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PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

CAMPUS: São Mateus 
CURSO: Agronomia 
DEPARTAMENTO: Ciências Agrárias e Biológicas 
PROFESSOR: Robson Bonomo 
CÓDIGO DISCIPLINA OU ESTÁGIO PERIODIZAÇÃO IDEAL 

CAB05861 METEOROLOGIA AGRÍCOLA 3o 
OBRIG./OPT. PRÉ/CO/REQUISITOS ANO/SEM. 
OBRIG. CAB05700 Física do Ambiente 

Agrícola 
2016/01 

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA CRÉDITO CARGA 
HORÁRIA 
TOTAL 

TEÓRICA EXERCÍCIO LABORATÓRIO 

3 60 30 30 - 
NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS POR TURMA 

AULAS TEÓRICAS AULAS DE EXERCÍCIO AULAS DE LABORATÓRIO 
50 50  

 
EMENTA (Tópicos que caracterizam as unidades dos programas de ensino) 
Elementos e fatores meteorológicos e do clima. Energia radiante e temperatura do ar: 
aspectos físicos e aplicações na agricultura. A água na biosfera: umidade do ar: aspectos 
físicos e importância agrícola; evaporação e evapotranspiração; balanço hídrico e aplicações 
na agricultura. Ventos e sua importância na agricultura. Zoneamento agroclimático. Sistemas 
de informações agrometeorológicas. 
 
 
OBJETIVOS (Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de:) 
Neste campo de ação acadêmico tem como objetivo descrever as interações entre as 
condições atmosféricas e os sistemas agropecuários, de maneira que os alunos fiquem 
capacitados a entendê-los e a interferir favoravelmente no sistema agrícola, minimizando os 
aspectos negativos da agricultura exploratória. 
 

Objetivos específicos: a) Estudar os fatores que condicionam o tempo e o clima; b) Ensinar 
como são observados e medidos os elementos meteorológicos para fins agroclimáticos; c) 
Discutir como as informações meteorológicas e climatológicas podem ser usadas para 
planejamento global de uso da terra e das operações agrícolas, bem como para minimização 
dos efeitos adversos do tempo e do clima na agricultura; d) Discutir como as condições de 
tempo e de clima relacionam-se com a produtividade agropecuária. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (Título e descriminação das Unidades) 
a) A importância da Meteorologia Agrícola; (02 horas)  
b) Definições e conceitos; Elementos e Fatores determinantes do tempo e do clima; Escala 
temporal/espacial dos fenômenos atmosféricos (02 horas) 
c) Elementos do clima, sua observação e quantificação: radiação solar, temperatura do ar e 
do solo; umidade do ar; precipitação; ventos. Observações meteorológicas; Estação 
agrometeorológica (04 horas) 
d) Atmosfera terrestre e Movimentos atmosféricos (04 horas) 
e) Energia solar e agricultura: Noções das relações astronômicas entre o sol e a Terra, 
estações do ano, movimento aparente do sol e comprimento do dia; Balanço de energia 
radiante e sistemas agrícolas; aspectos quali-quantitativos da interação da radiação solar 
com os vegetais; Balanço de energia: partição da radiação líquida em comunidades vegetais 
(08 horas) 
f) Temperatura do ar e solo: Fatores que afetam a temperatura do ar e solo; curso diário e 
anual da temperatura do ar e solo; modelos para estimar a temperatura do ar; propriedades 
térmicas do solo; fluxo de calor no solo (04 horas) 
g) Água na biosfera e agricultura: umidade atmosférica; precipitação; orvalho e duração do 
período de molhamento foliar; (06 horas) 
h) Evapotranspiração: conceitos, métodos de medida e de estimativa; (04 horas) 
i) Balanço hídrico climatológico segundo Thornthwaite e Mather; balanços hídricos normais e 
seriados; (06 horas) 
j) Métodos agrometeorológicos para controle da irrigação: estimativa da freqüência e da 
lâmina de irrigação com base em clima e solo; deficiência hídrica e produtividade das 
culturas; (02 horas) 
k)Temperatura como fator agronômico: Temperatura e desenvolvimento de plantas e insetos; 
graus-dia; temperatura, condições de estabilidade atmosférica e sua utilização na aplicação 
de defensivos agrícolas e dispersão de poluentes(03 horas) 
l) Clima e produção vegetal: uso de modelos climáticos na previsão de produção vegetal (03 
horas) 
m) Importância ecológica dos ventos; (02 horas) 
n) Climatologia e Classificações climáticas; formação dos climas no território brasileiro (04 
horas) 
o) Aptidão climática das regiões para os cultivos; zoneamento agroclimático; (04 horas) 
p) Sistemas de informações agrometeorológicas. (02 horas) 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
 

Tipo Época Quantidade Valor (%) 
Elaboração de Projetos  - - - 
Argüições Orais - - - 
Prova Escrita 5ª semana 

10ª semana 
16ª semana 

 90 

Seminário  - - - 
Trabalho Prático Durante o curso 10 10 
Outros - - - 
Prova Final 17ª semana - - 
Aspectos éticos - - - 
Competência social - - - 
Observações:  
Critério.  A média parcial (MP) levará em consideração as três provas bimestrais aplicadas 

durante o semestre: MP = 
3

321 PPP ++  .   Os alunos com média parcial igual ou superior a 

7,0 (sete) e com freqüência regimental mínima serão automaticamente aprovados.  

A prova final abordará todo o conteúdo ministrado da disciplina ao longo do período letivo. A 

média final (MF) será calculada segundo: MF = 
2

PFMP +
. 

METODOLOGIAS: 
[X] Aula expositiva dialogada 
[  ] Monografias 
[  ] Seminários 
[X] Atividades de pesquisa 
[  ] Estudo do meio 
[  ] Entrevista 

[  ] Aula de campo 
[  ] Aula prática de laboratório 
[X] Trabalho em grupo 
[  ] Produção e estudo de texto 
[  ] Ações de extensão 
[X] Aula prática 

[  ] Outros (especificar):  
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RECURSOS: 
[X] Audiovisual 
[  ] Material esportivo 
[X] Material impresso 
[X] Recursos de computação 

[  ] Material de laboratório 
[X] Livros 
[X] Periódicos 
[X] Revistas e jornais 

[  ] Outros (especificar): 
 

 

REFERÊNCIA: 
Básica: 
 
- REICHARDT, K. A Solo. Planta e atmosfera: conceitos, processos e aplicações. São Paulo: 
Manole. 2004, 188p. 
 
-  VAREJÃO SILVA, M.A. Meteorologia e Climatologia. INMET, 2001, 552p.(Digital: Disponível 
em: 
http://www.agritempo.gov.br/publish/publicacoes/livros/METEOROLOGIA_E_CLIMATOLOGIA_VD2_Mar_2006.pdf 

, Acesso em: 05/03/2010) 
 
- VIANELLO, R.L.; ALVES. A.R. Meteorologia Básica e Aplicações. Viçosa: UFV. 1991, 449p. 
 
Complementar: 
 

BERLATO, M.A.; FONTANA, D. C. El Niño e La Niña: Impactos no clima, na vegetação e na 
agricultura do Rio Grande do Sul. Aplicações de previsões climáticas na agricultura. UFRGS, Porto 
Alegre, 2003. 

REICHARDT, Klaus. Processos de transferencia no sistema solo-planta-atmosfera. 
4. ed. - Campinas: Fundacao Cargill, 1985. 

CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 12. 2001. Fortaleza, CE).. FUNDAÇÃO 
CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS.; REUNIÃO LATINO-AMERICANA 
DE AGROMETEOROLOGIA : (3. : 2001. Fortalez. Água e agronometeorologia no novo 
milênio: anais. Fortaleza, CE: Sociedade Brasileira de Agrometeorologia, 2001. 2 v. 
 

Perioódicos CAPES: 
Revista Brasileira de Agrometeorologia (http://www.ufsm.br/rba/) 
IRRIGA (http://200.145.140.50/index.php/irriga) 
Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental (http://www.agriambi.com.br/) 
Revista Engenharia agrícola (http://www.engenhariaagricola.org.br/) 
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CHEFE DE DEPARTAMENTO: Márcio Czepak 
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