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ANÁLISE DAS CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 

E PROGNÓSTICO PARA MARÇO E ABRIL DE 2022

M.Sc. Antonio Fabio Silva Santos1, M.Sc.Laura Thebit de Almeida1, D.Sc. Moacir Brito de Oliveira2,

Eng. Agro. Helisson Robert Araujo Xavier 2

Esse boletim trata-se da análise das variáveis meteorológicas de estações instaladas

nos municípios de Nova Porteirinha (Janaúba) e Jaíba (Projeto Jaíba), no norte de Minas

Gerais, e usado como apoio variáveis obtidas pelas estações meteorológicas de Janaúba e

Mocambinho (Tabela e Figura 1).

Tabela 1. Coordenadas e altitude das estações meteorológicas

Estação Código Latitude Longitude Altitude
(m)

Nova Porteirinha (Fazenda Uvale) 1034 -15.75 -43.26 575
Projeto Jaíba (Fazenda Rio Novo - C2) 1035 -15.10 -43.81 468

Janaúba (Epamig) A563 -15.80 -43.29 532
Mocambinho (Epamig) A539 -15.08 -44.01 454

Figura 1. Localização das Estações Meteorológicas instaladas nos Municípios de Nova
Porteirinha (Janaúba) e Jaíba (Projeto Jaíba), no Norte de Minas Gerais.

1Professor, IFNMG - Campus Januária, 2Consultor Técnico Mangaclara Consultoria e Serviços Rurais
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Fevereiro fechou com considerável volume de chuva. Na estação de

Mocambinho/Projeto Jaíba foi registrado 154,20 mm de precipitação, e na estação de Nova

Porteirinha/Janaúba o volume acumulado foi de 104,4 mm (Figura 2).

Figura 2. Evapotranspiração e precipitação
em Nova Porteirinha/Janaúba e
Mocambinho/Projeto Jaíba, fevereiro de
2022.

Figura 3. Temperatura máxima, mínima e
média, e radiação registradas em Nova
Porteirinha/Janaúba e Mocambinho/Projeto
Jaíba fevereiro de 2022. 

A evapotranspiração de referência (Et0) média diária foi em torno de 4,5 mm nas duas

regiões. Sendo o total mensal da Et0 de 125,17 mm em Mocambinho/Projeto Jaíba, enquanto

em Nova Porteirinha/Janaúba foi de 129,6 mm. Apenas em Nova Porteirinha/Janaúba a Et0

mensal foi superior a precipitação total mensal.

O volume precipitado foi distribuído ao longo do mês nas duas regiões. Situação

favorável quanto ao suprimento da demanda hídrica das culturas. O conhecimento da

evapotranspiração, associado ao registro dos volumes das chuvas e fase fenológica da cultura,

permitem realizar um manejo de irrigação e fertirrigação adequado. Usando dessa estratégia,

algumas propriedades utilizaram pontualmente o sistema de irrigação para suprimento da

demanda hídrica da cultura em acordo a sua fase fenológica, evapotranspiração da cultura e
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capacidade de armazenamento de água no solo, o que gerou uma economia no consumo de

energia elétrica com a irrigação.

A temperatura máxima variou entre 24°C a 36°C. Já a temperatura mínima variou entre

18°C a 22°C. A amplitude térmica entre as temperaturas máximas e mínimas ficou na casa dos

18ºC, superior ao mês de janeiro (10°C) (Figura 3). .

Figura 4. Umidade relativa e frequência de
molhamento foliar, Nova Porteirinha/Janaúba
e Mocambinho/Projeto Jaíba, fevereiro de
2022.

Figura 5. Comportamento horário da
umidade relativa e frequência de
molhamento foliar, Nova Porteirinha/Janaúba
e Mocambinho/Projeto Jaíba, em fevereiro
de 2022.

Essa distribuição da chuva ao longo do mês de fevereiro manteve a umidade relativa

(UR) do ar alta, em torno entre 80%, sendo inferior ao final do mês (Figura 4). Maiores

umidades relativas ocorrem no período noturno, chegando próximo a 100%. E menores UR

ocorrem em torno de 14 horas, ficando na média de fevereiro próximo a 62% (Figura 5).
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Devido a boa e bem distribuída precipitação ocorrida em fevereiro, e consequente

maior período com molhamento foliar, houve aumento significativo na incidência de antracnose

nos pomares da região. Isso afetou desde a floração até a qualidade do fruto. O resultado

provavelmente será a baixa qualidade e o elevado preço, podendo prejudicar a oferta da fruta

nos meses de abril, maio e junho no mercado. A manga é uma cultura que demanda um

manejo delicado e que se torna uma atividade onerosa diante das condições climáticas

desfavoráveis.

Tabela 2. Resumo dos dados meteorológicos do mês de fevereiro de 2022, obtidos nas

estações instaladas em Nova Porteirinha/Janaúba e Mocambinho/Projeto Jaíba.

Variáveis Meteorológicas Nova
Porteirinha/Janaúba

Mocambinho/Projeto
Jaíba

Temperatura Média (°C) 35.4 36.7
Temperatura Máxima média(°C) 24.1 25.1
Temperatura Mínima média (°C) 18.1 18.2
Umidade Relativa do Ar (%) 79.1 83.8
Radiação solar média (MJ/m²/dia) 21817.7 21801.3
Precipitação acumulada (mm) 104.4 154.2
Evapotranspiração acumulada (mm) 143.7 129.3
Evapotranspiração média diária
(mm/dia) 4.6 5.5

Velocidade do vento médio (m/s) 0.6 0.6

PROGNÓSTICO METEOROLÓGICO PARA MARÇO E ABRIL DE 2022

Mudando a estação do ano para outono (20/03), a expectativa é a redução das chuvas.

O prognóstico de chuva para o mês de março prevê acumulados em torno de 130 mm para a

região (Figura 6), ainda acumulado significativo, com previsão de significativa redução para o

mês de abril, com apenas 40 mm de precipitação prevista (Figura 7). Para março a previsão é

que haja chuvas dentro do total esperado para o mês, já em abril ocorrerá redução significativa

da chuva, podendo ser abaixo do esperado para este mês. 
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Figura 6. Prognóstico da Precipitação Total Prevista e das Anomalias de Precipitação para o
Brasil em fevereiro de 2022 (INMET, 2022).

Figura 7. Prognóstico da Precipitação Total Prevista e das Anomalias de Precipitação para o
Brasil em fevereiro março de 2022 (INMET, 2022).

Tanto para março quanto para abril a temperatura prevista será em torno de 0,4-0,8 ºC

acima da média esperada para esses meses (Figuras 8 e 9).
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Figura 8. Temperatura Média Prevista e Previsão de Anomalias de temperatura para o Brasil

em março de 2022 (INMET, 2022).

Figura 9. Temperatura Média Prevista e Previsão de Anomalias de temperatura para o Brasil

em abril de 2022 (INMET, 2022).

Para março, continuamos a alertar sobre a necessidade do monitoramento

fitossanitário e atenção ao surgimento de focos de doenças como a antracnose e verrugose,

consequência da umidade relativa alta, elevados índices de molhamento foliar e constante

ocorrência das chuvas com temperaturas altas. A previsão é que a umidade relativa do ar

somente irá reduzir no mês de abril. Apesar da alta probabilidade de problemas de sanidade, o

manejo fitossanitário adotado na região associado às boas práticas têm mostrado em campo

ótimos resultados.
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Fruticlima - Informativo Meteorológico
Para atender a demanda dos produtores sobre informações meteorológicas mais precisas, a
Abanorte em parceria firmada com a Codevasf, Mangaclara e Instituto Federal do Norte de

Minas Gerais - Campus Januária, disponibiliza um informativo meteorológico com informações
que ajudarão a subsidiar na tomada de decisão do manejo cultural, como irrigação, indução

floral e outros. O boletim baseia-se em informações de estações meteorológicas
estrategicamente instaladas na área de atuação da Abanorte.
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