvios relativos a escala 

de tempo sazonal e mensal, em relação à média anual ou total, por conseguinte, fica 

por sobre entendido que os valores de ETo em diante, são estimados pelo método em 

questão. 
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1.12.2.3 Análise da relação linear a escala sazonal 

Considerando a extensa variação dos valores de ETo em função da altitude e 

latitude do território boliviano, uma análise sazonal se fez necessária para a Equação 

(19). Para isso, a base de dados da ETo anual ou total deste método, usadas na 

obtenção da Equação (19), foram separadas por estações do ano e por mês, e repetiu-

se o procedimento estatístico usado na obtenção da Figura 20(a). 

Figura 22 - Relação entre ETo e Altitude a escala sazonal, nas zonas agroecológicas 
dos Lhanos, Vales e Andina 

 

A Figura 22 mostra a relação sazonal da ETo em função da altitude (H) nas zonas 

agroecológicas dos Lhanos, Vales e Andina. Similarmente as correlações anuais, as 

correlações sazonais entre ETo e altitudes são lineares e decrescentes no sentido da 

zona de Lhanos para a zona Andina. As equações sazonais lineares obtidas são: 

ETo = 8,1 – 0,00109H; R2 = 0,94 (verão) (22) 

ETo = 5,5 - 8,6x10-4H; R2 = 0,88 (outono)  (23) 

ETo = 5,1 - 7,8x10-4H; R2 = 0,89 (inverno) (24) 

ETo = 7,9 – 0,00106H; R2 = 0,92 (primavera) (25) 

Os coeficientes de intercepto (β0) e os coeficientes angulares (β1) das equações 

sazonais da ETo, são diferentes dos da equação anual, e são maiores no verão e 

primavera e menores no outono e inverno e, indicam a existência da dependência 

sazonal da equação geral (19).  

Os coeficientes de intercepto (β0) para ETo das equações do verão (8,1 mm.dia-1) 

e primavera (7,9 mm.dia-1) são maiores que da equação anual (6,6 mm.dia-1), mostram 

que o valor de ETo no verão e primavera é maior em 1,2 mm.dia-1 (18,4%) 

aproximadamente. Ao contrário, os coeficientes de intercepto das equações do outono 

(5,5 mm.dia-1) e inverno (5,1 mm.dia-1) são menores que da equação anual (6,6 

mm.dia-1) em 0,8 mm.dia-1 (12,2%) aproximadamente.  
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Os coeficientes angulares (β1) das equações do verão (10,9x10-4 mm.dia-1m-1), e 

da primavera (10,6x10-4 mm.dia-1m-1) são maiores do que os da equação anual 

(9,5x10-4 mm.dia-1m-1) em 1,25x10-4 mm.dia-1m-1 (13,2%), enquanto que, no outono 

(8,6x10-4 mm.dia-1m-1) e inverno (7,8x10-4 mm.dia-1m-1), são menores que da equação 

anual (9,5x10-4 mm.dia-1m-1) em 1,3x10-4 mm.dia-1m-1 (16,7%).  

Os elevados coeficientes de determinação (R2) obtidos para as equações sazonais 

de (22) até (25) mostram que as correlações da ETo e altitude, estão bem relacionadas 

sazonalmente, principalmente para períodos de verão e outono de 0,94 e 0,92 

respectivamente. No outono e inverno sofrem leves decréscimos para 0,88 e 0,89 

respectivamente, em geral, todos indicam ajustes lineares com alto poder de 

representatividade, sendo a ETo explicadas otimamente pelos modelos de regressão. 

Para análise sazonal da Equação (19) de estimativa anual, calculou-se o desvio 

relativo Ds(%) por meio da Equação (14), entre os valores estimados da ETo e altitudes 

de H = 1000, 2000, 3000, 4000 e 5000 m, da equação anual (EToa) pelas equações 

sazonais no verão, outono, inverno e primavera (ETos), Equações (22) a (25). 

O valor de Ds(%) expressa a capacidade da equação de ETo anual de superestimar 

ou subestimar as equações de ETo na estimativa sazonal, como mostrada na Tabela 

5 e ilustradas na Figura 23. 

Tabela 5 - Desvios relativos (%) das equações de estimativa anual em relação as 
equações sazonais da ETo 

Altitude (m) 1000 2000 3000 4000 5000 

Verão -23,2 -24,9 -27,4 -31,7 -40,2 

Outono  18,8 20,7 23,5 28,2 37,6 

Inverno  23,7 24,9 26,6 29,6 35,4 

Primavera  -19,7 -21,3 -23,7 -27,8 -36,0 

O valor de Ds(%) da Tabela 5 mostra que a equação de estimativa de ETo anual 

subestima as equações de estimativa de ETo sazonal nas altitudes H = 1000, 2000, 

3000, 4000 e 5000 m no verão e na primavera, e superestima no outono e inverno 

como ilustra-se na Figura 23. 
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Figura 23 - Desvios relativos (%) das equações de estimativa anual em relação as 
equações sazonais da ETo  

 
Os resultados obtidos para Ds(%) mostra a variação sazonal da equação de 

estimativa (14) de ETo, as quais dependem da altitude e das estações do ano. O valor 

de Ds(%) na estimativa de ETo em função da altitude, desde H = 1000 m a 5000 m, no 

verão cresceu em 18,2% (de 22% a 40,2%), na primavera em 17,5% (de 18,5% a 

36%), no outono em 20,1% (17,5% a 37,6%) e no inverno em 12,6% (de 22,9% a 

35,4%), mostrando em geral que, foram menos diferentes entre estações do ano nas 

diferentes altitudes, mas cresceram com o aumento da altitude. 

A escolha das equações de estimativas anual ou sazonal sempre está relacionada 

à necessidade de precisão do estudo ou dos modelos, neste caso os desvios das ETo 

sazonais em relação à ETo anual, obtiveram valores de desvio porcentual de 

consideração acima do 18,8% (outono, a 1000 m), portanto, nestes cenários, 

recomenda-se tomar em consideração todas as equações sazonais de (22) até (25) 

para todas as altitudes testadas. 

1.12.2.4 Análise da relação linear a escala mensal 

Similarmente a análise sazonal efetuada na secção anterior, se faz necessário 

também uma análise mensal da Equação (19), pois a intervalos de tempos menores 

podem diminuir as variações entre as ETo nas altitudes e aumentar o coeficiente de 

determinação das equações de estimativas. Para o efeito, a base de dados, usadas 

na obtenção das equações anuais e sazonais, foram separadas por meses do ano, e 

repetiu-se o procedimento estatístico usadas na obtenção das equações de 

estimativas anual e sazonal. 
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Figura 24 – Relação linear a escala mensal de ETo função da Altitude 

 

A Figura 24 mostra as relações lineares da ETo mensais, função da altitude nas 

zonas agroecológicas dos Lhanos, Vales e Andina. Similarmente, as relações entre 

ETo e altitude da seção anterior, são lineares e decrescentes no sentido da zona de 

Lhanos para a zona Andina. As equações mensais obtidas da relação linear, mostram-

se na Tabela 6: 
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Tabela 6 - Equações sazonais para estimativa de ETo a escala mensal 

Mês ETo = o ± 1 H R2 

Janeiro ETo = 8,3 - 0,00111H 0,94 

Fevereiro ETo = 8,0 - 0,00107H 0,94 

Março ETo = 7,3 - 0,00100H 0,94 

Abril ETo = 6,1- 8,71x10-4H 0,91 

Maio ETo = 4,9 - 7,54x10-4H 0,87 

Junho ETo = 4,3 - 7,10x10-4H 0,85 

Julho ETo = 4,4 - 7,26x10-4H 0,84 

Agosto ETo = 5,4 - 8,58x10-4H 0,88 

Setembro ETo = 6,6 - 9,86x10-4H 0,91 

Outubro ETo = 7,8 - 0,00109H 0,93 

Novembro ETo = 8,2 - 0,00109H 0,91 

Dezembro ETo = 8,4 - 0,00109H 0,92 

Os coeficientes de intercepto (β0) das equações mensais da ETo, com evolução 

anual mostradas na Figura 25(a). Seus valores acompanham em fase o ciclo 

astronômico solar anual, os limites de máximo e mínimo estão nos meses de 

dezembro e junho. Para a equação de estimativa de dezembro o valor atinge até 8,4 

mm.dia-1, enquanto que, para junho desse para 4,3 mm.dia-1. 

Os coeficientes angulares (β1) das equações mensais da ETo, com evolução anual 

mostradas na Figura 25(b), eles também acompanham o ciclo astronômico solar 

anual, com limites máximo e mínimo nos meses de janeiro e junho. Em janeiro a 

equação de estimativa mostra um índice de decréscimo de 0,00111 mm.dia-1m-1 e em 

junho um índice também de decréscimo de 0,00071 mm.dia-1m-1. 

Figura 25 – (a) coeficiente de intercepto (β0); (b) coeficiente angular (β0) das 
equações mensais para ETo e (c) coeficiente de determinação (R2) 
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Os elevados coeficientes de determinação (R2) obtidos para equações mensais, 

(Tabela 6), com evolução anual ilustradas na Figura 25(c) mostram que as correlações 

mensais de ETo estão bem relacionadas com a altitude, principalmente nos meses de 

janeiro, fevereiro e março com ótimos ajustes lineares de até R2 = 0,94 e diminuem 

para julho, cujo ajuste fica em R2 = 0,84; ainda que este resultado é catalogado de 

alto nível de representatividade do modelo linear, o que supõe que o modelo explica 

otimamente a variação total da ETo. 

Tabela 7 - Desvios relativos (%) das equações de estimativa anual em relação as 
equações mensais da ETo 

Altitude (m) 1000 2000 3000 4000 5000 

Janeiro -26,4 -28,3 -31,1 -35,9 -45,5 

Fevereiro -21,3 -23,0 -25,6 -29,9 -38,6 

Março  -10,5 -11,6 -13,2 -15,8 -21,2 

Abril 7,6 7,4 7,1 6,7 5,8 

Maio 27,1 28,3 30,1 33,1 39,2 

Junho 36,6 38,8 42,2 47,9 59,3 

Julho 35,0 37,3 40,9 46,8 58,7 

Agosto 19,9 21,9 25,1 30,3 40,7 

Setembro 1,4 2,5 4,2 7,0 12,7 

Outubro  -17,0 -17,5 -18,2 -19,4 -21,7 

Novembro -24,8 -26,8 -29,8 -34,9 -45,0 

Dezembro -27,9 -30,6 -34,6 -41,2 -54,5 

Para análise mensal em relação à Equação (19) descrito em parágrafo anterior, de 

estimativa anual, calculou-se desvio relativo Dm(%) por meio da Equação (15), entre 

os valores estimados da ETo para altitudes H = 1000, 2000, 3000, 4000 e 5000 m, 

pela equação anual (EToa) e das equações mensais de janeiro a dezembro (ETom). 

Como mencionado anteriormente, o valor de Dm(%) expressa a capacidade da 

equação para (ETo) anual de superestimar ou subestimar a equação (ETo) nas 

estimativas mensais, como mostrado na Tabela 7 com evolução anual ilustrada na 

Figura 26. 

Para o valor de Dm(%) da Tabela 7 e Figura 26, mostra que a estimativa de (EToa) 

anual subestima a (ETom) mensal nas altitudes H = 1000, 2000, 3000, 4000 e 5000 m 

nos meses do período úmido (janeiro, fevereiro, março, outubro, novembro e 

dezembro) com valores que variam entre 10,5% (março, a 1000 m) até 54,5% 

(dezembro, a 5000 m) e superestima no período seco (abril, maio, junho, julho, agosto 
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e setembro) com valores que variam entre 1,4% (setembro, a 1000 m), até 59,3% 

(julho, a 5000 m). 

Os resultados obtidos para Dm(%) corroboram a existência da variação mensal das 

equações de estimativas da Tabela 7, as quais dependem da altitude e das estações 

do ano. A escolha da equação anual (EToa) ou mensal (ETom) para determinada 

aplicação, deve ser com base no valor dos desvios Dm(%), levando em consideração 

as precisões que os projetos necessitam para as estimativas de ETo. 

Figura 26 - Desvios relativos (%) das equações de estimativa anual em relação as 
equações mensais da ETo 

 

A escolha das equações de estimativa anual (EToa) ou mensal (ETom) está 

relacionada à necessidade de precisão do estudo ou dos modelos, neste caso, em 

todas as altitudes (desde 1000 m até 5000 m) conforme resultados dos desvios 

porcentuais mostradas na Tabela 7, recomenda-se utilizar mesmas equações 

mensais da Tabela 6. 

1.12.3 Análise da Evapotranspiração de referência baseado em modelos 

geoestatisticos  

1.12.3.1 Ajuste do modelo geoestatístico 

As variações espaciais e temporais das ETo são visualizadas nos mapas de 

isolinhas a intervalos de tempo anual, sazonal e mensal (Figuras 27, 28 e 29), obtidas 

por meio da técnica de krigagem ordinária do modelo geoestatístico. Os mapas foram 

elaborados pelos softwares GS+ e Surfer, utilizando valores mensais de 235 estações 

meteorológicas da Bolívia (Apêndice A), e 41 estações de países vizinhas (Apêndice 

B), esta última, com fins de efeitos de bordadura na confecção da mapa de isolinhas. 
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A utilização deste método de krigagem é adequada, já que fornece uma solução 

para o problema da estimação da superfície, levando em consideração a correlação 

espacial em contraste com os métodos determinísticos propostos por Krige (1966).  

Luo et al. (2008) que levaram a cabo a pesquisa sobre comparação de métodos 

de interpolação espacial para estimar superfícies contínuas de velocidade do vento 

na Inglaterra e do País de Gales, determinaram que os métodos geoestatísticos de 

krigagem e cokrigagem foram os melhores em detalhar as linha de contorno e deram 

consistência espacial melhor que aqueles métodos determinísticos. 

Em conseqüência, o teste de qualidade de desenho dos mapas foram conferidos 

pelos indicadores geoestatísticos de: parâmetros de variograma e validação cruzada; 

em que, os valores de ETo foram ajustados pelo modelo esférico, que forneceram os 

melhores parâmetros variográficos, categorizando os índices de dependência 

espacial (IDE) acima dos 75%, que conforme escala categórica de Zimback (2001) 

cataloga-se de alta dependência espacial. Ademais, segundo indicadores de 

validação cruzada, entre valores estimados (Z∗(x0)) e reais ou medidos (Z(xi)), 

colocaram os R2 próximos a 1, mostrando que o número de localidades disponíveis 

para interpolação foram mais que suficientes.  

A confecção dos mapas de isolinhas da ETo, a intervalos de tempo sazonal e 

mensal anual (Figuras 27, 28 e 29), estão desenhadas mediante duas escalas 

categóricas, o de ordem primário, com isolinhas a intervalos de 1 mm.dia-1 e, do ordem 

secundário a intervalos de 0,2 mm.dia-1.  

1.12.3.2 Descrição dos mapas de isolinhas da ETo da média anual 

A Figura 27(a), (b) e (c), mostra mapas de isolinhas de ETo das médias anuais ou 

geral, estimado pelos métodos de estimativa de McGuinness - Bordne, Hargreaves - 

Samani e Thornthwaite, os três mapas formam isolinhas em comum, colocando 

valores ETo mais altos na zona dos Lhanos (zonas baixas), estes valores decrescerem 

em forte gradiente na zona dos Vales, ficando valores mais baixos na zona Andina 

(zonas altas), constatando que, os valores de ETo são altamente dependente da 

altitude em sentido de inversa proporcionalidade e hipoteticamente da temperatura do 

ar em sentido de direta proporcionalidade. 
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Figura 27 - Mapas de Isolinhas de ETo dos métodos de estimativa de (a) 
McGuinness - Bordne, (b) Hargreaves - Samani e (c) Thornthwaite 

   
O mapa de isolinhas de ETo do método McGuinness - Bordne (Figura 27a) mostra 

estar fortemente ligada a altitude e a temperatura do ar, que acompanha tanto as 

linhas de contorno topográfico (Figura 18), e as isotermas da temperatura do ar do 

capítulo anterior. As isolinhas deste método detalharam melhor as variações locais de 

ETo, em relação às outras, assim as de ordem primária fica entre os limites de 6 e 2 

mm.dia-1, e os de ordem secundário ampliam para 6,8 e 1,6 mm.dia-1, logrando uma 

amplitude total entre limites de até 5,2 mm.dia-1, dentre estes limites, as isolinhas 

colocam a zona dos Lhanos entre 6,8 a 6 mm.dia-1, a zona dos Vales entre próximos 

de 6 a 4 mm.dia-1 e, a zona Andina entre próximos de 4 a 1,6 mm.dia-1. 

O mapa de isolinhas de ETo do método Hargreaves - Samani (Figura 27b) 

apresenta menor amplitude entre valores limites, isto quer dizer, que os limites de 

ordem primária estão entre 5 a 3 mm.dia-1 e, os de ordem secundária entre 5,2 e 3 

mm.dia-1, numa amplitude apenas de 2,2 mm.dia-1, esta estreita amplitude dificulta 

delimitar valores de ETo para cada zona agroecológica, destacando que, este método 

colocam estas máximas e mínimas na região mais afastada do plano equatorial, as 

máximas na região sul da zona dos Lhanos (Chaco boliviano) fronteira com Paraguai, 

e as mínimas pela região sul da zona Andina fronteira com Chile.  

O mapa de isolinhas de ETo do método Thornthwaite (Figura 27c) detalha melhor 

as variações de ETo nas zonas de mais altas temperaturas, ou seja, a zona dos 

Lhanos, já nas zonas de baixas temperaturas (zona Andina) detalha pessimamente, 

consequentemente, as isolinhas de ordem primário estão entre os limites de 4 a 2 

mm.dia-1, e as isolinhas de ordem secundário ampliam para 4,8 e 1,4 mm.dia-1, numa 

amplitude total de só 3,4 mm.dia-1, dentre estes limites a zona dos Lhanos estão 
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colocadas entre próximos de 4,8 a 3,8 mm.dia-1, a zona dos Vales entre próximos de 

3,8 a 2,6 mm.dia-1 e, a zona Andina entre 2,6 a 1,4 mm.dia-1.  

Entre os mapas de isolinhas de ETo descritos, o método McGuinness - Bordne 

logrou detalhar melhor as isolinhas para cada condição local do espaço geográfico da 

Bolívia, por conseguinte, a confecção dos mapas de isolinhas a escala sazonal e 

mensal, nas seções seguintes, serão baseadas neste método de estimativa. 

1.12.3.3 Descrição dos mapas de isolinhas da ETo a escala sazonal 

Nesta seção, são mostrados os mapas de isolinhas de ETo a escala sazonal, com 

propósitos de quantificação dos efeitos de sazonalidade, incidentes no espaço 

geográfico da Bolívia, mediante uma análise comparativo, dos valores da média anual 

da Figura 27(a) como as sazonais da Figura 28, e consiste no confronto entre isolinhas 

de máximos valores e, entre isolinhas de mínimos valores. As isolinhas de máximos 

valores geralmente ficam pelo norte do território boliviano ou por toda a extensão da 

zona dos Lhanos (locais de mais baixas altitudes), e as isolinhas de mínimos valores 

ficam pelo sul da zona Andina (locais de máximas altitudes). Para efeitos 

comparativos, as isolinhas anuais ficaram entre os limites de 6,8 e 1,6 mm.dia-1, 

gerando uma amplitude total de 5,2 mm.dia-1. 

No mapa de isolinhas de ETo, da média anual (Figura 27a) é menor que do verão 

(Figura 28), já que entre isolinhas de máximos valores, da média anual é menor em 1 

mm.dia-1 que do verão (7,8 mm.dia-1). Igualmente, entre isolinhas de mínimos valores, 

da média anual também é menor em 1 mm.dia-1 que do verão (2,6 mm.dia-1), gerando 

mesma amplitude entre limites, que da média anual (5,2 mm.dia-1), mostrando que 

neste período sazonal a mudança de valores de ETo é proporcional em todo o território 

nacional. 

No mapa de isolinhas de ETo, da média anual (Figura 27a) é maior que de outono 

(Figura 28), ou seja, entre isolinhas de máximos valores, da média anual é maior em 

1 mm.dia-1 que de outono (5,8 mm.dia-1). Mesmo assim, entre isolinhas de mínimos 

valores, da média anual também é maior em 0,6 mm.dia-1 que de outono (1 mm.dia-1), 

com uma amplitude menor que da média anual (4,8 mm.dia-1). Porquanto, pode-se 

dizer que as mudanças de ETo são maiores na zona dos Lhanos que na zona Andina. 
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Figura 28 – Mapas de isolinhas de ETo sazonais, método McGuinness - Bordne 

  

  
Similarmente, no mapa de isolinhas de ETo, da média anual (Figura 27a) também 

é maior que do inverno (Figura 28), isto quer dizer, entre isolinhas de máximos valores, 

da média anual é maior em 0,6 mm.dia-1 ao inverno (6,2 mm.dia-1). Analogamente, 

entre isolinhas de mínimos valores, da média anual é maior em 0,8 mm.dia-1 que do 

inverno (0,8 mm.dia-1), gerando uma amplitude maior a média de 5,4 mm.dia-1. 

Indicando que, as mudanças de ETo neste período do ano é menor na zona dos 

Lhanos que na zona Andina. 

Finalmente, no mapa de isolinhas de ETo, da média anual (Figura 27a) apresenta 

efeito análogo ao de verão, ou seja, menor ao da primavera (Figura 28), sendo que, 

entre isolinhas de máximos valores, da média anual é menor em 1,4 mm.dia-1 que da 

primavera (8,2 mm.dia-1). Analogamente, entre isolinhas de mínimos valores, da 

média anual também é menor em 0,6 mm.dia-1 que da primavera (2,2 mm.dia-1) com 

uma amplitude significativamente maior que da média (6,0 mm.dia-1). Já que nesta 

época do ano, as mudanças de ETo são maiores pela zona dos Lhanos que pela zona 

Andina. 
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1.12.3.4 Descrição dos mapas de isolinhas da ETo a escala mensal 

Similarmente, à seção anterior, repetiu-se o procedimento da descrição sazonal, 

neste caso os valores da média anual da Figura 27(a) são comparados com valores 

mensais da Figura 29, reiterando que as isolinhas de ETo anuais ficaram entre os 

limites de 6,8 e 1,6 mm.dia-1, com uma amplitude total de 5,2 mm.dia-1.  

Para efeitos comparativos, analisaremos apenas aqueles meses que estão 

associados às estações do ano, sendo os equinócios (março e setembro) meses 

quando o Sol encontra-se mais próximo a linha do equador e hipoteticamente 

apresentam condições térmicas semelhantes, e os solstícios (junho e dezembro) 

quando o Sol atinge seu afastamento máximo da linha do equador e apresentam fortes 

contrastes térmicos.  

O mapa de isolinhas de ETo da média anual (Figura 27a) apresenta menores 

valores, tanto nos limites máximos como nos limites mínimos, que a mapa de isolinhas 

do mês de março (Figura 29), entre limites máximos, da média anual é menor em 0,6 

mm.dia-1 que do março (7,4 mm.dia-1). Similarmente, entre limites mínimos, da média 

anual também é menor em 0,8 mm.dia-1 que do mês de março (2,4 mm.dia-1) com 

menor amplitude que da média anual de 5,0 mm.dia-1, mostrando que neste mês, as 

mudanças de valores de ETo são quase proporcionais no território nacional boliviano. 

Entretanto, o mapa de isolinhas de ETo da média anual (Figura 27a) apresenta 

maiores valores, tanto nos limites máximos como nos limites mínimos, que a mapa de 

isolinhas do mês de junho (Figura 29), já que entre limites máximos, da média anual 

é maior em 1,6 mm.dia-1 que do mês de junho (5,2 mm.dia-1). Mesmo assim, entre 

limites mínimos, da média anual também é maior em 1 mm.dia-1 que do mês de junho 

(0,6 mm.dia-1), com uma amplitude mais estreita que da média anual de 4,6 mm.dia-1.  

Porém, o mapa de isolinhas de ETo da média anual (Figura 27a) apresenta dois 

cenários, menores nos limites máximos e maiores nos limites mínimos, que a mapa 

de isolinhas do mês de setembro (Figura 29) é menor, no confronto é entre isolinhas 

de máximos valores, em 0,2 mm.dia-1 que do mês de setembro (7 mm.dia-1), e é maior, 

quando o confronto entre isolinhas de mínimos valores, em 0,4 mm.dia-1 que do mês 

de setembro (1,2 mm.dia-1), se afastando estes valores limites mais que da média 

anual até 5,8 mm.dia-1. 
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Figura 29 – Mapas de isolinhas de ETo mensais, método McGuinness - Bordne 
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Finalmente, o mapa de isolinhas de ETo da média anual (Figura 27a) apresenta 

menores valores, tanto nos limites máximos como nos limites mínimos, que a mapa 

de isolinhas do mês de junho (Figura 29), e contrapõe o confronto entre o mapa de 

isolinhas do mês de junho, o que mostrou-se maior que da média anual, sendo que, 

entre isolinhas de máximos valores, da média anual é menor em 1,8 mm.dia-1 que do 

dezembro (8,6 mm.dia-1). Similarmente, entre isolinhas de mínimos valores, da média 

anual também é menor em 1 mm.dia-1 que do dezembro (2,6 mm.dia-1) com uma 

amplitude entre valores limites, afastados em relação da média anual de 6,0 mmdia-1, 

mostrando que neste mês, os efeitos de sazonalidade foram mais notórios na zona 

dos Lhanos (com isolinhas de ETo mais altos) que na zona Andina (com isolinhas de 

ETo mais baixo). 

Os cenários analisados dos meses ligados aos solstícios e equinócios, se 

constituem de referência para os meses adjacentes, com certo grau de variação para 

acima ou para baixo. Estes desvios diferem aos achados na secção anterior (dos 

desvios sazonais de verão, outono, inverno e primavera). Por conseguinte, pode-se 

concluir indicando que, para efeitos de precisão da análise, faz necessário proceder 

com a partição mensal dos mapas de isolinhas de ETo, sendo que mostram fortes 

desvios em relação à média. 
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1.13 CONCLUSÕES 

As variações sazonais dos valores médios mensais de ETo estimados pelos 

métodos de McGuinness - Bordne, Hargreaves - Samani e Thornthwaite, na zona dos 

Lhanos, Vales e Andina, são de natureza astronômica e climática. Os valores de ETo 

acompanham o curso da temperatura do ar, tendo valores máximos de ETo no início 

e final do ano (janeiro e dezembro) e, decrescendo para o meio do ano (junho ou julho) 

onde atingem os valores mínimos. Os fatores que influenciam nos valores de ETo em 

cada zona agroecológica são a altitude, latitude, clima, vegetação, entre outros. 

Existe uma correlação anual dos valores de ETo em função da altitude dos métodos 

McGuinness - Bordne e Thornthwaite com elevados coeficientes de determinação (R2) 

de 0,94 e 0,89 respectivamente. As equações de estimativa entre ETo e altitude, são 

lineares e decrescentes no sentido da zona de Lhanos, para a zona Andina e estão 

dadas por: ETo = 6,6 - 9,47x10-4H (McGuinness – Bordne) e ETo = 3,8 - 6,20x10-4H 

(Thornthwaite). 

O analise temporal das equações de estimativa sazonal de ETo estimados pelo 

método McGuinness - Bordne mostra existir dependência sazonal, já que os 

coeficientes de intercepto (β0) e os coeficientes angulares (β1) das equações sazonais 

da ETo, diferem aos da equação anual. Os coeficientes de intercepto são maiores no 

verão e primavera em 18,4%. Ao contrário, são menores no outono e inverno em 

12,2%. Os coeficientes angulares são maiores no verão e da primavera em 13,2%, e 

menores no outono e inverno em 16,7%.  

Os valores obtidos para Ds(%) sazonais e Dm(%) mensais, entre a equação de 

estimativa de ETo anual, dependem da altitude e dos períodos sazonais: são mais 

elevados quanto maior for à altitude; subestimando no verão e primavera ou meses 

de outubro a março e superestimam no outono e inverno ou nos meses de abril a 

setembro. Os valores de Ds(%) são maiores de 18,8% (outono, a 1000 m) e, Dm(%) a 

1000 m são de 1,4% (setembro) e 36,6%(Junho) para acima. Portanto é sugerido o 

uso das equações sazonais ou mensais ao invés da equação de estimativa anual. 

Os mapas de isolinhas confirmam os resultados obtidos pelo modelo estatístico da 

forte influência da altitude e latitude nos valores de ETo posicionando as isolinhas 

(anual, sazonal e mensal) de valores mais altos, na zona dos Lhanos (zonas baixas), 

e valores mais baixos, na zona Andina (zonas altas). 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após análise do presente estudo sobre as temperaturas do ar e a 

evapotranspiração de referência para o território boliviano, ressalta-se as dificuldades 

das limitações quanto ao número de variáveis meteorológicas monitoradas, o número 

de estações meteorológicas disponíveis, bem como da heterogeneidade, em cada 

departamento ou zona agroecológica ou bacia hidrográfica, quanto suas localizações, 

face às diferentes altitudes, latitudes, clima, topografia, vegetação, entre outros 

fatores. Assim tem-se as seguintes recomendações para a continuidade deste estudo: 

Solicitação aos órgãos responsáveis da Bolívia, pela administração das estações 

meteorológicas (SENAMHI), disponibilizarem base de dados mais recentes das 

estações meteorológicas convencionais e automáticas, atualmente em funcionamento 

para aprimorar os achados desta pesquisa. 

Recomendar a SENAMHI a instalação de lisímetros, distribuídos em locais 

estratégicos com escala de diferentes altitudes, nos departamento ou bacias 

hidrográficas ou zonas Agroecológicas. Com eles será possível efetuar ajustes e 

calibrações de rotina dos métodos de estimativas de ETo usados neste estudo.  

Desenvolver outros métodos clássicos de estimativas de ETo com maior grau de 

confiabilidade que utilizam maior número de variáveis climáticas, como o método 

Penman Monteith do Boletim 56 da FAO, e outros. 

Desenvolver utilizando outros métodos não tradicionais e não lineares de 

estimativas e avaliação de desempenho de ETo como as técnicas de aprendizado de 

máquinas, modelos geoestatísticos, entre outros. 

Solicitação aos órgãos da Bolívia responsável pela administração das estações 

meteorológicas SENAMHI, o aumento da rede de estações meteorológicas que 

permitam minimizar a heterogeneidade espacial que apresenta Bolívia. 

Sugerir a publicação de um boletim climático, que trate das informações de médias 

mensais dos valores de temperatura do ar (Tmed, Tmax,Tmin) e, valores de ETo 

estimados pelos métodos McGuinness - Bordne, Hargreaves - Samani e Thornthwaite, 

das 235 estação meteorológicas da Bolívia, desenvolvida neste projeto e, que não foi 

incluindo na presente tese, que deverá ser disponibilizado a SENAMHI.  
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6. APÊNDICE 

APÊNDICE A - Tmed, Tmax, Tmin, AT e ETo média anual da Bolívia (SENAMHI, 2014) 

 

Tmed Tmax Tmin AT M-B* H-S** T
***

1 Abapo Santa Cruz -63° 24' 16" -18° 55' 11" 440 25,38 32,43 18,34 14,08 6,38 5,29 4,00

2 Achiri La Paz -68° 59' 58" -17° 12' 42" 3.880 8,19 17,89 -1,51 19,40 2,83 3,71 1,54

3 Achumani La Paz -68° 4' 17" -16° 31' 51" 3.200 13,68 21,23 6,13 15,10 3,94 3,99 1,85

4 Aguaraycito Tarija -63° 24' 44" -21° 23' 24" 396 23,79 30,91 16,67 14,24 6,01 5,05 3,54

5 Aiquile Cochabamba -65° 10' 41" -18° 12' 12" 2.255 18,75 26,51 11,00 15,51 4,99 4,63 2,33

6 Alcoche La Paz -67° 40' 0" -15° 43' 60" 560 24,33 31,01 17,66 13,35 6,19 5,05 3,53

7 Alto Achachicala La Paz -68° 5' 5" -16° 20' 50" 4.383 3,74 11,64 -4,16 15,80 1,89 2,77 1,35

8 Andamarca Oruro -67° 30' 23" -18° 46' 19" 3.762 9,06 17,93 0,18 17,76 3,01 3,66 1,58

9 Angosto del Bala Beni -67° 29' 53" -14° 32' 55" 214 25,39 30,11 20,68 9,44 6,45 4,37 3,98

10 Anzaldo Cochabamba -65° 55' 58" -17° 47' 1" 3.032 13,88 22,11 5,64 16,47 3,97 4,15 1,86

11 Arani Cochabamba -65° 45' 16" -17° 34' 25" 2.767 17,08 25,73 8,43 17,30 4,65 4,67 2,13

12 Arrozales - Bermejo Tarija -64° 17' 29" -22° 42' 45" 384 22,55 28,53 16,57 11,95 5,73 4,48 3,22

13 Asencion De Guarayos Santa Cruz -63° 10' 9" -15° 54' 55" 247 25,08 30,46 19,70 10,76 6,36 4,59 3,87

14 Atocha Potosí -66° 13' 0" -20° 55' 60" 3.700 9,82 19,92 -0,28 20,19 3,18 3,96 1,63

15 Ayo Ayo La Paz -68° 0' 30" -17° 5' 39" 3.888 7,65 17,49 -2,18 19,68 2,73 3,63 1,51

16 Ayoma Potosí -66° 8' 57" -18° 52' 11" 3.700 12,25 22,13 2,38 19,75 3,65 4,24 1,77

17 Azurduy Chuquisaca -64° 24' 36" -20° 6' 2" 2.530 15,09 22,65 7,54 15,10 4,18 4,03 1,95

18 Belen La Paz -68° 41' 52" -16° 0' 59" 3.833 7,09 14,78 -0,59 15,37 2,60 3,15 1,49

19 Bermejo_Aeropuerto tja Tarija -64° 18' 42" -22° 46' 15" 385 22,38 28,65 16,12 12,53 5,71 4,60 3,20

20 Cabaña_Forestal_Oruro Oruro -67° 4' 48" -17° 58' 29" 3.720 9,00 18,90 -0,90 19,80 3,00 3,86 1,58

21 Calacoto La Paz -68° 38' 8" -17° 16' 50" 3.826 7,54 18,11 -3,03 21,14 2,71 3,76 1,50

22 Calcha Nor Chichas Potosí -65° 28' 0" -20° 22' 60" 2.945 15,90 27,16 4,64 22,52 4,39 5,09 2,05

23 Camata La Paz -68° 44' 42" -15° 14' 54" 2.250 21,33 27,39 15,26 12,13 5,55 4,46 2,71

24 Camiri Aeropuerto Santa Cruz -63° 31' 33" -20° 0' 24" 810 21,98 28,68 15,28 13,40 5,66 4,72 2,99

25 Campanario Tarija -64° 58' 32" -21° 30' 45" 3.460 10,03 18,46 1,61 16,85 3,12 3,62 1,64

26 Campamento Villa Tunari Cochabamba -65° 25' 15" -16° 58' 10" 304 25,04 30,68 19,40 11,28 6,34 4,78 3,87

27 Candelaria Sc Santa Cruz -58° 58' 60" -18° 37' 60" 324 25,47 32,56 18,38 14,18 6,37 5,28 3,98

28 Cañas Tarija -64° 51' 3" -21° 54' 8" 2.030 17,11 24,71 9,52 15,19 4,59 4,23 2,16

29 Capinota Cochabamba -66° 15' 38" -17° 43' 0" 2.406 18,34 27,93 8,75 19,18 4,95 5,13 2,31

30 Caquiaviri La Paz -68° 36' 20" -17° 1' 20" 3.951 7,39 17,07 -2,28 19,36 2,66 3,62 1,51

31 Carabuco La Paz -69° 3' 51" -15° 45' 19" 3.826 9,08 14,79 3,38 11,42 3,00 2,96 1,59

32 Caracollo Cadea Oruro -67° 12' 1" -17° 38' 11" 3.795 9,61 18,92 0,30 18,62 3,13 3,82 1,62

33 Caranavi La Paz -67° 34' 25" -15° 50' 5" 600 25,74 32,08 19,41 12,67 6,48 5,08 4,13

34 Carapari Tarija -63° 45' 0" -21° 49' 60" 805 19,89 26,92 12,87 14,05 5,21 4,54 2,60

35 Casin Potosí -65° 12' 46" -19° 22' 50" 2.645 16,18 22,32 10,04 12,28 4,42 3,77 2,05

36 Catacora La Paz -69° 29' 11" -17° 9' 31" 4.253 5,34 15,02 -4,34 19,36 2,21 3,30 1,42

37 Ce.Na.Vit. Tarija -64° 39' 29" -21° 43' 31" 1.730 17,91 26,41 9,41 17,00 4,78 4,61 2,27

38 Challviri Potosí -65° 30' 0" -19° 37' 0" 3.370 8,72 16,32 1,12 15,20 2,89 3,30 1,58

39 Chaqui Potosí -65° 33' 0" -19° 34' 60" 3.550 11,17 18,78 3,57 15,20 3,37 3,60 1,70

40 Charahuayto Cochabamba -66° 47' 50" -17° 15' 55" 2.900 10,30 18,71 1,89 16,83 3,25 3,81 1,65

41 Charaña La Paz -69° 27' 0" -17° 34' 60" 4.057 6,70 18,12 -4,72 22,84 2,53 3,83 1,45

42 Chico Chico Potosí -65° 33' 0" -19° 40' 0" 3.625 11,62 19,01 4,22 14,79 3,47 3,58 1,73

43 Chillca Oruro -66° 48' 50" -17° 50' 13" 4.025 7,24 14,80 -0,31 15,11 2,61 3,08 1,50

44 Chinoli Potosí -65° 21' 40" -19° 38' 53" 3.450 11,90 19,81 3,99 15,82 3,54 3,76 1,74

45 Chirapaca La Paz -68° 29' 47" -16° 17' 46" 3.870 7,94 15,26 0,62 14,64 2,76 3,19 1,54

46 Chocloca Tarija -64° 43' 46" -21° 44' 53" 1.795 17,76 25,88 9,63 16,25 4,74 4,46 2,24

47 Choquekota Oruro -67° 53' 55" -18° 5' 48" 3.867 6,94 16,86 -2,99 19,85 2,58 3,52 1,45

48 Chorocona La Paz -67° 8' 59" -16° 52' 58" 2.240 16,79 23,80 9,78 14,02 4,59 4,23 2,09

49 Chuqui Chuqui Chuquisaca -65° 7' 21" -18° 49' 52" 1.775 23,04 32,55 13,53 19,02 5,87 5,73 3,19

50 Chuquiago Potosí -65° 38' 28" -21° 33' 41" 2.860 14,70 25,90 3,50 22,40 4,16 4,84 1,97

51 Chuquiña Oruro -67° 27' 50" -17° 47' 13" 3.735 9,99 17,71 2,26 15,45 3,20 3,54 1,64

52 Chuspipata La Paz -67° 48' 55" -16° 18' 14" 3.000 11,40 15,38 7,41 7,98 3,46 2,68 1,71

53 Cobija Aeropuerto Pando -68° 46' 49" -11° 2' 23" 235 25,63 31,21 20,04 11,17 6,55 4,80 4,03

54 Cochabamba Aeropuerto Cochabamba -66° 10' 28" -17° 24' 58" 2.548 17,16 25,99 8,33 17,66 4,69 4,70 2,15

55 Coimata Tarija -64° 47' 20" -21° 29' 57" 2.027 17,23 25,03 9,43 15,60 4,62 4,32 2,17

56 Coipasa Oruro -68° 16' 0" -19° 16' 60" 3.680 9,04 16,08 2,00 14,09 2,99 3,28 1,59

Temperatura do ar (°C) ETo (mm dia
-1

)
N° Estação meteorológica Departamento Longitude Latitude

Altitude 

(m)
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Tmed Tmax Tmin AT M-B* H-S** T
***

57 Colcha K Potosí -67° 39' 30" -20° 44' 12" 3.780 10,98 21,41 0,55 20,86 3,39 4,27 1,70

58 Collana La Paz -68° 16' 54" -16° 54' 1" 3.911 9,21 17,28 1,13 16,15 3,02 3,52 1,60

59 Colomi Cochabamba -65° 52' 15" -17° 20' 10" 3.309 9,74 15,48 4,00 11,48 3,11 3,00 1,62

60 Comanche La Paz -68° 25' 0" -17° 57' 0" 4.055 6,92 16,75 -2,91 19,66 2,54 3,51 1,49

61 Comarapa Santa Cruz -64° 31' 47" -17° 54' 49" 1.614 18,47 25,03 11,90 13,13 4,94 4,27 2,29

62 Concepcion-sc Santa Cruz -62° 1' 39" -16° 8' 18" 497 23,75 29,69 17,80 11,89 6,07 4,67 3,37

63 Copacabana La Paz -69° 5' 19" -16° 10' 9" 3.815 9,62 15,14 4,09 11,05 3,09 2,99 1,62

64 Copancara La Paz -68° 34' 0" -16° 14' 21" 3.814 8,14 15,80 0,49 15,31 2,81 3,27 1,54

65 Corani Represa Cochabamba -65° 52' 59" -17° 13' 30" 3.240 9,41 13,80 5,02 8,78 3,04 2,61 1,61

66 Coripata La Paz -67° 36' 16" -16° 19' 27" 1.788 20,60 26,82 14,38 12,44 5,37 4,43 2,57

67 Coroico La Paz -67° 42' 0" -16° 13' 60" 1.620 19,48 24,99 13,97 11,03 5,15 4,06 2,40

68 Corque Oruro -67° 40' 42" -18° 20' 38" 3.758 8,07 16,30 -0,17 16,47 2,78 3,40 1,54

69 Cosapa Oruro -68° 42' 23" -18° 10' 40" 3.906 6,80 17,46 -3,86 21,32 2,51 3,65 1,48

70 Cotagaita_Mosoj Llajta Potosí -65° 38' 49" -20° 49' 20" 2.616 15,47 27,35 3,59 23,76 4,33 5,12 2,04

71 Cotoca Santa Cruz -62° 58' 60" -17° 45' 0" 359 24,87 30,48 19,26 11,22 6,28 4,67 3,82

72 Cri_Yapacani Santa Cruz -63° 49' 60" -17° 24' 0" 285 26,39 31,89 20,89 11,00 6,60 4,80 4,30

73 Cristal Mayu Cochabamba -65° 38' 36" -17° 0' 28" 517 23,91 28,10 19,72 8,38 6,08 3,96 3,41

74 Culpina Chuquisaca -64° 56' 52" -20° 49' 6" 2.970 12,32 20,91 3,73 17,18 3,61 3,94 1,77

75 Curahuara de Carangas Oruro -68° 24' 59" -17° 50' 33" 3.906 9,37 20,98 -2,24 23,22 3,04 4,27 1,61

76 Desaguadero La Paz -69° 1' 60" -16° 33' 0" 3.812 8,21 15,53 0,90 14,64 2,83 3,22 1,54

77 El Alto Aeropuerto La Paz -68° 11' 55" -16° 30' 37" 4.071 7,49 14,38 0,60 13,78 2,66 3,04 1,52

78 El Cairo Santa Cruz -63° 40' 60" -17° 28' 0" 347 24,21 29,42 19,01 10,41 6,15 4,43 3,58

79 El Puente Tarija -65° 12' 0" -21° 15' 0" 2.345 19,23 26,74 11,71 15,03 5,07 4,56 2,46

80 El Quiñe Santa Cruz -64° 21' 0" -18° 4' 60" 1.930 18,43 24,02 12,84 11,18 4,91 3,95 2,27

81 El Salvador Chuquisaca -63° 43' 60" -20° 34' 0" 780 22,49 29,60 15,38 14,22 5,77 4,94 3,17

82 El Tejar Tarija Tarija -64° 43' 16" -21° 32' 35" 1.859 18,03 26,43 9,64 16,80 4,80 4,60 2,27

83 El Villar Chuquisaca -64° 18' 25" -19° 37' 52" 2.080 17,28 23,99 10,57 13,42 4,65 4,11 2,15

84 Emborozu Tarija -64° 33' 16" -22° 16' 1" 881 20,17 26,72 13,63 13,09 5,26 4,41 2,66

85 Entre rios Tarija -64° 10' 14" -21° 30' 11" 1.260 19,21 25,35 13,07 12,28 5,06 4,15 2,45

86 Guanay La Paz -67° 53' 9" -15° 30' 11" 420 25,85 30,46 21,24 9,22 6,51 4,36 4,16

87 Guapilo Santa Cruz -63° 4' 0" -17° 46' 0" 325 24,80 30,42 19,19 11,23 6,27 4,66 3,79

88 Guayaramerin Beni -65° 20' 56" -10° 49' 0" 130 26,59 32,18 20,99 11,19 6,76 4,92 4,48

89 Hichucota La Paz -68° 22' 52" -16° 10' 36" 4.460 6,07 13,28 -1,14 14,43 2,34 2,93 1,47

90 Huachacalla Oruro -68° 15' 26" -18° 47' 14" 3.746 8,07 17,76 -1,62 19,38 2,79 3,66 1,53

91 Huaraco La Paz -67° 39' 0" -17° 21' 0" 3.917 9,42 17,26 1,59 15,67 3,07 3,49 1,61

92 Huatajata La Paz -68° 41' 51" -16° 12' 42" 3.826 8,88 15,03 2,72 12,32 2,95 3,05 1,58

93 Huayllamarca Oruro -67° 56' 23" -17° 50' 8" 3.873 8,85 16,52 1,18 15,35 2,93 3,39 1,58

94 Huayrocondo La Paz -68° 29' 49" -16° 20' 35" 3.875 7,71 15,92 -0,50 16,42 2,72 3,34 1,52

95 Incapampa La Paz -67° 43' 41" -16° 13' 32" 1.586 19,14 27,36 10,93 16,43 5,06 4,93 2,34

96 Irupana La Paz -67° 27' 10" -16° 28' 23" 1.946 18,80 24,69 12,91 11,78 5,00 4,10 2,31

97 Iscayachi - San Antonio Tarija -64° 56' 49" -21° 23' 19" 3.450 11,48 17,40 5,56 11,84 3,39 3,17 1,72

98 Isla del Sol La Paz -69° 8' 54" -16° 2' 12" 3.976 9,38 14,75 4,01 10,75 3,03 2,92 1,60

99 Itau Tarija -63° 52' 7" -21° 42' 15" 800 19,95 27,19 12,71 14,48 5,22 4,64 2,59

100 juntas Tarija -64° 47' 51" -21° 48' 37" 1.900 18,15 26,60 9,71 16,89 4,81 4,61 2,28

101 La Asunta La Paz -67° 11' 48" -16° 7' 36" 756 24,07 30,96 17,18 13,78 6,11 5,09 3,43

102 La merced Tarija -64° 40' 36" -22° 1' 29" 1.509 18,53 25,53 11,53 14,00 4,89 4,33 2,34

103 La Jota (Chimore) Cochabamba -65° 10' 17" -16° 59' 42" 254 25,35 30,54 20,17 10,36 6,40 4,56 3,97

104 La tamborada Cochabamba -66° 8' 8" -17° 26' 55" 2.597 17,51 26,40 8,63 17,77 4,76 4,79 2,19

105 la torre Chuquisaca -65° 8' 27" -20° 36' 57" 2.420 18,84 28,05 9,63 18,42 4,98 5,03 2,37

106 La Vertiente Tarija -63° 17' 14" -21° 20' 50" 348 22,86 29,99 15,72 14,27 5,83 4,95 3,29

107 la violeta Cochabamba -66° 13' 54" -17° 20' 50" 2.614 16,57 25,96 7,18 18,78 4,56 4,76 2,09

108 Laguna Colorada Potosí -67° 49' 3" -22° 10' 20" 4.278 1,45 11,88 -8,93 20,81 1,39 2,83

109 Laykacota La Paz -68° 7' 24" -16° 30' 17" 3.632 11,78 18,37 5,20 13,17 3,54 3,50 1,73

110 Llallagua Potosí -66° 33' 40" -18° 23' 7" 3.742 10,43 17,43 3,43 14,00 3,26 3,39 1,66

111 Llica Potosí -68° 15' 0" -19° 51' 0" 3.650 8,84 17,72 -0,05 17,77 2,98 3,67 1,56

112 Luribay La Paz -67° 39' 43" -17° 3' 41" 2.564 18,96 26,91 11,02 15,89 5,04 4,75 2,34

113 Macharety Chuquisaca -63° 21' 36" -20° 48' 49" 660 22,58 29,65 15,50 14,14 5,77 4,92 3,16

114 Magdalena Beni -64° 3' 35" -13° 15' 40" 141 26,42 32,06 20,78 11,28 6,68 4,87 4,39

115 Mecapaca La Paz -68° 1' 6" -16° 40' 16" 2.680 15,44 22,60 8,28 14,33 4,32 4,07 1,98

116 Minero (unagro) Santa Cruz -63° 14' 30" -17° 6' 36" 245 24,76 30,73 18,78 11,95 6,28 4,82 3,78

117 Misicuni Cochabamba -66° 19' 38" -17° 5' 24" 3.793 8,49 16,96 0,02 16,94 2,87 3,47 1,56
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Tmed Tmax Tmin AT M-B* H-S** T
***

118 Mizque Cochabamba -65° 20' 16" -17° 56' 34" 2.045 18,47 27,63 9,31 18,33 4,94 5,00 2,30

119 Mojo Potosí -65° 33' 2" -21° 49' 45" 3.400 10,84 20,16 1,52 18,64 3,34 3,91 1,69

120 Monteagudo El Bañado Chuquisaca -63° 57' 47" -19° 49' 16" 1.117 20,46 27,68 13,24 14,44 5,35 4,70 2,65

121 Monte Puncu Cochabamba -65° 18' 0" -17° 34' 60" 3.000 12,64 18,24 7,04 11,19 3,71 3,29 1,78

122 Montero muyurina Santa Cruz -63° 14' 53" -17° 21' 37" 317 24,75 30,38 19,11 11,28 6,26 4,67 3,76

123 Morochata Cochabamba -66° 58' 0" -17° 13' 0" 3.027 10,24 17,37 3,12 14,25 3,20 3,45 1,65

124 Muyupampa Chuquisaca -63° 46' 0" -19° 52' 0" 1.090 19,74 27,13 12,36 14,77 5,20 4,66 2,53

125 Ñoquejza Potosí -65° 49' 60" -20° 40' 0" 3.565 8,27 14,81 1,73 13,08 2,81 3,00 1,55

126 Okinawa I Santa Cruz -62° 52' 60" -17° 13' 0" 252 26,02 29,80 22,23 7,57 6,52 3,91 4,20

127 Oploca Potosí -65° 49' 60" -21° 19' 60" 3.121 14,87 23,58 6,15 17,43 4,16 4,39 1,96

128 Oronkota Pti Potosí -64° 49' 60" -19° 34' 60" 2.050 22,04 30,49 13,59 16,91 5,65 5,20 2,93

129 Oruro Aeropuerto Oruro -67° 4' 47" -17° 57' 10" 3.702 8,42 18,00 -1,16 19,16 2,90 3,69 1,54

130 Otavi Potosí -65° 21' 0" -20° 9' 0" 3.380 12,85 21,41 4,30 17,12 3,75 4,07 1,81

131 Padilla Chuquisaca -64° 18' 8" -19° 18' 8" 2.102 17,47 24,15 10,78 13,37 4,70 4,12 2,18

132 Pailon Santa Cruz -62° 13' 60" -17° 37' 60" 279 25,15 30,67 19,64 11,03 6,33 4,67 3,89

133 Pairumani Cochabamba -66° 19' 7" -17° 21' 58" 2.600 18,12 27,50 8,74 18,76 4,87 5,01 2,25

134 Pajonal Tarija -64° 10' 14" -21° 30' 11" 1.260 18,75 25,19 12,32 12,86 4,97 4,19 2,40

135 Palca_LP La Paz -67° 57' 5" -16° 33' 38" 3.333 12,36 19,54 5,18 14,37 3,67 3,69 1,77

136 Pampas de lequesana Potosí -65° 19' 16" -19° 35' 52" 3.250 12,42 21,89 2,94 18,95 3,65 4,18 1,78

137 Paraiso Santa Cruz -62° 10' 0" -16° 15' 0" 480 23,00 30,79 15,22 15,57 5,91 5,29 3,15

138 Parotani Cochabamba -66° 20' 37" -17° 33' 58" 2.493 19,48 29,62 9,34 20,28 5,15 5,42 2,43

139 Patacamaya La Paz -67° 55' 23" -17° 14' 19" 3.793 9,80 18,79 0,82 17,98 3,17 3,79 1,63

140 Piso Firme Santa Cruz -61° 48' 28" -13° 39' 2" 260 26,36 32,35 20,37 11,99 6,66 5,00 4,36

141 Pojo Cochabamba -64° 51' 49" -17° 45' 27" 1.900 19,15 26,27 12,02 14,26 5,07 4,51 2,38

142 Portachuelo Santa Cruz -63° 24' 0" -17° 21' 0" 289 22,55 28,89 16,20 12,70 5,80 4,72 3,03

143 Potosi Aeropuerto Potosí -65° 43' 15" -19° 32' 12" 4.100 7,88 16,41 -0,65 17,06 2,72 3,40 1,54

144 Potosi Los Pinos Potosí -65° 45' 0" -19° 34' 60" 3.950 9,12 17,14 1,10 16,04 2,98 3,46 1,60

145 Puerto Pailas Santa Cruz -62° 46' 60" -17° 39' 0" 280 24,09 29,33 18,84 10,49 6,12 4,46 3,51

146 Puerto Suarez Santa Cruz -57° 49' 9" -18° 58' 44" 234 25,59 31,03 20,15 10,88 6,41 4,66 4,03

147 Puerto Villarroel Cochabamba -64° 47' 33" -16° 50' 16" 195 26,25 31,69 20,81 10,88 6,58 4,76 4,26

148 Puna Potosí -65° 30' 12" -19° 47' 50" 3.420 12,25 20,68 3,83 16,85 3,62 3,89 1,77

149 Quillacas Oruro -66° 57' 35" -19° 13' 48" 3.724 9,40 19,25 -0,45 19,70 3,09 3,91 1,60

150 Reyes Beni -67° 21' 10" -14° 18' 10" 280 25,19 30,92 19,46 11,46 6,41 4,80 3,90

151 Riberalta Beni -66° 4' 34" -11° 0' 24" 141 26,34 32,03 20,64 11,39 6,70 4,93 4,37

152 Rio Mulato Potosí -66° 46' 0" -19° 40' 60" 3.815 5,75 15,93 -4,44 20,38 2,33 3,40 1,37

153 Robore Santa Cruz -59° 45' 48" -18° 19' 47" 277 25,23 31,57 18,90 12,67 6,35 4,98 3,93

154 Rurrenabaque Aeropuerto Beni -67° 30' 10" -14° 25' 46" 204 25,16 30,83 19,49 11,33 6,40 4,76 3,89

155 Sacabamba Cochabamba -65° 48' 3" -17° 48' 14" 3.174 11,88 20,41 3,36 17,05 3,56 3,91 1,74

156 Salo Potosí -65° 46' 38" -21° 14' 39" 3.268 11,51 19,33 3,68 15,65 3,50 3,56 1,73

157 Samaipata Santa Cruz -63° 57' 0" -18° 10' 0" 1.650 18,30 24,61 11,98 12,63 4,89 4,17 2,26

158 Samasa Potosí -65° 40' 60" -19° 28' 60" 3.650 11,59 19,61 3,57 16,04 3,47 3,78 1,72

159 San Agustin Potosí -67° 40' 32" -21° 8' 52" 4.230 7,91 18,42 -2,61 21,03 2,76 3,81 1,51

160 San andres Tarija -64° 48' 54" -21° 37' 24" 1.987 17,45 25,16 9,73 15,43 4,65 4,30 2,18

161 San Antonio de Esmoruco Potosí -66° 31' 10" -21° 57' 6" 3.690 6,21 12,82 -0,39 13,21 2,39 2,69 1,43

162 San Antonio_Sc Santa Cruz -63° 10' 60" -20° 0' 0" 600 23,97 30,60 17,34 13,26 6,07 4,94 3,56

163 San Benito Cochabamba -65° 54' 14" -17° 31' 35" 2.710 15,20 24,94 5,47 19,48 4,28 4,66 1,97

164 San Borja Beni -66° 44' 19" -14° 51' 30" 194 25,40 30,65 20,16 10,49 6,45 4,59 3,99

165 San Calixto La Paz -68° 7' 57" -16° 29' 43" 3.658 11,23 17,18 5,28 11,90 3,43 3,26 1,70

166 San Ignacio De Moxos Beni -65° 37' 60" -14° 58' 0" 160 25,40 30,67 20,13 10,53 6,45 4,57 3,99

167 San Jacinto Sud Tarija -64° 43' 12" -21° 36' 37" 1.820 18,28 27,45 9,12 18,33 4,84 4,83 2,29

168 San Ignacio De Velasco Santa Cruz -60° 57' 43" -16° 22' 54" 413 24,11 30,38 17,84 12,53 6,15 4,82 3,51

169 San Javier Santa Cruz -62° 28' 15" -16° 16' 17" 234 23,33 28,44 18,23 10,22 5,98 4,29 3,24

170 San Joaquin Beni -64° 39' 57" -13° 2' 50" 139 26,43 31,88 20,98 10,91 6,69 4,79 4,38

171 San Jose Alto La Paz -67° 46' 43" -17° 42' 16" 3.746 8,33 19,28 -2,61 21,89 2,90 3,87 1,52

172 San Jose de Chiquitos Santa Cruz -60° 44' 39" -17° 49' 56" 284 25,10 31,52 18,68 12,83 6,33 4,98 3,89

173 San Juan de Yapacaní Santa Cruz -63° 49' 60" -17° 15' 0" 350 24,40 29,46 19,34 10,12 6,19 4,39 3,63

174 San Juan Del Potrero Santa Cruz -64° 17' 21" -17° 57' 47" 2.000 20,53 26,98 14,08 12,90 5,36 4,48 2,59

175 San Juan Huancollo La Paz -68° 58' 0" -16° 35' 8" 3.829 9,40 15,41 3,40 12,01 3,04 3,07 1,61

176 San Julian Santa Cruz -62° 37' 33" -16° 54' 57" 305 25,33 31,33 19,34 11,98 6,40 4,87 3,96

177 San Lucas Chuquisaca -65° 7' 60" -20° 6' 9" 3.055 15,77 24,88 6,66 18,22 4,35 4,51 2,03

178 San Martin Oruro -67° 35' 57" -19° 16' 30" 3.712 8,54 17,31 -0,23 17,53 2,91 3,56 1,55
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Tmed Temperatura média do ar; Tmax = Temperatura máxima do ar; Tmin = Temperatura mínima do ar; H-S = Hargreaves - 
Samani; M-B = McGuinness – Bordne; T = Thornthwaite. 

 
 

Tmed Tmax Tmin AT M-B* H-S** T
***

179 San Matias Santa Cruz -58° 23' 57" -16° 19' 54" 285 26,50 32,69 20,30 12,39 6,65 5,06 4,35

180 San Pablo de Lipez Potosí -66° 37' 0" -21° 40' 60" 4.230 5,78 14,29 -2,72 17,01 2,31 3,12 1,40

181 San Pedro_Sc Santa Cruz -63° 28' 60" -16° 49' 0" 450 24,93 30,55 19,31 11,25 6,31 4,68 3,83

182 San Ramon Beni -64° 36' 20" -13° 15' 52" 139 26,47 32,07 20,87 11,20 6,69 4,85 4,40

183 San Roque Chuquisaca -65° 13' 41" -20° 46' 21" 2.300 17,81 26,95 8,67 18,29 4,79 4,85 2,27

184 Santa Ana Beni -65° 26' 4" -13° 45' 42" 144 26,41 31,64 21,18 10,47 6,67 4,68 4,36

185 Santa Ana - Santa Cruz Santa Cruz -64° 9' 0" -18° 4' 60" 2.400 16,07 22,19 9,95 12,24 4,41 3,84 2,03

186 Santa Cruz (senamhi) Santa Cruz -63° 10' 0" -17° 46' 60" 416 24,12 29,31 18,93 10,38 6,13 4,41 3,54

187 Santa Rosa del Sara Santa Cruz -63° 36' 0" -17° 7' 0" 250 24,23 29,68 18,78 10,90 6,17 4,52 3,59

188 Santiago De Huata La Paz -68° 48' 37" -16° 3' 4" 3.845 9,64 16,77 2,51 14,26 3,10 3,38 1,62

189 Santiago De Machaca La Paz -69° 11' 58" -17° 4' 0" 3.874 6,67 17,91 -4,57 22,48 2,52 3,74 1,45

190 Santivañez Cochabamba -66° 14' 57" -17° 33' 54" 2.554 15,27 25,66 4,87 20,80 4,27 4,85 1,97

191 Sapecho La Paz -67° 19' 30" -15° 33' 56" 410 25,27 31,26 19,28 11,98 6,40 4,91 3,93

192 Saraana La Paz -67° 28' 0" -15° 27' 29" 365 26,62 32,10 21,14 10,96 6,68 4,84 4,43

193 Sarco Cochabamba -66° 10' 32" -17° 23' 3" 2.587 19,25 27,86 10,65 17,21 5,11 4,95 2,40

194 Saykan perulas Tarija -64° 5' 44" -21° 42' 57" 1.356 19,23 26,68 11,78 14,90 5,03 4,61 2,43

195 Sella Quebrada Tarija -64° 42' 0" -21° 22' 60" 2.080 17,43 25,55 9,31 16,24 4,66 4,46 2,18

196 Sica Sica La Paz -67° 45' 0" -17° 22' 60" 3.917 10,64 18,94 2,35 16,59 3,33 3,76 1,67

197 Sopachuy Chuquisaca -64° 28' 28" -19° 29' 10" 2.100 17,07 24,42 9,71 14,70 4,60 4,24 2,13

198 Sorata La Paz -68° 39' 6" -15° 46' 0" 2.647 15,14 21,53 8,75 12,78 4,25 3,86 1,95

199 Sucre Aeropuerto Chuquisaca -65° 17' 38" -19° 0' 35" 2.904 14,62 21,57 7,67 13,90 4,10 3,86 1,91

200 Talula_Tako Tako Chuquisaca -65° 24' 19" -19° 6' 36" 2.859 16,22 23,97 8,47 15,50 4,43 4,25 2,05

201 Tarabuco Chuquisaca -64° 54' 48" -19° 10' 50" 3.284 12,55 19,24 5,86 13,38 3,65 3,56 1,77

202 Tarapaya Potosí -65° 47' 41" -19° 28' 18" 3.340 12,35 22,59 2,10 20,49 3,68 4,37 1,78

203 Tarata Cochabamba -66° 1' 22" -17° 36' 31" 2.775 16,90 26,42 7,38 19,04 4,61 4,86 2,11

204 Tarija Aeropuerto Tarija -64° 42' 39" -21° 32' 48" 1.875 17,87 26,13 9,61 16,53 4,77 4,55 2,26

205 Tarvita Chuquisaca -64° 29' 10" -19° 59' 22" 2.420 18,97 27,42 10,51 16,91 4,95 4,82 2,33

206 Tiawanacu La Paz -68° 40' 42" -16° 34' 7" 3.863 7,86 16,45 -0,73 17,18 2,76 3,43 1,52

207 Tinquipaya Potosí -65° 49' 0" -19° 13' 0" 3.200 12,99 21,34 4,63 16,71 3,77 4,02 1,81

208 Tiraque Cochabamba -65° 43' 28" -17° 25' 31" 3.304 12,21 19,68 4,73 14,95 3,62 3,75 1,75

209 Todo Santos_Or Oruro -68° 42' 55" -19° 0' 28" 3.805 7,69 16,89 -1,51 18,40 2,69 3,54 1,52

210 Tomave Potosí -66° 31' 52" -20° 4' 2" 3.920 8,94 16,75 1,13 15,63 2,95 3,42 1,59

211 Tomayapo Pueblo Tarija -65° 2' 42" -21° 16' 6" 2.720 16,60 27,09 6,12 20,98 4,53 5,00 2,13

212 Toralapa Cochabamba -66° 28' 0" -17° 31' 60" 2.800 9,62 16,87 2,37 14,50 3,09 3,33 1,62

213 Trancas Tarija -64° 48' 57" -21° 18' 29" 2.200 17,79 25,67 9,91 15,76 4,72 4,43 2,22

214 Trinidad Aeropuerto Beni -64° 54' 59" -14° 49' 24" 156 25,58 30,96 20,21 10,75 6,48 4,65 4,05

215 Trompillo Aeropuerto Santa Cruz -63° 10' 41" -17° 48' 18" 413 24,06 28,77 19,36 9,41 6,12 4,22 3,52

216 Tucumillas Tarija -64° 49' 52" -21° 27' 40" 2.560 14,28 20,85 7,71 13,14 3,99 3,64 1,90

217 Tumusla Potosí -65° 36' 57" -20° 28' 60" 2.580 17,90 28,91 6,89 22,01 4,81 5,32 2,27

218 Tupiza Potosí -65° 42' 55" -21° 26' 18" 2.956 14,74 24,47 5,02 19,45 4,15 4,55 1,96

219 Turco Oruro -68° 10' 23" -18° 11' 5" 3.842 7,89 18,54 -2,77 21,30 2,77 3,84 1,52

220 Turumayo Tarija -64° 46' 42" -21° 33' 24" 1.978 18,20 26,29 10,11 16,18 4,82 4,52 2,28

221 Vallegrande Aeropuerto Santa Cruz 64° 06' 29" -17° 46' 0" 2.030 16,59 22,21 10,98 11,23 4,55 3,75 2,09

222 Versalles Santa Cruz -63° 4' 60" -17° 37' 60" 353 22,82 27,18 18,46 8,71 5,86 3,93 3,13

223 Viacha La Paz -68° 16' 55" -16° 39' 30" 3.850 8,22 17,15 -0,71 17,86 2,84 3,54 1,54

224 Villa abecia Chuquisaca -65° 13' 50" -20° 58' 30" 2.280 18,88 25,58 12,18 13,41 5,01 4,39 2,41

225 Villa Puni La Paz -69° 10' 2" -15° 39' 59" 3.835 8,85 13,95 3,75 10,20 2,94 2,76 1,58

226 Villamontes Aeropuerto Tarija -63° 24' 27" -21° 15' 17" 360 23,16 30,83 15,50 15,33 5,89 5,18 3,37

227 Villazón Potosí -65° 36' 0" -22° 4' 60" 3.443 11,43 20,50 2,35 18,15 3,49 4,01 1,73

228 Viru Viru Santa Cruz -63° 8' 20" -17° 38' 55" 378 24,18 29,23 19,12 10,12 6,14 4,37 3,56

229 Vitichi Potosí -65° 29' 35" -20° 12' 56" 3.020 15,09 25,33 4,84 20,49 4,21 4,78 1,97

230 Yacuiba Aeropuerto Tarija -63° 39' 16" -21° 57' 56" 580 21,10 27,44 14,76 12,68 5,45 4,47 2,83

231 Yesera Norte Tarija -64° 33' 3" -21° 22' 20" 2.200 15,00 22,01 8,00 14,01 4,16 3,82 1,96

232 Yesera Sur Tarija -64° 33' 30" -21° 28' 2" 2.092 16,46 24,14 8,78 15,36 4,47 4,19 2,10

233 Yocalla Potosí -65° 54' 37" -19° 23' 20" 3.450 13,05 22,17 3,94 18,23 3,80 4,22 1,82

234 Yotala Chuquisaca -65° 15' 59" -19° 9' 42" 2.520 16,46 25,29 7,63 17,66 4,51 4,56 2,09

235 Zudañez Chuquisaca -64° 42' 12" -19° 7' 8" 2.475 16,18 23,86 8,50 15,36 4,43 4,22 2,05

M-B* = McGuinness - Bordne

H-S** = Hargreaves -  Samani

T*** = Thornthwaite
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APÊNDICE B - Tmed, Tmax, Tmin, AT e ETo média anual de países vizinhos 

 
Tmed Temperatura média do ar; Tmax = Temperatura máxima do ar; Tmin = Temperatura mínima do ar; H-S = Hargreaves - 
Samani; M-B = McGuinness – Bordne; T = Thornthwaite. 

 

Tmed Tmax Tmin AT M-B* H-S** T
***

Estações meteorológicas do Brasil (Fonte: INMET, 2014)

1 Parque Estadual Chandless-A102Acre -69° 55' 35" -9° 21' 30" 206 26,49 30,75 22,23 8,52 7,44 4,78 4,62

2 Epitaciolandia-A140 Acre -68° 44' 7" -11° 1' 26" 225 26,33 30,06 22,60 7,46 7,49 4,50 4,59

3 Rio Branco-A104 Acre -68° 9' 55" -9° 57' 28" 224 26,22 30,02 22,42 7,61 7,41 4,50 4,46

4 Boca do Acre-A110 Amazonas -67° 19' 57" -8° 46' 36" 112 27,21 31,11 23,32 7,79 7,58 4,62 4,95

5 Porto Velho-A925 Rondônia -63° 50' 45" -8° 47' 37" 87 26,80 30,60 23,00 7,60 7,48 4,52 4,82

6 Ariquemes-A940 Rondônia -62° 57' 43" -9° 56' 56" 128 26,61 30,49 22,74 7,75 7,50 4,59 4,78

7 Cacoal-A939 Rondônia -61° 26' 3" -11° 26' 45" 184 26,86 30,74 22,98 7,77 7,64 4,67 4,89

8 Vilhena-A938 Rondônia -60° 9' 28" -12° 44' 6" 583 24,64 28,42 20,86 7,56 7,16 4,41 3,73

9 Comodoro-A913 Mato Grosso -59° 45' 45" -13° 42' 29" 577 24,31 28,57 20,06 8,50 7,14 4,67 3,75

10 Vila Bela da Santissima Trindade-A922Mato Grosso -59° 52' 23" -15° 3' 46" 213 27,15 31,66 22,64 9,02 7,88 5,17 5,06

11 Pontes de Lacerda-A937 Mato Grosso -59° 20' 46" -15° 14' 4" 273 27,07 31,95 22,20 9,76 7,87 5,38 5,04

12 Salto do Céu-A936 Mato Grosso -58° 7' 38" -15° 7' 29" 301 26,78 31,55 22,02 9,53 7,79 5,27 4,95

13 Corumbá-A724 Mato grosso do sul -57° 38' 15" -18° 59' 48" 112 28,61 33,19 24,02 9,17 8,40 5,49 5,58

14 Nhumirim-A717 Mato grosso do sul -56° 37' 22" -18° 59' 19" 102 28,05 33,03 23,07 9,96 8,26 5,65 5,43

15 Porto Murtinho-A723 Mato grosso do sul -57° 53' 12" -21° 42' 21" 79 29,15 34,44 23,87 10,57 8,63 6,03 5,80

Estações meteorológicas do Perú (Fonte: SENAMHI, 2016. <http://www.senamhi.gob.pe/main_mapa.php?t=dHi>)

1 Iñapari Madre de Diós -69° 36' 1" -10° 57' 1" 250 26,43 30,59 22,27 8,32 7,51 4,77 4,64

2 Puerto Maldonado Madre de Diós -69° 12' 1" -12° 35' 1" 200 27,06 31,81 22,30 9,51 7,74 5,22 4,98

3 Tambopata Puno -69° 9' 8" -14° 13' 12" 1.264 25,23 30,15 20,31 9,84 7,37 5,15 4,13

4 Capazo Puno -69° 44' 44" -17° 11' 11" 4.419 5,96 13,35 -1,43 14,79 2,72 3,54 2,01

5 Pizacoma Puno -69° 22' 22" -16° 54' 54" 3.940 9,79 16,45 3,13 13,32 3,66 3,90 1,95

6 Desaguadero Puno -69° 2' 25" -16° 34' 7" 3.860 10,50 15,28 5,73 9,55 3,83 3,38 2,00

7 Isla Suana Puno -68° 51' 51" -16° 20' 20" 3.845 10,89 15,60 6,18 9,42 3,92 3,40 1,88

8 Tahuaco Yunguyo Puno -69° 4' 3" -16° 18' 18" 3.860 8,56 14,79 2,34 12,46 3,35 3,59 1,76

9 Isla Taquile Puno -69° 41' 41" -15° 46' 46" 3.815 11,16 15,75 6,58 9,17 3,98 3,38 1,85

10 Huaraya Moho Puno -69° 29' 29" -15° 23' 23" 3.890 9,85 14,82 4,89 9,93 3,65 3,34 1,87

11 Cojata Puno -69° 21' 20" -15° 1' 0" 4.344 6,48 11,61 1,35 10,26 2,81 2,98 1,89

12 Cuyo Cuyo Puno -69° 32' 32" -14° 28' 28" 3.494 9,61 13,13 6,08 7,05 3,57 2,78 1,75

13 Bocatoma Tacna -69° 37' 34" -17° 34' 47" 4.260 7,16 14,72 -0,40 15,12 3,02 3,77 2,00

14 Chuapalca Tacna -69° 38' 37" -17° 18' 18" 4.177 7,08 15,35 -1,18 16,53 3,00 3,92 2,10

Estações meteorológicas de Chile (Fonte: INIA, 2015. <http://agromet.inia.cl/estaciones.php>)

1 Visviri Arica -69° 28' 39" -17° 35' 41" 4.122 8,75 15,81 1,69 14,12 3,41 3,87 2,00

2 Lago Chungará Arica -69° 8' 17" -18° 16' 51" 4.570 5,34 12,27 -1,60 13,87 2,58 3,36

3 Socoroma Arica -69° 36' 28" -18° 15' 50" 3.077 13,17 18,70 7,65 11,06 4,53 4,01 2,00

4 Ollague Antofagasta -68° 15' 20" -21° 13' 26" 3.706 12,34 22,99 1,69 21,30 4,37 5,49 2,44

5 Caspana Antofagasta -68° 12' 49" -22° 20' 4" 3.245 13,74 22,05 5,43 16,62 4,75 5,09 2,27

6 Chiu Chiu Antofagasta -68° 39' 2" -22° 19' 13" 2.557 15,48 23,78 7,19 16,60 5,19 5,37 2,31

7 San Pedro de Atacama Antofagasta -68° 12' 48" -22° 55' 56" 2.416 19,49 30,09 8,90 21,19 6,22 6,81 3,07

8 Toconao Antofagasta -68° 0' 26" -23° 11' 26" 2.478 22,31 31,83 12,80 19,03 6,94 6,95 3,53

9 Socaire Antofagasta -67° 53' 24" -23° 35' 26" 3.357 15,91 23,97 7,86 16,11 5,32 5,38 2,62

10 El Loa Antofagasta -68° 54' 0" -22° 30' 0" 2.348 16,55 24,50 8,60 15,90 5,46 5,43 2,55

Estação meteorológica de Argentina (Fonte: INTA, 2016. <http://siga2.inta.gov.ar/en/datoshistoricos/>)

1 Tartagal Jujuy -63° 48' 36" -22° 39' 0" 450 26,50 32,18 20,83 11,35 7,99 5,92 5,02

Estação meteorológica de Paraguai (Fonte: Tu tiempo.net, 2016. <http://www.tutiempo.net/clima/Paraguay/PY.html>)

1 Gral. A. Jara Chaco Norte -59° 21' 36" -19° 31' 48" 150 28,94 35,18 22,70 12,48 8,50 6,47 5,69

M-B* = McGuinness - Bordne

H-S** = Hargreaves -  Samani

T*** = Thornthwaite
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