
1 Prof. Substituto, Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, CEP 39480-000, Januária, 
MG. Fone (38) 36294600. e-mail: matheussmendes@hotmail.com.br. 
2 Graduanda em Agronomia, Instituto de Ciências Agrarias, UFMG, Montes Claros, MG. 
3 Prof. Doutor, Instituto de Ciências Agrarias, UFMG, Montes Claros, MG. 

VARIABILIDADE TEMPORAL DA NORMAL CLIMATOLOGICA DE JANAÚBA, 

MG 

 

M. Mendes Reis1, E. M. Gonçalves Lopes2, F. Gonçalves Oliveira3 

 

 

RESUMO: O conhecimento sobre os padrões climatológicos normais de uma região é 

essencial para minimizar os riscos ligados à atividade agrícola. Este trabalho tem por objetivo 

determinar os padrões climáticos normais em Janaúba, MG, das seguintes variáveis: 

temperaturas máxima, mínima e média, umidade relativa do ar, insolação, velocidade do 

vento, precipitação e evapotranspiração de referência estimada pelos métodos de Penman-

Monteith (PM) e Hargreaves-Samani (HS). Foram utilizados uma série histórica de 30 anos 

de dados meteorológicos diários, referentes ao período de 1985 a 2014. O período 

considerado chuvoso na região (Outubro a Março) é responsável por cerca de 93% (735,36 

mm) da precipitação média anual, que é igual a 791,56 mm. As evapotranspirações de 

referência médias estimadas pelo método de HS e PM foram de 4,79 e 4,47 mm dia-1, 

respectivamente. O conhecimento do comportamento desses elementos climáticos permite 

estimar de forma mais precisa a época do ano em que a irrigação será mais demanda. 
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TEMPORAL VARIABILITY OF CLIMATOLOGICAL NORMAL JANAÚBA, MG 

 

SUMMMARY: Knowledge of the normal climatological patterns of a region is essential to 

minimize the risks related to agricultural activity. This study objective to determine the 

normal weather patterns of the Janaúba, MG, the following variables: temperatures maximum, 

minimum and average, relative humidity, solar radiation, wind speed, precipitation and 

reference evapotranspiration estimated by the Penman-Monteith (PM) and Hargreaves-

Samani (HS) methods. We used a historical series of 30 years of daily weather data for the 

period from 1985 to 2014. The period considered rainy in the region (October to March) is 

responsible for about 93% (735.36 mm) of the average annual precipitation, which is equal to 

791.56 mm. The estimated average reference evapotranspiration by HS and MP method were 
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4.79 mm and 4.47 day-1, respectively. Knowledge of the behavior of climatic elements allow 

us to estimate more precisely the moment of year where irrigation will be more demanded. 

KEWORDS: Penman Monteith, Hargreaves Samani, precipitation. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

As variações inerentes aos elementos climáticos fazem com que as atividades agrícolas 

estejam sempre expostas a riscos e insucessos. Dentre os elementos climáticos, a precipitação 

e a evapotranspiração são de suma importância para a agricultura, principalmente em regiões 

áridas e semiáridas. 

O conhecimento do comportamento e da distribuição das precipitações permite a 

determinação de períodos críticos numa determinada região, o que serve de auxílio para a 

tomada de decisão visando reduzir as consequências promovidas pela variabilidade do regime 

pluviométrico, seja pela implantação de culturas adaptadas a essa sazonalidade ou pelo 

emprego da irrigação (ANDRADE et al., 1998; GOMIDE, 1998). 

Por outro lado, a evapotranspiração é o elemento climático que permite quantificar a 

saída de água em um sistema solo-água-planta, auxiliando, assim, no manejo da irrigação. O 

método de Penman-Monteith, recomendado pela FAO (Food and Agriculture Organization of 

the Unided Nations) para determinação da evapotranspiração de referência é calculado em 

função de diversos elementos meteorológicos (temperaturas máxima, mínima e média, 

umidade relativa do ar, insolação e velocidade do vento), ocasionando dificuldades em sua 

utilização (ALENCAR et al., 2011). 

Os métodos baseados na temperatura do ar têm sido frequentemente usados e 

recomendados (ALENCAR et al., 2011; MELO & FERNANDES, 2012) devido à 

simplicidade dos cálculos e por exigirem dados de fácil obtenção. 

O município de Janaúba, localizado no norte do estado de Minas Gerais, destaca-se pela 

expressiva produção de frutos especialmente de banana. No referido município estão 

localizados dois perímetros irrigados, Gorutuba e Lagoa Grande, responsáveis por cerca de 

6300 ha de área irrigada (CODEVASF, 2014). 

Sendo assim, este trabalho tem por objetivo determinar os padrões climáticos normais 

em Janaúba, MG, das seguintes variáveis: temperaturas máxima, mínima e média, umidade 

relativa do ar, insolação, velocidade do vento, precipitação e evapotranspiração de referência 

estimada pelos métodos de Penman-Monteith e Hargreaves-Samani. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi realizado no município de Janaúba localizado no Norte de Minas Gerais, 

nas coordenadas 15° 47’ 50’’ de latitude Sul e 43º 18’ 31’’ de longitude Oeste. O clima da 

região, segundo classificação de Koppen, é do tipo Aw, tropical com inverno seco. 

Foram utilizados uma série histórica de 30 anos de dados meteorológicos diários da 

estação do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) instalada na região de estudo, 

correspondente ao período de 1985 a 2014.  

Os dados meteorológicos diários disponíveis para estimar a evapotranspiração de 

referência (ETo) e para analisar as variáveis climáticas, que influenciam na ETo, foram: 

temperaturas máxima e mínima, umidade relativa do ar, velocidade do vento média, insolação 

e precipitação. 

Os métodos utilizados para estimativa dos valores da ETo foram: Penman-Monteith 

(PM) (ALLEN et al., 1998) e Hargreaves-Samani (HS) (HARGREAVES & SAMANI, 1985). 

Foram calculados os valores diários de ETo, apresentando-se os resultados médios para o 

período de um ano. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Observa-se, na Tabela 1, as médias mensais de temperaturas, umidade relativa, 

insolação e velocidade do vento ao longo do ano para a região em estudo. Julho foi o mês 

mais frio e março o mais quente com temperaturas médias de 22,95 e 27,21 °C, 

respectivamente. Dezembro apresentou os menores valores de insolação e velocidade do 

vento, 6,05 h e 0,84 m s-1, respectivamente, e a maior umidade relativa do ar, 71,74 %. Em 

contrapartida, agosto apresentou as maiores médias de insolação e velocidade do vento, 9,13 h 

e 2,07 m s-1, respectivamente, e setembro a menor média de umidade relativa do ar, 50,65 %. 

Tabela 1.  Médias mensais de temperaturas máxima (Tmax), mínima (Tmin) e média (Tmed); 

umidade relativa do ar (UR); insolação e velocidade do vento de Janaúba, MG 

 
Tmax Tmin Tmed UR Insolação Vel. Vento 

 
(°C) (°C) (°C) (%) (h) (m s-1) 

Janeiro 31,84 20,51 26,18 69,20 7,21 0,92 
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Fevereiro 32,93 20,46 26,69 64,48 8,37 1,17 

Março 32,35 22,07 27,21 67,09 7,76 1,08 

Abril 32,07 20,08 26,08 63,32 8,38 1,50 

Maio 31,12 18,46 24,79 60,69 8,53 1,66 

Junho 29,79 16,81 23,30 58,34 8,72 1,81 

Julho 29,57 16,33 22,95 55,77 9,01 1,94 

Agosto 30,76 16,81 23,79 51,44 9,13 2,07 

Setembro 32,62 18,49 25,55 50,65 8,65 1,86 

Outubro 33,48 20,22 26,85 53,03 7,81 1,57 

Novembro 31,69 20,54 26,11 66,11 6,20 1,18 

Dezembro 30,85 20,59 25,72 71,74 6,05 0,84 

A precipitação foi outra informação meteorológica analisada por meio da série histórica 

(Figura 1). Julho apresentou a menor média mensal (0,42 mm) e Dezembro a maior (185,78 

mm). A precipitação média anual foi de 791,56 mm, sendo que, o período considerado 

chuvoso na região (Outubro a Março) é responsável por cerca de 93% (735,36 mm) desse 

valor. 

 

Figura 1. Média mensal da precipitação no município de Janaúba, MG 

Os valores médios diários da evapotranspiração de referência (ETo), estimados pelos 

métodos PM e HS, para a localidade estudada são apresentados na Figura 2. 
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Figura 2. Valores médios diários de ETo estimados pelos métodos de PM e HS 

As evapotranspirações de referência médias estimadas pelo método de HS e PM, para a 

série histórica de 30 anos, foram de 4,79 e 4,47 mm dia-1, respectivamente. E, nesse mesmo 

período, os valores obtidos por meio do método de HS apresentaram uma média anual 7,32 % 

maior, quando comparado com PM. 

SOUSA et al., (2010) observaram resultados semelhantes nos perímetros irrigados 

Califórnia e Piauí, onde os valores médios de HS superestimaram PM em 8,33%. Por outro 

lado, no perímetro irrigado de Jabiberi, os valores médios de PM e HS foram iguais e, no 

perímetro Jacarecica, HS subestimaram PM em 2,44%. 

CONCEIÇÃO (2013) realizou estudo semelhante e observou que, nas condições 

climáticas do Noroeste paulista, o método de HS superestima os valores de ETo determinados 

pelo método padrão de PM. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Durante os meses de Abril a Setembro chove em média apenas 56,20 mm, o que 

demostra a necessidade da irrigação nesse período na região de Janaúba, MG. Observa-se 

também que, nesse período, há maior conformidade entre os dados de ETo estimados por PM 

e HS. 
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