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RESUMO: 0 trabalho discute a qualidade e a matura~ao do pomelo 'Marsh seedless' produzido em quatro distintas situa~oes cli-
maticas brasileiras. Foram comparados frutos de Taquari, Limeira, Cruz das Almas e Belem do Sao Francisco. Os quatro pomares
experimentais selecionados para 0 estudo recebiam tratos culturais rotineiros e eram similares em idade e grau de "pitting". Os re-
sultados obtidos mostraram diferen~as significativas. 0 clima mais frio de Taquari determinou frutos com menor percentagem de

suco. 0 menor teor de acidez total titulavel foi verificado em Cruz das Almas, seguido de BeJem do Sao Francisco. Tambem em
Cruz das Almas, foi observado 0 mais baixo teor de solidos soluveis totais, sendo intermediano em Limeira e maiores, e similares
entre si, em BeJem do Sao Francisco e Taquari. Os valores da rela~o sOlidos soluveis totais-acidez mostraram~ mais elevados na

regiao Nordeste (Cruz das Almas e BeJem do Sao Francisco). Nessa regiao, provavelmente devido as temperaturas mais elevadas,

foram obtidos, tamoom, frutos maiores e mais pesados ..

This work reports the fruit quality of the 'Marsh seedless' grapefruit grown under four climate conditions in Brazil. Fruit samples

were taken from Taquari, Limeira, Cruz das Almas. and Belem do Sao Francisco. The four experimental orchands involved re-
ceived good maintenance care and were similar in age. The coolest climate determined fruits with lower juice percentage. Juice
content was about the same in the other three locations. The lowest total acidity was obtained in Cruz das Almas, followed by

Belem do Sao Francisco. Total soluble solids were also lowest in Cruz das Almas while in Limeira the grapefruits were interme-
diate in soluble solids. The highest soluble solids were presented by the grapefruits from Taquari and Belem do sao Francisco.
Grapefruit produced in the warmer Northeastern region (Cruz das Almas and Belem do Sao Francisco) presented higher soluble

solids-acid ratio and were larger and heavier than the ones from the other regions.

Os pomelos (Citrus paradisi Macf.), cuja origem nao foi ainda defmitivamente estabelecida, sao hoje cultivados em diversos
pa{ses do mundo, principalmente Estados Unidos, Africa do Sui, Israel, Austrlilia e pa{ses da America Central. No Brasil, a cultivar
Marsh Seedless e a mais utilizada, estando a grande maioria dos pomares localizada no Estado de Sao Paulo, onde se estima exis-

tirem cerca de 300.000 plantas (1, 13). Sao frutos bastante saudaveis mas, infelizmente, pouco apreciados no Brasil, cuja popula-

~o tem preferencia por frutos mais doces. Em fun~o disto, grande parte da produ~ao se destina a ex~rta~ao.
Em 1975, Wolf (15) admitia um rapido aumento na exporta~ao de pomelo e considerava as previs5es de demanda prova-

velmente subestimadas. 0 autor relatava como exemplo a a~rtura do mercadojapones em 1971,0 que permitiu um crescirnento
na importa~ao para 90.000 ton., representando, juntamente 0 Canada, 0 segundo maior volume de pomelo fresco importado no
mundo. Myers & Powell (7), no entanto mencionam que a produ~o mundial de citros continua a crescer a uma taxa mais veloz

do que a popula~o. Entre 0 per{odo base de 1961 - 65 e 1976, a produ~o de laranjas, pomelos, tangerinas e limoes aumentou

102, 87, 173 e 61% , respectivamente, enquanto a popu1a~ao mundial cresceu 23% de 1965 a 1976.Dentre os cftros,o autor con-
sidera 0 pome10 0 fruto que enfrentara as maiores press5es econOrnicas no futuro, estimando que 0 consumo necessitara crescer

de 6% ao ano para conservar a produ~a:o a um n{ve1de pre~o constante.

Para 1980, a previsao da safra de pomelos foi da ordem de 4,9 milh5es de toneladas (16). Nos Estados Unidos, a produ~o
esta estimada entre 2,5 a 2,7 milh5es de tone1adas metricas/ano, 0 que representa cerca de 75% da produ~o mundial (4).

Wood & Reed, citados Sinclair (14) mencionam que 0 pomelo de boa qualidade deve ter as seguintes caracterlsticas: casca

relativamente fma, segrnentos regulares, alto conteudo de suco, polpa tema, ausencia de amargor e uma rela~o SST-acidez que
permita um sabor dace e acido.
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Os pomelos (Citrus paradisi Macf.), cuja origem nao foi ainda defmitivamente estabelecida. sao hoje cultivados em diversos
paises do mundo, principalmente Estados Uuidos, Africa do Sui, Israel. Australia e paises da America Central. No Brasil, a cultivar
Marsh Seedless e a mais utilizada, estando a grande maioria dos pomares localizada no Estado de Sao Paulo. onde se estima exis-

tirem cerca de 300.000 plantas O. 13). Sao frutos bastante saudliveis mas. infelizmente, pouco apreciados no Brasil, cuja popula-

~ao tern preferencia por frutos mais doces. Em fun~ disto. grande parte da produ~o se destina IieXJ?orta~ao.
Em 1975, Wolf OS) admitia urn rapido aumento na exporta~ao de pomelo e considerava as previsOes de demanda prova-

velmente subestimadas. 0 autor relatava como exemplo a abertura do mercado japones em 1971, 0 que permitiu urn crescimento

na importa~o para 90.000 ton., representando. juntamente 0 Canada, 0 segundo maior volume de pomelo fresco importado no
mundo. Myers &; Powell (7), no entanto mencionam que a produ~o mundial de citros continua a crescer a uma taxa mais veloz

do que a popula~o. Entre 0 periodo base de 1961 - 65 e 1976, a produ~o de laranjas, pomelos, tangerinas e limoes aumentou
102. 87, 173 e 61% , respectivamente, enquanto a popula~ao mundial cresceu 23% de 1965 a 1976.Dentre os cftros, 0 autor con-

sidera 0 pomelo 0 fruto que enfrentara as maiores pressOes economicas no futuro, estimando que 0 consumo necessitara crescer

de 6% ao ano para conservar a produ~ao a urn nivel de pre~o constante.

Para 1980, a previsao da safra de pomelos foi da ordem de 4,9 milhOes de toneladas (16). Nos Estados Unidos. a produ~o
esta estimada entre 2.5 a 2.7 milhOes de toneladas metrlcas/ano, 0 que representa cerca de 75% da produ~o mundial (4).

Wood &; Reed. citados Sinclair (14) mencionam que 0 pomelo de boa qualidade deve ter as seguintes caracteristicas: casca

relativamente fma, segrnentos regulares. alto conteudo de suco, polpa tema, ausencia de amargor e uma rela~o SST-acidez que

permita urn sabor doce e acido.



o pomelo, a exemplo dos outros frutos citricos, apresenta marcante diferen~a no tempo requerido para alcan~ a matura-

~ao de colheita, quando cultivado sob distintas situa~oes climaticas. Embora ocorram em uma mesma epoca a flora~ao e a fixa~o
dos frutos em Riverside e Brawley, na California, sao exigidos 13 meses para matura~o em Riverside e apenas 7 a 8 em Brawley.
o encurtamento do tempo em Brawley deve-se principalmente ao excesso de unidades de calor, 0 que acelera as rea¢es de cresci-

mento e de elabora~ao de materiais fotossintetizados (14).
Salibe (13) baseado nas condi~Oes de clima prevalentes e nas exigencias climaticas dos diferentes tipos de citros, sugeriu urn

zoneamento citricola para 0 Brasil. 0 autor enfatiza as possibilidades do Norte e do Nordeste do Pais para a produ~ao de pomelos,
seja para a exporta~ao de fruta fresca ou suco. Esse zoneamento desaconselha 0 plantio no planalto central (GoUlS)e no SuI. Exce-

~ao e feita para areas mais quentes de Minas e Sao Paulo, alem do Espirito Santo e ~o de Janeiro, consi<J,eradostambem, com

possibilidades.
Ja em 1962, uma comissao composta pelos especialistas Sylvio Moreira, Paul De Back. Dalmo Giacometti e Tereza Gayao,

em visita a citricultura de Pernambuco e a Esta~oes Experimentais daquele Estado mencionava serem os "graperfruits" as melho-

res frutas citricas produzidas nesta regiao do Nordeste e com caracteristicas para exporta~ao, tais como baixa acidez, alta percen-

tagem de suco e pequena espessura da casca (2).
Em que pese 0 conhecimento das caracteristicas excelen tes alcan~adas pelo pomelo nas zonas tropicais e semi-aridas, urn

estudo paralelo nao fora ate entao desenvolvido. Em (8 , 9) mencionam que urn dos principais problemas encontrados no estudo
da inflUllncia do clima na matura~ao e na qualidade do fruto e a dificuldade ou impossibilidade' de distinguir os efeitos climaticos
dos efeitos devidos as diferen~as em solo, praticas culturais, doen~as, pragas, qualidade da ligua , porta-enxerto, idade da planta,
origem da planta, varia~ao climatica anual e tamanho da safra. Contudo, varios autores (8, 11), mencionam que Vliriosestudos tern

indicado que 0 clima e 0 principal fator a influenciar varia~Oes na matura~ao e qualidade do fruto, desde quando as plantas este-
jam submetidas a tratos rotineiros.

Considerando a potencialidade de vasta extensao territorial do Brasil para a cultura, foi efetuado urn estudo do compor-
tamento do pomelo nas condi~Oes reinantes em quatro regioes do Pais. Objetivou 0 trabalho, alem de deterrninar os efeitos clima-
ticos sobre a qualidade da fruta, tra~ar urn paralelo entre as distintas curvas de matura~ao obtidas.

No trabalho sao analisados pomelos produzidos nas regioes de Cruz das Almas (BA), Belem do Sao Francisco (PE), Limeira

(SP) e Taquari (RS), durante 0 periodo de 1979 a 1981, a exce~ao de Sao Paulo, onde foram considerados apenas os dois ultimos
anos. Para execu~o do trabalho, foram selecionadas plantas nucelares da cultivar Marsh seedless (Citrus paradisi, Macf.), enxerta-

das sobre porta-enxerto de limao 'Cravo' com 10 anos de idade. Em Taquari, as plantas sao enxertadas em laranja 'Caipira' (Citrus

sinensis (L) Osbeck) e apresentam 20 anos de idade. Em todas as localidades as plantas apresentavam-se infectadas com virus fra-

cos da tristeza e evidenciaram sintomas tipicos de "stem-pitting" (Fig. 1).

Segundo a classifica~ao climatica de Koppen, Cruz das Almas possui urn clima de tipo Am, de transi~ao entre Af e Aw,
quente e umido com esta~ao seca compensada pelos totais elevados. Esta localizada a 12040' de latitude Sui e 3906' de longitude
W Gi. A pluviosidade media anual e de 1.210 mm, e temperatura media anual24,10C, a media das maximas 29,90C e das mini-

mas 19,00C (Quadro 2). Os solos predominantes na regiao sao de tabuleiro, classificados como Latossblo Verrnelho Amarelo, for-
mados de sedimentos areno-argilosos terciarios, serie Barreiras.

Belem do Sao Francisco, localizado na zona semi-arida do Estado de Pernambuco, situa-se a 80 46' de latitude Sui e 38058'

longitude W Gr. e a uma altitude de 305 m. Os dados climaticos da Esta~ao mais proxima (Cabrobo, a 54 km) revelam precipita-
~ao media anual de 442,5 mm, temperatura media anual, media das mlixirnas 32,8 e das minimas 21,20C (Quadro 2). Segundo a

classifica~ao de Koppen, Belem do Sao Francisco possui urn clima BSh esrepico, de vegeta~o xeroma, semi-arido e quente. Em

Belem do Sao Francisco (PE) as plantas sao mantidas sob regime de irriga~ao por sulcos, visando complementar a deficiencia hidri-

ca que ocorre na regiao.
Limeira, no Estado de Sao Paulo, localiza-se a 689 m de altitude, na latitude Sui de 22034' e 47025' de longitude W Gr.

o clima da area, segundo a classifica~ao de Koppen e do tipo Cwa, apresentando temperatura media anual de 20,10C, media das

maximas 27,7 e da minimas 14,40C. A pluviosidade media e de 1.310 mm e a umidade relativa 74,9% (Quadro 2).0 solo no qual
as plantas esta:o estabelecidas e do tipo Latossolo Verrnelho Escuro Orto, (12) de topografia plana e de boa drenagem.

Taquari, principal area produtora de citros do Rio Grande do Sui esta localizada a 29048' latitude SuI e 51049' longitude
W Gr. A altitude e inferior a 100 m. A temperatura media anual e 19,40C, sendo as medias das maximas 24,80C e das minimas



14,40C. A pluviosidade alcan9a 1.537 mm, havendo uma perfeita distribui9io durante 0 ano, com 0 mes menos chuvoso apresen-

tando 101 mm (Quadro 2). A umidade relativa do ar e 77%. Os solos da regiiio pertencem, em sua grande maioria, a unidade de
mapeamento Born Retiro (Podzolico Vermelho Amarelo). Siio solos profundos e bem drenados, quimicamente acidos e pobres em

nutrientes e materia organica.
As anlilises foram feitas quinzenalmente e nas mesmas datas e realizada no mesmo dia da colheita. A coleta dos frutos fez-se

em volta da planta a uma faixa entre 1 e 2 metros de altura do solo. De cada planta eram coletados 4 frutas, perfazendo urn total
de 40 e, no laboratorio, compostas 3 sub-amostras de 10 frutos nas quais eram realizadas determina90es de peso, altura e diametro

dos frutos, espessura da casca, rendimento em suco, acidez total titullivel, solidos soluveis totais e rela9iio solidos soluveis totais-

ollcidez.

Para a anlilise estatistica foram considerados apenas os resultados das sete determina90es iniciais, cobrindo 0 periodo de
15/03 a 15/6, epoca de maior concentra9iio de safra e principal periodo de matura9iio. Os frutos produzidos nas distintas situa-
90es climaticas apresentaram condikoes aceitaveis de qualidade. 0 menor rendimento em suco foi verificado no Rio Grande do Sui
onde 0 teor medio foi de 36,5%. Na Bahia, verificou-se 0 rendimento maximo, porem niio diferindo em termos estatfsticos dos de-
mais valores encontrados nos outros dois locais (Fig. 2 , Quadro 1).

Os maiores teores de acidez foram verificados em Taquari e Limeira, cujos valores mostraram-se proximos. Os teores mai~
baixos ocorreram em Cruz das Almas, seguidos dos dados obtidos em BeJem do Siio Francisco. Comparativamente com outros re-
sultados advindos de zonas mais frias, como a area <10 Mediterraneo (5), os valores de acidez alcan~dos especialmcnte no Nordes-
te do Brasil mostraram"le bem mais baixos, 0 que reflete uma melhor palatabilidade de fru to (Fig. 3 , Quadro 1).

Os solidos soluveis totais mostraram pequena varia9io dentro de cada local durante 0 periodo estudado. Em Taquari e em
Belem do Siio Francisco, os solidos apresentaram teores medios acima de 10%, decrescendo para 9,05 e 8,28, respectivamente em
Limeira e em Cruz das Almas. Considerando que os solidos soluveis 530 urn dos constituintes dos frutos mais sensiveis as varia90es
climaticas, 0 maior teor verificado na zona lirida de Pernambuco pode decorrer de uma evapora9iio maior sofrida pelo fru to, resul-

tando numa concentra9iio dos solidos (Fig. 4, Quadro 1).
A rela9iio solidos soluveis totais-acidez evidenciou valores mais elevados nas areas mais quentes e inferiores em Taquari e Li-

meira (Fig. 5 , Quadro 1).

Nauer et alii (9) comparando frutos de 'Marsh' e 'Redblush' produzidos em quatro climas da California, concluiram que as

caracteristicas fisicas e quimicas foram comercialmente identicas, exce9iio feita apenas para a pigmenta9iio.
LLorente et alii (5) estudando os fatores determinantes da qualidade do pomelo 'Marsh' na Espanha verificaram que as zo-

nas microclimaticas com maiores diferen9as termicas diarias e temperaturas de inverno mais rigorosas induziram a produ9io de
frutos com pariimetros fisicos de qualidade inferiores. Em Beniajan, regiiio da Espanha de inverno rigoroso, as determina90es em

pomelo 'Marsh seedless' evidenciaram peso medio do fruto 299 g, espessura de casca 10 mm, suco 34,88%, solidos 11,8%, acidez

2,90% e rela9iio solidos soluveis totais-acidez 4,06; valores estes considerados de qualidade inferior em reJa9iio aos obtidos na area

de influencia do Mediterraneo, onde as medias encontradas foram, respectivamente, 331 g ; 8,3 mm ; 40,16% ; 11,0% ; 2,72% e
4,04.

No Brasil, no que tange aos dados fisicos, observou-se que os frutos produzidos nas areas mais quentes apresentaram maior
peso e tamanho (Quadro 1). Em Taquari, ao contrario do que ocorre nas outras localidades, verifica-se uma so colheita. Em Cruz
das Almas e Belem do Siio Francisco, pode ocorrer colheita durante a maior parte do ano, dependendo do regime de chuvas ou de
irriga9io. Este e urn fator a ser considerado visto a varia9iio da qualidade do fruto amadurecido nas diversas epocas do ano.

Segundo vlirios autores (6, 10), a temperatura e urn dos principais fatores determinantes da qualidade do fruto. A maior
acidez total e a menor rela9io solidos soluveis totais-acidez na area mais fria reflete urn atraso no processo de amadurecimento 0

que pode permitir armazenar os frutos na pJanta por urn periodo mais amplo, com menor risco de perda por queda de frutos, ou
granula9iio e senescencia aceleradas.



significativas para os parametros rendimento em suco, acidez total titullivel, solidos soluveis totais, rela~o sOlidos soluveis totais-

acidez e peso do fru to.
2. 0 clima mais frio determinou menor rendimento em suco.
3. Os dados obtidos evidenciaram uma rela~ao inversa entre temperatura e teor de acidez total tituilivel.
4. Os pomelos 'Marsh seedless' produzidos nas regioes mais quentes mostraram menores teores de acidez total titulavel e valo-

res para rela~ao solidos soluveis totais-acidez mais elevados.
5. Em Cruz das Almas, verificou-se teor de solidos soluveis totais abaixo das demais localidades.
6. Na regiao mais quente foram observados maiores peso e tamanho dos frutos .
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Fig. 2 - RegressOes lineares do rendimento em suco (%)
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Fig. 4 - RegressOes lineares dos solidos soluveis totais (%)

do pome10 'Marsh seedless' nas quatro localidades.
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Fig. 3 - RegressOes lineares da acidez total titullivel (% de acido
c(trico do pomelo 'Marsh seedless' nas quatro localida-

des.
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Fig. S - RegressOes lineares para os valores da re1a~ao solidos
soluveis totais-acidez do pomelo 'Marsh seedless' nas
quatro localidades.
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Quadro 1

Resultados das anlilises f{sieas e qu{mieas do pomelo 'Marsh seedless' realizadas em
Belem do Sao Francisco (PE), Cruz das Almas (BA), Limeira (SP) e Taquari (RS).

.. Peso dos fru tos (g) Altura do fruto(cm) Diametra do fruto (em) Espessura easea (mm)
Datas

PE BA SP RS PE BA SP RS PE BA SP RS PE BA SP RS

15.03 321,4 229,6 217,0 211,7 8,2 7,3 7,7 6,5 8,8 7,9 8,1 8,1 6,8 6,0 - 7,1
01.04 278,2 248,0 208,0 224,1 7,5 7,5 7,3 7,0 8,2 8,3 8,1 8,3 7,0 6,2 - 6,7
15.04 309,8 258,6 227,9 223,4 8,1 7,6 7,6 6,7 8,1 8,4 8,2 8,1 5,7 5,9 - 6,3
01.05 314,7 275,8 221,7 238,5 7,7 7,7 7,5 7,5 8,5 8,6 8,1 7,8 6,4 6,2 - 6,1
15.05 349,9 254,8 177,7 250,0 7,9 7,5 7,3 7,7 8,9 8,4 7,9 7,8 5,8 6,0 - 6,5
01..06 352,1 290,5 226,9 258,3 8,2 8,0 7,5 7,6 8,9 8,7 8,1 8,4 5,8 6,9 - 6,4
15.06 357,9 265,6 221,9 271,9 8,3 7,6 7,4 7,9 9,1 8,3 8,1 8,2 5,6 5,9 - 6,5
01.07 269,9 7,6 8,6 - 6,4
15.07 237,8 7,3 8,3 - 6,8
01.08 273,2 7,3 8,6 - 6,9
15.08 265,4 7,4 8,6 - 6,9

R.1inear * ns ns * ns ns ns ns. ns ns ns * * ns - ns

F 32,39** 5,67** 7,16** 1,62 ns

C.Y.(%) 9 4 3

(ContinuarQO):

Datas
Rendim. em sueo (%) Acidez (%) S.S.T. (%) Rela~ao S.S.T./Aeidez

PE BA SP RS PE BA SP RS PE BA SP RS PE BA SP RS

15.03 39,3 40,2 39,4 30,S 1,75 1,66 2,07 2,80 10,51 8,70 8,69 9,38 5,99 5,18 4,19 3,34
01.04 37,8 45,5 40,5 38,1 1,81 1,41 2,07 2,16 10,32 7,99 9,51 10,75 5,71 5,66 4,60 4,99
15.04 42,4 48,S 41,5 35,7 1,70 1,29 2,05 2,11 10,26 7,88 9,03 10,68 6,03 6,11 4,40 5,05
01.05 44,7 46,6 43,8 39,2 1,58 1,27 2,05 2,06 9,67 8,14 9,26 10,26 6,14 6,42 4,52 4,98
15,05 46,2 48,0 44,5 37,3 1,64 1,23 2,00 1,99 9,83 8,43 8,61 . 10,52 5,99 6,86 4,31 5,29
01.06 45,2 50,1 45,4 39,0 1,49 1,16 1,96 1,97 10,05 9,41 9,11 10,82 6,76 7,24 4,66 5,50
15.06 46,3 49,9 44,3 36,0 1,37 1,21 2,05 1,88 9,84 8,40 9,14 10,72 7,18 6,91 4,47 5,69
01.07 39,5 36,1 1,16 1,86 7,68 10,61 6,59 5,70
15.07 41,7 1,86 10,52 5,66
01.08 38,4 1,69 10,29 6,08
15.08 41,8 1,64 10,06 6,13

RJinear * ns * * * * * ns * ns ns ns * * ns *

F 14,03** 27,14** 51,11 ** 17,33**

C.Y. (%) 7 11 4 11

* p E;;; 0,05 ; ** p E;;; 0,01 ; ns • nao signifieativo.



Quadro 2

Dados climaticos das quatro localidades, nas quais foi estudado
o pomelo 'Marsh seedless' no Brasil.

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jut Ago. Set Out Nov. Dez. Ano

Belem do S. Francisco-Cabrob6(PE)

(1928 - 42)
Temp. Media Max. °c 34,5 33,6 32,9 32,8 31,5 30,4 30,1 31,1 33,2 34,6 34,9 34,6 32,8
Temp. Media Min. °c 22,7 22,5 22,1 21,8 20,9 19,7 18,8 19,1 20,3 21,7 22,5 22,8 21,2
Media °c
Precipita~ao mm 49,4 81,9 110,0 47,1 26,3 15,7 6,7 5,2 3,2 15,4 34,5 47,1 442,5

Cruz das Almas(BA) - (1949 - 77)
Temp. Media Max. °c 32,6 31,8 32,6 30,5 28,8 27,3 26,5 27,0 28,8 29,8 31,2 31,8 29,9
Temp. Media Min. °c 20,3 20,6 20,6 20,4 19,0 17,9 16,7 16,8 17,4 18,8 19,8 20,1 19,0
Media °c 25,8 25,8 25,6 24,8 23,8 22,4 21,9 21,7 22,7 24,1 24,8 25,4 24,1
Precipita~ao mm 74,7 88,5 109,1 131,0 149,4 120,2 128,0 80,3 76,7 81,4 99,6 71,1 1210,0

Limeira (SP) - (1962·71)

Temp. Media Max. °c 29,3 29,2 29,4 28,1 25,6 24,6 24,7 21,3 28,7 27,8 28,7 28,7 27,2
Temp. Media Min. 0c 17,9 18,2 17,5 14,8 12,4 11,5 10,9 12,1 13,9 14,9 15,8 17,2 14,2
Media °c 22,6 22,6 22,3 20,5 18,1 17,2 16,9 18,8 20,5 20,6 21,5 22,1 20,3
Precipita~ao mm 239,1 193,5 155,1 32,9 44,6 30,4 22,3 26,1 59,8 165,2 121,6 219,7 1310,3

Taquari(RS) - (1964 - 77)

Temp. Media Max. °c 30,5 30,1 27,9 25,1 22,4 19,6 19,8 19,7 22,2 24,4 26,9 29,4 24,8
Temp. Media Min. °c 19,4 19,6 18,2 14,7 12,3 10,2 10,1 10,3 12,4 13,9 15,7 17,8 14,5
MediaoC 24,8 24,6 22,9 20,0 16,7 14,3 13,9 15,2 16,6 18,6 21,2 23,5 19,4
Precipita~ao mm 127,0 108,0 108,0 128,0 151,0 147,0 141,0 153,0 160,0 108,0 101,0 105,0 1537,0


