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DADOS CLIMÁTICOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

O início do mês de outubro se mostrou bem agressivo em relação as temperaturas
observadas, com os principais picos durante a primeira quinzena. A amplitude térmica chegou
a atingir 24,54°C na região do Jaíba e 22,67°C na região de Nova Porteirinha reduzindo
drasticamente nos últimos dias do mês. Foram registradas na estação meteorológica de Nova
Porteirinha (Uvale) temperaturas máximas alcançando os 42,02°C e mínimas de 15,6°C, já na
estação meteorológica Projeto Jaíba (Rio Novo) as máximas foram de 42,39°C e mínimas de
8,97°C.
Temperaturas elevadas como as constatadas resultaram em uma condição favorável
para o desenvolvimento vegetativo, porém alguns problemas como o da partenocarpia se
tornam mais comuns em função dos danos ocasionados a nível celular e no grão de pólen.
Sendo assim vale ressaltar atenção para florescimentos com ocorrência durante a primeira
quinzena de Outubro, com probabilidades mais elevadas de baixo percentual de florescimento
e/ou pegamento de frutos.

Figura 1. Temperatura máxima, mínima e média registradas nas estações meteorológicas da fazenda Uvale - Nova
Porteirinha e Rio Novo - Projeto Jaíba no mês de Outubro. As linhas vermelhas, verde e azul marcam o limite de condição
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mais favorável para a indução floral da mangueira, referente à temperatura máxima, média, mínima e radiação solar,
respectivamente.
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O mês de Outubro registrou índices pluviométricos elevados para o período, marcando o
início do regime chuvoso para a região. O volume acumulado foi 8x maior que o quantificado
durante o mesmo período do ano de 2019 na estação Nova Porteirinha. Assim para o referido
mês ficamos com um saldo positivo do balanço entre ETo e precipitações nas duas regiões
com volume registrado de 205,8mm em Nova Porteirinha e 124,99 em Matias Cardoso (Projeto
Jaíba/C2), entretanto vale ressaltar que houve uma baixa ocorrência de chuvas na primeira
quinzena do mês, fazendo necessário o uso da irrigação durante este período. Assim sendo,
parte da água perdida via solo e planta deve ser reposta com o uso da irrigação para
suprimento das demandas hídricas da cultura em acordo a sua fase fenológica e Eto.
A evapotranspiração média em Nova Porteirinha foi de 4,43 mm dia-1, já no Projeto
Jaíba a média foi de 5,3 mmdia-1. Havendo assim uma redução de 8,47% e um acréscimo de
25,28%, respectivamente, em comparação ao mês de Setembro (Figura 2). É necessário
observarmos nos gráficos abaixo que durante os primeiros 20 dias os valores de Eto foram
acima de 4mm e que a partir daí notamos reduções. Valores de Eto altos em dias chuvosos
são consequência de pancadas de chuvas ocorridas no fim da tarde, noite e madrugada,
ocasionando o registro das duas variáveis em valores elevados ao mesmo tempo.
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Figura 2. Evapotranspiração e precipitação, durante o mês de Outubro, na Fazenda Uvale – Nova Porteirinha
e Fazenda Rio Novo – Projeto Jaíba. A linha pontilhada refere-se à evapotranspiração média.

A umidade relativa do ar se manteve relativamente baixa durante os primeiros 15 dias
do mês, com altas temperaturas, caracterizando um tempo quente e seco. Entretanto, com o
início das chuvas e aumento da nebulosidade houve uma elevação considerável tanto da UR%
como do Molhamento Foliar (Figura 3). Essa situação vivenciada nos últimos 20 dias nos deixa
alertas com relação ao surgimento de focos de doenças como a antracnose, consequência da
umidade relativa elevada durante um período considerável com índices também altos de
Molhamento foliar, agravado pela ocorrência das chuvas constantes. Assim sendo
necessitamos estar atentos ao monitoramento das doenças em campo e do clima,
principalmente para o manejo fitossanitário em talhões nos períodos críticos que são o
florescimento e desenvolvimento inicial de frutos.
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Figura 3. Umidade relativa e frequência de molhamento foliar, durante o mês de Outubro, na Fazenda Uvale
– Nova Porteirinha e Fazenda Rio Novo – Projeto Jaíba.

Tabela 1. Resumo dos dados meteorológicos do mês de Outubro, na Fazenda Rio Novo – Projeto
Jaíba e Fazenda Uvale – Nova Porteirinha.

Fazenda Rio Novo - C2 /
Projeto Jaíba

Fazenda Uvale - Nova
Porteirinha

Temperatura máxima registrada
(°C)

42,39

42,02

Temperatura mínima registrada (°C)

15,30

15,60

Temperatura máxima média (°C)

28,47

28,11

Temperatura mínima média (°C)

26,83

26,38

Temperatura Média (°C)

27,54

27,23

Radiação solar média (W/m²/dia)

5918,38

5328,20

Precipitação acumulada (mm)

124,99

205,8

Evapotranspiração acumulada (mm)

165,23

137,63

Evapotranspiração média (mm)

5,30

4,43

Rajada de vento (m s-1)

8,30

8,15

Velocidade média do vento (m s-1)

1,03

0,99

Variáveis meteorológicas
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