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CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS:
MARÇO DE 2022
M.Sc. Antonio Fabio Silva Santos1, M.Sc.Laura Thebit de Almeida 1,
D.Sc. Moacir Brito de Oliveira2, Eng. Agro. Helisson Robert Araujo Xavier 2

Análise meteorológica de estações instaladas nas
regiões do Perímetro Irrigado do Gorutuba (Janaúba e
região) e do Perímetro Irrigado do Jaíba (Projeto Jaíba), no
norte de Minas Gerais (Figura 1).

Figura 1. Localização das Estações Meteorológicas instaladas nos Perímetros Irrigados do
Gorutuba e do Jaíba.
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Quanto à precipitação, tivemos um março atípico.
Enquanto se esperava volumes superiores a 100 mm, não
tivemos uma gota sequer no Gorutuba. Já no Jaíba houve
pouca chuva (11,4 mm) por volta do dia 17 (Figura 2)

Figura 2. Precipitação e Evapotranspiração nos perímetros irrigados do Gorutuba e do
Jaíba, março de 2022.
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A Evapotranspiração (ET0) permaneceu alta durante
todo março, com valores médios entre 5 e 6 mm/dia. As
bombas de irrigação precisaram ser ligadas durante todo
o mês para suprir a demanda hídrica da cultura. Quem se
atentou ao correto gerenciamento da irrigação conseguiu
economizar água e energia, aplicando o suficiente para
repor a ET0. Isso gerou grande economia considerando a
eletricidade com bandeira tarifária Vermelha Patamar II.
Assim como em fevereiro, o mês de março continuou
com temperaturas elevadas, ficando as máximas em
torno de 36°C, as mínimas próximo à 17°C e médias na
casa dos 26°C (Figura 3).
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Figura 3. Temperaturas máximas e mínimas para as regiões dos perímetros irrigados do
Gorutuba e do Jaíba, março de 2022.

Com elevadas temperaturas e ausência de chuva, a
Umidade Relativa do Ar de março foi menor em relação
ao mês anterior, sendo a média em torno de 70%.

Figura 4. Umidade relativa do ar (UR%) para as regiões dos perímetros irrigados do
Gorutuba e do Jaíba, março de 2022.
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Ao longo do dia, a maior umidade relativa do ar
ocorreu entre 3h e 5h da madrugada, sendo que em
média a UR% alcançou no projeto Jaíba 97% e no
Gorutuba 91% (Figura 5). E são nesses horários que
ocorrem a maior fração de molhamento foliar. Em média
para março houve diariamente 8,4 horas de molhamento
foliar em Jaíba, enquanto que no Projeto Gorutuba foram
apenas 3,3 horas. Mesmo com os valores de UR% e
molhamento foliar estando altos, como praticamente não
houve chuva na região no mês de março, foi
desfavorecida a propagação de patógenos e reduzido os
problemas fitossanitários.

Figura 5. Comportamento horário da umidade relativa e frequência de molhamento foliar,
para as regiões dos perímetros irrigados do Gorutuba e do Jaíba, março de 2022.
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Ainda em março houve calor intenso no período em
que ocorreria a quebra da dormência das gemas na
cultura da manga, favorecendo o desenvolvimento
vegetativo. Com isso, a maioria dos produtores
retornaram com a programação de quebra de dormência
e aplicações de nitrato para emissão floral. Mesmo assim
muitas áreas tiveram floradas mistas (vegetação e
floração no mesmo ramo, ou na mesma haste da
panícula).
A Tabela 1 resume os dados meteorológicos para a
região dos perímetros irrigados do Jaíba e do Gorutuba
em março de 2022.
Tabela 1. Variáveis obtidas por estações meteorológicas instaladas nas regiões dos
perímetros irrigados do Gorutuba e do Jaíba em março de 2022.

Variáveis Meteorológicas
Temperatura Média (°C)
Temperatura Máxima média(°C)
Temperatura Mínima média (°C)
Umidade Relativa do Ar (%)
Radiação solar média (MJ/m²/dia)
Precipitação acumulada (mm)
Evapotranspiração acumulada
(mm)
Evapotranspiração média diária
(mm/dia)
Velocidade do vento médio (m/s)

Gorutuba
34.9
26.1
17.2
64.8
24710.7
0.0
143.7

Jaíba
36.2
25.9
17.5
69.7
24681.5
12.0
129.3

5.7

0.4

0.8

0.5
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PROGNÓSTICO METEOROLÓGICO:
ABRIL E MAIO DE 2022
No dia 20 de março começou o outono, estação
marcada pela redução das chuvas. O prognóstico prevê
chuva acumulada na região entre 40 e 60 mm para o mês
de abril, ficando +/- 10 mm do esperado para o período
(Figura 6).

Figura 6. Prognóstico da Precipitação Total Prevista para o Brasil em abril de 2022 (INMET,
2022).
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Para maio não há previsão de precipitação,
conforme já esperado pelas normais climatológicas
(Figura 7), sendo o uso da irrigação indispensável,
necessitando o ajuste do manejo em função da
evapotranspiração e do estádio fenológico da cultura.

Figura 7. Prognóstico da Precipitação Total prevista para o Brasil em maio de 2022 (INMET,
2022).
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Espera-se que em abril a temperatura esteja entre
0,2 e 0,4°C acima do normal, ficando a média entre 25 e
27,5°C (Figura 8).

Figura 8. Prognóstico da Temperatura média do ar prevista para o Brasil em abril de 2022
(INMET, 2022).

Essa faixa de temperatura é ideal para o processo de
florescimento e pegamento de frutos na cultura da
manga. Porém, as plantas ainda sofrem os efeitos das
elevadas temperaturas ocorridas em março, e leva-se
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algum tempo para que a cultura tenha uma resposta
positiva às condições favoráveis de temperatura no
florescimento e pegamento de frutos.
Para Maio a previsão é de queda nas temperaturas,
ficando a média abaixo dos 25°C (Figura 9). Isso permitirá
que se trabalhe na cultura de acordo com o planejamento
da propriedade quanto ao ciclo de indução floral.

Figura 9. Prognóstico da Temperatura média do ar prevista para o Brasil em maio de 2022
(INMET, 2022).
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EXPEDIENTE:
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, e em
previsões numéricas do INMET.
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