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Matérias para a UC Climatologia e Agrometeorologia 
Em alguns pontos o livro vai mais longe do que aquilo que é dado nas aulas. 

Alguns temas pura e simplesmente não são abordados nas aulas (ver abaixo, pontos 

dados nas aulas). 

No sítio do livro, existem perguntas e problemas que se enquadram no tipo de 

perguntas e exercícios que fazemos nos testes e exames. Este material está distribuído 

por capítulos em "Informação complementar e bibliografia por capítulo", estando 

agrupado em pastas com a designação "Perguntas e Exercícios". No enlace "Exemplos 

de Testes e Exame para alunos de Climatologia e Agrometeorologia", existe um ficheiro 

zipado "Testes_Exemplo e Exame_Exemplo", onde apresento dois testes e um exame 

que estão completamente resolvidos. 

Os alunos mais avançados (mestrado ou doutoramento) devem ver os tratamentos 

feitos no enlace "Informação temas avançados por capítulo". Por exemplo, no referente 

ao Cap. 13, veja-se a interceção e absorção da matéria seca e assimilação do carbono. 

Nos problemas dos testes e exames, quando for necessário utilizar uma fórmula 

complexa ou uma constante ela será dada. No entanto, certas fórmulas que foram dadas 

nas aulas podem constar no enunciado de perguntas, sendo perguntado o que 

representam os símbolos que as compõem. 

 

A. Roteiro para o Estudo para a UC Climatologia e Agrometeorologia 

Neste roteiro apresentam-se os itens que são necessários para cobrir toda a matéria da 

UC, tal como ela é dada no presente.  

Atender a que há partes do livro que podem ser ignoradas e outras que não interessam 

ao aluno médio. Para saber quais, ver índice classificado do livro, a seguir a este 

roteiro, e assim, obter instruções mais precisas sobre o que estudar em cada capítulo! 
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Capítulos do 
livro 

•Cap. 1, 3, 4,5,6 

•Atender que há partes que podem ser ignoradas e outras que não interessam ao aluno 
médio. Ver índice classificado do livro, a seguir para instruções mais precisas. 

•Exemplo 4.1 – Aqui faz-se uma correção ao ponto de orvalho com as variações de 
pressão que acompanham as variações de altitude. Esta é a abordagem correta, mas nas 
aulas dá-se a abordagem simplificada que consta do Apêndice C. Assim, leia-se este 
exemplo em paralelo com a versão simplificada. Para efeitos de testes/exames retenha-
se a versão simplificada. 

PowerPoints 

(sítio do 
livro) 

•Ler Humidade_TermpNuvensPrecip.pdf e PressãoVentosMassas&Frentes.pdf que se 
encontra nas apresentações zipadas em PowerPoint (enlace "Meteorologia e 
Climatologia", ApresentPWPMeteorologiaClimatologia.zip) 

•Estas apresentações são suficientes para compreender o essencial sobre humidade, 
estabilidade, nuvens, centros de pressão, ventos, massas de ar e frentes e outros aspetos 
de Meteorologia Geral 

Capítulos do 
livro 

•Cap. 2, 7, 10 e 11 

•Atender que há partes que podem ser ignoradas e outras que não interessam ao aluno 
médio. Ver índice classificado do livro, a seguir para instruções mais precisas 

•Convém notar, que o balanço hídrico que é dado nas aulas é mais simples do que o que é 
apresentado no Cap. 10. Mas o documento referente ao Cap. 10 existente (Método de BH 
de Thornthwaite_Simplificado.pdf ) dá toda a informação necessária. 

•Em geral, a matéria para o 1º teste acaba aqui!  

Capítulos do 
livro 

•Cap. 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

•Atender que há partes que podem ser ignoradas e outras que não interessam ao aluno 
médio. Ver índice classificado do livro, a seguir para instruções mais precisas 

•Exemplo 8.1 – Neste exemplo consideram-se as correções terminais (l'). Nas aulas, 
estas são desprezadas. Assim, para seguir a abordagem simplificada dada nas aulas 
basta fazer 𝑙′ = 0 no cálculo da resistência. O resto é tudo igual. 

•Exemplo 8.4 – Neste exemplo consideram-se as duas páginas da folha e o enunciado 
reflete esta abordagem. Nosproblemas que são feitos nas aulas fazem-se os cálculos 
apenas para uma superfície da folha. Neste caso, a resistência estomática dada soma-se 
à resistência da camada limite para termos a resistência total à transferência de vapor de 
água. Em problemas de transferência de calor sensível, nas aulas, também se faz muitas 
vezes a simplificação de considerar apenas uma página e as resistências de calor 
sensível de apenas uma página. 

Capítulo do 
livro 

•Cap. 19 

•Este capítulo tem muitos pormenores que podem ser desprezados. O tema das alterações 
climáticas é muito extenso e muitos dos conhecimentos são hoje conhecidos por todos. O 
aluno médio deve concentrar-se no que é o efeito de estufa, quais os gases envolvidos, e 
quais as consequências dos aumentos previstos ao nível da temperatura, CO2, intensidade 
das precipitações, períodos de seca, etc. 
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B. Índice do livro classificado para identificar a importância dos temas 

para os alunos da UC Climatologia e Agrometeorologia 

 

As matérias estão classificadas da seguinte forma: 

Vermelho – Ler tudo 

Vermelho itálico – Matérias em geral obrigatórias, mas com algumas partes, que 

são indicadas, que podem ser totalmente excluídas ou lidas para incrementar 

conhecimentos importantes para o futuro. 

Azul – Matérias de referência, que só devem ser lidas quando necessário 

Verde – Matérias que podem ser totalmente excluídas ou lidas para incrementar 

conhecimentos importantes para o futuro.  

Negro – Notas e esclarecimentos. 

A ordem em que os temas devem ser lidos pelos alunos está no roteiro que 

acabamos de apresentar. 

...................................................................................................................... 

1. Introdução 

1.1. Definições e conceitos 

1.2. A atmosfera terrestre 

1.3. Âmbito e objetivos da Agrometeorologia 

1.3.1. Âmbito 

1.3.2. Objetivos da Agrometeorologia 

1.4. Fontes de dados meteorológicos 

1.5. Pressupostos para a compreensão do livro 

1.6. Opções, nomenclatura, unidades, símbolos, abreviaturas e acrónimos 

2. Radiação solar e terrestre 

2.1. Introdução 

2.2. Conceitos básicos da radiação 

2.3. Leis fundamentais da radiação 

2.4. Fatores orbitais, posição do Sol e medição do tempo 

2.4.1. A medição do tempo 

2.4.2. Ângulos solares, nascimento e ocaso do Sol, e duração do dia 

2.5. Radiação solar recebida na Terra (atmosfera exterior) 

2.6. Propagação da radiação na atmosfera terrestre 

2.7. Balanço da radiação na superfície do globo terrestre e suas componentes 

2.7.1. Radiação solar global 

2.7.2. Estimativa de S↓ e sua partição (passo diário) 

2.7.3. Estimativa do curso diurno de S↓ 

2.7.4. Radiação solar refletida 

2.7.5. Radiação da atmosfera 

2.7.6. Radiação da superfície 

2.7.7. Balanço dos grandes comprimentos de onda 

2.8. Balanço da radiação da Terra 

2.9. Medição da radiação e da insolação 
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2.9.1. Medição da radiação solar e do fluxo fotónico na PAR 

2.9.2. Medição da radiação da atmosfera e da superfície terrestre, radiação total 

e radiação líquida 

2.9.3. Exemplos de instalações radiométricas 

2.9.4. Medição da insolação  

2.10. Problemas propostos 

2.11. Referências 

3. A temperatura do ar e do solo 

3.1. Introdução 

3.2. Perfis da temperatura na atmosfera e no solo 

3.3. Curso diurno e anual da temperatura na atmosfera e no solo 

3.4. Influência da temperatura no desenvolvimento fenológico e no 

crescimento 

3.5. Danos provocados por temperaturas baixas e altas 

3.6. Medição da temperatura 

3.6.1. Medição nas estações convencionais 

3.6.2. Medição com termopares e resistores 

3.7. Referências 

4. Humidade do ar e estabilidade atmosférica e orvalho 

4.1. Grandezas que medem a humidade do ar e grandezas relacionadas 69 

4.2. Curso temporal da humidade do ar 

4.3. Ocorrência de orvalho e sua duração  

4.4. Medição da humidade e do orvalho 

4.5. Geração de variáveis de humidade 

4.6. Processos adiabáticos e estabilidade na atmosfera 

4.6.1. Expansão e compressão adiabática do ar. Taxas de arrefecimento com a 

altitude. 

4.6.2. Estabilidade atmosférica 

4.7. Problemas propostos 

4.8. Referências 

5. Vento 

5.1. Variação espacial e temporal do vento 

5.2. Medição do vento 

5.3. Referências 

6. Precipitação 

6.1. Formação de nuvens e precipitação 

6.2. Tipos de precipitação 

6.3. Variabilidade espacial e temporal 

6.4. Medição da precipitação 

6.5. Referências 

7. Evaporação 

7.1. Medição da evaporação e da evapotranspiração  

7.1.1. Medição da evaporação  

7.1.2. Medição da evapotranspiração  
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7.2. Referências  

8. Fluxos não-radiantes e balanço energético. Cálculo das transferências de 

calor e de massa  

8.1. Processos de transporte de calor e massa  

8.2. Transporte molecular e unidimensional de energia e massa  

8.3. Transporte através de camadas limite desenvolvidas sobre superfícies 

isoladas  

8.3.1. Camada limite  

8.3.2. Números adimensionais  

8.3.3. Critério para a determinação do tipo de convecção: forçada ou livre  

8.3.4. Cálculo das resistências no ar  

8.3.5. Resistores em série e em paralelo  

8.4. Transferências de calor e de massa em superfícies extensas e uniformes  

8.4.1. Perfil logarítmico do vento  

8.4.2. Transporte turbulento  

8.5. Relações entre resistências  

8.6. Casos de estudo  

8.6.1. Difusão através de tegumentos  

8.6.2. Superfícies isoladas.  

8.6.3. Superfícies extensas.  

8.7. Problemas propostos  

8.8. Referências  

9. Calculo da Evapotranspiração de referência e da Evapotranspiração 

cultural a partir de dados meteorológicos  

9.1. Evapotranspiração de referência  

9.1.1. Definição de evapotranspiração de referência (ETo)  

9.1.2. Fórmula de Penman-Monteith para passo diário  

9.1.3. Fórmula de Hargreaves para passo diário  

9.2. Evapotranspiração Cultural  

9.3. Referências  

10. Balanço hídrico  

10.1. Equação do balanço hídrico e simplificações  

10.2. Capacidade de água disponível  

10.3. Balanço hídrico climatológico (ver balanço hídrico simplificado no sítio 

do livro, como mínimo)  

10.3.1. Cálculo do armazenamento de água no solo  

10.3.2. Balanço hídrico climatológico normal  

10.3.3. Balanço hídrico climatológico sequencial  

10.4. Referências  

11. Índices e classificações climáticas  

11.1. Índices climáticos, de produção e temáticos  

11.1.1. Exemplos de índices climáticos (só índice ombrotérmico de Gaussen)  

11.1.2. Exemplos de índices de produção  

11.2. Classificações climáticas  
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11.2.1. Classificação climática de Köppen (só grupos principais) 

11.2.2. Classificação Climática de Thornthwaite  

11.3. Clima de Portugal  

11.3.1. Situação sinóptica de Portugal Continental  

11.3.2. Classificação do clima de Portugal  

11.3.3. Distribuição espacial dos principais elementos climáticos  

11.4. Referências  

12. Desenvolvimento fenológico. Processos e sua previsão.  

12.1. Tempo térmico e sua normalização  

12.1.1. Funções f(T) lineares  

12.1.2. Funções f(T) curvilíneas  

12.1.3. Parâmetros do tempo térmico para algumas culturas  

12.2. Vernalização e necessidades de frio  

12.2.1. Unidades de frio  

12.3. Resposta fotoperiódica (só aspectos principais)  

12.3.1. Tipos de resposta  

12.3.2. Modelos de simulação da resposta fotoperiódica  

12.4. Influência de outras variáveis ambientais no desenvolvimento  

12.5. Referências  

13. Crescimento e produção vegetal  

13.1. Introdução  

13.2. Captura da radiação pelo coberto vegetal  

13.2.1. Transmissão da radiação solar e PAR  

13.2.2. Interceção e absorção da radiação  

13.3. Estimativa da produção de biomassa  

13.3.1. O modelo épsilon ()  

13.3.2. A temperatura e o crescimento 

13.3.3. A concentração de CO2 atmosférico e o crescimento  

13.4. Crescimento limitado pela água (só aspectos principais)  

13.5. Partição dos assimilados pelas partes da planta  

13.6. Referências  

14. Geadas e danos por resfriamento  

14.1. Introdução  

14.2. Conceitos, classificação e condições de ocorrência  

14.2.1. Definições  

14.2.2. Classificação das geadas. Caracterização dos diferentes tipos de geada.  

14.2.3. Situações sinópticas que provocam a ocorrência de geadas em Portugal 

14.2.4. Caracterização do processo de arrefecimento noturno 

14.2.5. Diferenças entre os processos de arrefecimento que causam geadas 

brancas e negras 

14.2.6. Relação entre a topografia e a frequência e severidade das geadas  

14.3. Danos causados pelas geadas nos tecidos e órgãos vegetais  

14.3.1. Congelação extracelular  

14.3.2. Congelação intracelular  
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14.4. Variações da resistência das plantas à geada. Temperaturas críticas. 

14.4.1. Plantas anuais e bienais  

14.4.2. Fruteiras de folha caduca e vinha  

14.4.3. Citrinos e oliveira  

14.5. Métodos de luta contra as geadas  

14.5.1. Seleção e melhoramento  

14.5.2. Seleção do local de cultura  

14.5.3. Utilização da espécie ou variedade adequada ao local selecionado e 

escolha apropriada da época de desenvolvimento  

14.5.4. Modificação da paisagem com o fim de atuar sobre o microclima.  

14.5.5. Sistemas de condução e podas a dois tempos.  

14.5.6. Atuações sobre o solo, supressão de infestantes e "mulches"  

14.5.7. Utilização de coberturas  

14.5.8. Utilização de nevoeiros artificiais (e fumos).  

14.5.9. Aquecimento direto do ar  

14.5.10. Mistura do ar com ventiladores  

14.5.11. Rega por aspersão por cima das copas  

14.5.12. Rega por aspersão sobre as coberturas  

14.5.13. Rega por aspersão sob as copas  

14.5.14. Novos métodos: considerações gerais  

14.6. Referências  

15. Proteção contra o Escaldão  

15.1. Medidas de proteção  

15.2. Referências  

16. Proteção das plantas contra o vento  

16.1. Efeitos do vento  

16.2. Critérios para a instalação de quebra-ventos  

16.2.1. Orientação  

16.2.2. Altura  

16.2.3. Porosidade (permeabilidade)  

16.2.4. Comprimento  

16.2.5. Distância  

16.3. Vantagens e inconvenientes dos quebra-ventos (naturais)  

16.4. Referências  

17. Proteção contra o granizo e saraiva  

17.1. Métodos de proteção utilizados  

17.2. Referências  

18. Exigências climáticas das culturas e zonagem agroclimática  

18.1. Introdução  

18.2. Sistema para a zonagem de culturas: CSS_Zoner  

18.3. Exigências das culturas de regiões temperadas  

18.3.1. Culturas temporárias de inverno  

18.3.2. Culturas temporárias de primavera  

18.3.3. Culturas permanentes  
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18.4. Exigências de culturas de regiões tropicais  

18.5. Referências  

19. Alterações climáticas: Conceitos, provas da sua existência, causas, 

impactos, adaptação e mitigação  

19.1. Introdução  

19.2. Evidência de alterações climáticas  

19.3. Causas das alterações climáticas  

19.4. Cenários de alterações climáticas  

19.5. Projeções sobre o clima do século XXI  

19.6. Impactos das alterações climáticas futuras na Agricultura  

19.6.1. Datas de ocorrência dos eventos fenológicos  

19.6.2. Produção limitada pela água  

19.6.3. Infestantes, pragas, doenças e eficiência de pesticidas  

19.6.4. Produtividade de culturas e florestas, e produções animais  

19.6.5. Impactos económicos e sociais 

19.7. Medidas de adaptação na Agricultura 

19.8. Referências  

 


