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Apresentação

Para que um empreendimento agrícola seja revestido de sucesso, as respostas
interativas entre clima-planta precisam ser adequadamente quantificadas e
monitoradas.

Conhecendo-se os elementos climáticos de uma região, poder-se-á caracterizá-la
climaticamente, possibilitando assim, definir estratégias de manejo  de cultivos que
minimizem os riscos oriundos das alterações na disponibilidade hídrica, de eventos
climáticos extremos, como também, a sua influência na incidência de pragas e
doenças.

A informação meteorológica é hoje um componente dos mais importantes para
quem vai trabalhar economicamente com plantas e animais. É imprescindível para o
produtor saber a importância da temperatura do ar, da radiação solar e,
principalmente, da água no desenvolvimento vegetal.

No planejamento da agricultura, mais que em qualquer outro setor da economia,
devem-se considerar as características climáticas de uma localidade. Isto porque o
desempenho do setor agrícola é afetado diretamente pela diminuição da oferta de
produtos, se as condições do tempo forem adversas.

Com a publicação deste documento, no qual são divulgadas informações que
caracterizam as condições climáticas do município de Santo Antônio de Goiás-GO,
a Embrapa Arroz e Feijão tem por objetivo contribuir para o desenvolvimento da
pesquisa e do planejamento agrícola do Estado de Goiás.

Beatriz da Silveira Pinheiro
Chefe-Geral da Embrapa Arroz e Feijão
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Informações
Meteorológicas para
Pesquisa e Planejamento
Agrícola, referentes ao
Município de Santo
Antônio de Goiás, GO,
2005
Silvando Carlos da Silva
Edneya Gomes da Silva Soares
José Cardoso Pelegrini
Clarisse Guimarães Rabelo

Introdução

Na agricultura moderna,  os incrementos nos rendimentos e redução dos custos e
dos riscos de insucesso dependem, cada vez mais, do uso criterioso dos recursos
financeiros. Neste processo, o agricultor deve tomar decisões em função dos
fatores de produção disponíveis e dos níveis de risco envolvendo sua atividade,
visando uma maior rentabilidade. Dentre todos os fatores envolvidos na produção
agrícola, o clima apresenta-se como um dos únicos praticamente incontrolável.
Vários são os exemplos de quebras de safras devido à ocorrência de adversidades
climáticas, causando enormes prejuízos à agricultura e à sociedade brasileira.
Para que qualquer empreendimento agrícola seja revestido de sucesso, as respos-
tas interativas entre clima-planta precisam ser adequadamente quantificadas e
monitoradas. Para tanto, conhecer os elementos climáticos, definidos como gran-
dezas que quantificam o clima, ao longo dos anos, como por exemplo, a
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radiação solar, a temperatura do ar, a precipitação pluvial, o fotoperíodo, dentre
outras, os quais exercem grande influência na produção agrícola é de suma
importância.
Assim, a caracterização dos principais elementos climáticos de uma região pode ser
decisiva na melhoria da qualidade ambiental, uma vez que a interação entre homem
e meio ambiente passa a ser feita de modo racional.
Desse modo, os dados meteorológicos aqui apresentados, permitirão aos usuários
do setor agrícola, obter informações sobre as variações dos elementos climáticos
do município de Santo Antônio de Goiás – GO, a partir de observações contínuas
das variáveis climáticas.

Caracterização Edafoclimática do
Município de Santo Antônio de
Goiás-GO

Segundo a classificação de Köppen, o município de Santo Antônio de Goiás-GO
apresenta clima Aw, tropical de savana, megatérmico. A temperatura média anual
do ar é de 22,7°C, e o mês de junho apresenta a menor média de temperatura
mínima do ar (14,2°C), enquanto o mês de setembro apresenta a maior média de
temperatura máxima do ar (31,5°C). O regime pluvial é bem definido, ou seja,
período chuvoso de outubro a abril e período seco de maio a setembro. A
precipitação pluvial média anual é de 1.481,3 mm, e a umidade relativa do ar,
média anual, é de 71%, com o mês de agosto apresentando o menor índice (49%).
A perda de água por evaporação, média anual, medida pelo tanque classe “A”, é da
ordem de 1.919,74 mm.
O solo predominante é o Latossolo Vermelho-distrófico, textura argilosa, fase
cerradão subperenifólio, relevo plano.

Fonte dos Dados Meteorológicos

Os dados meteorológicos foram obtidos na Estação Climatológica da Embrapa
Arroz e Feijão, localizada no município de Santo Antônio de Goiás-GO, com
latitude de 16°28´00”S, longitude de 49°17´00”W e altitude de 823 m.
Os dados analisados referem-se ao período de 1983 a 2004, e foram comparados
com as informações do ano de 2005.
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             Dados Meteorológicos Diários de 2005

Os valores diários dos dados meteorológicos do Município de Santo Antônio de
Goiás-GO são apresentados nas de Tabelas 1 a 12.

TABELA 1 Dados meteorológicos diários do mês de janeiro de 2005, para o município de

Santo Antônio de Goiás-GO.

LAT. 16°28’00’’(S);   LONG. 49°17’00’’(W);    ALT. 823 m
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TABELA 2 Dados meteorológicos diários do mês de fevereiro de 2005, para o município

de Santo Antônio de Goiás-GO.

LAT. 16°28’00’’(S);   LONG. 49°17’00’’(W);    ALT. 823 m
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TABELA 3 Dados meteorológicos diários do mês de março de 2005, para o município de

Santo Antônio de Goiás-GO.

LAT. 16°28’00’’(S);   LONG. 49°17’00’’(W);    ALT. 823 m
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TABELA 4 Dados meteorológicos diários do mês de abril de 2005, para o município de

Santo Antônio de Goiás-GO.

LAT. 16°28’00’’(S);   LONG. 49°17’00’’(W);    ALT. 823 m
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TABELA 5 Dados meteorológicos diários do mês de maio de 2005, para o município

de Santo Antônio de Goiás-GO.

LAT. 16°28’00’’(S);   LONG. 49°17’00’’(W);    ALT. 823 m
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TABELA 6 Dados meteorológicos diários do mês de junho de 2005, para o município

de Santo Antônio de Goiás-GO.

LAT. 16°28’00’’(S);   LONG. 49°17’00’’(W);    ALT. 823 m
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TABELA 7 Dados meteorológicos diários do mês de julho de 2005, para o município de

Santo Antônio de Goiás-GO.

LAT. 16°28’00’’(S);   LONG. 49°17’00’’(W);    ALT. 823 m
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TABELA 8 Dados meteorológicos diários do mês de agosto de 2005, para o município de

Santo Antônio de Goiás-GO.

LAT. 16°28’00’’(S);   LONG. 49°17’00’’(W);    ALT. 823 m
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TABELA 9 Dados meteorológicos diários do mês de setembro de 2005, para o município

de Santo Antônio de Goiás-GO.

LAT. 16°28’00’’(S);   LONG. 49°17’00’’(W);    ALT. 823 m
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TABELA 10 Dados meteorológicos diários do mês de outubro de 2005, para o município

de Santo Antônio de Goiás-GO.

LAT. 16°28’00’’(S);   LONG. 49°17’00’’(W);    ALT. 823 m
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TABELA 11 Dados meteorológicos diários do mês de novembro de 2005, para o

município de Santo Antônio de Goiás-GO.

LAT. 16°28’00’’(S);   LONG. 49°17’00’’(W);    ALT. 823 m
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TABELA 12 Dados meteorológicos diários do mês de dezembro de 2005, para o

município de Santo Antônio de Goiás-GO.

LAT. 16°28’00’’(S);   LONG. 49°17’00’’(W);    ALT. 823 m
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Informações Meteorológicas

Os valores médios mensais dos dados meteorológicos do município de Santo
Antônio de Goiás-GO, referentes ao período de 1983 a 2004, são apresentados
nas Tabelas de 13 a 21.

TABELA 13 Valores médios mensais de temperatura média do ar (°C), referentes ao

período de 1983 a 2004, para o município de Santo Antônio de Goiás-GO.
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TABELA 14 Valores médios mensais de temperatura máxima do ar (°C), referentes ao

período de 1983 a 2004, para o município de Santo Antônio de Goiás-GO.

TABELA 15 Valores médios mensais de temperatura mínima do ar (°C), referentes ao

período de 1983 a 2004, para o município de Santo Antônio de Goiás-GO.
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TABELA 17 Totais mensais de evaporação de água – Tanque Classe “A” (mm),

referentes ao período de 1983 a 2004, para o município de Santo Antônio de Goiás-GO.

TABELA 16 Totais mensais de precipitação pluvial (mm), referentes ao período de 1983

a 2004, para o município de Santo Antônio de Goiás-GO.
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TABELA 18 Totais mensais de evapotranspiração de referência (mm), estimada pelo

método FAO - Tanque Classe “A”, referentes ao período de 1983 a 2004, para o

município de Santo Antônio de Goiás-GO.

TABELA 19 Totais mensais de evapotranspiração de referência (mm), estimada pelo

método de Penman-Monteith, referentes ao período de 1983 a 2004, para o município

de Santo Antônio de Goiás-GO.
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TABELA 21 Valores médios mensais de umidade relativa do ar (%), referentes ao

período de 1983 a 2004, para o município de Santo Antônio de Goiás-GO.

TABELA 20 Valores médios mensais de insolação (horas e décimos), referentes ao

período de 1983 a 2004, para o município de Santo Antônio de Goiás-GO.
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Normais Climatológicas

Nas Figuras de 1 a 5 são explicitadas as comparações entre as normais
climatológicas e os dados de 2005, médias mensais das variáveis climáticas, do
município de Santo Antônio de Goiás-GO.
Na Figura 1, verifica-se que o comportamento térmico durante o ano de 2005,
apresentou, nos meses de setembro e outubro, valores acima da média dos últimos
22 anos. Importante observar que a temperatura mínima, durante todo ano,
mostrou-se sempre acima da normal.
O índice de precipitação pluviométrico no ano de 2005 apresentou índice pluvial
total em torno de 1.612 mm. Entretanto, o mês de fevereiro se destacou negativa-
mente apresentando, um decréscimo de 64% com relação a média dos últimos 22
anos. Porém, no mês de dezembro choveu 219 mm acima da média.

FIG. 1.Temperaturas máxima, média e mínima do ar (1983-2004 e  dados de 2005,

médias mensais, do município de Santo Antônio de Goiás-GO.



33Informações Meteorológicas para Pesquisa e ...

FIG. 2.Precipitação pluvial (1983-2004 e dados de 2005), médias mensais, do

município de Santo Antônio de Goiás-GO.

Na Figura 3 verifica-se que a evapotranspiração de referência apresentou valores
próximos da média dos últimos 22 anos. Entretanto, o mês de outubro
caracterizou-se com uma quantidade de perda de água para atmosfera bastante
acima da média.

FIG. 3.Evapotranspiração de referência (1983-2004 e dados de 2005), estimada pelo

método de Penman-Monteith, médias mensais, do município de Santo Antônio de Goiás-

GO.
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FIG. 4.Umidade relativa do ar (1983-2004 e dados de 2005), médias mensais, do

município de Santo Antônio de Goiás-GO.

Finalmente, a incidência dos raios solares na superfície terrestre em 2005
apresentou oscilações significativas no período chuvoso (outubro a março)
comparando-se com a média dos últimos 22 anos.

FIG. 5. Insolação (1983-2004 e dados de 2005), médias mensais, do município
de Santo Antônio de Goiás-GO.
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