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Resenha Agroclimática do Estado do Tocantins 
 

Tabela 1. Variáveis agroclimáticas das principais regiões do Estado do Tocantins 
para o período de 11/11/2015 a 17/11/2015. 

 
Cidade Tmédia Tmax.  Tmin Pa Nd ETP Def. Imin Imax ISH 

Araguaína 28 35 21 6 1 6 68 43 68 C 

Araguatins 29 37 23 3,6 1 6 96 71 96 C 

Dianópolis 26 35 21 27,2 3 6 74 49 74 C 

Gurupi 28 39 23 53,8 3 5 51 26 51 C 

Formoso do 
Araguaia 

29 38 23 1,2 2 5 59 34 59 C 

Palmas 30 35 24 21,6 2 - - - - C 

Paranã 28 38 19 27,6 3 5 71 46 71 C 

Pedro Afonso 28 37 22 13,6 2 5 81 56 81 C 

Marianópolis 28 37 22 35,2 1 5 63 38 63 C 

C. Lindos 27 36 20 4 1 4 96 71 96 C 

Mateiros 25 36 20 5 3 6 92 67 92 C 

Peixe 28 39 21 6,4 3 5 94 69 94 C 

Legenda: Tmédia=Temperatura média no período (0C), Tmax=Temperatura máxima no período(0C), Tmin = Temperatura mínima no 
período(0C), Pa = Precipitação ocorrida no período (mm), Nd = Número de dias de precipitação, ETP = Evapotranspiração(mm/dia), 
DEF = Déficit de água no solo(mm), Imin = Irrigação necessária para levar o solo a uma condiçÃo média de água disponível (mm), Imax 
= Irrigação necessária para levar o solo a capacidade máxima de água disponível (mm), ISH = Índice de Satisfação Hídrica: Bom (B),  
Médio (M), Razoável (R) e Crítico (C). 

 
A resenha agroclimática do Estado do Tocantins é elaborada pela área de 
Agrometeorologia da SEAGRO e a Fundação Universidade do Tocantins. 
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Situação atual e perspectivas de mudanças 
 
 

Nestes últimos dias foram registradas ocorrências de pancadas de chuvas 

isoladas em algumas regiões do Estado. Os intervalos entre eventos de chuvas 

continuarão grandes em todas as regiões do Estado do Tocantins nesta última 

semana. O que tem permitido predomínio do sol em boa parte do dia, bem como, 

o registro de altas temperaturas. 

  

 As temperaturas do ar continuam apresentando valores acima da normal 

climatológica em torno de 4ºC diários, o que tem contribuído para a alta taxa de 

evapotranspiração para o período. Foram registrados 39ºC nos municípios de 

Gurupi e Peixe. A umidade relativa do ar mínima chegou aos 18% nos de Mateiros 

e 25% em Dianópolis. 

  

Para os próximos dias, a alternância de sol e poucas nuvens principalmente 

nas partes central e norte do Estado, calor, as altas temperaturas e pancadas de 

chuvas isoladas nas demais regiões. O tempo não muda muito, dias com a 

presença do sol entre nuvens serão recorrentes, com possibilidades de pancadas 

de chuvas, pelo período da tarde, ainda de forma isolada. As temperaturas 

continuam em elevação. 
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