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Como está o clima
na sua fazenda?
Texto Marina Salles e Thuany Coelho
Edição Vinicius Arruda * Ilustração Filipe Borin

As condições atmosféricas têm influência direta nos traba-
lhos no campo. Saber quando vai chover ou gear, por exem-
plo, ajuda na tomada de decisões que minimizam baixas na
produtividade da safra. Em julho de 2013, uma geada no Pa-

raná provocou perdas em diversas culturas. Para o café, a queda na pro-
dução do Estado pode ter chegado a 62%, segundo o Departamento de
Economia Rural (Deral).

A meteorologista do Simepar Angela Beatriz Costa afirma que alertas
preventivos podem reduzir danos. Para mudas de café de até seis meses,
por exemplo, a recomendação é enterrá-las completamente. Já para as
plantas de seis meses a dois anos, o correto é cobrir o tronco com terra.

Quanto mais o produtor tiver consciência da importância do monito-
ramento climático no manejo das lavouras, mais lucrativa será a colheita.

PREVISÃO CLIMÁTICA
Simulação da atmosfera feita por
computador, com abrangência de até
três meses, que tem precisão menor
que a previsão do tempo

Para que serve na prática?

Uso de fertilizantes e defensivos
Com informações da previsão do tempo, o
agricultor pode programar a aplicação desses
produtos, para não ser surpreendido por uma
chuva que “lave” a plantação

Irrigação
De acordo com
o volume e a
distribuição de
chuvas registrados
no período, é
possível definir se
há necessidade de
irrigação

Colheita
Sabendo se
vai chover ou
não, o produtor
pode planejar
a colheita para
que máquinas
eventualmente
não atolem nas
lavouras Seguro agrícola

O produtor pode se utilizar de dados
meteorológicos para obter laudos que provem
suas perdas devido a adversidades climáticas

Monitoramento de pragas
Algumas pragas podem ser monitoradas pela umidade e
temperatura. Com isso, é possível saber qual a época mais propícia
para o seu aparecimento e para a aplicação de agrotóxicos

PREVISÃO DO TEMPO
Simulação matemática de no máximo sete
dias feita por meio de imagens de satélite,
cartas de superfície e dados observados
ao longo do tempo

Serviços de
monitoramento
climático
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SATÉLITE

PLUVIÔMETRO
ESTAÇÃO

AGROMETEOROLÓGICA
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RADAR

RADAR
Instrumento que
prevê a chegada
da chuva em uma
faixa de tempo que
varia de poucos
minutos a algumas
horas, de acordo
com a velocidade de
deslocamento das
nuvens

PLUVIÔMETRO
Cilindro graduado que pode ser
instalado em vários pontos da
propriedade rural para medir
volumes de chuva ou granizo

ESTAÇÃO
AGROMETEOROLÓGICA
Aparelho que mede, por meio
de sensores, dados como
temperatura, umidade relativa,
radiação e ventos, entre outros.
Ajuda o produtor a verificar a
situação no momento

Dados
agrometeorológicos
importantes

O Ipmet, Instituto de Pesquisas Meteorológicas da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita
Filho (Unesp), oferece curso gratuito de dois dias em Bauru (SP) para ajudar na interpretação das
imagens dos radares. No primeiro dia, são ensinadas noções básicas de meteorologia e, no segundo,
o foco é nas informações produzidas pelos radares. Os cursos acontecem sempre do fim de abril à
primeira semana de setembro. Mais informações em ipmet.unesp.br

COMO FUNCIONA O SERVIÇO
O radar emite ondas eletromagnéticas que viajam pela
atmosfera até encontrarem um alvo, no caso, as gotas
de chuva. Então, essas ondas voltam ao dispositivo, são
processadas e transformadas em imagem. Esse serviço
pode ser obtido junto a institutos mediante pagamento
de mensalidade. O raio de alcance de um radar é de
cerca de 240 quilômetros (na análise quantitativa) a
450 quilômetros (na qualitativa), por isso é necessário
procurar um serviço que atenda a sua região.

Informações prévias que
devem ser de conhecimento
do agricultor

RADIAÇÃO SOLAR

VENTO (direção e velocidade)

TEMPERATURA
DO AR E DO SOLO

PRECIPITAÇÃO

UMIDADE RELATIVA
DO AR E DO SOLO

EVAPOTRANSPIRAÇÃO
(perda de água do solo por evaporação)

LATITUDE E LONGITUDE
DA PROPRIEDADE

TIPO DE SOLO

CULTURA A SER PLANTADA

CICLO DA COLHEITA
(época do ano que precisará de análise)

Fizemos uma lista com
institutos climáticos
disponíveis em cada
Estado brasileiro. Com a
relação, o produtor poderá
entrar em contato com os
centros meteorológicos
mais próximos para obter o
contato de empresas que
realizam a análise dos dados
em sua região

Os produtores também podem
contar com a consultoria de um
agrônomo ou buscar auxílio em
cooperativas regionais

*As empresas de assistência técnica e
extensão rural dos Estados podem auxiliar

Fontes: Cepagri, Embrapa Clima Temperado, Inmet, Ipmet, Simepar, Somar Meteorologia e Squitter
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