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No mês de maio, os estados de São Paulo e Goi-
ás apresentaram valores médios de precipitação 
inferiores as médias históricas esperadas para o 
mês. No entanto, em São Paulo, apesar de abai-
xo da média, o volume de chuvas ainda foi muito 
próximo ao esperado, o que manteve o balanço 
climatológico em toda a região em seu estado de 
equilíbrio (excedentes e défi cit de até 10 milíme-
tros). Já em Goiás, apesar de grande parte das 
áreas em estudo ainda permanecerem estado de 
equilíbrio, na porção noroeste da região há défi -
cit hídrico de até 20 milímetros. Desta forma, o 

PANORAMA DA SAFRA 
DOS ESTADOS DE SÃO PAULO E GOIÁS
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comportamento do vigor vegetati vo para os es-
tados apresentou diferenças entre si, levando-se 
em consideração o comportamento das chuvas e 
do NDVI nos meses anteriores. O estado de Goiás 
permanece com o vigor vegetati vo majoritaria-
mente estável, sendo que o estado de São Pau-
lo apresenta valores um pouco abaixo da média 
histórica em sua totalidade territorial, indicando 
uma situação críti ca de vigor do culti vo. Para os 
próximos meses espera-se um aumento gradual 
do défi cit hídrico em ambos os estados devido a 
conti nuidade do período de esti agem.



BOLETIM DE MONITORAMENTO LNBR/CNPEM | 2020 | #52 2

 SITE: https://lnbr.cnpem.br/  |  FACEBOOK  |  INSTAGRAM  |  LINKEDIN

MAPA DO BALANÇO HÍDRICO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO

Em maio, a precipitação média do estado de 
São Paulo foi igual a 32 milímetros, valor mui-
to próximo da média histórica do mês, apenas 
10% abaixo. As chuvas concentraram-se prin-
cipalmente nos últi mos 10 dias do mês, o que 
deu uma leve recuperada no balanço climato-
lógico do estado comparado com o mês ante-
rior. Porém, apesar de o balanço conti nuar em 
seu estado de equilíbrio (excedentes e défi cit 
de até 10 milímetros), há um aumento gradati -
vo das áreas com défi cit, conforme o esperado, 
devido ao início do período de esti agem. 
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SEMÁFORO DE DESEMPENHO DA SAFRA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
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No mês de maio, os valores de NDVI, as-
sim como no mês anterior, apresentaram 
valores inferiores à média histórica em 
todas as mesorregiões. O vigor vegetati -
vo do culti vo está em situação críti ca em 
todo o estado, apresentando valores de 
NDVI abaixo da média, os quais são re-
presentados pela coloração vermelha no 
mapa, devido principalmente ao início do 
período de esti agem e às chuvas abaixo 
da média histórica. As cores verde, ama-
relo e vermelho representam as cores do 
semáforo relati vas ao nível de NDVI de 
cada região nos meses analisados.
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No mês de maio, o volume médio de chuvas no estado de Goiás 
foi de aproximadamente 20 milímetros, valor inferior (42%) a 
média histórica do mês. Com isso, o balanço climatológico nas 
regiões de estudo de Goiás foi negati vo em sua totalidade, 
porém, majoritariamente com valores ainda próximos ao 
estado de equilíbrio (défi cit de até 10 milímetros). Na porção 
noroeste da região, o défi cit hídrico chega a ati ngir 20 
milímetros, representada pela área amarela do mapa. 

MAPA DO BALANÇO HÍDRICO 
DO ESTADO DE GOIÁS

MAIO



BOLETIM DE MONITORAMENTO LNBR/CNPEM | 2020 | #52 6

 SITE: https://lnbr.cnpem.br/  |  FACEBOOK  |  INSTAGRAM  |  LINKEDIN

SEMÁFORO DE DESEMPENHO DA SAFRA
DO ESTADO DE GOIÁS

No estado de Goiás, Anápolis, Ceres, 
Anicuns, Goiânia e Vale do Rio dos Bois, 
Sudeste de Goiás, Meia Ponte e Catalão 
apresentaram valores de precipitação su-
periores às médias históricas, sendo que 
somente Quirinópolis apresentou volu-
me de chuva abaixo da média. O estado 
de Goiás entra no período de esti agem 
com uma recuperação do vigor vegetati -
vo do culti vo, indicando maior estabilida-
de para o momento. As cores verde, ama-
relo e vermelho representam as cores do 
semáforo relati vas ao nível de NDVI de 
cada região nos meses analisados.
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SOBRE O LNBR
O Laboratório Nacional de Biorrenováveis (LNBR) integra o 
Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), 
organização social qualifi cada pelo Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações (MCTI). O LNBR emprega a biomassa e a 
biodiversidade brasileiras para resolver desafi os relevantes para 
o País por meio de soluções biotecnológicas que promovam o 
desenvolvimento sustentável de biocombustí veis avançados, 
bioquímicos e biomateriais. O Laboratório possui diversas 
Instalações Abertas a Usuários, incluindo a Planta Piloto para 
Desenvolvimento de Processos, estrutura singular no país para 
escalonamento de tecnologias.
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SOBRE O CNPEM
O Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM)
é uma organização social supervisionada pelo Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia e Inovações (MCTI). Localizado em Campinas-SP, 
gerencia quatro Laboratórios Nacionais – referências mundiais 
e abertos às comunidades cientí fi ca e empresarial. O Laborató-
rio Nacional de Luz Síncrotron (LNLS) opera a única fonte de luz 
síncrotron da América Lati na e está, nesse momento, fi nalizando 
a montagem do Sirius, o novo acelerador de elétrons brasileiro; 
o Laboratório Nacional de Biociências (LNBio) atua na área de 
biotecnologia com foco na descoberta e desenvolvimento de no-
vos fármacos; o Laboratório Nacional de Biorrenováveis (LNBR)
pesquisa soluções biotecnológicas para o desenvolvimento sus-
tentável de biocombustí veis avançados, bioquímicos e biomate-
riais, empregando a biomassa e a biodiversidade brasileira; e o 
Laboratório Nacional de Nanotecnologia (LNNano) realiza pes-
quisas cientí fi cas e desenvolvimentos tecnológicos em busca de 
soluções baseadas em nanotecnologia.

Os quatro Laboratórios têm, ainda, projetos próprios de pesquisa 
e parti cipam da agenda transversal de investi gação coordenada 
pelo CNPEM, que arti cula instalações e competências cientí fi cas 
em torno de temas estratégicos. 


