
 
 

PLANO DE ENSINO 
     

Nome da Disciplina: Climatologia Aplicada ao Planejamento Agrícola (CAPA) 
Coordenador: Prof. Dr. Derblai Casaroli 
Carga horária: 64                                        Teórica: 48                       Prática: 16  
Créditos: 4 
Periodicidade: semestral 
Semestre de Oferta: primeiro (1°) 
Pré-Requisitos/Co-Requisitos/Equivalências: não se aplica 

 Ementa 

Conceitos e definições a cerca da meteorologia, climatologia e agrometeorologia. 
Observações meteorológicas. Relações Terra-Sol e a energia radiante disponível aos 
sistemas agrícolas. Influências das variáveis climáticas no sistema água-solo-planta-
atmosfera e na produção agropecuária. Definições de evapotranspiração e sua 
aplicação como variável climática, bem como para o planejamento e manejo agrícola. 
Balanço hídrico climatológico e de cultivos agrícolas e florestais. Classificações 
climáticas e zoneamento climático de espécies cultivadas. Influências dos fenômenos El 
Niño e La Niña sobre as variáveis climáticas no Brasil e no mundo. Evolução das 
mudanças climáticas. Modelagem agroclimática 
 

 Objetivo 

Capacitar os estudantes a realizar medidas e estimativas para uma análise climática 
local, regional e/ou global, identificando áreas aptas à produção agrícola (vegetal e 
animal), bem como áreas de risco climático. 

 Processo Didático 

Aulas expositivas e dialogadas, com exposições semanais do conteúdo programático, 
garantindo a interação concomitante com os estudantes a fim de esclarecer dúvidas 
referentes ao tema exposto. Ainda, serão discutidos artigos científicos que mostram o 
avanço das ciências em determinados tópicos do conteúdo programático, inferindo a 
aplicação dos conceitos de Climatologia e Meteorologia nas ciências agrárias. 

 Recursos de Ensino 

 Aulas Presenciais 

Quadro negro ou branco, apresentação de slides digitais, textos impressos ou 
digitais, computador, tabletes ou outro.  

 Aulas Remotas 



 
 

Ferramentas de TDICs (Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação): 
aulas em Slides serão expostas via Google Meet (ou outro), sendo estas 
gravadas e disponibilizadas em um canal do YouTube (ou outro). Além disso, 
quando necessário, serão gravadas vídeo-aulas visando sanar dúvidas sobre 
determinado assunto ou atividade. Também será criado um grupo em um 
aplicativo de troca de mensagens e comunicação em áudio e vídeo pela internet, 
e/ou a criação de chats para discussão de determinado tema ou esclarecimento 
de dúvidas. 

 Procedimentos para Avaliação 

 Quanto possível aulas práticas presenciais 
 Visita à estação meteorológica convencional e automática: relatório referente à 

instalação de uma estação meteorológica convencional e uma automática, 
contendo todos os instrumentos necessários para a obtenção de dados 
agrometeorológicos, com suas respectivas medidas e princípios de 
funcionamento. Ainda, será realizada uma análise climática a partir dos dados da 
Estação Meteorológica instalada na EA-UFG, ou de outra Estação instalada em 
local de interesse. 

 Visita a um campo de cultivo: gerar um relatório que correlacione o crescimento e 
desenvolvimento de um determinado cultivo a suas exigências climáticas. 

 Listas de exercícios teórico-práticos; 
 Seminários: temas referentes a um ou mais tópicos do conteúdo programático 

e/ou artigos científicos; 
 Construção de um texto científico (artigo ou revisão bibliográfica), vinculando a 

Disciplina CAPA ao tema de dissertação/tese do estudante de pós-graduação 

 Quanto não é possível aulas práticas presenciais 
 

 Relatório prático referente à estação meteorológica de superfície: deverá ser 
entregue um relatório referente à instalação de uma estação meteorológica 
convencional e uma automática, contendo todos os instrumentos necessários 
para a obtenção de dados agrometeorológicos, com suas respectivas medidas e 
princípios de funcionamento. Ainda, será realizada uma análise climática a partir 
dos dados da Estação Meteorológica instalada na EA-UFG, ou de outra Estação 
instalada em local de interesse. 

 Listas de exercícios teórico-práticos; 
 Seminários: temas referentes a um ou mais tópicos do conteúdo programático 

e/ou artigos científicos; 
 Construção de um texto científico (artigo ou revisão bibliográfica), vinculando a 

Disciplina CAPA ao tema de dissertação/tese do estudante de pós-graduação. 

OBS: o tipo, o número, o peso e as datas de entrega e/ou apresentações das 



 
 

avaliações serão acordados entre o professor e os estudantes matriculados na 
disciplina. 
 

 Informações Importantes 

o A presença será exigida, atentando-se para o limite mínimo de 85%; 
regulamentada pela Resolução CEPEC 1461,  

o Conceitos e seus respectivos intervalos considerados:  
 A: 9,0 – 10,0;  
 B: 7,5 – 8,9;  
 C: 6,0 – 7,4;  
 D: 5,9 – 0,0 (Reprovado); 

 

 Programa da Disciplina 
Início Fim Unidades do conteúdo programático C.H. 

02/09/2020 02/09/2020 
Apresentação do plano de ensino e início das aulas: Introdução a 
Meteorologia e Climatologia Agrícola; Composição Atmosférica; Clima e 
Tempo 

4 

09/09/2020 09/09/2020 
Observações Meteorológicas: Conceitos de Estações Meteorológicas; 
Instrumental Meteorológico; coleta de dados da estação para a 
elaboração de uma análise climática para Goiânia-GO (Relatório) 

4 

16/09/2020 23/09/2020 

Relações Terra-Sol: movimentos da terra, plano da eclíptica, culminação 
do sol no zênite, declinação solar, estações do ano, cálculo do 
fotoperíodo, hora do nascer e pôr-do-sol, influência do posicionamento 
geográfico no crescimento e desenvolvimento de espécies agrícolas 

8 

30/09/2020 30/09/2020 

Radiação solar e balanço de energia: Radiação ou energia radiante, 
Unidade de medida de radiação, Fluxo de radiação (cal min.-1), 
Densidade de fluxo (cal cm-2 min.-1), Espectro eletromagnético, 
Espectros solar e terrestre, Faixas da radiação solar, interação da energia 
radiante com a matéria, Corpo negro (CN), Emissão ou poder emissivo 
(E), Emissividade (ε), Radiação solar na atmosfera, Leis da radiação, 
Balanço de radiação (ondas curtas e longas) 

4 

07/10/2020 07/10/2020 

Temperatura do ar e do solo: Importância agroclimática para os cultivos 
agrícolas e conforto térmico animal. Aplicação dos conceitos de Graus-
Dia, Graus-Dia Negativo, Soma Térmica, Horas de Frio, perfil da 
temperatura no solo 

4 

14/10/2020 14/10/2020 
Vento: Importância agroclimática. Circulação geral da atmosfera. Ciclones 
e anticiclone. Furacões e tornados 

4 

21/10/2020 21/10/2020 
Umidade do ar: Umidade absoluta. Umidade na Saturação. Umidade 
Relativa. Ponto de orvalho. Altitude de formação de nuvens. 

4 

28/10/2020 28/10/2020 
Precipitações atmosféricas e geada: Tipos e formação das chuvas. 
Formação do granizo. Formação do orvalho. Formação da geada. 

4 

04/11/2020 11/11/2020 

Evapotranspiração: introdução, conceitos e definições, determinações: 
Determinações da evapotranspiração potencial ou de referência (ETP ou 
ETo), evapotranspiração potencial de cultura (ETc), e evapotranspiração 
real (ETR e ETr). Recomendações de Kc para os cultivos agrícolas. 

8 

18/11/2020 25/11/2020 Balanço hídrico Climatológico, Sequencial, e de Cultura: Conceitos e 8 



 
 

definições, importância agroclimática, confecção de uma planilha de 
balanço hídrico. Embasamento teórico para o manejo da irrigação via 
balanço hídrico de cultura. 

02/12/2020 02/12/2020 
Classificação Climática e Zoneamento Agroclimático: Classificação de 
Köppen e Thornthwaite; e mapas de aptidão climática de culturas 

4 

09/12/2020 09/12/2020 
Fenômenos ENOS e Mudanças Climáticas: Fenômenos El Niño e La Niña 
e seus efeitos sobre as variáveis agrometeorológicas; mudanças 
climáticas e seus efeitos na produtividade agrícola. 

4 

16/12/2020 16/12/2020 Modelagem Agroclimática 4 

TOTAL 64 
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instruments and methods of observation. 7th ed. Geneva, Switzerland: WMO, 2008. 
681 p. 

 CUADRA, S. V.; HEINEMANN, A. B.; BARIONI, L. G.; MOZZER, G. B.; BERGIER, I. 
Ação contra a mudança global do clima: contribuições da Embrapa. Brasília: 
Embrapa, 2018. 75 p. 

 MOLION, L.C. B. Efeito das mudanças climáticas na agricultura. Informe 
agropecuário, Belo Horizonte, v. 29, n. 246, p.7-111, 2008. 

 Periódicos Científicos: Journal of Applied Meteorology and Climatology; International 
Journal of Biometeorology; Agricultural and Forest Meteorology; Climatic Change; Nature 
Climate Change; Revista Brasileira de Meteorologia; Revista Agrometeoros. 

 Sites: Embrapa (Agritempo; Agromet; TIC; BDPA); Organização Meteorológica Mundial - 
OMM (1; 2); NOAA; CPTEC-INPE; INMET; CIMEHGO 

 

https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes?p_auth=YSsmHCfL&p_p_id=buscapublicacao_WAR_pcebusca6_1portlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_buscapublicacao_WAR_pcebusca6_1portlet_unidadesSelecionadas=15&_buscapublicacao_WAR_pcebusca6_1portlet_javax.portlet.action=buscarPublicacoes
https://www.embrapa.br/busca-de-solucoes-tecnologicas/-/produto-servico/49/agritempo
https://www.embrapa.br/busca-de-solucoes-tecnologicas/-/produto-servico/1640/agromet-sistema-de-informacoes-agrometeorologicas-da-embrapa-clima-temperado
https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1010728/tic-em-agrometeorologia-e-mudancas-climaticas
https://www.bdpa.cnptia.embrapa.br/consulta/
http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=home/page&page=omm
https://public.wmo.int/en
https://www.noaa.gov/
https://www.cptec.inpe.br/
https://portal.inmet.gov.br/
https://www.meioambiente.go.gov.br/pesquisar.html?q=cimehgo

