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Introdução 

A natureza - suporte biofísico fundamental para a vida de todos os seres (inclusive 

o Homem) - apresenta-se por vezes (desde a formação do Planeta Terra) impiedosa, atra

vés de reacções impetuosas dos seus subsistemas, manifestando-se sob a forma de tempes

tades, sismos, etc. Esses acontecimentos extremos provocam prejuízos variáveis nos habi

tats de todos os ocupantes da Terra. Os danos reversíveis, necessitam, posteriormente, de 

intervalos de tempo compreendidos entre dias e décadas para recuperarem. 

Além disso, desde a descoberta do fogo, o ecossistema Terra foi alvo de diversos 

golpes incutidos pela mão humana, embora tivesse de se esperar pelo século XIX para se 

assistir a efeitos nefastos bem vincados. O ser humano, em vez de utilizar o conhecimento 

e tecnologia para o desenvolvimento sustentável que permita maiores defesas relativamente 

aos riscos naturais, intervém nos subsistemas de forma impensada, levando à ampliação de 

consequências ainda hoje desconhecidas na sua totalidade, sejam estas benéficas ou não. 

De entre os subsistemas, o clima, companheiro quotidiano e indispensável dos 

seres vivos, é um dos mais ameaçadores e temidos. A sua fúria pode conduzir a elevados 

prejuízos na vida e nos bens materiais provocados nomeadamente pela imprevisibilidade. 

"O gigantesco mobile constituído por múltiplas peças e emissor de sonoridades várias (...) reage como um 

sistema caótico, [impedindo] a antecipação do comportamento"1 (MONTEIRO, 2001). 

Devido ao desenvolvimento da tecnologia e aos padrões de qualidade de vida adop

tados Agravando a situação, o Homem acentuou-os e criou, ele próprio, vários novos con

juntos de ameaças. Os locais isentos de risco natural ou tecnológico são já uma utopia. 

Cada ser vivo e todas as actividades humanas têm de conviver diariamente com várias 

ameaças, sendo todos eventualmente afectados directa ou indirectamente. 

Quaisquer que sejam os riscos considerados, de acordo com as informações cons

tantemente transmitidas pelos meios de comunicação social, os prejuízos e as catástrofes 

são aparentemente cada vez mais frequentes. 

1 MONTEIRO A. - A fragilidade de um país que ignora o seu clima: uma reflexão sobre o caos provocado pela chuva no Inverno 2000/2001 na área do 
Porto in Actas da Aqua 2000. Universidade Moderna, Porto, 2001, p.10 
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Nesta conjuntura, os estudos geocindínicos revekm-se fundamentais para melhor 

compreender os factores e fenómenos com o objectivo de compreender os diferentes 

fenómenos, encontrar respostas mais adequadas e promover uma cultura de mitigação e 

atitudes pró-activas. 

Este trabalho pretende proporcionar um pequeno contributo no amplo e diversifi

cado campo de investigação das ciências do risco e, paralelamente, saciar o interesse, curiosida

de e mesmo paixão nutridos pelos temas da Climatologia. Assim, este concentrou-se numa 

actividade económica muito dependente dos caprichos climáticos (apesar da existência de 

tecnologia para aniquilar ou reduzir as suas repercussões como as estufas, os sistemas de 

irrigação, etc.): a agricultura. Como nem todas as plantas cultivadas podem ser abrangidas 

por esses meios, esta dissertação encaminhou-se concretamente para o estudo dos extre

mos climáticos e suas consequências na vinha e na quantidade e qualidade da produção 

vitícola. Esta escolha deveu-se à importância da vinha para Portugal a nível histórico, social, 

económico e agrícola. Além disso, é premente a necessidade de definir as variáveis climáti

cas que intervêm negativamente nos rendimentos da vinha para evitar danos demasiado 

elevados, o inadequado uso de tecnologias de protecção da vinha e ajudar os agricultores a 

realizar uma protecção mais eficaz contra os riscos. 

A variabilidade de contextos microclimáticos, as dificuldades em obter as condições 

ideais para a prática da viticultura e a complexidade dos parâmetros climáticos em ambiente 

vitícola tornaram essa tarefa um desafio ainda mais aliciante. 

Com base nestas considerações, este estudo pretendeu especificamente aprofundar 

e esclarecer o comportamento de algumas variáveis climáticas susceptíveis de directa ou 

indirectamente influenciarem a produção vitícola e, paralelamente estudar as inter-relações 

existentes entre os elementos do clima e o comportamento das videiras. Por último, o 

objectivo final consistiu na realização de mapas de risco para a área em estudo. 

Perante o leque diversificado de elementos climáticos intervenientes no desenvol

vimento e crescimento das videiras, as possibilidades técnicas e financeiras existentes afuni

laram o estudo para as variáveis da temperatura, da humidade relativa e da evaporação. 

Contudo, teve-se plena consciência da exclusão de algumas variáveis-chave na prática da 

viticultura (a precipitação, a insolação, evapotranspiração, etc.). 

Em resumo, este estudo propôs fundamentalmente analisar a variação espacio-

temporal dos elementos climáticos seleccionados e suas consequências no adequado cres

cimento e desenvolvimento das videiras com o intuito de delimitar eventuais áreas de risco. 

Ângela Manuela Maciel 2 
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Relacionou assim as duas vertentes presentes nas ciências geocindínicas: o hasard ou ele

mento causador do perigo (clima) e a vulnerabilidade da população-alvo (videiras). 

Enquadrado no projecto "Atlas Agroclimatológico do Entre Douro e Minho", este traba

lho teve por base, logo à partida, a Região dos Vinhos Verdes (RW). Esta possui uma 

elevada riqueza de contextos topográficos e geomorfológicos e uma multiplicidade de 

mosaicos climáticos. Propiciam-se assim variações dos elementos e dos riscos climáticos e 

respectivas consequências, por vezes, na escala de alguns metros, tornando-as indetectáveis 

pelos sensores existentes nas estações meteorológicas regionais. Estas últimas, distanciadas 

frequentemente por dezenas de quilómetros, tornam-se impotentes para detectar a diversi

dade de contextos e nuances existentes a nível microclimático (incontornáveis no conheci

mento adequado dos riscos climáticos). Cada área, independentemente da sua extensão, 

possui características climáticas particulares conferidas pela morfologia/topografia, ocupa

ção, estrutura e composição do solo, etc. Estas criam consições atmosféricas especificas. 

Sendo assim, optou-se pela implementação de um procedimento metodológico a nível 

microclimático. Dado o relativo desconhecimento das realidades a esta escala de análise, a 

escolha incidiu num recanto do Entre Douro e Minho (EDM), mais concretamente na 

Estação Vitivinícola Amândio Galhano (EVAG), sita na margem direita do rio Lima. Este 

feito permitiu compreender e estudar o clima dos vinhedos, colmatar dúvidas e aprofundar 

conhecimentos surgidos em trabalhos anteriores2. 

Procurando desvendar alguns dos mistérios associados aos fenómenos e riscos 

microclimáticos e sua intrusão no domínio da viticultura, os objectivos deste estudo foram, 

para as variáveis seleccionadas: 

• Conhecer a sua variabilidade espacial a nível microclimático no decorrer do 

crescimento e desenvolvimento das videiras (no interior da área de estudo) 

tendo por referência a parcela agrícola. Esta tarefa pretende colmatar e 

aprofundar as conclusões do estudo implementado por Quenol em 2003. 

• Avaliar o contributo dos vários factores intervenientes (proximidade de um 

mosaico de água ou manto florestal, topografia, declive, pedologia, etc.) no 

seu comportamento. 

2 MONTEIRO, A. et ai - Atlas AgrocUmatolégico do Entre Douro e Minho, Projecto POCTI/GEO/14260/1998, 2003; QUENOL, H., 
Evaluation és potentialités climatiques aux échelles fines dans le vignoble de vinho verde (région de Entre Douro e Minho), Bourse Lavoisier, 2003 
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Simultaneamente, pareceu fundamental entrecruzar os elementos climáticos com as 

variáveis de cariz agronómico para estabelecer relações entre o subsistema clima e as videi

ras e avaliar os danos. Para cada variável climática pretendeu-se: 

• Avaliar as consequências dos elementos climáticos no crescimento e 

desenvolvimento das videiras; 

• Estabelecer relações entre os parâmetros climáticos e os danos agronómi

cos. 

Numa última fase do trabalho, um estudo geocindínico revelar-se-ia incompleto 

sem definir os factores e eventuais áreas de risco. Assim, procurou-se também: 

• Diagnosticar eventuais factores de risco associados aos extremos térmicos; 

• Contribuir para a definição de áreas de risco na EVAG e a criação de um 

modelo espacial, tendo por base os assuntos estudados com o recurso aos 

Sistemas de Informação Geográfica. 

A própria organização do trabalho encontra-se imbuída nesta estrutura, embora 

para favorecer a sua leitura e compreensão se tenha separado virtualmente as informações e a 

análise estatística e cartográfica dos três elementos climáticos (capítulo IV - temperatura; 

capítulo V - humidade relativa e evaporação). Os capítulos iniciais fornecem uma visão 

introdutória e fundamental dos temas abordados dada a diversidade de áreas disciplinares 

com eventual interesse neste estudo. Assim, o capítulo I possibilita o enquadramento teóri

co nas ciências geocindínicas, nos conteúdos/informações de viticultura e nos fenómenos 

em estudo. O capítulo II sensibiliza para o comportamento dos elementos climáticos e 

outras características consideradas de relevo para a compreensão dos fenómenos em análise 

em vários palcos (Região dos Vinhos Verdes, Bacia do Rio Lima e EVAG). O capítulo III 

apresenta sucintamente a metodologia usada na concretização dos objectivos fixados. 

Finalmente, o capítulo VI sintetiza as informações/conclusões obtidas através da 

realização de mapas de risco e da criação de um modelo espacial para a área em estudo. 
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Introduction 

La nature - support biophysique indispensable pour la vie de tous les êtres vivants 

(compris l'homme) - est parfois impitoyable à cause des réactions de ses sous-systèmes, 

qui se manifestent au travers de tempêtes, de séismes, etc. Ces événements extrêmes pro

voquent des dégâts variés pour l'Homme. Ceux qui sont réversibles nécessitent, a posterio

ri, de plusieurs jours, décades ou siècles pour récupérer. 

Depuis la découverte du feu, l'écosystème Terre est modifié par l'Homme. Toute

fois il a fallu attendre le XIX siècle pour observer les conséquences néfastes de l'action 

humaine sur le milieu. L'homme, au lieu d'utiliser ses connaissances et sa technologie pour 

développer les moyens de protection contre les risques naturels, il modifie les écosystèmes, 

ce qui amplifie les effets négatifs. Ces derniers sont encore, en partie, peu connus. 

De tous les éléments du milieu, le climat est un des plus menaçant et craint par 

l'Homme. Sa colère peut provoquer des grands dommages au niveau de la vie et des biens 

matériaux causés, entre autre, par son imprévisibilité. "O gigantesco mobile constituído por múlti

plas peças e emissor de sonoridades várias (...) reage como um sistema caótico, [impedindo] a antecipação 

do comportamento"\MONTEIRO, 2001). 

En modifiant le milieu para ses excès technologiques, l'homme a accentué et crée 

de nouveaux risques. Les lieux sans risque naturel ou technologique sont déjà une utopie. 

Chaque être vivant et toutes les activités humaines cohabitent quotidiennement avec plu

sieurs menaces qui peuvent les atteindre directement ou indirectement. 

Quelques soient les risques considérés, selon les informations transmises par les 

moyens de communication, les dégâts et les catastrophes sont apparemment de plus en 

plus fréquents. 

Face à cette conjoncture, les études environnementales sont indispensables pour 

une meilleure compréhension des facteurs et des phénomènes afin de comprendre les dif

férents phénomènes et de proposer des moyens de gestion des risques. 

1 MONTEIRO A., A fragilidade de um pais que ignora o seu clima: uma reflexão sobre o caos provocado pela chuva no Inverno 2000/2001 na área do 
Porto in Actas da Aqua 2000. Universidade Moderna, Porto, 2001, p.10 



Ce travail prétend ainsi aborder les risques environnementaux et, au même temps, assou

vir l'intérêt, la curiosité et, même, la passion pour les thèmes de la climatologie. De ce fait, 

on a choisi une activité économique très dépendante des aléas climatiques (malgré 

l'existence de techniques qui réduisent ses répercussions comme les serres, l'irrigation, 

etc.): l'agriculture. Comme ces techniques ne peuvent pas être utilisées pour toutes les 

cultures, on s'est intéressé à l'étude des extrêmes climatiques et ses conséquences pour la 

vigne (qualité et quantité da la production viticole). Ce chois est du a l'importance histori

que, social, économique et agricole de la vigne pour le Portugal. Il est aussi important de 

définir les éléments climatiques qui interviennent négativement sur les rendements de la 

viticulture afin d'éviter des dommages trop important et une mauvaise utilisation des tech

niques de protection afin d'aider les agriculteurs a réaliser une protection raisonnée plus 

efficace pour les risques 

La variabilité de contextes microclimatiques, les difficultés pour trouver des condi

tions idéales pour pratiquer la viticulture et la complexité des paramètres climatique en mi

lieu viticole rendent ce projet très intéressant. 

Cette étude prétend ainsi, plus précisément, approfondir et éclaircir le comporte

ment de quelques variables climatiques, qui influencent directement ou indirectement la 

production viticole, par l'intermédiaire de l'étude des interrelations entre les éléments cli

matiques et le comportement de la vigne. L'objectif final est la réalisation de cartes de ris

que sur l'espace étudié. 

Face aux divers éléments climatiques qui interviennent dans le développement et la 

croissance de la vigne, les possibilités techniques ont réduit l'étude à la température, 

l'humidité relative et a l'évaporation. Certaines variables climatiques importantes pour la 

viticulture, comme par exemple les précipitations, l'insolation ou l'évapotranspiration 

n'ont pas été abordées. 

En définitive, ce travail a été essentiellement l'analyse de la variabilité spatio

temporelle des éléments choisis et de ses conséquences sur le développement et la crois

sance de la vigne afin de définir les potentiels secteurs de risques. On a réuni les deux 

membres des expressions du risque : l'aléas (climat) e vulnérabilité (vigne). 

Inséré dans le projet "Atlas Agroclimatológico do Entre Douro e Minho", cette étude a 

pour base, dès le début, la région des Vinhos Verdes, qui présente une grande richesse de 

contextes topographiques, géomorfologiques e une multiplicité de mosaïques climatiques. 

Ces facteurs sont propices a l'apparition de variations (parfois en quelques mètres) des 

éléments climatiques, de ses risques et des conséquences indétectables par les stations mé-



téorologiques régionales. Cellesci, séparées fréquemment de plusieurs dizaines de kilomè

tres, ne peuvent pas mettre en évidence les nuances microclimatiques (indispensables pour 

acquérir des connaissances exactes des risques climatiques). Chaque surface, quelque soit 

son extension, à des caractéristiques uniques engendrées par la morphologie/topographie, 

l'occupation du sol, a structure et la composition du soL etc... créant ainsi des conditions 

atmosphériques spécifiques. Ainsi, on a mis en place un protocole de mesure adapté aux 

échelles fines dans un terroir viticole de la région du Entre Douro e Minho, plus concrète

ment, dans la Estação Vitivinícola Amândio Galhano (EVAG), située sur la marge droite du 

fleuve Lima. Cela a permis de comprendre et d'étudier le climat de ce vignoble et 

d'approfondir les connaissances de travails antérieurs2 réalisés dans ce secteur. 

Durant cette étude, les principaux objectifs ont été : 

■ Connaître la variabilité spatiale du climat aux échelles fines (à l'intérieur du 

site d'étude) tout au long du cycle végétatif de la vigne. Cette tâche a pour objec

tif de complementer les conclusions du travail fait par Quenol en 2003. 

■ Evaluer la contribution de divers éléments du milieu sur le comportement 

des variables climatiques (proximité d'une forêt ou d'un cours d'eau, topogra

phie, pente, pédologie, etc.) 

Parallèlement, il a paru incontournable combiner les données climatiques avec les 

variables agronomiques pour pouvoir établir des relations entre le soussystèmes cli

mat/vigne et évaluer le risque de dégâts. Pour chaque variable climatique, on a prétendu : 

■ Estimer les conséquences des variables climatiques sur la croissance et le 

développement des vignes ; 

■ Etablir des relations entre les données climatiques et les dommages 

agronomiques. 

Dans une dernière partie, on a tenté délimiter précisément les secteurs à risques 

afin: 

■ De mettre en évidence les principaux facteurs de risque thermiques extrê

mes; 

■ De déterminer les secteurs à risques dans la EVAG par simulation informa

tique dans un Système d'Information Géographique. 

2 MONTEIRO, A. et ai, Atlas Agmclimatológúo do Entre Douro e Minho, Projecto POCTI/GEO/14260/1998, 2003; QUENOL, H., Evalua

tion des potentialités climatiques aux échelles fines dans le vignoble de vinho verde (région de Entre Douro e Minho), Bourse Lavoisier, 2003 



L'organisation du travail suit cette structure. Cependant, pour faciliter sa lecture et 

sa compréhension, on a séparé les informations et le traitement statistique et cartographi

que des trois éléments climatiques (chapitre IV - température ; Chapitre V- humidité rela

tive et evaporation). Les premiers chapitres donnent un aperçu introductif des sujets traités 

et de la variété des domaines scientifiques concernés par cette étude. De ce fait, le chapitre 

I fait une synthèse des sciences environnementales et apporte des informations sur la viti

culture; le chapitre II aborde le comportement des éléments climatiques e les différentes 

caractéristiques indispensables pour une compréhension exacte des phénomènes à plusieurs 

échelles (région des Vinhos Verdes, bassin do fleuve Lima et EVAG) ; le chapitre III fait une 

brève présentation de la méthodologie utilisée pour atteindre les objectifs. 

Le chapitre VI synthétise les informations/conclusions avec la réalisation de cartes 

de risque et la création d'un modèle spatial pour le site en étude. 



Pertinência dos estudos de microclimatologia para a prevenção de riscos climáticos num vinhedo 

I Os riscos climáticos e a vinha 

1.1 Breve abordagem do risco 

1.1.1 Ambiguidade e controvérsia dos conceitos 

O recente surgimento das ciências do risco (ou geocindínicas) é responsável por 

diversas ambiguidades e, por vezes, controvérsias nos conceitos utilizados e nas teorias 

existentes, também testemunhado pela bibliografia portuguesa. 

A ambiguidade é reforçada pela impossibilidade do conhecimento aprofundado de 

todos os vectores impulsionadores de cada tipo de risco, devido à complexidade e variabili

dade intrínseca dos vários sistemas envolvidos. 

O próprio termo risco é complexo e dual. Envolve algo de incontrolável e indepen

dente da vontade ou acção humana. Esta característica é conferida pela falta de conheci

mento completo de todas as probabilidades de ocorrência do fenómeno, do comportamen

to e funções dos ecossistemas e pela incapacidade de prever o tamanho, necessidades e 

desejos da população (MITCHELL, 1997). Une-se assim ao conceito de incerteza, implícito na 

dinâmica do meio físico-natural. Paralelamente, também está relacionado com o ser huma

no e as suas acções. Este último é uma das maiores vítimas sendo atingido a nível social, 

económico, político, etc. Por outro lado, as suas acções agravam as consequências dos ris

cos aquando de uma catástrofe. 

Apesar da controvérsia, é indiscutível que o "risco [tem] uma dimensão probabilística, de 

algum modo próxima de um sentimento de incerteza (...), diferentemente sentida e percebida pela popula

ção, em função do tempo histórico, do estatuto económico, social e cultural e, em função de outros dados 

demográficos como o sexo e a idade, ou geográficos como a naturalidade, a residência''' (CUNHA, 2002). 

Essa dubiedade é um elemento problemático dado que, entre outras razões, faz parte de 

todos os elementos do risco4(TOBIN, 1997); o seu nível varia consoante este último e 

aumenta na medida que o mesmo se toma mais complexo. 

3 CUNHA, L.e DIMUCCIO, L. — Considerações sobre os riscos naturais num espaço de transição. Exercícios cartográficos numa área a Sul de Coimbra in 
Territorium. n°9, Coimbra, Minerva, 2002, p. 39 
4 TOBIN G. et al. - Natural Hazards: explanation and integration, Nova Iorque, Guilford Press, 1997, p.287 
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Pertinência dos estudos de microclimatologia para a prevenção de riscos climáticos num vinhedo  

Procurando traduzir essa noção, os autores anglo-saxónicos (MITCHELL, 1990; 

SMITH, 1992; BLAIKIE, 1994; TOBIN; 1997; MlLETl, 1999) estabeleceram a distinção entre risk e 

hazard que, embora sejam conceitos extremamente próximos, não são sinónimos. Risk é a 

probabilidade real (espacial e temporal) da ocorrência de um acontecimento que poderá 

originar consequências negativas; hasard é a origem de perigo eventual. Representa algo de 

aleatório, ocasional, que não se pode prever e afecta diferentes locais (isoladamente ou em 

conjunto) em diversos momentos, possuindo maior grau de incerteza. Quanto aos autores 

franceses (DAUPHINÉ, 2001; BELTRANDO, 2002; QUENOL, 2002,2003,2004), recorreram ao ter

mo aléa para ultrapassar esta diferença. 

Na Língua Portuguesa, a terminologia utilizada não consegue transmitir a ideia de 

acaso, o que origina grande controvérsia. Alguns autores (ZÊZERE, 1997,2001; SANTOS, 1997; 

RODRIGUES, 19985) traduziram (como os espanhóis e italianos) por perigosidade mas, citan

do Rebelo (2001) "esse termo não corresponde às ideias de aleatório ou de acaso efoi mal escolhido dado 

que já contém a noção de vulnerabilidade, o que à partida não deveria acontecer"6. 

Apesar de serem quase sinónimos na linguagem corrente, os conceitos associados 

aos termos perigo e risco apresentam diferenças significativas. Risco deriva do verbo latim 

"resecare" que significa "cortar separando" correspondendo "à possibilidade de um aconteámento 

futuro e incerto"1 (COSTA, 1999); "possibilidade de inconveniente ou fatalidade"*'(ACADEMIA DAS CIÊN

CIAS DE LISBOA, 2001). Perigo provém da palavra latina "periculosti'' e significa "situação que 

ameaça a existência de uma pessoa ou coisa"9 (COSTA, 1999); "circunstância que pronuncia um mal para 

alguém ou para alguma coisd\ "estado ou situação que inspira cuidado ou gravidade"K'(FERREIRA, s.d.); 

"Aquilo que constitui uma ameaça, que compromete a segurança, a saúde, o bem-estar das pessoas ou o 

desaparecimento de alguma coisa"n (ACADEMIA DAS CIÊNCIAS DE LISBOA, 2001). De acordo com o 

exposto e os diferentes esquemas imagéticos, a palavra risco está antes de perigo. Risco 

situa-se numa posição ainda de segurança, embora haja probabilidade de algo ocorrer. Peri

go pressupõe maior proximidade da situação de ruptura. Essas diferenças são explícitas na 

Teoria do Risco de Faugéres (1990), na qual a sequência é "Risco, Perigo e Crise", sendo a 

última etapa a situação de ruptura. 

5 Estes autores foram citados por REBELO F. — Risas Naturais e Acção Antrópica, Coimbra, Imprensa da Universidade, 2001, p. 244 e/ou 
por CUNHA, Lúcio - op. cit. p. 38 
6 Adaptado de REBELO F. - op.cit., 2001, p. 242 
7 COSTA J. Almeida e MELO A. Sampaio — Dicionário da Lingua Portuguesa, 8°ed., Porto, Porto Editora, 1999, p . 1440 
8 ACADEMIA DAS CIÊNCIAS DE LISBOA - Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, Braga, Verbo, 2001, p . 3264 
9 COSTA, J. e MELO A. - op.cit., 1999, p. 1255 
10 FERREIRA, A., 1986 citado por VILELA, Mário - Metáforas do nosso tempo, Coimbra, Livraria Almedina, p . 150 
11 ACADEMIA DAS CIÊNCIAS DE LISBOA - op.cit., 2001, p. 2827 
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Perante a controvérsia, os autores dividem-se na terminologia a utilizar. Recorrem 

aos termos hazard (SANTOS, 2002), perigosidade, eventualidade12(BATEIRA, 2002) ou risco 

(CUNHA, 1997, 2002; LOURENÇO, 1992"; TELES, 2002), sendo o primeiro, aquele que traduz 

algo de incontrolável e independente da vontade e acção humana (REBELO, 2001). 

O conceito de vulnerabilidade surge associado ao de risco, procurando traduzir as 

consequências nefastas do fenómeno (hazard ou aléà) sobre o ser humano e suas activida

des,. "Pode ser avaliada de diferentes modos, desde o valor económico-financeiro dos prejuízos (análise 

custo-benefício) e a quantidade de energia necessária para reparar as perdas e danos, às chamadas técnicas 

multicritério em que se conjugam diversos &fe>w#/<w"14(DAUPHINÉ, 2001). Para Blaikie (1994), consis

te na "capacidade de antecipar, lutar, resistir e recuperar dos impactes de um risco,AS. Relaciona-se 

assim com a aptidão de superar os efeitos negativos por parte de uma organização social, 

família ou indivíduo, encontrando-se dependente da classe social, etnia, idade, sexo,... 

Smith (1992), baseando-se na definição de Timmerman, apresenta uma noção com 

ligeiras nuances, afirmando que a vulnerabilidade é quando o ser humano se encontra nas 

margens de tolerância, onde pequenas variações produzem elevados prejuízos. 

Mais uma vez, a discordância reina nas relações estabelecidas entre os conceitos. 

Alguns autores (BLAIKIE, 1994; REBELO, 2001; AMARAL, 2002) definem risk como a 

combinação de dois elementos: hasard e vulnerabilidade de uma sociedade. Isto é traduzido 

pelo operador matemático soma: 

Risk = Vulnerabi l idade + Hazard 

Contudo, a maioria dos especialistas defende o operador multiplicação: 

Risk = Probabilidade de Ocorrência x Vulnerabilidade (TOBIN,1997) 

Risk = Probabilidade de Ocorrência x magnitude" (WH11E,198216) 
n — valores sociais (permitiu assim a inclusão dos conceitos sociais de risco e, consequentemente, reconheceu a 
variação da percepção consoante os contextos sociais) 

Pela indefinição do grau de hasard e vulnerabilidade, outros autores sugerem o ope

rador função: 

12 Citado por SANTOS, J.G. — Movimentos de vertente na área de Peso da Rtgua: análise e avaliação multicritério para o spnamento de hazards em 
ambiente SIG in Territorium. n°9, Coimbra, Minerva, 2002, p.55 
13 Ambos os autores foram citados por REBELO F. — op.cit., 2001, p. 245 
14 DAUPHINÉ A. citado por C U N H A L. - op.cit., 2002, p. 39 
15 BLAIKIE P. et ai., At Risk - Natura! Hazards,people's vulnerability and disasters, Londres, Routledge, 1994, p.9 
16 citado por TOBIN - op.cit., 1997, p. 287 
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Hazard = f ( r i s k x e x p o s i ç ã o x v u l n e r a b i l i d a d e x r e s p o s t a ) (MITCHELL, 1990) 1 7 

Risk — probabilidade de ocorrerem efeitos negativos 
Exposição — tamanho e características do contacto ao risco 
Vulnerabilidade — potenciais perdas 
Resposta — grau ou capacidade de mitigação no local 
(introduz novas funções que permitem demonstrar as variações espaciais e temporais) 

R i sk = f ( a l é a , v u l n e r a b i l i d a d e ) (DAUPHINÉ, 2 0 0 1 ) 1 8 

F — relação que varia com o problema considerado. 

Com base na expansão crescente (senão total) da área dominada pelas sociedades 

humanas, Rebelo (2001) afirma que como a vulnerabilidade se encontra implícita no concei

to de risco (pois o ser humano é sempre directa ou indirectamente atingido pelas conse

quências dos bavards), a fórmula compósita do risco deixa de ter importância. A sua utiliza

ção poderá ser aceite só por uma questão de metodologia permitindo jogar com diversos 

graus de vulnerabilidade. 

Perante a diversidade e/ou controvérsia de perspectivas, algo é uniforme: ao risco 

segue-se a catástrofe ou crise (que representa a concretização de uma situação de risco). 

Catástrofe/desastre é um acontecimento concentrado no tempo e no espaço colocando a 

sociedade em perigo e sujeitando-a a perdas materiais e humanas (SMITH, 1992; BlJVIKIE, 

1994;TOBIN, 1997; MILETI, 1999). 

1.1.2 Factores de risco 

Numa perspectiva social (BLAIKIE, 1994), a vulnerabilidade (e, consequentemente, o 

risco) está dependente de factores humanos e sociais. A estrutura politica, económica e 

social determina as escolhas dos seus membros e — pela mesma ordem de ideias — a sua 

vulnerabilidade perante o risco. Esta apresenta diferentes graus consoante a progressão das 

causas de origem, pressões dinâmicas e condições de insegurança (Fig. 1). 

As causas de origem são processos económicos, demográficos e políticos que afec

tam a distribuição e a atribuição dos recursos entre as pessoas e grupos sociais. Reflectem a 

distribuição do poder na sociedade e a marginalização de determinados grupos ou indiví

duos a nível económico ou geográfico (áreas mais afastadas). 

As pressões dinâmicas são processos ou actividades que traduzem os efeitos das 

causas de origem, conduzindo a condições de insegurança que variam no tempo, no espaço 

e em função dos tipos de riscos que as pessoas têm de enfrentar. 

17 Citado por TOBIN G. et al. - op.ál., p.282 
18 DAUPHINÉ, A. - Risques et catastrophes, Paris, Armand Colin, 2001, p. 24 
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Apesar de existirem relações de causalidade entre os factores, estas não são directas, 

mas sim em cascata, visto existirem várias combinações entre os processos e as pressões. 

Acesso limitado ao poder, 
às estruturas e aos 
recursos 

Limitações ideológicas no 
sistema politico e 
económico 

Falhas nas instituições 
locais, no conhecimento, 
no investimento e 
mercado local, nos 
padrões de 
comportamento na vida 
pública, na experiência 
adequada,...  

Macro forcas; Rápido 
crescimento populacional, 
urbanização muito 
intensa, desflorestaçSo, 
destruição dos solos, 
alterações climáticas, 
delapidação dos recursos, 
défier!s orçamentais 

Ambiente tagilizado: 
localizações de risco, 
infra-estruturas 
desprotegidas 

Débil economia locai: 
baixos salários, 
'HvBHhood em risco 

Vulnerabilidade social: 
Grupos sociais em risco, 
ausência de instituições 
tocais,... 

inexistência de acção 
politica: falta de 
preparação para a 
catástrofe, prevalência de 
doenças endémicas, 
lacunas na divulgação da 
informação... 

Riscos naturais 

Sismos, Ventos fortes, 
Cheias, Erupções 
vulcânicas, 
Deslizamentos, Secas, 
Virus e pestes,... 

Fig. 1 — Factores de progressão da vulnerabilidade segundo Blaikie 
Traduzido de BLAIKIE, P. et ai. - op.àt, 1994, p . 22 e baseado em MONTEIRO, A. - Perceptibilidade, risco e vulnerabilidade em Chmatologa: 

um estue} de caso no Porto in TerntonumT n°2, Coimbra, Minerva, 1995, p. 54 

Para além dos factores mencionados, Blaikie (1994) salienta como agravantes das 

condições de insegurança, o aumento populacional, a intensificação do processo de urbani

zação, as pressões económicas globais, o aumento das desigualdades sociais, a degradação 

do solo, as perdas ambientais, as guerras, etc. Estes levam ao acréscimo da vulnerabilidade 

e, consequentemente, do risco. 

Por sua vez, Tobin (1997) agrupa os factores intervenientes na vulnerabilidade e ris

co de uma sociedade, grupo social ou individuo em: características físicas dos riscos natu

rais, factores económicos/políticos e características sociais (Fig. 2). Enquanto o risco é 

definido por duas dimensões do hasard., a vulnerabilidade exige a intervenção das três. 

DIMENSÕES DO ''HAZARD?' 

CARACTERÍSTICAS F Í S I C A S 
DOS RISCOS NATURAIS 

MacnRude 
Frequência 

Duração 
Extensão Espacial 

Sazonalidade 
Período de Retomo 

FACTORES POLÍTICO/ECONÓMICOS 

INDIVIDUO SOCIEDADE 

- Proximidade da fonte - Padrões de uso da terra 
do Risco - Dtstrbulcfio da riqueza 

- Tipo de Estrutura - Padrões de gestão dos 
- Nível de Autoridade recursos e historia 
- Intervalo de Escotia - Ntvel de desenvolvi

mento 

CARACTERÍSTICAS 
SOCIAIS 

Sexo 
Idade 

Educação 
Estrutura Familiar 

Localização da Residência 
Ocupação 

Propriedades 

1 1 | 
t 

Definem o Risco 

l l 

Definem a Vulnerabilidade 

Fig. 2 - Variáveis intervenientes na definição de risco e vulnerabilidade segundo Tobin 
Traduzido de TOBIN Graham et al. - op.àt, 1997, p. 324 
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Apesar de não haver consenso em relação aos conceitos e significados, conclui-se 

pela bibliografia que existem relações mútuas entre os diferentes factores, implicando que, à 

mínima alteração de algum deles, hajam repercussões no seu conjunto e nas consequências. 

1.1.3 A percepção: importância e factores 

Para além de factores físicos, políticos, económicos ou sociais, devem também 

salientar-se os factores individuais que interferem na resposta de cada indivíduo, nomea

damente na sua percepção. Esta consiste num ''''conjunto de julgamentos, opiniões e atitu-

afo"19(TAYLOR, STEWART E DOWNTON, 1988) das pessoas. 

A percepção torna-se fundamental na reacção individual e colectiva antes, durante e 

após uma situação de catástrofe, alterando em conjunto com os restantes factores, o grau 

de vulnerabilidade. 

Foram identificados diversos factores que interferem na percepção do risco: exter

nos ou de situação e subjectivos ou cognitivos (Fig. 3). 

- Resposta 

Fig. 3 — Factores da percepção 
Traduzido de TOBIN, G. et al - op.át., \<ffl, p. 149 

Dentro dos factores de situação, o ambiente físico influencia as acções a as respos

tas humanas em função da intensidade, frequência e duração do fenómeno causador do 

risco. Constata-se que, quanto maior for o período de retorno, menor será a preparação da 

população e, consequentemente, maiores serão os danos da catástrofe20 (as pessoas come

çam a esquecer os acontecimentos após seis meses). Isto deve-se ao facto da população ter 

a sensação de maior controlo da situação quando está familiarizada com um risco. Também 

não é alheio o maior número de formas de mitigação perante os fenómenos com menor 

período de retorno, ao contrário dos acontecimentos com baixa probabilidade de ocorrên

cia. Além disso, quanto mais recentes ou elevados forem os danos, mais nítidas serão as 

recordações e, posteriormente, a resposta será mais eficaz pela melhor avaliação/percepção 

19 Citado por TOBIN, G. e MONTZ, B. - op. cit., 1997, p. 133 
20 O estudo de Concannon (2000) comprova-o visto os danos dos tornados serem superiores em áreas onde o fenómeno meteorológico 
raramente ocorre devido nomeadamente à falta de resposta e de mitigação. 
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da situação. Destaca-se, contudo, o primeiro contacto com o risco e/ou catástrofe deno

minado por Saarinen como factor de primada, apresentando maior período de retorno. 

O ambiente sócio-económico inclui factores culturais, estatuto profissional, nível 

sócio-económico, religião, etnia e valores familiares que interagem com a informação obti

da, definindo a forma de agir e reagir. Estão também patentes características como a idade, 

sexo e experiência pessoal com situações semelhantes. Esta última apresenta geralmente 

correlação positiva com a resposta a uma eventual catástrofe. 

Slovic21(1987) ressalva também a fatalidade do acaso, que consiste na convicção de 

que se aconteceu agora, não acontecerá novamente ao longo da minha vida ou num futuro próximo. Susci

ta frequentemente a não realização de acções para atenuar os efeitos dos acontecimentos. 

O papel dos meios de comunicação como instrumentos de divulgação de informa

ção também é preponderante na resposta. Todavia, os especialistas têm tendência a sobre 

ou subestimar a capacidade da população para avaliar a situação de risco e a escolha. 

Geralmente não fornecem a informação de forma mais inteligível ou correcta. Isto fica a 

dever-se ao elevado grau de incerteza dos especialistas sobre o risco. 

Outras crenças ou mitos (como a falsa sensação de segurança criada pela tecnologia, 

organização social, líderes sociais, a negação do acontecimento diminuindo a sua importân

cia ou a catalogação dos riscos como desígnios de Deus) podem levar a reacções inapro

priadas, aumentando a vulnerabilidade. 

Por seu lado, os factores cognitivos (Fig. 3), mais subjectivos, enquadram as variá

veis psicológicas e atitudinais, o que os torna mais difíceis de compreender, porque incluem 

variáveis em constante evolução e diferentes de indivíduo para indivíduo. A pessoa deve ser 

considerada como um todo, uma entidade organizada e complexa, onde tudo se interliga e 

actua em interacção com o ambiente. 

Assim, há uma inter-relação e inter-influência dos factores situacionais e cognitivos, 

cuja combinação originará o risco percebido (valor subjectivo em função do qual as pessoas 

vão reagir ou actuar) e, consequentemente, a resposta aos mesmos. 

1.1.4 Processo de mitigação: importância e modelos. 

"As catástrofes tecnológicas e naturais no próximo milénio serão muito mais frequentes, simples

mente devido ao que as acções (humanas) criaram. (...) A população julga controlar a natureza e realiza 

muitas fantasias para utilizar a tecnologia na sua protecção"72'(MlLETI, 1999). Desde os anos 60, 

21 Citado por TOBIN G. - op.cit., 1997, p. 149 
22 MILETI D. - Disasters by Design: A reassessment of Natural Hazards in the US., Washington, Jos. Henry Press, 1999, p. 35 
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confiando na tecnologia, foram realizadas diversas experiências no sentido de modificar a 

Natureza, (diminuindo assim os riscos, nomeadamente a nível climático. Contudo, estas 

revelaram-se infrutíferas, o que levou a concluir que não se deve brincar com a Mãe Natureza 

(KOVACS, 2001). A excepção dos riscos cujas causas estejam directamente relacionadas com 

as actividades humanas, o Homem é incapaz de controlar o rumo dos acontecimentos, 

restando-lhe apenas a opção de mitigar os seus efeitos. 

Só uma adequada preparação da resposta à catástrofe pode permitir salvar vidas, 

reduzir prejuízos, limitar danos de propriedades e rupturas da organização social. "A prepa

ração da resposta é vital para aumentar a capacidade de sobreviver a acontecimentos extremos 

naturaif,2\MlLKn, 1999). 

"Até à data, deu-se pouca atenção à mitigação, à previsão e à monitorização (. . .). Contudo com o 

aumento das perdas, assiste-se ao surgimento de uma atitude pró-activa de gestão do risco, com a planifica

ção dos diferentes períodos de írâtf"24(WlLHELMI, 2002). O ser humano começa lentamente a pas

sar de uma atitude reactiva (seguros, etc.) - que se restringe a colmatar os danos — para uma 

atitude pró-activa — antecipando as consequências e protegendo-se delas. As atitudes reac

tivas apenas contribuem para o agravamento de futuros problemas e o aumento da vulne

rabilidade e da exposição. 

A mitigação permite o acréscimo da resistência das pessoas em ambientes de risco, 

demonstrando-lhes que têm os recursos e a organização necessários para lutar/resistir aos 

efeitos dos riscos a que estão sujeitas, contrastando com a dependência entre o dador e o 

receptor criada pela ajuda. Como é dito num provérbio chinês: a quem tem fome, não lhe dês um 

peixe; ensina-o a pescar. 

A mitigação deve visar a diminuição do impacto dos riscos com o aumento da qua

lidade ambiental e de vida das populações, favorecendo a resiliência e a responsabilidade 

local, fortalecendo as economias locais, promovendo a igualdade inter e intra-geracional e o 

consenso público, etc. Estes princípios estão implícitos no desenvolvimento sustentável 

que deve ser o processo e o objectivo da mitigação, embora as suas repercussões sejam 

inverificáveis ao longo da vida de quem as implementou (MlLETl, 1999). 

Em resumo, numa concepção tradicional (Fig. 4), a redução do risco, da exposição 

e, consequentemente, das perdas materiais e humanas, era realizada através da implementa

ção de medidas estruturais e não estruturais (a criação de seguros, a regulamentação do uso 

do solo, a atribuição de subsídios, etc.). 

23 MILETI D. - op.cit., 1999, p.35 
24 WILHELMI, O. e WILHITE, D. - Assessing Vulnerability lo agricultural droughts: a Nebraska Case study in Natural Hazards. n°25, 
Holanda, Kluwer Academic, 2002, p.38 
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MITIGAÇÃO 
Medidas Estruturais e Nfio Estruturais 

" 
Reduzira Exposição 

i ' 

Reduzir o Risco 

" •i 

Reduziras 
Perdas Económicas 

e as Mortes 
Reduzir a Tensão 

Fig. 4 - Modelo tradicional de mitigação 
Traduzido de TOBIN G. et al. - op.àt, 1997, p. 339 

Diversos autores (BLAIKIE, 1994; TOBIN, 1997) propuseram, para além das estratégias 

já mencionadas, a integração de elementos de mitigação nos planos de desenvolvimento 

para prevenir a transformação do risco em catástrofe. 

Blaikie (1994) sugeriu a diminuição da vulnerabilidade recorrendo à alteração das 

normas da sociedade e à criação de condições de segurança com a determinação das causas, 

a redução das pressões e, simultaneamente, do risco implícito no fenómeno causador da 

situação (Fig. 5). Definiu, para tal, doze princípios: incorporação de medidas de mitigação 

no desenvolvimento de um país e na implementação de qualquer projecto; integração dos 

elementos e das práticas de mitigação na sociedade e na vida quotidiana dos indivíduos; uso 

da catástrofe para iniciar ou aperfeiçoar um plano de mitigação, criando-o com pulso forte 

e envolvimento de todos os intervenientes do processo; criação e manutenção de uma 

comissão política; avaliação e modificação da realidade para criar novas condições para a 

minimizar a vulnerabilidade (nomeadamente dos mais vulneráveis como os pobres, os ido

sos, os jovens, as mulheres e algumas minorias); ênfase das medidas sustentáveis a longo 

prazo; primazia à protecção dos mais vulneráveis, da vida e dos sectores vitais da sociedade; 

fomento de atitudes activas e não passivas. 

Aumento do acesso dos 
grupos vuheréveis às 
estruturas do podar e aos 

Enfrentar qualquer 
idaoboja, sêterm pottfc» 
ou econórrco onde 
existam causas ou 
aumento da 
vuherabidade. 

DesenvoMmento das 

educação, trehamento, 
experiência adequada, 
nvebtiiBnto bcaL 
berdade, padrões étnicos 
na vida púbica. 

rvteao-forcas: programas 
populacionais, 
urbanização, adaptaras 
indústrias às propostas da 
desenvoMmento, 
refbrestaçào, reorganizar 
o pagamento da dMdas 
relativasa atribuição de 
subsídios. 

Proteger o ambiente: 
lo ca ízações seguras 
ecfnaos e inlra-estruturas 
antHKCO, dwersficar os 
oportunidades de salários 

Fortalecer a économe 
beat reforçar as 
estruturas da suporte, 
aumentar os s; " 
rr A linos 

Acodes Púbkcas; 
preparação para o 
desastre 

> 

Redução das 
Consequências 

r-l da Catástrofe 

Object MD s para controlar 
a stuaçáo: ausência de 
perdas humanas 
ausénoa de casualdades, 
dnrhuicao dos prejuízos, 
existência de corrida. 

< 

Redução 
do Risco 

Conjunto da mádidas para 
drrwiur o nsco: controlar 
as cheias, ... 

Fig. 5 - Modelo de mitigação segundo Blaikie 
Traduzido de BLAIKIE, P. et ai. - op.àt., 1994, p . 220 
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Para Tobin (1997), além das mudanças na sociedade propostas por Blaikie (1994), os 

planos de mitigação devem contemplar as medidas estruturais e não-estruturais, um pla

neamento abrangente e alterações na percepção (Fig. 6). "Os riscos devem fa^er parte do normal 

funcionamento da sociedade e ser considerados nesse contexto. Contudo, isso requer moãficações na vontade 

politica e a redefinição de objectivos para considerá-los como circunstâncias normais"75'(TOBIN, 1997). 

Essas medidas devem ser implementadas no período imediatamente após a catástrofe, 

devido ao elevado interesse nutrido pela população. 

MITIGAÇÃO 
Medidas Estruturais e Não Estr Jurais 

y 

Reduzir a Exposição 

1 
Reduzi o Risco 

1 
r 

Planeamento 
Abrangente 

Redieir as 
Perdis Económicas 

easr-AJrtes 
Reduz r a Tensa o -* Mudar 

as Percepções 

Î î i . 

ReduziraVuHerabidade 

Î 

Fig. 6 - Modelo de mitigação segundo Tobin 
Adaptado de TOBIN, G. et al - op.àt., 1997, p. 340 

As catástrofes e suas consequências devem ser alvo de estudo. Devem funcionar 

como trampolim para a implementação de medidas de mitigação a longo prazo. Isto ficou 

claramente evidenciado na situação de seca em Itália, onde os elevados prejuízos conduzi

ram à elaboração de planos de emergência para evitar a repetição do ocorrido (Rossi, 1995). 

1.1.5 Conclusão 

Os riscos naturais são responsáveis pela maior percentagem de perdas materiais e 

humanas a nível mundial. 

A noção de risco natural tem sofrido diversas alterações. Até aos anos 60, os fenó

menos naturais extremos eram considerados obra divina ou força exterior à vontade do 

Homem, patente em Burton e Kates (1964) segundo os quais os "natural hazards são elementos 

do ambiente físico prejudicial ao Homem e causados por forças exteriores a ele"26. 

Ao longo dos anos 80 e 90, começou a ser contemplado o papel do Homem, sur

gindo os riscos naturais da interacção ou interface entre os fenómenos naturais e a socieda-

25 TOBIN, G. - op.àt., 1997, p. 341 
26 TOBIN, G. e MONTZ, B. - op.àt, 1997, p.8 
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de humana. São assim um "elo complexo de factores físicos e ambientais, interagindo com as realidades 

económicas epolíticas da sociedade humana"2'(TOBIN, 1997). 

N u m "fenómeno meteorológico e geológico extremo, com baixa probabilidade, mas com potencial 

para causar uma catástrofe quando ele atinge as colectividades humanas"21(MlLETl, 1999), o papel do 

Homem é fundamental na definição e desfecho da situação de risco. 

Considerava-se que a população desconhecia a totalidade dos riscos existentes e as 

consequências que, por vezes, são inerentes às suas decisões. O aumento da densidade 

populacional em áreas de risco (planícies de inundação, áreas sísmicas ou com elevada pro

babilidade de ocorrer algum acontecimento climático extremo ou risco tecnológico29) incre

menta a vulnerabilidade ao risco. 

Concluindo, embora os factores de risco estejam a aumentar devido ao crescimen

to populacional e à agressão constante aos ecossistemas, o ser humano continua a diminuir 

a sua capacidade de resposta aos problemas com o decréscimo da tolerância perante as 

situações de risco, o que representa um acréscimo da sua vulnerabilidade. 

Embora "os obstáculos para que o impacto do desastre seja consideravelmente redundo, têm 

menos a ver com o conhecimento disponível do que com o desenvolvimento das expectativas das pessoas e das 

acções de suporte e correspondentes variações políticas e económicas"™(BLAIKIE, 1994), urge promover 

modificações profundas em diversos domínios, implementar modelos de mitigação eficien

tes e, paralelamente, aprofundar os estudos geocíndinicos para colmatar as lacunas de 

informação existentes. 

1.2 Os riscos climáticos e a videira 

Os riscos climáticos relacionam-se com os fenómenos atmosféricos e a fúria dos 

elementos do clima. Os seus efeitos nocivos surgem sob a forma de fenómenos extremos 

ou com períodos demasiado prolongados de dadas características. 

Como os restantes riscos naturais, os riscos climáticos apresentam características 

importantes que, apesar de algumas especificidades, podem ser agrupadas em: mecanismos 

físicos definidos em função da sua intensidade, duração e extensão espacial; distribuição 

temporal como a frequência, sazonalidade e padrões diurnos; distribuição espacial; período 

de retorno (TOBIN, 1997). 

27 TOBIN, G. e MONTZ, B. - op.àt, 1997, p . 11 
28 MILETI D. - op.àt, 1999, p.22 
29 Referem-se os exemplos de Vancouver (área de elevado risco sísmico) que viu a sua população duplicar nos últimos trinta anos e da 
Florida (área costeira com ocorrência frequente de furacões) cujo total populacional aumentou de 7,7 para 10,5 milhões entre 1980 e 
1993, o que levará futuramente ao aumento dos danos materiais (rCOVACS, 2001). 
30 BLAIKIE, P. et ai. - op.àt., 1994, p. 235 
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Frequentemente — dada a elevada correlação e interdependência entre os riscos 

naturais —, é extremamente difícil determinar o início, causa ou origem de um acontecimen

to, denominado por efeito dominó. 

Considerando a distribuição espacial, os fenómenos apresentam nuances consoante 

as suas características. A nível climático, as áreas de ocorrência dos acontecimentos extre

mos são definidas em função das características internas destes últimos e das condições 

necessárias à sua formação. Possuem frequentemente, portanto, variações a meso e micro-

escala. Isto reforça a necessidade de realizar estudos e representar os fenómenos cartografi-

camente para melhor compreender todos os vectores intervenientes. Esta situação é refor

çada pela inexistência de uma sobreposição exacta entre as áreas consideradas de risco e 

aquelas que são vítimas de catástrofes (apesar da grande similitude), pela imprevisibilidade 

implícita nos fenómenos de risco. Cita-se, a título de exemplo, que a existência de obstácu

los naturais (como o relevo) atenua ou acentua as características dos elementos climáticos. 

Os fenómenos extremos revelam também variações espaciais em termos de inten

sidade. Esta última atenua-se com o aumento da distância à área central ou com o progres

sivo enfraquecimento do fenómeno (por exemplo, os furacões). Assim, um acontecimento 

extremo de elevada magnitude provoca elevados prejuízos, mas raramente afecta áreas mui

to extensas (com algumas excepções, como é o caso dos ciclones). Por sua vez, os aconte

cimentos de menor intensidade, pela sua maior extensão temporal e/ou espacial, podem 

causar danos mais avultados (por exemplo, as secas). 

Os riscos climáticos resultantes de acontecimentos extremos são responsáveis pela 

grande maioria das perdas materiais e humanas, o que demonstra a influência do clima em 

qualquer actividade exercida pelo Homem (não obstante as diversas tentativas deste para 

minimizar os danos causados). É assim fulcral a realização de estudos sobre os elementos 

climáticos e respectivos riscos com o intuito de melhorar a compreensão da influência e das 

consequências dos caprichos climáticos. 

Tendo por objectivo "oferecer à planta cultivada as condições óptimas (...) para lhe tirar o 

máximo rendimento quantitativo e qualitativo"31 (DlEHL, 1989), a actividade agrícola está à mercê 

dos caprichos do clima. Essa relação deve-se ao facto da vegetação ser extremamente 

dependente dos elementos climáticos para a realização dos processos vitais da transpiração, 

absorção, respiração e fotossíntese (Fig. 7). 

31 DIEHL, R. - Agricultura Geral, 2°ed., Lisboa, Clássica Editora, 1989, p.l 13 
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Os elementos climáticos como a temperatura, a água (precipitação, humidade), o 

vento e a insolação, actuam directamente, determinando o ritmo de crescimento e de 

desenvolvimento de cada planta e, indirectamente, como agentes activos na formação e 

evolução dos solos e das suas propriedades (FERNANDEZ GARCIA, 1995). 
ENERGIA SOLAR 

Agua: transpiração 

/ ATMOSFERA 

Respiração / l / ^ / < / - G á s carbónico 1 
| Oxigénio u * x / / / r* Oxigénio J 
[Gis carbónico J r - \ \ \ \ \ / /£ / 

SOLO 

,/*•Síntese de substancias orgânicas 
"' conduzindo à formação 

da serra elaOonda 

Água + sais minerais '■ 

Fig. 7  Os processos vitais da planta e respectivas trocas 
Adaptado de ELIARD, J.  Manual Gemi de Agricultem, 2°ed., MemMartins, Publicações EuropaAmérica, 1979, p. 25 

O clima é portanto um factor limitativo do crescimento e desenvolvimento das 

espécies vegetais. E neste contexto que surge o interesse do presente trabalho. 

Dentro das diversas espécies vegetais cultivadas, salientase, no caso de Portugal, a 

videira por razões económicas, históricas, sociais e culturais. A viticultura, como actividade 

económica directamente dependente do adequado crescimento e desenvolvimento das 

plantas cultivadas, está sujeita a elevados prejuízos com qualquer variação climática (princi

palmente alterações súbitas). A gravidade das consequências varia consoante as espécies 

cultivadas, a fase de crescimento, etc. Neste contexto, o melhor conhecimento dos factores 

de vulnerabilidade  com as diferenças regionais e características de cada casta  permite, 

entre outros, o melhor reajustamento das práticas vitícolas. Este estudo aborda de forma 

especial as castas de vinho verde no coração do EDM. 

Apesar dos mecanismos de adaptação à variabilidade climática que possibilitam 

uma maior resistência aos acontecimentos climáticos extremos, as plantas morrem quando 

são ultrapassados os limites críticos. Da interacção dos diversos elementos climáticos e das 

características de cada ser vegetal, ocorre uma selecção natural. Têm mais sucesso as plan

tas com as características adequadas ao clima específico. 

Através de alterações introduzidas pelo Homem com o intuito de aumentar o cres

cimento, desenvolvimento, rendimento e qualidade da produção, muitas espécies (como as 

híbridas) ficaram sujeitas a uma maior vulnerabilidade. Citase, a título de exemplo, a intro

dução de espécies vegetais em áreas onde tradicionalmente o seu cultivo era inadequado 

(muitas vezes, no seu limite vegetativo). Assistese assim ao aumento da possibilidade de 
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ocorrência de danos à mínima variação dos elementos climáticos, o que vai de encontro à 

teoria de Smith (1992) segundo a qual o risco advém do facto de se estar a viver cada vez 

mais num limiar de pouca segurança. 

Com o objectivo de aniquilar ou reduzir a dependência, o Homem desenvolveu 

tecnologias apropriadas (sistemas de irrigação, entre outros). Contudo, nem todos os culti

vos podem ser abrangidos por esses meios. 

A videira, enquanto ser vegetal, apresenta uma vulnerabilidade elevada e muito 

variável perante as condições climáticas ao longo do ciclo vegetativo e reprodutor. Sendo 

assim, "as variações climáticas são extremamente importantes para a produtividade agrícola [cuja dura

ção varia de alguns dias a meses]. As temperaturas e as precipitações extremas são o caminho pelo 

qual o clima afecta a quantidade e a qualidade de produção agrícola"32 (LAKSO, 1987). Os estudos são 

assim indispensáveis para delimitar e definir com exactidão as condições propícias à ocor

rência de danos, uma vez que o "conhecimento tão completo quanto possível do clima (...) é funda

mental para a melhoria das condições de produção"33(CORREIA, 1998). 

CLIMA <=í> 

1 * * 
Q U A N T I D A D E 

MICROCLIMA <=> PRODUÇÃO 

^ QUALIDADE 

Fig. 8 — Relações existentes entre o clima e a qualidade/quantidade da produção 
Adaptado de LAKSO, A.N. — The importance of climate and microclimate to yield and quality in horticultural crops in PRODI, Franco et al (ed.) -

Agrometeorology. Cesena, Edizioni del Comuna di Cesena, 1987, p. 288 

1.2.1 A fisiologia da videira 

A videira, género Vitis, planta da família das vitácias, possui actualmente cerca de 

10 000 variedades ou, considerando as variedades híbridas, 20 000. Consiste num arbusto 

trepadeira, sarmentoso, com gavinhas e um caule tuberoso, possuindo cachos opostos às 

folhas (Fig. 9;Fig. 10). 

Para facilitar a compreensão da interacção dos elementos climáticos com a videira, 

apresenta-se sucintamente esta planta, que se divide em sistema radicular e parte aérea. 

1.2.1.1 Sistema radicular 

As funções principais do sistema radicular são: extrair água e elementos minerais do 

solo, conduzindo-os posteriormente aos restantes órgãos da planta pelo xilema; armazenar 

nos seus tecidos as substâncias utilizadas na fase da maturação (como o amido); fixar a cepa 

32 LAKSO, A.N. — The importance of climate and microclimate to yield and quality in horticultural crops in PRODI, F. et al (ed.) - Agrometeorology. 
Cesena, Edizioni del Comuna di Cesena, 1987, p. 296 
33 CORREIA, Ezequiel — Condiçõespluviométricaspara a cultura do Milho na ilha de Santiago (Cabo Verde), Lisboa, Ministério da Ciência e da 
tecnologia, 1998, p.15 
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ao solo, assegurando a estabilidade da parte aérea. Exige uma temperatura superior a 10°C 

(gero de vegetação) para a absorção dos elementos. O seu desenvolvimento está dependente, 

entre outros, da influência genética, características do terreno (humidade, compactação, 

etc.), obstáculos naturais (rocha-mãe, toalha freática, etc.), densidade de plantação e inter

venção humana (com a realização de porta-enxertos). De um modo geral, não ultrapassa 

um metro de profundidade, variando normalmente entre 20 a 70 cm. Apresenta um desen

volvimento horizontal que pode atingir dois a três metros34(DEGUlLLY, s.d). 

t- m3 -i !•—m2—A 
Fig. 9 — Proporções do sistema radicular da vide 

Adaptado de MARRO, Mauro — Técnicas de viticultura, Lisboa, Editorial Presença, 1986, p . 29 

1.2.1.2 Parte aérea 

É composta por: tronco e ramos (Fig. 10). O tronco, ondulado e retorcido (dadas 

as características trepadoras da vide), pode atingir dimensões consideráveis e nele assentam 

os bastardos e ramos de dois ou mais anos e/ou de ano (vestígios de antigos ciclos vegeta

tivos, de onde rebentam os gomos que dão origem aos pâmpanos - futuros sarmentos). 

Fig. 10 — (a) Fisiologia da parte aérea da videira; 
(b) Evolução da folhagem ao longo do ciclo vegetativo 

Adaptado de MARRO, Mauro - op.àt., 1986, p. 35 e p. 63 

A vara ou pâmpano (Fig. 10) é crucial no crescimento e desenvolvimento da planta, 

visto ser o local onde ocorrem as várias fases fenológicas e os principais danos. 

34 DEGUILLY e RAVAZ citado por MARRO, M. - op.át., 1986, p. 25 
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•/■v *M_— ' Esboço de 
' / Inflorescência 

Escama 

(b) r 

Gomo Secundário 

Gomo Principal 

Esboço de Folhas 

Lanugem  \ 

Peciolo 

Fig. 11  (a) Órgãos de um pâmpano ou sarmento da vide; (b) Composição de um gomo latente fértil 
Adaptado de CHAUVET, Marcel e REYNIER, Alain  Mamai de viticultura, 3°ed, s i , 1984., p. 44 

Os gomos (Fig. 11) são indispensáveis para assegurar o crescimento e desenvolvi

mento dos órgãos vegetativos, sua perenidade (através do armazenamento de reservas para 

o período de dormência ou repouso — gomos latentes) e a multiplicação vegetativa normal 

da vide. 

Os gomos, ditos mistos ou bivalentes (gomos férteis), agrupam simultaneamente os 

esboços de inflorescência e do futuro pâmpano35 (Fig. ll;Fig. 12). São assim uma peça ful

cral no desenvolvimento da vide porque dão origem aos ciclos vegetativo e reprodutor. 

a Desenvolvimento do ciclo 
vegetativo 

b Evolução da composição 
do pâmpano 

__ . j i w^p? cDesenvolvimento do gomo 
l T 9 f f 7 V T 7 latente do próximo ciclo. 

Fig. 12  A importância do gomo no ciclo vegetativo e reprodutor 
Adaptado de MARRO, Mauro  op.cit, p. 63 

1.2.1.3 Os ciclos vegetativo e reprodutor 

A videira é uma planta perene com uma longevidade de 30 a 50 anos. Desenvolve

se através de uma sucessão de ciclos anuais interdependentes dado que, no decorrer de um 

ciclo vegetativo, formamse e desenvolvemse os esboços dos futuros ciclos reprodutor e 

vegetativo. Estes últimos ocorrem em simultâneo desde o início da Primavera até aos finais 

de Outubro (Fig. 13). 

35 O ciclo reprodutor, ciclo sexual da videira, tem origem na inflorescência que se encontra no gomo latente. Quanto ao ciclo vegetativo, 
que corresponde ao crescimento e desenvolvimento da planta, desenvolvese à partir do esboço de folhas presente no gomo (fig. 10) 
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Crescimento das 
argolas vegetativas > U ^ — Atempamento — ^ * -

Choros Abrolhamento 

*/y/\ 

Fevereiro Março 

Horaçào 
Vingam ento 

rssysi 
Jjlho AgoSo Setembro OuluMo Novembro 

'ASSA 

V/V/A IZZZZZZZT" 

Amadurecimento Fruto Maduro 

Cre some nto dos 
Org aos Reprodutores 

- Cido Reprodutor 

Fig. 13 - O ciclo vegetativo e reprodutor da videira 
Adaptado de CHAUVET, M. e REYNIER, A. - op.át, p. 64 

Estes ciclos dividem-se em estados fenológicos, em função da evolução do pâmpa

no ou dos órgãos reprodutores (Foto. 1): 

h) Cacho fechado i) Pintor j) Maturação 

FotO. 1 - E s t a d o s fenolÓgicOS da videira3 6 (autoria: Ângela Manuela Maciel) 

36 Os estados fenológicos foram definidos a partir da escala de Baggiolini (presente no anexo II). 
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A inexistência de condições ideais (Fig. 14) para o desenrolar das fases leva ao apa

recimento de doenças criptogâmicas, à destruição dos órgãos da planta, ao desavinho37, etc. 

Características /mecanismos Condições climáticas e bióticas óptimas 

Actividade vegetativa quase inexistente 
 resistência relativamente elevada às temperaturas 
reduzidas, desde que não seja ultrapassado o limite 
cntico mínimo 

ZV 
 Esva2Íamento de substâncias nas folhas e consequente mudança de cor e aspecto, 
que conduzirá à sua queda s\ 

 Linhificação dos pâmpanos com o desaparecimento da cor verde, a desidratação 
e a alteração da casca 
 Acumulação de substancias de reserva no tronco e nos sarmentos 
 Os gomos formados aumentam de volume e entram em repouso. * 

ar zr 

Temperatura óptima ( 25° C); 
Pouca precipitação; Elevada luminosidade; 
 Reduzida frutificação; 
 Inexistência de doenças parasitánas 

Crescimento dos órgãos do pâmpano (folhas, meritalos, estacas,...) podendo 
atingir 5 cm por dia com temperatura de 25°C e solo fresco; 
Dividese em três fases: 

 crescimento lento até meados de Maio; 
 Crescimento diário rápido até à floração; 
 Crescimento lento, que culmina com a paragem do crescimento em Agosto 

^r
1 11 r 

 Temperatura de 25°C; 
 Iluminação elevada e prolongada; 
 A existência de água 
 Expansão do sistema radicular, o estado dos 
trajectos condutores e o nível de reservas dos órgãos; 
 A realização dos vános processos vitais da planta. 

nx 
Intumescência do olho latente, que leva à abertura das escamas protectoras com o 
aparecimento da lanugem 

2 Í k 

 Temperatura ambiente próxima de 10°C (processo 
acentuado até 18°C); 
 O vigor das cepas; 
 Variedades das castas; 

Perda de seiva através de fendas causadas pela poda devido ao inicio da actividade 
do sistema radicular Temperaturas > 4/5° C 

I S 

u s 

3 a 

11 
Sr P 
o o 

S ,9 
■y i<s 

J J 
R 8 
3 U 

3 

I g 
■p ^ 

ô % 

~$L 

2 S 

-a "3 
J § 

Atempadamente ou 
agostamento 

1 8*8 
a £ Q III 
> S

1
" 

J -S 
9? î l 

•a s s z 

ôi 

s 

3-8 

2 

Crescimento e desenvolvimento das ínflorescências dos gomos, com a separação 
progressiva dos botões florais 

:?"£: 

 Temperatura de 25°C; 
 Iluminação elevada e prolongada, sendo a 
videira uma planta de dias compndos; 
 A existência de água 

Desabrochar da flor, na altura da queda do capelo ou capuz, o que leva à separação 
dos estâmes do gineceu libertando o pólen 

Transporte do pólen até outra flor ou a queda do pólen no estigma da mesma flor 
potenciando a fecundação, que consiste na formação do ovo e da semente 

 temperaturas entre 20°/25° C 
 Ausência de precipitação ; 
 Estabilidade meteorológica durante a duração 
da fase; 
 alimentação equilibrada da planta 
 Boa iluminação 

^ F Após o vingamento (formação do fruto), o bago da uva começa a crescer com ntmos 
diferentes em várias alturas da fase. Continua verde dado a acumulação de clorofila e 
a sua polpa ennquecese em substâncias ácidas. 
Próximo do amadurecimento, o crescimento do bago atenuase enquanto que as 
grainhas se desenvolvem.  

 Necessáno uma temperatura óptima e uma 
luminosidade adequada. 
 Necessidade de água 

:?%: 
Caractenzase por aumento considerável dos bagos provocado pela distensão celular, 
por um acréscimo do teor de açúcares (glucose e frutose) vindo das folhas a par da 
redução de ácidos. Progressivamente também se assiste à mudança de cor ou tintura 
do grão. A maturação é atingida quando a quantidade de açúcares se mantiver 
estacionária dentro do fruto. 

Temperaturas na ordem do 25° C 
■ Insolação moderada 

Fig. 14— Duração, características e condições óptimas das fases do ciclo vegetativo e reprodutor 

37 abortamento das flores das videiras ou dos bagos que impede a formação do futuro fruto. 
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1.2.2 Prática vitícola e relação com elementos climáticos e seus riscos 

Exigente em calor, a vide necessita de exposição solar regular mas sem excesso, 

chuvas espaçadas guardadas em reserva por um solo bem drenado (mas com capacidade de 

retenção durante todo o ciclo de vida activa). São estas as condições óptimas para conciliar 

o máximo rendimento e qualidade na vide. 

1.2.2.1 A temperatura 

A quantidade de calor recebida influencia o ritmo de crescimento e desenvolvimen

to de qualquer planta. A temperatura é inevitavelmente um factor limitante para a realiza

ção das funções vitais de um vegetal (fotossíntese, respiração e transpiração). Sob condi

ções óptimas durante todo o ciclo vegetativo, as várias fases fenológicas são mais curtas e 

os rendimentos superiores. 

Todavia, ao longo do ciclo vegetativo, qualquer planta estará muito provavelmente 

sujeita a variações mais ou menos acentuadas de temperatura. Estas causam a redução ou 

paragem do crescimento e estagnação do processo fisiológico, característico da fase de 

desenvolvimento onde a planta se encontra. 

Na criação de um microclima adequado, o solo, suporte da vida vegetal, apresenta 

um papel primordial. Consoante a radiação solar recebida e as características intrínsecas do 

solo, este possui uma dada temperatura que varia em função da profundidade. A camada 

superficial regista a maior amplitude em resultado das diferenças térmicas da atmosfera 

sentidas até 40 a 50 cm de profundidade. As trocas entre subsolo-solo-atmosfera são fun

damentais nos processos de congelamento do solo, formação de geada ou aquecimento 

estival, influenciando positiva ou negativamente as plantas (Fig. 15). 
Altura (cm) 

Peíltl nocturno extremo Perfil diurno extremo 

ProlunoïrMe (cm) 

Fig. 15— Variação da temperatura em profundidade e junto ao solo 
Adaptado de ELIARD, Jean-Louis - op.àt, 1979, p. 20 
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Grosso modo, a temperatura óptima da videira encontra-se compreendida entre 

20°C e 30°C. No entanto, estes limites térmicos variam ao longo do ciclo vegetativo e 

reprodutor e consoante a casta, a latitude, a longitude, o vigor da videira, a acção do 

Homem através da criação de variedades híbridas. Com o afastamento do óptimo térmico, 

o crescimento atenua-se até um limite inferior (%ero de vegetação) ou superior, a partir do qual 

a planta está amortecida, não apresentando qualquer actividade vegetativa. (Fig. 16). 

Cresd mento 4 

t * - Floração - a J 
I I 
I I 

H—I 1—I—I—I—t-

Inldoda 
ActMdade 
Celular 

-\ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ► 
<5 10 15 20 25 30 35 45 55 

" "
v
~

 v v
"

v
~' Temperatura (°C) 

Zero de Terrperatura Morte 
Vegetação Cptrre 

Fig. 16  Os limites térmicos da vide 

Considerando os limites térmicos mínimos, os valores e respectivos danos oscilam 

ao longo do ciclo vegetativo e reprodutor (MARRO, 1986;HIDALGO, 1993; OLIVEIRA, 1993). 

No Outono, a vide necessita de valores inferiores a 10°C durante pelo menos sete 

dias para favorecer o abrolhamento na época seguinte. 

No período de dormência, a videira (se a temperatura não for excessivamente baixa 

e/ou por períodos prolongados) apresenta uma resistência relativamente elevada. Com 

exposição de 6 a 8 horas a temperaturas na ordem dos ~10°C a 15°C, são primeiramente 

danificados os gomos latentes, prejudicando o futuro ciclo vegetativo. Com temperaturas 

abaixo de 15°C, vão sendo danificados progressivamente os sarmentos, o tronco e final

mente as raízes, acabando a planta por morrer. São apontados valores na ordem dos 30° a 

35°C como temperatura mínima crítica. O sistema radicular possui menor limite térmico, 

entre Io e 14°C. Contudo, estando subterrâneo, apresenta maior protecção, sendo primei

ramente afectada a parte aérea. Deve igualmente temerse a sua danificação com o surgi

mento de partículas de gelo nos interstícios do solo. A videira tornase vulnerável pela pou

ca profundidade do sistema radicular. 

Na primavera, após o abrolhamento, o crescimento e desenvolvimento da videira 

sofrem atrasos com temperaturas inferiores a 10 °C e superiores a 30/35°C. Por sua vez, a 

fotossíntese não se realiza com valores inferiores a 13°C ou 14°C. O limite térmico crítico 

mínimo ronda 0,5°C a 1°C. 

Durante a floração e a fecundação, as temperaturas inferiores a 14°C (embora varie 

consoante as castas e portaenxertos) levam à diminuição das colheitas, devido ao surgi
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mento do desavinho. As flores abertas apresentam um limite térmico mínimo de -0,5°C, 

sendo os estilos os mais vulneráveis, seguidos dos estornas e finalmente dos ovários, o que 

origina enormes prejuízos por inexistência de produção. 

No atempamento, com temperaturas abaixo de -2,5°C, as folhas e as uvas secam e 

caem, favorecendo o aparecimento da podridão cinzenta. A partir de -6°C, a entrecasca 

dos sarmentos pode ser parcialmente destruída, mantendo-se os gomos intactos. 

Se estes limites críticos forem ultrapassados, os órgãos das plantas (inicialmente a 

parte aérea) perdem calor por irradiação e arrefecem, apesar do ar envolvente lhes fornecer 

calor por condução durante escassos períodos de tempo. O processo de arrefecimento é 

lento. Inicialmente, o suco pouco concentrado dos espaços intercelulares forma cristais de 

gelo, originando a passagem por osmose de uma parte de água do interior da célula para os 

referidos espaços, fenómeno denominado de plasmólise. Durante um curto período de 

tempo, o arrefecimento é acompanhado de um processo de liquefacção que protege os 

tecidos. Todavia, à medida que se formam cristais de gelo intra e inter-celulares acompa

nhados da coagulação do protoplasma, surgem lesões mecânicas consideráveis e/ou a mor

te das células, que originará posteriormente modificações patológicas com o aparecimento 

de manchas castanhas e enegrecidas - áreas queimadas chamadas geladuras nos pâmpanos. 

Com exposição prolongada, os danos vão estendendo-se a todos os órgãos, incluindo o 

sistema radicular, podendo levar à morte do vegetal. 

O degelo também é importante devido à recuperação de água pelo protoplasma, 

tendo consequências menores em tempo húmido do que em ambiente seco e ventoso, des

de que ocorra lentamente. 

Os processos referidos são acentuados pela formação de geada branca e atenuados 

pelo progressivo abaixamento da temperatura que leva ao endurecimento da planta pelo 

aumento da concentração celular (aumento do teor de matérias secas, açúcares redutores, 

proteínas, etc.) e à paragem do crescimento. 

Diversos autores (ELIARD, 1979;DIEHL, 1989; OLIVEIRA, 1993; RAPOSO, 1998) também 

consideram como factores atenuantes: 

• fase do ciclo vegetativo e reprodutor da planta — a resistência ao frio é 

maior na dormência pela reduzida/inexistente actividade vegetativa e menor 

na altura da floração/princípio da fecundação; as plantas em floração são as 

mais vulneráveis, uma vez que os gomos, as flores (partes terminais) e 

órgãos reprodutores são os primeiros a arrefecer e aqueles que têm maior 

dificuldade em serem compensados pelo calor vindo do solo; 
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• estrutura e composição do solo — compensa as perdas energéticas através 

do calor armazenado; 

• características da camada superficial do solo - uma área mobilizada, seca ou 

com vegetação é mais propícia à formação de geada; 

• alimentação da planta — o potássio favorece a formação de açúcares que 

reforçam a resistência ao frio; 

• duração da exposição às baixas temperaturas — a exposição pouco prolon

gada a temperaturas muito baixas é menos prejudicial do que a temperaturas 

não tão baixas e com exposição mais demorada. 

De entre os diversos danos, destacam-se assim o enegrecimento dos gomos, o 

emurchecimento dos jovens pâmpanos, a estagnação do período vegetativo e a queimadura 

dos órgãos da vide. 

Com a destruição dos gomos ou órgãos verdes da planta, os gomos ditos secundá

rios (cujo crescimento estava parado), caso não estejam destruídos, abrolham e a planta 

retoma o desenrolar normal do ciclo vegetativo, embora este seja menos frutífero. 

Se todos os gomos forem destruídos, o ciclo vegetativo estagna por um período 

mais prolongado, sendo retomado com o abrolhamento de gomos latentes existentes no 

tronco (designados de bastardos), que não têm capacidade de frutificação. Como se pode 

presumir, o ciclo reprodutor é interrompido e a produção nesse ano é nula. 

Com temperaturas elevadas (Fig. 16), a intensidade respiratória das plantas aumenta 

progressivamente até aos 35°C (limite que pode ser inferior em caso de seca, solos secos ou 

ventos fortes), acompanhada pelo consumo de glúcidos, o que é largamente compensado 

inicialmente pelo processo de fotossíntese. No entanto, alguns autores, como Marro (1986) 

consideram que o óptimo térmico da fotossíntese em atmosfera normal é de 17,5°C, limite a 

partir do qual se encontra inibida, sendo a planta incapaz de compensar as perdas respirató

rias. Isto explica o crescimento lento em anos quentes nas regiões temperadas. 

Paralelamente, também aumenta a transpiração que, quando não é compensada pela 

absorção de água, origina a fenação ou emurchecimento temporário da planta, geralmente 

recuperado durante a noite com a diminuição da temperatura. 

A medida que a temperatura se aproxima do valor crítico máximo, a planta corre o 

risco de desidratação das células com a coagulação do protoplasma, levando à morte (prin

cipalmente se o solo não assegurar a alimentação suficiente em água, isto é, se for seco ou 

se existir um período de seca). 
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A resistência da vegetação às elevadas temperaturas está relacionada com a disponi

bilidade de água, estrutura das folhas e dimensão dos estornas (órgãos que regulam a liber

tação de água). 

Embora a videira — pela sua fisiologia e alterações introduzidas pelo Homem — seja 

resistente a altas temperaturas, regista danos na folhagem e nos cachos através dos golpes de 

sol, escaldões ou queimaduras, com temperaturas geralmente superiores a 30°C. Nessas con

dições, os bagos sofrem atenuação do crescimento herbáceo e alteração das células da pelí

cula das proteínas durante a maturação. A queimadura fica a dever-se à coagulação das pro

teínas que provoca a morte das células. 

Com valores superiores a 42°C, produz-se a desidratação e o pardeamento das folhas 

e dos raásmos. Com temperaturas na ordem dos 55°C, as folhas morrem. A necrose esten-

de-se posteriormente aos sarmentos e tronco — órgãos agostados ou lenhificados com 

maior resistência térmica - o que conduz à morte da planta. 

1.2.2.2 A água 

A água é um dos constituintes fundamentais da planta, atingindo um teor total de 

90% nos órgãos verdes. Este valor diminui progressivamente com o amadurecimento e a 

proximidade da colheita. 

Apesar da videira ser uma planta com potencialidades de cultivo em áreas de 

sequeiro, necessita de água para o crescimento e desenvolvimento dos seus órgãos (princi

palmente nos primeiros anos de vida) e para garantir a quantidade e qualidade de produção. 

Os valores ideais variam entre 350 a 650 mm anuais, consoante as castas (Fig. 17). 

I 0,5% (lepouso) 

11.5% (ale ao aorolhamentoi 

B ' " % (»>* 'i Noraçaol 

Ouanlidade de água minima e óptima 
para diversas trulei'as (segundo Rcboun 

Fig. 17 —A necessidade de água da videira 
Adaptado de MARRO, Mauro - op.át., 1986, p . 57 
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A água é igualmente fundamental para a realização de processos metabólicos como 

a transpiração, a protecção contra os escaldões e a alimentação da cepa. O seu consumo 

varia em função da actividade do sistema radicular e do estado fenológico (Fig. 17) sendo 

os períodos de fraco crescimento ou de dormência os menos exigentes e as fases vegetati

vas (como a floração) as mais exigentes. Nestas fases, a escassez ou inexistência de água 

levam à redução irreversível dos rendimentos. A necessidade de água é assim quase nula no 

Inverno e acentuada após a floração, mas depende de factores como a temperatura, o are

jamento e o poder de retenção da água por parte do solo (Fig. 17). 

Em termos gerais, durante o período activo do ciclo vegetativo, são necessários em 

média 3 a 5 milímetros diários de água para que a videira possa crescer e frutificar normal

mente. Distinguem-se, no entanto, dois períodos (OLIVEIRA, 1993): 

• da floração até ao pintor, esta necessita de uma quantidade relativamente ele

vada devido à intensa actividade vegetal; 

• durante o amadurecimento e a maturação (embora seja necessário água), as 

precipitações abundantes são indesejáveis, podendo prejudicar a concentra

ção sacarina, que é elemento crucial para obter uvas de qualidade. 

Todos os vegetais apresentam um conjunto de mecanismos de auto-regulação que 

lhes permitem controlar as perdas de água, recorrendo ao fecho dos estornas para limitar a 

transpiração, assimilação de gás carbónico e reduzir o ritmo de crescimento e as perdas de 

água. Produz-se assim um emurchecimento temporário. Se a situação se agravar, à medida 

que a água escasseia no solo, este último retém cada vez mais energeticamente a água que 

resta. Em consequência, a planta tem mais dificuldades em se alimentar pela quantidade 

diniinuta que absorve. Caso seja atingido o limite hídrico mínimo, a planta morre. 

No caso específico da videira, a falta de água (geralmente associada a elevadas tem

peraturas) origina, inicialmente, uma produção mais reduzida e aleatória (MARRO, 1986). 

Quando a escassez de água se prolonga, acentuam-se as consequências, surgindo os primei

ros danos na folhagem. Seguidamente, as folhas começam a amarelar nas bordas em 

pequenas proporções, formando uma auréola. Se as condições meteorológicas piorarem, as 

manchas penetram para o interior da folha através das nervuras, tomando então uma cor 

acastanhada. O processo é, muitas vezes, acompanhado do endurecimento das folhas. 

Em situações graves, as folhas secam ficando amarelas em toda a sua superfície e 

acabam por se desprender. Em resultado, assiste-se à redução de funções como a transpira

ção e a fotossíntese. As repercussões no ciclo vegetativo e reprodutor são muito nefastas, 

principalmente na fase fenológica do crescimento, onde a planta está a criar matéria para o 
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desenvolvimento do pâmpano e respectivos órgãos. Neste período, necessita de aproxima

damente 500 litros de água para criar 1 kg de matéria seca (MARRO, 1986). 

Os períodos de escassez ou ausência de precipitação, cujos danos variam consoante 

a intensidade e duração da seca, podem originar mesmo a perda total ou parcial da colheita 

ou mesmo a morte da planta. 

A evolução da tecnologia permitiu minimizar as consequências em caso de período 

de seca pouco prolongado, com a utilização de técnicas de irrigação, a construção de albu

feiras, etc. (o que é potencializado pela frequente ocorrência de precipitações após as secas). 

A água não pode também ser excessivamente abundante ao longo do ciclo vegetati

vo, apesar da videira apresentar um limite hídrico máximo relativamente elevado. 

Antes de aparecer o pintor, as condições de elevada humidade relativa e abundantes 

precipitações propiciam o surgimento de doenças como o míldio, a podridão, o black-rot ou 

o oídio (principalmente se forem acompanhadas de temperaturas amenas a elevadas). Esta 

relação deve-se ao facto da generalidade das bactérias e vírus necessitar de uma exposição 

mais ou menos prolongada à água ou a ambientes húmidos para se desenvolver. 

Nas fases fenológicas da floração, polinização e fecundação, a precipitação (mesmo 

em quantidades pouco abundantes) é muito nefasta. Provoca o desavinho meteorológico38, 

impede a expulsão do capuz e destrói o pólen durante a floração, o que leva à diminuição 

do potencial de produção. 

Quando os períodos chuvosos ocorrem tardiamente no ciclo vegetativo (após o 

final de Julho), as consequências agravam-se, dado que os tratamentos são pouco eficazes. 

Além disso, a água continua a ser um poderoso incentivo ao aparecimento e desenvolvi

mento de doenças como a podridão cinzenta, etc. 

Em caso de inundações ou cheias, as plantas encontram-se parcial ou totalmente 

submersas, o que impossibilita a realização de qualquer processo vital. Assim conduz à sua 

morte se estiverem expostas por períodos demasiado prolongados. Acresce-se ainda a 

acção mecânica da água sobre a videira, que causa vários danos como a quebra dos pâmpa

nos. 

Com precipitações intensas, a força de impacto das gotas de água (que varia com a 

sua dimensão e intensidade) pode igualmente danificar os órgãos da planta mais jovens e 

frágeis. Aumenta a erosão dos solos, sobretudo em áreas de grande declive ou estrutura 

fragilizada. "Uma chuvada de 51 mm caída numa hora depreende energia suficiente para levantar uma 

38 Com precipitações abundantes, pode destruir por completo a produção vitícola durante o ciclo vegetativo atingido. 
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espessura de terra de 18 a 79 cm de altura"^'(COST'A, 1986). A intensidade óptima é de 

lmm/ha /h para garantir a boa permeabilidade superficial (DlEHL, 1989). 

Outra consequência da quantidade de água ultrapassar o limite hídrico máximo é a 

asfixia e o apodrecimento das raízes e da planta, originando a sua morte. Esta situação está 

bem patente em terrenos muito húmidos. A compactação da camada superficial por preci

pitações intensas, a compressão excessiva do solo e a ocupação de grande parte da porosi

dade deste último pela água limita/impede a realização do processo de respiração pelo sis

tema radicular asfixiando a planta. 

1.2.2.3 Outras variáveis climáticas 

1.2.2.3.1 Granizo 

A partir do abrolhamento, os efeitos do granizo são catastróficos variando em fun

ção do tamanho, velocidade e estado físico do granizo, sendo um dos riscos mais temidos 

pelos viticultores. 

As pedras ao cair provocam lesões nos jovens pâmpanos e gomos, levando à sua 

queda. São uma ameaça maior para os órgãos mais verdes e tenros. As folhas são perfura

das e dilaceradas, levando à perda, em alguns casos, da maior parte da folhagem. Os bagos 

caem ou apresentam feridas abertas que posteriormente secam, levando à queda do órgão 

ou à invasão pela podridão cinzenta e rot branco durante a maturação. 

As pedras de maior dimensão danificam os pâmpanos mais ou menos lenhificados, 

atingindo por vezes a medula e originando feridas de cicatrização limitada. 

Se os gomos ficarem muito danificados, ficará comprometida a colheita do ano 

seguinte e do próprio ano. A vide apresentar-se-á mais vulnerável a doenças criptogâmicas. 

1.2.2.3.2 Vento e trovoada 

Os ventos fortes são um risco climático devido à sua acção mecânica mas também 

biológica com o transporte de insectos e sementes que podem destruir uma plantação. 

Considerando os seus efeitos mecânicos, os ventos fortes originam a queda de 

folhas, a desarticulação de jovens pâmpanos, a destruição do limbo das folhas, a quebra de 

sarmentos no período de dormência, etc. Logicamente, salvaguardam-se os ventos fortes a 

muito fortes, que destroem a vegetação. Convém não esquecer igualmente a acção mecâni-

39 COSTA P.C. - As cheias rápidas de 1967 e 1987 na Kepão de Lisboa in BRITO, R., Estudos de Homenagem a Mariano Feio. Lisboa, 
INIC, HCT, FCSH, 1986, p. 606 
40 Realiza o processo de respiração em todos os órgãos incluindo o sistema radicular, depreende-se que, no caso especifico das raízes, 
estas estejam totalmente dependentes do arejamento do solo, que varia em função da porosidade. Quando grande parte da porosidade do 
solo é ocupada por água (saturação), origina a asfixia e apodrecimento do sistema radicular. 
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ca do vento no solo, proporcionando uma maior erosão e transporte das partículas, poden

do originar tempestades de poeiras41. 

Quando combinados com temperaturas elevadas (mais de 38°C), desencadeiam o 

fenómeno denominado em espanhol de folletaje, que consiste no emurchecimento total da 

planta devido ao desequilíbrio entre a água absorvida e a evaporada pela transpiração (pro

vocado pela brusca diminuição da humidade relativa). É mais frequente em solos superfi

ciais e com erva ou quando o porta-enxerto tem um deficiente sistema radicular. 

Os ventos quentes (como o Siroco na bacia do Mar Mediterrâneo), associados a 

temperaturas superiores a 40 °C, provocam necroses marginais no limbo das folhas. 

Salientam-se também pelos seus efeitos negativos, os ventos salgados existentes no 

litoral mediterrânico ou atlântico, que queimam a vegetação com névoas de sal, principal

mente nas áreas limítrofes das parcelas, levando posteriormente à queda da folha. 

A queda de um raio num vinhedo provoca o escurecimento dos meritalos, a separa

ção do diafragma da medula em círculos localÍ2ados (apesar dos nós ficarem intactos). Os 

danos estendem-se ao longo de filas de bardos, que estão unidos por arames. 

Resumidamente, os hazards climáticos e suas consequências são: 

\ u ft. 
S a 
H 

Temperaturas 
demasiado 

baixas 

Na dormência: 
- danificação dos gomos 
latentes e dos sarmentos; 
- morte da planta. 

Após o abrolhamento: 
- estagnação do ciclo vegetativo e reprodutor; 
- emurchecimento dos pâmpanos; 
- favorecimento do aparecimento de doenças; 
- geladuras nos pâmpanos; 
- enegrecimento dos gomos; 
- desavinho; 
- perda parcial ou total da produção; 
- morte da planta. 

\ u ft. 
S a 
H 

Temperaturas 
demasiado 

elevadas 

- estagnação do ciclo vegetativo e . queimaduras nos cachos e nas folhas; 
reprodutor; . necroses nas folhas, sarmentos e tronco; 
- emurchecimento dos pâmpanos; _ m 0 r t e da planta. 
- desidratação da planta; 

< 
D 
O 
•< 

Escassez 
de água 

- estagnação do ciclo vegetativo e reprodutor; " d a n o s n a s f o U l a s e n o s P imparas . 
- emurchecimento temporário dos pâmpanos; " P e r d a total «*" produção; 
- rendimentos mais reduzidos e aleatórios " m o r t e " a pkuita-

< 
D 
O 
•< Excesso 

de água 
- favorecimento do aparecimento de doenças; " Asfixia e apodrecimento da raiz; 
- desavinho " m o r t e da planta. 

G R A N I Z O 
- lesões nos vários órgãos da videira; 
- favorecimento do aparecimento de doenças; 
- comprometimento da colheita do próprio ano e do ano seguinte. 

V E N T O 
- lesões/quebra dos vários órgãos da videira; - folktaje 
- necroses nas folhas, sarmentos e tronco; - destruição da plantação. 
- transporte de insectos nefastos às videiras; 

Quadro I — Consequências dos hazards climáticos para a videira 

41 Consistem em ventos fortes que levantam, arrastam e espalham grandes quantidades de poeiras, pouco consolidadas e presas à vege
tação originadas por um período prolongado de seca — frequentes nas áreas áridas ou semi-áridas. 
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1.2.3 As doenças e pragas da videira 

Os hazards da vide não se restringem às peripécias de carácter acidental e/ou 

meteorológico. As doenças e as pragas afectam com frequência os vinhedos da R W devi

do, nomeadamente, ao seu clima, ao vigor elevado das castas regionais, a vegetação densa, 

mal drenada e propícia à instalação de numerosos fungos, vírus e/ou insectos nocivos. 

A vide é hospedeira de vários inimigos responsáveis pelo surgimento de pragas ou 

doenças42. Estas consistem em "perturbações que interferem com a estrutura normal, as funções fisio

lógicas ou o valor económico de umaplanta"42'(SWEETS, 1994) visíveis por sintomas diversificados. 

Murchidâo de rebento Jovem 

Necrose da folha 

^V^fe 

Manchas no fruto 
Necrose do fruto 

has na (olha 

Emurchecimento 

Fig. 18 - Esquema de uma planta sã e de uma planta com vários tipos de sintomas do lado direito 
Adaptado de AGRIOS, G.N.- Plant Pathology, Academic Press, USA, p.629 traduzido por CHICAU, G. - op.àt, s.d., p.33 

Ao nível dos factores de desenvolvimento das pragas e doenças, salientam-se as 

causas bióticas (presença de insectos, fungos ou vírus), meteorológicas e culturais (técnicas 

praticadas). No caso da R W , realçam-se as condições meteorológicas devido às suas carac

terísticas climáticas (elevada humidade relativa ao longo de quase todo o ciclo vegetativo e 

reprodutor e temperaturas favoráveis ao desenvolvimento das patologias e pragas). 

Embora existam numerosas doenças e pragas, os inimigos mais importantes para a 

videira na R W (Quadro II) são o míldio, oídio, podridão cinzenta e a traça da uva dada as 

condições climáticas propiciarem o seu surgimento e desenvolvimento44. 

42 As pragas são danos causados por animais vertebrados ou invertebrados como insectos, ácaros e nemátodos e as doenças consistem 
efeitos ou danos causados por fungos, bactérias ou vírus (Adaptado de C V R W - Doenças e pragas da videira:principais sintomas e meios de luta, 
Arcos de Valdevez, EVAG, 2002, p.7) 
43 SWEETS e BAKER, citado por CHICAU, G. - Doenças das plantas e seu diagnóstico in O Minho, a Terra e o Homem. s.L, s.e., s.d., p.32 
44 A selecção das doenças e pragas foi baseada no estudo do PAMAF. As outras patologias e pragas são desenvolvidas em anexo 1.2: 

Inimigp da vinha EDM Trás-os-Montes Portugal 

Oídio 38,4 5 2 ^ 43,2 
Míldio 40,7 33,2 36,2 

Podridão-cinzenta 12 0,8 6,3 
Traça da uva 5,5 u 5,7 
Infestantes 2,2 11,4 4,8 
Escoriose 0,5 - 1,6 

Cigarrinha-verde 0,2 1,2 1 
Ácaros 0,3 - 0,2 
Outros 0,2 - 1 

Tratamentos efectuados, em percentagem, no conjunto de 207 vinhas pelos alunos do ISA entre 1994 e 1999 
Adaptado de PAMAF -A protecção integrada da vinba na Região Norte, Porto, ISA/PRESS, 2001, p.12 
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Danos das principais doenças e pragas 

Morte das cepas 

Esca 
Cicadela da flavescência 

Podridão radicular 
Filoxera 

Quebra acentuada da colheita 

Míldio Excoriose 
Oídio Rot brenner 

Podridão Nemátodos 
Traça da uva Cicadela das queimaduras 

Ácaros Doenças de vírus 

Danos importantes 

Antracnose 
Cochonilhas 

Tumores bacterianos 
Vespas 

Abelhas e estorninhos 

Quadro II -As principais pragas e doenças na RW e alguns danos 
Adaptado de OLIVEIRA e PINHO, A.J. - Compêndio de Ampelologa II, Porto, Figueinnhas, 1993, p.107 

1.2.3.1 As doenças 

O desenvolvimento de qualquer doença é gradual, sendo os seus sintomas perceptí

veis já numa fase avançada, o que prejudica a actuação dos viticultores. Todavia, a maioria 

das doenças da videira apresentam seis fases de desenvolvimento (CHICAU, sd): 

• produção de inoculo — Produção do agente patogénico ou parte dele capaz 

de desenvolver infecção e a doença. 

• dispersão do inoculo — dispersão e contacto do inoculo com a planta hos

pedeira que será afectada. 

• penetração do inoculo no hospedeiro através de aberturas naturais como 

feridas ou da epiderme intacta do hospedeiro; 

• infecção primária — desenvolvimento da infecção e doença em diversos 

órgãos da planta; o período de incubação pode variar de dias a meses 

dependendo do hospedeiro/parasita e das condições meteorológicas (tem

peratura e humidade relativa); 

• infecções secundárias; 

• hibernação do parasita — os locais de hibernação até ao ciclo vegetativo 

seguinte são o solo, restos de cultura, sementes, outras plantas, etc. con

soante o parasita. 

Dada a interferência das condições ambientais no crescimento vegetativo da vide e 

no desenvolvimento dos seus inimigos, torna-se pertinente estabelecer a relação entre a 

fenologia, os factores climáticos, as doenças e as pragas. 

Independentemente da praga ou doença, o período mais vulnerável da vinha cor

responde às fases fenológicas da pré-floração até ao fecho do cacho (estados de maior cres

cimento dos órgãos). 
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1.2.3.1.1 Mfldio (plasmopara vitícola) 

Devido à elevada pluviosidade, aos prolongados e frequentes orvalhos e às tempe

raturas amenas no EDM, o míldio é a doença mais nefasta. Como os elementos climáticos 

mais importantes são a temperatura e a pluviosidade, as áreas de maior bavard são as mais 

húmidas e as folhas próximas do solo. 

Fig. 19 - Sintomas do míldio observáveis numa jovem folha 
Adaptado de MONTEIRO, Ana et ai - Atlas AffvcBmatológco do Entre Douro e Minho, Projecto POCTI/GEO/14260/1998, 2003, p.29 
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Condições climáticas favoráveis Fases fenológicas 
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O período de incubação do fungo depende da temperatura, 
humidade relativa, casta, idade e natureza do órgío afectado. 
Conserva-se durante o Inverno nas folhas mortas ou no solo 
sob a forma de ovos, germinando na Primavera, produzindo 
zoospores que se dispersam através de salpicos da água da 
chuva. 

A esporulação é favorecida por 
- elevada humidade relativa (? 92%); 
- temperatura igual ou superior a 11°C; 
- ausência de luz durante um período igual ou superior a 4 
horas. 

As infecções primárias ocorrem com: 
- temperaturas superiores a 10°Q 
- um mínimo de precipitação de 10 mm durante um ou dois 
dias; 
- um crescimento mínimo de 10 cm dos pâmpanos. 

As infecções secundárias surgem nos órgãos verdes quando 
ficam húmidos durante 2 ou 3 horas (consoante os valores 
de temperatura), sendo suficientes noites com orvalho. 

As fases com um 
crescimento 
vegetativo mais 
acentuado — desde 
o abrolham en to (7 
a 8 folhas) até ao 
surgimento do 
"pintor". 

- queda dos órgãos 
atingidos levando ao 
atraso da maturação, 
grau alcoólico mais 
baixo, mau 
atempamento, maior 
sensibilidade ao frio, 
atraso no 
abrolhamento c 
incidência 
desfavorável sobre a 
produção. 

- Em caso de ataques 
repetidos, a colheita 
é parcial ou 
totalmente destruída, 
podendo até estar 
comprometida a 
perenidade da planta. 

Quadro III — Características favoráveis ao surgimento do míldio e respectivos danos 

1.2.3.1.2 Oídio (Unánufa Necator) 

A sua divulgação é limitada na R W , comparativamente com as restantes regiões 

nacionais, devido à existência de primaveras chuvosas. Por conseguinte, as áreas mais sen

síveis são as mais quentes, com baixa precipitação, deficiente arejamento, pouca penetração 

da lu2 e elevada humidade relativa devido à presença de um curso de água. 

Fig. 20 - Sintomas do oídio observáveis numa folha da vide 
Adaptado de MONTEIRO, Ana et ai - op.àt., 2003, p.29 
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O fungo hiberna no interior dos gomos (protegido pelas 
escamas), nos sarmentos, nas folhas caídas ou no solo. 
Quando amadurece, emite grande quantidade de conídios 
que são disseminados pelo vento e pela chuva 
contaminando os órgãos verdes da vide. 
Desenvolve-se com: 
- temperaturas compreendidas entre 5o e 40°C, sendo o 
crescimento mais rápido a partir dos 15°C (óptimo térmico 
entre 25° e 28°C); 
- humidade relativa > a 25% (a formação dos conídeos 
apresenta uma correlação positiva com os valores de 
humidade relativa). 

A pluviosidade impede a germinação dos conídeos, levando 
as precipitações intensas à sua lavagem, à excepção das 
chuvas curtas e quentes de Verão e das noites frescas de 
Junho com neblinas matinais. 

A insolação prejudica o desenvolvimento do parasita. 

No EDM, o oídio 
só é preocupante da 
pré-floração até ao 
fecho dos cachos, 
desde que haja 
anais da doença na 
poda. 

Origina prejuízos: 

- na quantidade de 
produção (afectando 
o cacho em 
crescimento); 

- na qualidade 
(provocando 
eventuais ataques da 
podndão cinzenta). 

Quadro IV — Características favoráveis ao surgimento do oídio e respectivos danos 

1.2.3.1.3 Podridão - cinzenta (Botrytis Cinéreá) 

A doença apresenta uma importância crescente na R W devido às alterações climá

ticas. Tem-se assistido à ocorrência de Invernos mais amenos e de Primaveras/Outonos 

mais chuvosos, propiciando ataques precoces na Primavera e mais intensos na maturação. 

As áreas mais vulneráveis são os vinhedos situados junto a cursos de água, em ter

renos húmidos com infestantes e/ou uma vegetação densa e sombria, dado que o elemento 

climático humidade é o factor mais importante. 

Foto. 2 — Sintomas da podridão-cinzenta em cachos em maturação (autona: Ângela Manuela Maciel) 
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Condições climáticas favoráveis Fases fenològicas 
mais vulneráveis Danos sofridos 

s—l 

ri 3 
| 
u 
09 

! 
e 
(d 

S 
S 1 

ted -o 1 
0 au 

O aparecimento é favorecido por: 
- phiviosidades e humidades relativas elevadas (90 a 
100%) 
- temperaturas entre os 15° e 25°C (óptimo térmico 
entre Î8°C e 20°C); 
- os órgãos estão húmidos durante pelo menos 15 
horas 

O fungo hiberna nas varas da videira, em qualquer 
detrito húmido ou no solo. Na primavera, os 
conídeos, produzidos na germinação, são 
transportados pelo vento e/ou projectados pelos 
salpicos de água, afectando os órgãos verdes. 

As chuvas de Verão, principalmente na fase da 
maturação, são propícias à propagação da doença, 
contrariamente ao tempo seco e à radiação solar 
directa. 

Os ataques mais 
prejudiciais 
ocorrem antes da 
floração em 
Primaveras 
demasiado 
húmidas ou 
durante a 
maturação dos 
cachos. 

- elevadas quebras de 
produção, atingindo a 
vinificação dos vinhos pelo 
menor rendimento das 
prensas, maior percentagem 
de borras e dificuldade de 
clarificação dos vinhos. 

- diminuição da qualidade 
dos vinhos pela presença de 
enzimas do fungo, 
diminuição da população de 
leveduras, decréscimo da 
acidez total, aroma, cor nos 
vinhos brancos e aumento 
do ácido cítrico e acético e 
da turvação nos vinhos 
brancos. 

Quadro V - Características favoráveis ao surgimento da podridão-cinzenta e respectivos danos 
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1.2.3.2 As pragas 

1.2.3.2.1 Traça-da-uva (Eudémis e Cochilis) 

O insecto (lagarta no estado larvar e borboleta em adulto) ataca geralmente a vinha 

em três gerações : na Primavera até à floração, do bago ao cacho e do pintor à maturação. 

Raramente na R W ocorre a quarta geração. Mais uma vez, as áreas mais vulneráveis são as 

sombrias e não expostas directamente à luz solar. 

i 
•á a 

? .a 

,2. 

C o n d i ç õ e s c l imá t i cas favoráveis D a n o s sofr idos 

i 
•á a 

? .a 

,2. 

E m b o r a seja difícil estabelecer modelos de correlação entre os 
factores climáticos e o ciclo biológico da praga, a temperatura é o 
e lemento climático preponderante condicionando a duração média 
dos vários estados de desenvolvimento da praga, sendo os valores 
mais favoráveis de 20° a 25°C (mínimo de 14°C e máximo de 36°C). 

A humidade relativa mais favorável oscila entre os 40% e 70%, 
sendo t ambém influenciado pela humectação e pela chuva. 

E m oposição, as temperaturas elevadas e o ar seco provocam a 
dessecação dos ovos, impedindo a disseminação da praga. 

O s estragos causados pelo 
insecto durante a primeira 
geração são insignificantes 
devido ao rápido 
crescimento da videira. 

As gerações seguintes 
des t roem os bagos e 
contr ibuem para o 
surgimento de ataques de 
podr idão cinzenta e acética. 

Quadro VI - Condições climáticas favoráveis ao surgimento da traça-da-uva e respectivos danos 
Foto. 3 - A traça-da-uva em jovens pâmpanos (Adaptado de MONTEIRO, Ana et ai - op.át, 2003, p. 29) 

Tendo em consideração a diversidade de hazards da videira de origem biológica e a 

utilização crescente da Protecção Integrada46, é fundamental um conhecimento pormenori

zado e exacto das condições climáticas propícias ao aparecimento e desenvolvimento das 

diversas patologias e pragas a saber: 

C o n d i ç õ e s c l imát icas p rop íc i a s 
O u t r o s Pe r íodo m a i s 

vulnerável Temperatura Humidade / 
Pluviosidade 

Out ros 
elementos 

O u t r o s Pe r íodo m a i s 
vulnerável 

0 
-o 
% 

esporulação > ou = 11°C > ou = 9 2 % 
Ausência de 

luz durante 4 
horas ou mais. 

D o abrolhamento 
até AO pintor 

0 
-o 
% 

Infecções 
primárias > 10°C 

> 10 m m por 
1/2 dias 

Pâmpanos 
de 10 cm 

D o abrolhamento 
até AO pintor 

0 
-o 
% 

Infecções 
secundárias 

Humidade 
por 2 / 3 horas 

Noites de 
orvalho 

Órgãos 
verdes 

D o abrolhamento 
até AO pintor 

Oídio De 5 a 40°C 
(óptimo térmico 25'Ca 28'C) > 2 5 % 

Da pré-floração 
ao fecho dos 

cachos 

Podridão-
cinzenta 

15°C a 25°C 
(óptimo térmico 18'Ca 20'Q 

Klevada 
pluviosidade 
9 0 / 1 0 0 % de 

humidade 

Órgãos 
húmidos 
durante 

15 h 

Antes da floração 
e durante a 

maturação das 
uvas 

Traça-da-uva 20°C a 25°C (mírámo de 
14'C e máximo 36'C) 40% a 70% 

Após o 
surgimento dos 

bagos 

Fig. 21 - Condições propícias ao surgimento das doenças e pragas mais frequentes no EDM 

45 Ao longo do ciclo vegetativo da videira, a traça da uva tem a possibilidade de se reproduzir três a quatro vezes, causando danos em 
cada uma das gerações. 
46 Consiste "num processo de luta contra os organismos nocivos utili-rçmào um conjunto de métodos que satisfaçam as exigências económicas, ecotógicas e 
toxicológicas" (PAMAF - A protecção integrada da vinha na Wegião Norte, Porto, ISA/PRESS, 2001, p.7) procurando "combater os inimigos das 
culturas deforma económica, eftca^ e com os menores inconvenientes para o Homem e o ambiente'' (Ibidem p.7) 
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E L E M E N T O S 
CLIMÁTICOS 

TEMPERATURA 
HUMIDADE 

PRECIPITAÇÃO 
VENTO 

VIDEIRA 

Condições climáticas ideais 

para o desenvolvimento e 
crescimento 

\J 
originam 

* 

apresenta 

/ 
HAZARDS 

METEOROLÓGICOS 
- extremos térmicos e hídricos 
- granizo 
- etc. 

V 

VULNERABILIDADE 

Varia em função da: 
- casta; 

- porta-enxerto; 
- fase fenológica; 

- local; 
- condições edáficas; 

- etc. 

/ 

RISCOS CLIMÁTICOS 

- geladums, brunissure, estagnação do 
ciclo vegetativo, emurchecimento dos 

pâmpanos, morte, etc. 

- doenças e pragas: míldio, oídio, ... 

I 
CATÁSTROFE 

l 

MÁXIMA 
QUALIDADE E 
Q U A N T I D A D E 
DA PRODUÇÃO 

D A N O S / PREJUÍZOS 

- Necroses nos órgãos da videira; 
- Emurchecimentos dos órgãos verdes; 

- Perda parcial ou total da colheita; 
- Morte das plantas. 

-Etc. 

Fig. 22 - Esquema-síntese dos assuntos abordados ao longo do capítulo I 
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II Enquadramento e caracterização da EVAG 

II.1 A Região Demarcada dos Vinhos Verdes (RW) 

A R W , situada no noroeste de Portugal Continental, foi criada em 1908 pela lei de 

18 de Setembro que fixou os respectivos limites, a noção de vinho verde, as formas de 

cultura e as castas características. 

Posteriormente, em 1926, o decreto-lei n°12866 estabeleceu as normas de produção 

e comercialrzação dos vinhos verdes, sendo, para tal, criada a CVRW. 

Em 1929, a região foi alargada, apresentando então a configuração actual. Esta é 

delimitada a Norte pelo rio Minho, a Sul pelas serras de Montemuro, São Macário, Arada e 

Arestal, a Oeste pelo Oceano Atlântico e a Este pelas áreas montanhosas da Peneda, Gerês, 

Cabreira, Alvão e Marão. Abrange assim os distritos de Viana do Castelo, Braga e Porto, 

além dos concelhos de Mondim de Basto e Ribeira de Pena de Vila Real, Cinfães e Resende 

(excepto a freguesia de Barro) do distrito de Viseu e Castelo de Paiva, Arouca, Vale de 

Cambra e a freguesia de Ossela de Oliveira de Azeméis (Anexo II. 1). Foram também pres

critas normas de comercialização, manifestos de produção e certificados de origem. 

No mesmo documento, com o objectivo de vincar as diferenças existentes ao nível 

de encepamento, sistemas de condução predominantes, características das castas e dos 

vinhos, métodos de cultura e condições climáticas, foram igualmente delimitadas seis sub-

regiões com o direito de denominação de origem, sendo elas: Monção, Lima, Braga, Basto, 

Penafiel e Amarante (Anexo II. 1). 

II . l . l Características geomorfológicas 

Em resultado da história geológica conturbada, a R W possui uma orografia bas

tante irregular, com altitudes que ultrapassam os 1000 metros a cerca de 50 km do litoral e 

culminam na Serra do Gerês com 1545 metros. Segundo Girão, apresenta-se como um 

anfiteatro de orientação NE-SO aberto aos ventos marítimos, dado o lento aumento da 

altimetria em direcção ao interior. 

O relevo é entrecortado por uma densa rede hidrográfica com vales relativamente 

abertos de orientação OSO/ENE, o que facilita a penetração da influência marítima. As 
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principais bacias hidrográficas são as dos rios Minho, Lima, Cávado, Tâmega, Douro e seus 

afluentes que aproveitam frequentemente a existência de fracturas (Fig. 23). Estas últimas 

estreitam-se progressivamente para montante possuindo perto das nascentes geralmente 

vertentes íngremes e um vale em forma de V. 

court : riiiiin.ni 11 i num 

LiaW*. Ummtiim d. Cadii ri* Fitoáx CnpMi i i , n "K. M l 

Fig. 23 - Características geomorfológicas do EDM 
Adaptado de MONTEIRO, A. et ai - op. át, 2003, p. 7 

Viajando de Norte para Sul (Fig. 23), as bacias dos rios Minho e Lima apresentam 

um relevo acidentado com altitudes mínimas sitas junto à foz (destacando-se as veigas 

inundáveis de Viana do Castelo e Ponte de Lima) e máximas na Serra da Peneda-Soajo 

(1416m). A morfologia fluvial caracteriza-se igualmente por uma sucessão de terraços que, 

como a bacia hidrográfica, se tornam mais estreitos para o interior, sendo em parte, res

ponsáveis pelo anfiteatro do noroeste. 
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A bacia do rio Cávado apresenta uma topografia relativamente suave, mantendo-se 

abaixo dos 500 metros até ao concelho de Amares. A partir dessa área, as altitudes aumen

tam até 1545 metros na Serra do Gerês. Destacam-se pelo seu relevo bastante acidentado 

os concelhos de Terras de Bouro e Vieira do Minho. 

O rio Ave apresenta um aumento progressivo da altimetria do litoral para o interior, 

sendo o seu ponto mais elevado a Serra da Cabreira (1262 m). 

A bacia do rio Tâmega na região é bastante acidentada, destacando-se a Serra da 

Boneca (518 m) e a do Marão (1415 m) como pontos mais elevados. 

Estabelecendo o limite sul da R W , destacam-se as serras de Montemuro (1381 m) 

e de Freita-Arada (1077m). 

II.1.2 Características geológicas 

As formações geológicas do EDM agrupam-se em dois grandes conjuntos: o maci

ço hespérico e as formações sedimentares de idades variadas. 

O maciço hespérico é um conjunto constituído por rochas sedimentares, ígneas e 

metamórficas ante-mesozóicas, consolidadas pelos movimentos hercínicos que foram res

ponsáveis pelos fenómenos de granitização e metamorfização. É assim formado por rochas 

de origem sedimentar mais ou menos metamorfizadas, como os xistos e rochas intrusivas 

de tipo granítico. Consoante o modo de jazida, essas formações eruptivas subdividem-se 

em granitos sintectónicos de duas micas de predominância alcalina e granitos pós-

tectónicos ricos em biotite e porfiróides com características calco-alcalinas. 

A orientação da cadeia hercínica encontra-se bem patente nos delgados alinhamen

tos de quartzitos, que rasgam a paisagem com uma orientação NO-SE. 

No fim da orogenia hercínica, com a abertura do Oceano Atlântico e o aumento da 

rigidez das rochas, o maciço fragmentou-se, formando uma rede de fracturas com direc

ções variadas (algumas delas com centenas de quilómetros). A movimentação tectónica 

posterior possibilitou a formação de horsts e de grabens, que aproveitaram frequentemente os 

alinhamentos tectónicos já existentes. Este complexo e recortado puzzle é responsável pela 

disposição actual das áreas montanhosas e da configuração da rede hidrográfica. 

Datando da era terciária ou quaternária, as formações sedimentares, constituídas 

por rochas detríticas, recobrem o maciço antigo, concentrando-se essencialmente no fundo 

dos vales e no litoral através de terraços fluviais/marinhos, aluviões, dunas, etc. 

Ângela Manuela Maciel 40 



Pertinência dos estudos de microclimatologia para a prevenção de riscos climáticos num vinhedo 

II. 1.3 Características pedológicas47 

Em resultado da desagregação das rochas-mãe (granitos, rochas sedimentares xis-

to-grauváquicas, quartzitos, etc.), dos processos de meteorização, da topografia, dos fenó

menos de erosão, das acções do Homem, etc., o EDM é ocupado maioritariamente por 

regossolos (45,6%) e antrossolos (23,9%). 

Fig. 24 — Os diferentes tipos de solos no EDM 
Extraído de MONTEIRO Ana et ai - op.àt., 2003, p.10 

Os regossolos encontram-se preferencialmente nas áreas de altitudes compreendi

das entre 400 e 800 metros e são constituídos por "materiais não consolidais, [bastante hete-

47 Cf. MONTEIRO, A. et ai - op.àt., 2003, p . 11 (tem por base a Carta de Solos e da Aptidão da Terra de EDM da DRAEDM) 

CD 
I I 

CD 

CD 
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rogéneos com composição granulométrica e química variada em função dos materiais de 

origem]. Possuem apenas um horizonte de diagnóstico A úmbrico ou ócrico; são formados a partir de um 

regolito que pode ser pouco ou bastante espesso de materiais desagregados de rocha dura e compacta subja

cente, a qual se pode encontrar a profundidades que oscilam entre os 30 e 150 cm, conforme se trate de 

regossolos delgados ou espessos"49,(MONTEIRO, 2003). Estes encontram-se em áreas de granito, de 

rochas sedimentares xisto-grauváquicas, quartzitos, etc. Os regossolos úmbricos são geral

mente ocupados por incultos com matos ou matas compostas por pinheiros, eucaliptos, 

resinosas, etc. enquanto que os dístricos o são por culturas arvenses de regadio ou sequeiro 

(incluído a vinha). 

Os Antrossolos foram criados artificialmente pelo Homem com a formação de 

socalcos e posteriores remoções (lavouras, subsolagens, surribas). Caracterizam-se por uma 

textura franco-arenosa ou mais fina em função da rocha-mãe (na maioria dos casos, grani

to) e da mistura de horizontes preexistentes. Estão associados a culturas de regadio ou 

sequeiro, vinha, olival, etc. 

Nas áreas de maior altitude (Serras da Peneda, Gerês, Cabreira, Marão, Arga e Ara

da), surgem os leptossolos (17,3% do EDM). São solos pouco profundos, limitados a 30cm 

por rocha dura e contínua. Estão ocupados por incultos com matos e matas. 

Representando apenas 10,7%, os cambissolos aparecem sobretudo na faixa litoral. 

Interligados a rochas graníticas e detríticas, são solos pouco evoluídos com um horizonte 

câmbico e outro de diagnóstico. 

Finalmente, com uma área residual, surgem os arenossolos háplicos (nas dunas ou 

terraços marinhos no litoral) e os fluvissolos dístricos (nos fundos dos vales e nos aluviões 

de idade recente). Os primeiros são aproveitados por matas de pinheiros e os segundos por 

culturas de regadio, prados e pastagens pelas grandes potencialidades agrícolas, a reduzida 

erosão hídrica e a boa capacidade de armazenamento/retenção de água. 

Para obter uma produção adequada, as castas de vinho verde devem ser instaladas 

em solos litólicos húmidos (provenientes de rochas eruptivas - granito - ou metamórficas -

xistos e gneisses), em depósitos areno-pelíticos, em regossolos no litoral ou em litossolos 

na área sul da região. Mais especificamente, os vinhedos devem ocupar preferencialmente 

os solos de meia encosta ou de várzea bem drenada, com as seguintes características: delga

dos, ligeiros, ácidos ou hiper-ácidos (pH entre 5,5 e 4,5), média ou baixa fertilidade (pos-

48 MONTEIRO, Ana et ai - op.át., 2003, p. 11 
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suindo teores de matéria orgânica de 3%, anidrido fosfórico de 87,7 mg/kg e óxido de 

potássio de 112,8 mg/kg) (SILVA, 1986). 

II . 1.4 Características climáticas 

O EDM apresenta globalmente uma tonalidade atlântica, embora se denotem nuan

ces fruto da variação da influência das massas de ar marítimas provenientes do Oceano 

Atlântico. Delimitaram-se, portanto, os climas marítimos de sub-tipo litoral oeste, fachada 

atlântica e de transição, bem como os de montanha e de colina (DAVEAU, 1994) (Fig. 25). 

Sub-Trpos 

I lactada uUânfafti 

| Algar™ Arrábida 

I transição 

atenuado 

Trás os Monies. Beira E 
Alentejo oriental 

acentuado pela 
posição topográfica 

Fools: Davaau, 1988, p. 457 (adaptado) 

Fig. 25 - Regionalização climática de Portugal Continental 
Adaptado de MONTEIRO, Ana et ai - op.àt., 2003, p . 7 

O clima marítimo de subtipo litoral oeste regista uma amplitude térmica 

reduzida, com nortadas e nevoeiros de advecção frequentes nas manhãs de 

Verão. Só raramente apresenta temperaturas muito elevadas. Os Invernos 

são moderados e os Verões suaves. 

O sub-tipo de fachada atlântica, possui alguns dias com temperaturas 

extremas, que rapidamente são aniquiladas pela chegada de brisas do mar 

durante o Verão e massas de ar oceânico no Inverno. Apresenta precipita

ção e nebulosidade elevadas e persistentes. Denotam-se também acentuadas 

diferenças térmicas a nível topo e microclimático provocadas pela irregula-
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ridade topográfica e pela variação da penetração da influência marítima nos 

vales do noroeste português. 

• O clima de montanha possui ritmos hídricos e térmicos que variam em fun

ção da altitude originando Invernos frios a muito fidos e Verões frescos (em 

áreas de maior altitude) ou quentes a muito quentes (em locais abrigados ou 

de boa exposição aos raios solares). 

Contudo, "o mosaico [do EDM] é tão complexo, que só uma cartografia de grande pormenor 

podia retratá-lo, fazendo em particular sobressair a cintura térmica que favorece climaticamente as vertentes, 

enquanto as temperaturas mais baixas marcam em média o topo e o J-O/)Í"49(DAVEAU, 1994). 

Tendo por base o desconhecimento e a complexidade do mosaico climático do noroes

te português, foi elaborado o "Atlas Agroclimatológico de Entre Douro e Minbó"50 que possibili

tou aprofundar as nuances climáticas da área. 

Segundo Monteiro (2003), no Outono e na Primavera, as temperaturas mínimas diá

rias apresentam uma variação de orientação meridional diminuindo do litoral para o Inte

rior, dada a influência amenizadora do mar nas áreas costeiras. Reflectindo os condiciona

lismos impostos pelo relevo, denotam-se ligeiras inflexões nos vales dos principais cursos 

de água. Em consonância, os valores mais diminutos situam-se nas áreas interiores e nos 

fundos dos vales mais abrigados (menos de 4°C) salientando-se o do rio Tâmega e a parte 

montante do Lima, com valores inferiores a 0°C (Fig. 26a). Esta distribuição leva ao surgi

mento de geadas, cujo hazard aumenta do litoral para o interior. Registam-se assim, em 

média, 10 ou mais dias de geada nas áreas interiores e nos vales do Lima e do Cávado. De 

Julho a Setembro, a influência do Oceano Atlântico atenua-se ao contrário da interferência 

dos factores altitude e exposição. Sendo assim, os valores térmicos mais diminutos são 

obtidos nas áreas costeiras e nas vertentes sombrias, principalmente se a humidade relativa 

for diminuta (favorecimento da irradiação terrestre). 

As temperaturas máximas diárias, de Novembro a Março, diminuem com o distan

ciamento ao mar e o aumento da altitude. Os valores térmicos mais frescos situam-se assim 

no interior, principalmente no sudeste do EDM. De Abril a Outubro, a acção amenizadora 

do oceano continua a manifestar-se, embora com efeitos opostos. Verifica-se um acréscimo 

da temperatura do litoral para o interior onde se ultrapassa os 28°C, principalmente nas 

áreas com boa exposição solar (sendo exemplo o vale do rio Lima) (Fig. 26b). Denota-se 

igualmente ao longo do ano (com menor representatividade em Julho e Agosto), a interfe-

49 DAVEAU, S., et ai. - "Geografia de Portuga/", 2° ed, Lisboa, Edições Sá da Costa, 1994, p.434 
50 Cf. MONTEIRO, Ana et ai - op.cit, 2003 
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rência do factor exposição registandose os valores mais baixos nas vertentes norte, noroes

te e oeste e os mais elevados naquelas expostas de sul a sudeste. 
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Fig. 26  Médias das temperaturas mínimas em Janeiro (a) e 
das temperaturas máximas em Julho (b) no EDM 

Adaptado de MONTEIRO A. et a]  «/>. cit., 2003, p. 197 e 198 

Em conclusão, as áreas litorais apresentam condições invernais e estivais menos 

rigorosas, havendo menor probabilidade de ocorrência de temperaturas extremas. Numa 

perspectiva espacial, durante o período invernal, os mosaicos térmicos apresentam varia

ções de Oeste para Este enquanto que no verão esta diferenciação é marcadamente de 

noroestesudeste (Fig. 27). 

IrvemoeVerão 
moderado 

Fig. 27  Delimitação dos Invernos e Verões moderados no EDM 
Adaptado de MONTEIRO A. et ai,  op. àt, 2003, p. 198 
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Constituindo o primeiro obstáculo ao fluxo de oeste após um longo percurso sobre 

o Oceano Atlântico, o EDM apresenta os quantitativos pluviométricos mais elevados de 

Portugal Continental. Ultrapassam os 1000 mm por ano em todo o EDM e os 2800 mm 

nas áreas montanhosas. Embora se encontre vincada uma relativa homogeneidade, os totais 

são menores junto ao litoral, aumentando progressivamente de Oeste para Este. Os maio

res quantitativos são assim nas áreas de maior altitude e nas vertentes expostas aos ventos 

húmidos de Oeste, situação favorecida pelo relevo recortado por vales mais ou menos 

abertos e perpendiculares à linha de costa. Na globalidade da região, as precipitações são 

persistentes ao longo de todo o ano, apresentando em média, 150 dias/ano com precipita

ção. Contudo, a faixa litoral possui maior uniformidade, que se dissolve para o interior por 

interferência de factores como a altitude, exposição, forma de vertente, etc. Contudo, ape

sar do ano pluviométrico estar dividido em duas estações (uma quente e seca na qual se 

destacam Julho e Agosto com menor precipitação e uma fria e chuvosa de Novembro a 

Março com dias intercalares soalheiros), "nas terras altas do Noroeste, nenhum mês pode ser consi

derado seco à escala temporal normal'51 (DAVEAU, 1994) ocorrendo fortes chuvadas no Verão. 

Em seguimento do exposto, O EDM apresenta na globalidade valores elevados de 

humidade relativa (75% ou mais), destacando-se os vales do Minho e Lima que ultrapassam 

os 85%. Este cenário propicia o surgimento de doenças e pragas da vinha, o que obriga a 

uma atenção especial por parte dos viticultores. 

Interveniente na maturação das uvas e no grau de açúcar dos bagos, a insolação 

revela-se deficiente, registando a região os valores mais baixos de Portugal Continental 

(menos de 1800 horas por ano no interior da região). Os viticultores devem por isso locali

zar e amanhar adequadamente os vinhedos para usufruir da maior duração possível de 

insolação (Fig. 28). 

Fonte: http://snig.igeo.pt 

Fig. 28 — Valores médios anuais de insolação no noroeste português 

51 DAVEAU, S. et al. - op. cit., 1994, p.404 
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II. 1.5 Conclusão 

"As condições climáticas [no EDM] são favoráveis à viticultura desde que as vinhas se encontrem 

convenientemente expostas e o Verão seja suficientemente quente e seco para permitir a plena maturação das 

uvas" (MARQUES, 1987). O clima mais favorável para as vides é o temperado porque para a 

obtenção de uma produção em quantidade e qualidade é necessário: a ocorrência de céu 

limpo nos estados fenológicos cuja actividade vegetativa é mais intensa; Invernos pouco 

rigorosos na dormência; ventos relativamente calmos; reduzida humidade; precipitação 

escassa e repartida ao longo do ciclo vegetativo53(BRAVO, 1974); temperaturas e insolação 

elevadas. O EDM apresenta assim algumas limitações, apesar das castas de vinho verde 

serem adequadas às condições edafo-climáticos. 

Os locais mais indicados da R W para o cultivo de videiras são (SILVA, 1986): 

- as áreas de meia-encosta/várzea de boa exposição nos vales do Minho e Lima; 

- os terrenos situados nas margens expostas a sul (desde o litoral até ao concelho de 

Vila Verde) e o vale do rio Homem na bacia do Cávado. 

- pequenas áreas com um microclima favorável na bacia do Ave (sobretudo nos 

concelhos de Guimarães, Braga, Vila Nova de Famalicão e Santo Tirso). 

- extensas áreas vitícolas localizadas em Terras de Basto, Amarante e Marco de 

Canavezes no vale do Tâmega. 

Contudo, "são frequentes as más localizações, encontrando-se uma boa parte no fundo dos vales 

(abaixo dos 300m), em solos profundos e mal drenados, muito sujeita à acção dos nevoeiro/'54(MARQUES, 

1987). Este facto reforça a necessidade urgente de um adequado conhecimento da R W 

para implementar uma atitude mitigadora dos bavards climáticos. 

II.2 A bacia hidrográfica do rio Lima55 

Acompanhando o contexto geomorfológico do EDM, a distribuição altimétrica da 

bacia do rio Lima evidencia um aumento progressivo do litoral para o interior, culminando 

em 1416 m na Serra de Soajo-Peneda (Fig. 29). A bacia do rio Lima é bastante larga, sendo 

limitada "a ocidente pelo bloco abatido Monção - Ponte da Barca, para oeste do qual se ergue um novo 

bloco montanhoso (a Serra Extremo). Ainda em erecção a ocidente segue-se um novo bloco abatido que vai 

de Valença a Ponte de Uma, encontram-se depois a Serra de Arga, bloco granítico vigoroso, de vertentes 

abruptas, que apresenta [...] uma superfície plana a 800 m de altitude a apenas 13 km do litoral Antes 

52 MARQUES, H. - Região Demarcada dos vinhos veràes in Revista da FLUP. I série, Vol III, Porto, FLUP, 1987., p.136 
53 BRAVO, P. e OLIVEIRA, D.- Viticultura moderna, 4° ed., Livraria Almedina Editora, Coimbra, 1974, p. 187 
54 MARQUES, H.- op.àt, 1987, p . 136 
55 Cf. mapa de localização da bacia do rio Lima na Anexo II.2. 
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de se atingir o mar, destaca-se ainda a Serra de Santa Lu^ia (550 m) a uma distancia de 5 km da cos-

ta"56(MONTEIRO, 2003). Apresentando uma forma alongada, é limitada a Norte pelos rios 

Minho e Ancora, a Este pelo Douro e a Sul pelo Neiva e Cávado. 

\ Filha / Fractura 

/ Limitada Bacia 

•¥ Granito 

3 8 Aluviões 

Fonte: MONTEIRO, Ana - ap.dt, 2003, p . 7 

Fig. 29 - Hipsometria da bacia hidrográfica do rio Lima 

Nos 67 km de comprimento em território português (da foz até à fronteira), o rio 

apresenta um perfil longitudinal divisível em três sectores distintos (Fig. 30): 

• sector a montante - possui declives suaves talhados na superfície planáltica 

que rondam os 800 m junto à fronteira; 

• sector intermédio (situado a montante de Ponte da Barca) - é uma área 

declivosa, com vales encaixados e vertentes íngremes causadas pela travessia 

dos principais obstáculos morfológicos da bacia. 

• sector a jusante (com cerca de 35 km, desde Ponte da Barca até à foz) -

apresenta declives suaves (sobretudo a jusante de Ponte de Lima). O rio 

corre num vale aberto, com inclinação diminuta e próximo do perfil de 

equilíbrio. Possui terraços fluviais perfeitamente delineados (testemunho da 

existência de movimentos neotectónicos) e de grandes potencialidades agrí

colas, que se estendem em direcção ao mar. 
400 
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| 160 

100 
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Fig. 30 - Perfil longitudinal do rio Lima da foz até à fronteira 

Adaptado de CCRN et ai - op. cit., 2000, p A-27/65 (http://www.dra-n.pt.) 

56 MONTEIRO, A. et ai - op. aí, 2003, p. 7 
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A tectónica, traduzida pela fracturação, encontra expressão morfológica nos traça

dos rectilíneos dos vales da bacia. O Lima, como todos os cursos de água do EDM, acom

panha as linhas de fractura de orientação predominante OSO-ENE. Os seus afluentes (na 

margem direita os rios Vez, Castro Laboreiro, Labruja e Estorãos e na esquerda, o Vade e 

Queijais) seguem as de N-S a NE-SO (Fig. 31). 

Fonte: http://snirh.inag.pt 

Fig. 31 - Principais cursos de água da bacia hidrográfica do rio Lima 

Litologicamente, a bacia hidrográfica enquadra-se na tipologia do EDM, sendo 

constituída na maioria por rochas eruptivas de idades, texturas e génese variadas. São 

rochas graníticas, leucocratas, com textura porfiróide, de duas micas, com predominância 

de moscovite. Encontram-se igualmente, embora de forma menos significativa, xistos e 

conglomerados ultrametamorfizados em bancadas de elementos finos e grosseiros bem 

rolados pertencentes ao Complexo Xisto-Grauváquico Ante-Ordovícico. Para além de 

algumas rochas quartziticas que surgem no meio das anteriores, no fundo dos vales, apare

cem também aluviões mais recentes compostos por areias, cascalheiras e lodos. 

Em resultado da alteração e desagregação do subsolo, a bacia do rio Lima é com

posta em 51% da superfície total por regossolos, 24% por antrossolos, 17% por leptossolos 

e cerca de 4% por fluvissolos (junto aos cursos de água). Os regossolos encontram-se dis

seminados pela bacia, embora com uma maior concentração na parte oriental, enquanto 

que os antrossolos localizam-se na parte central e ocidental (CCRN,2000). 

Em termos climáticos, a bacia oferece o seu vale à influência do Oceano Atlântico, 

cujo cunho se encontra marcado na distribuição espacial dos valores das variáveis climáticas. 

Este último, "devido à sua conhecida inércia térmica, actua como elemento moderador dos extremos térmi-
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cos sobre o continente, tanto sobre os mínimos durante o Inverno como sobre os máximos durante o Verão 

[diminuindo os valores de amplitude térmica]. Deste modo, nas áreas continentais, onde se fa% 

sentir o efeito dos fluxos oceânicos, torna-se menos sensível o arrefecimento e o aquecimento superficial, seja 

ao longo dos dias, seja durante períodos de tempo mais longos. Deste modo, os relevos da bacia do Uma, ao 

impedirem ou dificultarem a penetração do ar marítimo para leste, exercem a sua influência sobre toda a 

bacia, tornando essas áreas mais dependentes dos fluxos continentais, arrefecidos durante a estação invernal 

e aquecidos durante a época estival. Este facto torna-se particularmente importante, tendo em conta o afas

tamento ao oceano de algumas áreas da bacia"sl(CCRN, 2000). Assim, regista-se uma temperatura 

média anual moderada, oscilando entre 14,3°C em Viana do Castelo e 9°C no sector mais 

interior da bacia. Os Invernos são frescos na área costeira e frios/muito frios no sector 

interior. Os Verões são moderados com uma temperatura máxima do mês mais quente de 

23°C, notando-se uma dicotomia interior/litoral (os valores térmicos são menos elevados 

junto ao litoral). Esta situação acentua-se no verão com a chegada de ventos quentes vin

dos no interior da Península Ibérica (fluxos de leste). Originam frequentemente temperatu

ras elevadas nas áreas mais interiores enquanto que o litoral é abençoado com ventos 

refrescantes de norte e noroeste. Esta conjuntura permite classificar o clima em marítimo 

de sub-tipo fachada atlântica pela influência do Oceano Atlântico (DAVEAU, 1994). 

A nível da precipitação, o vale do Lima, palco frequente da convergência das mas

sas de ar polar e massas de ar quente (DAVEAU, 1994; CCRN, 2000; MONTEIRO, 2003), apre

senta o domínio bioclimático dito Atlântico (ALCOFORADO, 1982)58. Os quantitativos plu-

viométricos são assim elevados e constantes ao longo do ano (entre 1000 e 2800 mm). 

Contudo, sendo uma área de transição onde o clima varia de "húmido a muito húmido, denota-

se no verão uma pequena e moderada deficiência de água e, normalmente, um grande excesso no Inverno e 

Primavera" (MARN, 1992). Em consonância, as precipitações máximas são na estação fria 

(em média 245 mm em Janeiro) e as mínimas no estio (20 mm em média em Agosto). A 

sua distribuição espacial é díspar assistindo-se a um aumento progressivo do litoral para o 

interior por acção das principais barreiras de condensação (DAVEAU, 1994; 1998), onde se 

registam os valores mais elevados (Serra de Arga, Padela, Nora, Peneda e Soajo). As massas 

de ar húmidas vindas de oeste, à medida que se deslocam para leste, descarregam progres

sivamente a sua humidade ao serem interceptadas por sucessivos obstáculos (montanhas), 

o que corresponde ao aumento da frequência, duração e intensidade das precipitações. 

57 CCRN et ai - op.cit., 2000, p. A-6/65 (extraído vvww.dra-n.pt.) 
58 Citado por MONTEIRO, A. et ai - op.cil., 2003, p. 195 
59 MARN - riidroprojecto: Plano Geral dos vales do rio Lima, Anha e Âncora, 2°fase, Vol. VI, Lisboa, Nov. 1992, p. 23 
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No enquadramento morfológico da bacia do rio Lima, as variações micro e topo-

climáticas são numerosas e indiscutíveis. A comprová-lo, cita-se os quantitativos de precipi

tação recolhidos em Ponte de Lima, que contrariando a distribuição espacial apresentada, 

são superiores as áreas circunvizinhas (Quadro VII). 

Quadro VII — Síntese de algumas estações meteorológicas do vale do rio Lima 
Adaptado de MONTEIRO, A. et ai - op.cit., 2003, p. 197 

Mesmo de forma breve, achou-se pertinente a inclusão nesta caracterização de 

variáveis climáticas como a insolação, evapotranspiração, nebulosidade, nevoeiro pela sua 

interferência no desenrolar do ciclo vegetativo e reprodutor da vide. 

Tendo por base a estação meteorológica de Viana do Castelo (MARN, 1992), os 

valores médios anuais de insolação oscilam entre 2000 e 2400 horas, apresentando mínimos 

em Janeiro (120 horas) e máximos em Julho (316 horas). Pela falta de cartografia e dada a 

semelhança da distribuição espacial, optou-se por apresentar a da radiação solar recebida. 

Esta última reflecte de forma explícita a orientação das vertentes, sendo muito superior na 

margem direita - principalmente na proximidade do curso de água em resultado da morfo

logia acidentada da área e da exposição sul das vertentes (Fig. 32 e Anexo II.3). 

Fig. 32 - Radiação solar recebida na bacia do rio Lima (a jusante de Ponte da Barca) 
Adaptado de MARN - op.àt, 1992, Fig. 3.9.6 
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A evapotranspiração potencial anual média da bacia (recorrendo à fórmula de 

Thomthwaite) varia entre 880 mm e 1180 mm, ocorrendo os valores mais elevados nos 

sectores à jusante e intermédio (Fig. 33). De meados de Maio até final de Setembro, a eva

potranspiração potencial é superior à precipitação, variando os valores em Julho entre 101 e 

117 mm. Janeiro é o mês de menor evapotranspiração potencial, variando entre 12 e 25 

mm, em média (CCRN, 2000). 

Fonte: CCRN et ai, op.dt., 2000, p.A-19/65 (extraído www.dra-n.pt) 

Fig. 33 - Evapotranspiração potencial média anual na bacia do rio Lima 

Em Viana do Castelo, o valor médio de dias com nevoeiro é de 52,4 com uma pre

dominância de ocorrência de Julho a Setembro. São frequentes os nevoeiros de advecção, 

particularmente no decurso das manhãs de verão e os de irradiação no Inverno nas áreas 

interiores fruto do arrefecimento nocturno mais intenso (MARN, 1992). 

Quanto à nebulosidade, em média, registam-se 110 dias com céu muito encoberto, 

principalmente no Inverno, onde chegam a representar 40 a 50% dos dias. 

Os factores morfológicos (proximidade do Oceano Atlântico e relevo mais ou 

menos acidentado) são decisivos nos contrastes térmicos, de humidade e precipitação exis

tentes na bacia hidrográfica. A jusante da vila de Ponte de Lima, a acção oceânica faz-se 

sentir de forma evidente. A partir desse limite, atenua-se com a interferência crescente da 

montanha, o que se transcreve nomeadamente pelo aumento da amplitude térmica e pela 

diminuição progressiva da humidade relativa. 

II.3 A Estação Vitivinícola Amândio Galhano (EVAG) 

A área em estudo localiza-se na EVAG, criada em 1985, na Quinta de Campos do 

Lima (Anexo II.4). Possui uma área agrícola de 70 ha, dos quais 32 são dedicados exclusi

vamente à cultura da vinha. 
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Agnximaidúgêo ob Ertiw Domo •! 

Fig. 34 - Esboço geomorfológico da área envolvente à EVAG 
Adaptado de MONTEIRO, A. et ai - op.cit, 2003, p . 55 

A área envolvente da EVAG é dominada por um vale aberto, onde corre o rio 

Lima com uma direcção ENE-OSO. Mais concretamente, encontra-se junto à confluência 

do curso de água principal com dois dos seus afluentes: o rio Vez na margem direita (com 

uma direcção de drenagem NE-SO e um vale apertado na parte terminal devido ao apro

veitamento de uma falha oculta) e o rio Vade na margem esquerda (com uma direcção N-

S). As vertentes são côncavas na generalidade da área representada excepto em Sampriz, 

onde predominam as vertentes convexo-concâvas. Os declives são suaves no fundo dos 

vales, onde as altitudes rondam os 20 m enquanto que nas vertentes, são relativamente mais 
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acentuados (entre 10° e 32°). O Lugar de Queixada (Sampriz) possui a maior altitude com 

407 m (Fig. 34). 

A nível geológico, predominam as rochas eruptivas, mais especificamente, granito 

calco-alcalino, de duas micas predominantemente biotítico, porfiróide de grão grosseiro ou 

médio a grosseiro correspondente à Mancha de Terras de Bouro - Ponte da Barca. Na par

te oriental da área cartografada, existe granito alcalino, não-profiróide de grão médio ou 

fino a médio, para além de filões de quartzo ou rochas básicas instalados nas falhas ou frac

turas existentes. Junto ao rio Lima, as parcelas são compostas por aluviões do Moderno 

que constituem depósitos superficiais de areias, cascalheiras (muitas delas roladas), etc. 

II.3.1 Características geomorfológicas e ocupação do solo 

A EVAG, situada na margem direita do rio Lima, oferece uma exposição predomi

nante norte-sul e um declive médio de 3o. As altitudes aumentam progressivamente a partir 

do rio (20 m), culminando em 81 metros no topo da colina. Contudo, uma observação 

minuciosa da morfologia revela declives e orientações variadas (este, oeste e norte). 

Fig. 35 -Altimetria e ocupação do solo na EVAG 
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Fig. 36 - Perfis transversais da área de estudo 

Constituindo uma paisagem artificializada, a mão humana encontra-se presente atra

vés das edificações (habitações, escritórios e cobertos para as máquinas agrícolas), das 

estradas em redor e da construção de socalcos segundo as curvas de nível (variação da lar

gura consoante o declive). 

Destaca-se igualmente a existência de manchas florestais a este e norte (compostas 

essencialmente por pinheiros e eucaliptos) assim como disseminadas entre as parcelas agrí

colas (castanheiros e pinheiros). 

II.3.2 Características pedológicas 

O solo da EVAG, de origem granítica, deveria apresentar uma textura ligeira, com 

elevados teores de areia grossa e saibro, sendo, por isso, pobre em nutrientes e terra fina 

(como argila). Possuiria por isso facilidade de infiltração de água e fraca capacidade de 

retenção. Contudo, devido às intervenções antrópicas (surribas, terraplanagens, transporte 

de terras, incorporação de estrumes, etc.) alteraram-se os horizontes, a composição e com

pactação do solo original. Em consequência, a EVAG divide-se em cinco categorias pedo

lógicas (Fig. 37) (ARMADA, 1990)60: 

• Antrossolos de surriba dístricos de drenagem deficiente — apresentam difi

culdades de drenagem que impedem a livre circulação do ar a cerca de 30 

cm de profundidade. A partir desse limite, encontra-se uma compactação 

excessiva do solo impedindo a penetração das raízes. Por isso, assiste-se a 

menor resistência das vides perante a secura do verão e a temperaturas do 

solo mais baixas, afectando a maturação das uvas e qualidade do vinho. 

• Antrossolos de surriba úmbricos - possuem limitações de ordem química, 

com baixo teor de potássio (originando elevado teor de acidez) e de fósforo 

60 ARMADA, Nelson - Caracterizado dos solos da Estação Vitivinícola Amândio Caibam e sua relação com a vinha, UTAD, Vila Real, 1990, p. 49 
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(provocando atraso na maturação das uvas). Na parcela de P3 acrescentase 

o risco de erosão. 

• Antrossolos de surriba dístricos normais — os declives acentuados e o baixo 

nível de matéria orgânica originam grande susceptibilidade à erosão. A tex

tura muito ligeira proporciona uma fraca capacidade de retenção de água e 

graves lacunas na alimentação hídrica e mineral, principalmente a nível de 

azoto, fósforo e potássio. 
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Fig. 37  Os diferentes tipos de solos na EVAG 

• Fluvissolos úmbricos — situados junto ao rio, são bastante heterogéneos. 

Possuem grandes quantidades de calhaus rolados e areia fina de origem alu

vionar a cerca de 40 cm de profundidade dificultando a retenção de nutrien

tes e água no solo e a penetração das raízes. 

II.3.3 Características climáticas61 

A EVAG enquadrase no subtipo climático de fachada atiântica, embora com uma 

menor influência marítima do que Viana do Castelo. Este facto comprovase pelo índice de 

Gorzynski e pelos maiores contrastes térmicos mensais. Registamse valores inferiores a 

4°C (3,3°C) como temperaturas mínimas mensais mais frias e superiores a 29°C (29,4°C) 

nas temperaturas máximas mensais. 

61 Cf. MONTEIRO, A n a et ai  op.àt, 2003 (tendo por base os registos de vários elementos climáticos obtidos a partir de 1986 na 
estação meteorológica sita na EVAG). 
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Embora o mês mais frio seja Janeiro, Fevereiro realça-se pela frequência bastante 

elevada de ocorrência de geadas e o simultâneo aumento da vulnerabilidade por parte da 

vide (choro). Todavia, existe uma "considerável probabilidade de ocorrência de geadas em todos os 

meses com excepção de Agosto"62 (MONTEIRO, 2003) concentrando-se a recorrência mais frequen

te no Outono e no Inverno (Novembro a Abril). As geadas têm maior probabilidade de 

causarem danos quanto maior for a sua duração. Felizmente, neste recanto do vale do 

Lima, as geadas possuem geralmente curta duração (1 a 5 dias) podendo, em anos excep

cionais, atingir os 15 dias consecutivos, sendo exemplos 1988-89 e 1991-92. 

Quadro VIII - Elementos climatológicos disponíveis na estação meteorológica da EVAG (1985-?) 
Adaptado de MONTEIRO A. et ai - op.di, 2003, p.57 

Quanto aos extremos das temperaturas máximas, concentram-se, como em qual

quer clima de cariz mediterrâneo, nos meses de Verão (Julho a Setembro). 

Os maiores quantitativos de precipitação (Quadro VIII) ocorrem no Outono e 

Inverno (Outubro a Dezembro). Contudo, a influência atlântica proporciona precipitações 

elevadas ao longo do ano. Apresentam também uma variabilidade inter anual acentuada 

com anos muito secos e outros muito húmidos. Embora o Estio (Julho e Agosto) registe os 

menores quantitativos, os níveis elevados de humidade nas fases fenológicas posteriores ao 

pintor preocupam os viticultores pela possibilidade de ocasionarem danos nos cachos em 

maturação. 

II.3.4 Características vitícolas 

A vinha da EVAG, com uma idade média de 10 a 15 anos, é composta por uma 

variedade elevada de castas dado o cariz experimental da quinta. No cômputo geral, pre

dominam as brancas com destaque para a de Loureiro. Algumas parcelas são ornamentadas 

por castas pedernã, azai branco e trajadura (Quadro IX). 

62 MONTEIRO A. et ai - op.cit., 2003, p.58 
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Castas Características 

Loureiro 

 Casta de elevada qualidade, oriunda da Ribeira Lima, é actualmente cultivada em grande 
parte da R W . Está melhor adaptada às áreas litorais. 
 Caracterizase por uma elevada fertilidade, apresentando em média 2 inflorescências por 
lançamento. 
 Apresenta um abrolhamento médio a precoce e uma maturação média. 
 Os cachos são compridos, compactos e pesados, tornandoa muito produtiva. 
 E sensível ao míldio, oídio, escoriose, podridão e ácaros. 

Pedemã 

 Cultivada em toda a região, à excepção da área de Monção, apresenta uma fertilidade 
baixa, dando em média uma inflorescência por lançamento. 
 Ostenta cachos grandes, muito compactos e pesados, o que a toma produtiva a muito 
produtiva. 
 È de abrolhamento e maturação médios. 
 Revelase muito sensível à cigarrinhaverde , à podridão nos cachos e sensível ao míldio e 
oídio. 

Azai Branco 

 Casta cultivada essencialmente no interior (de preferência em terrenos secos e bem 
expostos), apresenta em média 1 ou 2 inflorescências por lançamento. 
 Possui cachos médios, muito compactos e pesados, sendo uma casta muito produtiva. 
 E de ciclo longo, precoce no abrolhamento e tardia na maturação. 
 Manifesta sensibilidade ao míldio, oídio e podridão nos cachos. 

Trajadura 

 E uma casta de qualidade, cultivada em toda a região. É muito produtiva apresentando 
em média 1 a 2 inflorescências por lançamento. 
 Possui cachos médios, muito compactos e pesados. 
 È uma casta de ciclo curto (a mais tardia no abrolhamento e precoce na maturação). 
 Revelase sensível ao míldio e à podridão nos cachos. 

Quadro IX  Principais características das castas brancas existentes na EVAG 

Altitude 

■ 120  130 
| 110  120 

■30  110 
90  100 
SO  90 
70  83 
80  70 
SO  SO 
40  58 

■ 30  40 
■ 20  30 

Cast» 
1 é / 0 * 1 loureiro 

|„„.| azai branco 
vinhãb 
azai branco 
vinhãb l/Xvl 
azai branco 
vinhãb 

fWî$ trajadura 
azai tinto 
pedemã 

1 
trajadura 
azai tinto 
pedemã œssi 
trajadura 
azai tinto 
pedemã 

^ ™ ?io Uma 

■*vcr«s 
i i 

?io Uma 

■*vcr«s 

?io Uma 

■*vcr«s 

?io Uma 

■*vcr«s 

Fig. 38  Distribuição espacial das castas de vinho verde existentes na EVAG 

Embora em menor proporção, três parcelas da EVAG possuem castas tintas de 

características semelhantes: vinhão e azai tinto (Quadro X). 
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Castas Características 

Vinhâo 

- Única casta tintureira de qualidade da região, é cultivada em todo EDM. 
- Apresenta uma fertilidade média, com 2 inflorescências por ramo, originando cachos 
médios e compactos. É medianamente produtiva. 
- Casta de ciclo curto, é comparativamente das mais tardias no abrolhamento, recuperando 
na floração. A fase do pintor é precoce enquanto que a maturação é intermédia. 
- É sensível aos ácaros. 

Azai Tinto 

- Casta de pouca expansão, é cultivada essencialmente na área sul da R W , sendo 
recomendada para a maior parte das sub-regiões à excepção das de Monção e Lima. 
- E rústica, de elevado índice de fertilidade, com 2 ou 3 inflorescências por lançamento. 
- Com cachos pequenos, alados e medianamente compactos, é pouco produtiva. 
- Apresenta um abrolhamento e maturação tardios. 

Quadro X - Principais características das castas tintas presentes na EVAG 

As características de cada casta e a evolução do cada ciclo vegetativo e reprodutor 

determinam de forma significativa o grau de vulnerabilidade da planta perante os condicio

nalismos climáticos, modificando a quantidade e tipo de danos sofridos. Os técnicos res

ponsáveis pela exploração tiveram em atenção essas características aquando da plantação 

do vinhedo, o que atenua eventuais consequências nefastas (Quadro XI). 

Castas Sensibilidade 
ao gelo 

Sensibilidade às 
temp, elevadas 

Sensibilidade à humidade/ 
precipitação elevada 

Loureiro ! ! i 
P e d e m ã I I I ' 

Azai Branco | | | 
Trajadura 
Vinhão 

Azai tinto 
Vulnerabilidade 

crescente 

Quadro XI - Vulnerabilidade das castas aos hazards associados à temperatura e à humidade63 

Visando este estudo aprofundar os aspectos topo e microclimáticos, é incontorná

vel o conhecimento das especificidades de cada parcela agrícola. As filas de videiras encon-

tram-se espaçadas aproximadamente de dois metros. A orientação (norte/sul, este/oeste) e 

o tipo de condução são diversificados (Fig. 39), o que causa alterações nos escoamentos de 

fluxos de ar (facilitando ou impedindo a sua ocorrência). 

63 Estes resultados basearam-se na sensibilidade ao gelo das videiras durante a fase fenológica de abrolhamento. 
Para as temperaturas e humidade elevadas, considerou-se apenas a sensibilidade das vides durante os meses de Julho e Agosto. Esta 
decisão encontra-se fundamentada nos quantitativos térmicos e pluvtométricos recolhidos nesses meses e no facto da divergência de 
vulnerabilidade entre castas ser mínima em Setembro pelo avançar do ciclo vegetativo. 
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AJnruc» 

120 
" 3 
"33 

=: 
Î3 
~3 
SO 
50 
« 
33 
20 

•33 
120 
110 
100 
90 
S0 
70 
so 
ÎO 
40 
33 

oriwnauo dos baldos 

CCDN-S 
LNVVSI E-C iprolelos a encosa 
I I irei desprendi 

curso de águs secundirio 
Rio Lina 

construe» 
áfVDres 

Fig. 39 - Orientação das filas de videiras nas diversas parcelas da EVAG 

II.3.5 Conclusão 

A EVAG, situada na margem direita do rio Lima, apresenta uma orientação princi

pal de quadrante sul, o que lhe confere boas condições climáticas para a prática vitícola. 

Contudo, a complexidade dos fenómenos microclimáticos conduzem a observação de fac

tores como a pedologia, ocupação do solo, etc. que não se revelam tão favoráveis. 

Não se podem também menosprezar as variáveis de cariz agronómico assim como 

as características das condições meteorológicas típicas deste cantinho da bacia do rio Lima 

(que frequentemente são nefastas à obtenção de uma produção de qualidade e em quanti

dade). 
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III Campo experimental e metodologia de análise 

Enquadrado no "Atlas Agroclimatológico do "Entre Douro e Minho", o procedimento 

metodológico deste estudo procurou colmatar algumas lacunas de informação existentes 

nos trabalhos anteriores64 realizando um estudo a nível micro climático. Assim, prosseguin

do o trabalho desenvolvido no ciclo vegetativo e reprodutor da vide de 2003 (QUENOL, 

2003), procedeu-se à recolha de dados de temperatura e humidade relativa assim como de 

variáveis de cariz agronómico. As medições realizaram-se no ciclo vegetativo e reprodutor 

de 2004 (Fevereiro a Setembro). 

III.l Recolha de dados 

III.l.l Localização dos pontos de medição 

Visando este estudo colmatar igualmente as lacunas das estações meteorológicas 

regionais, a monitorização microclimática exigiu a instalação de pontos de medição o mais 

próximo possível para não negligenciar eventuais variações microclimáticas existentes. 

Foram colocados, consoante as características topográficas (morfologia, declive, exposi

ção), agronómicas e ocupação do solo, 19 sensores de temperatura na EVAG de forma 

estratégica (Fig. 40; Quadro XII). Esta preocupação deveu-se ao facto do ambiente geográ

fico, no qual os pontos de medição se encontram instalados, intervir nas variáveis climáti

cas. "O relevo, a natureza e o estado do solo, a vegetação, a presença de obstáculos, as características das 

parcelas circunvizinhas são factores a considerar antes de colocar os sensonf6'-'(QUENOL, 2002). Para 

procurar minimizar as influências da morfologia da parcela agrícola (como a orientação das 

filas de videiras), instalaram-se os sensores no centro destas. 

Para além dos 10 pontos de medição existentes no período primaveril 2003, foram 

colocados 9 sensores adicionais para esclarecer dúvidas surgidas e estudar a interferência de 

factores como a proximidade de mosaicos de água e de áreas florestais. Neste sentido, 

foram localizados sensores no seio do manto florestal (P20) e numa parcela situada na ime-

64 MONTEIRO, A. et ai - Atlas Agroclimatológico do Entrt Douro e Minho, Projecto POCTI/GEO/14260/1998, 2003; QUENOL, H. -
Evaluation des potentialités climatiques aux échelles fines dans le vignoble de vinho verde (région de Entrt Douro e Minho), Bourse Lavoisier 2003 
65 QUENOL, H - op.cit., 2002, p.51 

Angela Manuela Maciel ~~ 7j~ 



Pertinência dos estudos de microclimatologia para a prevenção de riscos climáticos num vinhedo 

díação do rio Lima (P19). Por limitações logísticas, este padrão de recolha de dados restrin

giuse ao período primaveril (Fevereiro a Maio) dado que no início de Junho, foram retira

dos 9 sensores. Esta tarefa foi objecto de atenções redobradas para não prejudicar as con

clusões do período estival, tendo sido eliminados os sensores cujo comportamento estava 

bem estudado (continuouse, no entanto, a contemplar todas as formas morfológicas exis

tentes no terreno). 

eldrude (em m ) 

■ 120 -130 
■ 110 -120 
■ 100 -110 

90 -100 
80 - 90 
70 - 80 
60 - 70 
50 • 60 
40 - 50 

■ 30 - 40 
■ 20 - 30 

A faamTK f«vnui2004 
A. sensores T s C Íevser2004^ 
if seniores HF fe.a.ii: 2004 

cur» le igui secundirio 
Rio lima 

J parcels agricola 

estr. principal imergem sul 
esirada principal 

estrada secundária 
es:, secundária imergem sul 

construção 

Fig. 40 Ocupação do Solo, Altimetria e Localização dos sensores de temperatura na EVAG 

FotO. 4  Localização de alguns pOntOS de medição (autoria: Vítor Carvalho) 
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Recorreuse também aos dados e/ou conclusões obtidos no ano de 2003, que resul

taram de 10 pontos de medição entre Fevereiro e Julho e de 19 em Agosto e Setembro. 
Ponto Altitude 

(m) 
Dec lire 

O 
Exposição Proximidade 

■o rio i. m)
1 

Proximidade à 
floresta (m)" 

Casta Obserraçôes 

SC 3 SSE 661 Si vinhàc Socako e depressão topográfica 
T 56 1 SSE 554 77 vinhàc Socalco e depressão topográfica 
3 52 3 o 61? 40 Loureiro Socako rodeado de arvores 
4 50  s 45C S5 Braçal Socalco e afunilamento a sul 
J SO '■'■ E n i }il Pedernà — 
6 6: 6 0 385 "4 Pedernà 

59 S SSE JfMj O Loureiro —. 
S 37 ■i 

S 314 1 6̂ Loureiro Socalco com construções a montante 
9 31 t S ■ >  ~ 

:e: Pedernà Socalco e ponto mais próximo do rio 
10 54 10 E 446 30 Loureiro .... 
:: 6" 5 N 521 43 Loureiro Pretendo a sul por um obstáculo 
12 53 10 S 3 "4 1 J*0 Pedernà Algumas arvores a montante 
13 68 3 S 449 Si Loureiro .... 
14 63 6 E 359 r 4i Loureiro .... 
13 54 "% SSE 51" 91 Traja dura 

16 70 4 S 315 : Azai Area ventosa 

r s: 5 SSO 383 • T Âzal .Area ventosa 
18 ^0 3 SSE I j J 31 Loureiro 

19 27 "% s 123 25 (vinha nova) Socako e ponto mais próximo do rio 

:c 55 .... s — — — Ponto situado no seio do manto florestal. 
21 38 "> s 3 CS 28 Loureiro .... 

. m*d:;òis r !..!.= :?; i:V. Jnhi »3ï e tri n i e «Motnan etst irici i.:..i.i: 

Quadro XII  Principais características dos vários pontos de medição de 2003 e 2004 

Quanto à humidade relativa, o seu estudo baseouse em 7 pontos de medição dis

tribuídos consoante a topografia e a ocupação do solo. As medições decorreram de Feve

reiro a Maio de 2004. Acrescentouse, para análise do estio, os dados de 10 sensores obti

dos em 2003, cuja localização corresponde, grosso modo, aos de 2004 (Fig. 40). 

III.1.2 Caracterização da monitorização: instrumentos e medições 

III.1.2.1 Variáveis de temperatura e humidade relativa obtidas sob abrigo 

Possuindo os sensores electrónicos a vantagem "de obter registos em simultâneo e em 

diversos locai?'66 {QyswoL, 2002), os instrumentos de medição utilizados foram aparelhos digi

tais capazes de registar os dados de temperatura e humidade de forma contínua e de acordo 

com um intervalo prédefinido. Mais especificamente, recorreuse a sensores meteorológi

cos (Foto. 5a e b), chamados Data Logger de tipo Tiny Talk (com uma precisão de 0,3°C), 

para medir as duas variáveis referidas. 

66 QUENOL, H.  op.àt., 2002, p.48 
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(a) Sensor de humidade relativa ; (b) Sensor de temperatura; 
(c) Abrigo meteorológico; (d) Descarregamento dos dados de um sensor de temperatura 

Com uma capacidade total de armazenamento de 1800 dados, para um intervalo 

pré-definido de 15 minutos, efectuou-se o descarregamento dos valores registados todos os 

15 dias para um computador portátil (Foto. 5d). 

Para minimizar erros na comparação dos dados, os sensores foram devidamente 

calibrados antes de se iniciar as medições67. Além disso, em cada descarregamento de 

dados, os sensores foram programados de forma a iniciarem, cronologicamente sincroniza

dos, o período de medições. Garante-se assim uma comparação adequada. Como todos os 

instrumentos de medição devem ser colocados em condições idênticas para minimizar as 

diferenças entre os pontos68 e garantir a análise e comparação posterior dos dados, optou-

se pela utilização de abrigos meteorológicos criados por Quenol69 (Foto. 5c). 

Como os valores das variáveis climáticas da camada junto ao solo são fortemente 

influenciados pelo comportamento térmico e hídrico do solo, colocaram-se os abrigos 

meteorológicos a cerca de 1,50 m do chão para diminuir a interferência do factor solo. 

Também presidiu à escolha a reprodução de condições semelhantes àquelas dos gomos das 

videiras (que se encontram aproximadamente à mesma cota) para garantir a maior veraci

dade dos dados obtidos. 

Instalados os abrigos, a preocupação recaiu nos próprios sensores visto a sua posi

ção interferir nos valores obtidos dada a conjugação da radiação solar, terrestre ou contra-

radiação (Fig. 41). Optou-se assim pela posição horizontal por permitir o estabelecimento 

67 Todos os sensores (temperatura e humidade) foram colocados no mesmo abrigo meteorológico durante cerca de oito dias. Posterior
mente, os resultados obtidos foram comparados eliminando os sensores que deram dados erróneos e discordantes dos restantes 
68 QUENOL, Hervé - cp.áí, 2002, p.51 
69 A fiabilidade dos dados recolhidos foi testada por Quenol comparando-os com os de um abrigo certificado da Meteo-France (Anexo 
III.1) 
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de um equilíbrio entre a contraradiação atmosférica e a radiação terrestre e representar 

melhor as condições climáticas das vides (Foto. 6). 

I 
I I célula sensível 
I I / do sensor 

mmm 
\ û 

RA » contra radiação almosfénca 
RT ■ radiação terrestree 

Fig. 41  Variação da radiação recebida em diversas posições do sensor 
Traduzido de QUENOL, Hervé  op.àt., 2002, p.54 

Foto. 6  Sensores de temperatura e humidade relativa no interior do abrigo meteorológico 
Autoria: Vítor Carvalho 

IH.1.2.2 Variáveis climatológicas em índice actinotérmico (IA)  temperatura 

No período primaveril (momento em que os danos causados pelas temperaturas 

mínimas diárias são mais frequentes), ao longo das noites propícias a um forte arrefecimen

to nocturno e surgimento de geadas70, os sensores de temperatura foram retirados dos abri

gos meteorológicos e colocados ao ar livre (em índice actinotérmico). Obtevese assim 

temperaturas em condições próximas daquelas a que estão expostos os gomos (Foto. 7). 

Registando a temperatura todos os 15 minutos, os termómetros foram postos em 

índice actinotérmico no final do dia e retirados pouco antes do nascer do sol. Ao longo do 

ciclo vegetativo e reprodutor de 2004, realizouse um total de oito medições repartidas por 

Fevereiro, Março e Abril. 

Foto. 7  Sensor de temperatura em IA na noite de 18 de Fevereiro de 2004 (autoria: Vítor Carvalho) 

70 As condições ideais para um forte arrefecimento nocturno são céu limpo, vento inexistente ou com uma velocidade inferior a 2 m/s , 
o que corresponde normalmente a situações anticíclónicas. 
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III.1.2.3 Evaporação 

As medições decorreram de 24 de Abril a 27 de Setembro de 2004, com dois eva-

porímetros de Piche colocados a cerca de 1,50 m do solo no meio das parcelas com vinha. 

Pelo reduzido número de aparelhos, escolheu-se um ponto de referência que seria fixo ao 

longo de todo o período de medições. A selecção recaiu sobre a parcela de P4 devido aos 

seus valores de temperatura mais diminutos. E de referir a deslocação do aparelho em cerca 

de 2 metros no início de Junho visto os pâmpanos terem coberto o evaporímetro, o que 

falsearia as futuras observações pela proximidade da actividade fotossintética das videiras. 

Foto. 8 - (a) Evaporímetros em P4; (b) evaporímetro em P4 coberto por folhas 

O outro evaporímetro foi movimentado e colocado nas várias parcelas. Os dados 

foram depois objecto de cálculos para obter anomalias positivas ou negativas (Epx-Ep4)71. 

Foto. 9 - (a) Evaporímetro itinerante colocado em P20; (b) tubo existente no seu interior 

O verão bastante chuvoso e alguma indisponibilidade de tempo impossibilitaram a 

realização de um maior número de observações. Efectuaram-se, em média, cerca de cinco 

71 Epx são os dados registados pelo evaporímetro itinerante nas várias parcelas da EVAG em que x corresponde ao ponto de medição. 
Ep4 refere-se aos dados de P4. 
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registos por ponto de medição, à excepção da área florestal (P20) e de PI cuja análise foi 

aprofundada devido aos seus comportamentos inconstantes. Nestes últimos, as medições 

realizaram-se em diversos dias espalhados pelo período de medições com o objectivo de 

verificar a excepcionalidade e/ou periodicidade dos dados obtidos. 

III.1.2.4 Variáveis de cariz agronómico 

Enquadrado nas ciências geocindínicas, este estudo não podia apenas abordar as 

variáveis meteorológicas que correspondem ao hazard. Tornou-se incontornável avaliar a 

vulnerabilidade das vides perante a ocorrência dos fenómenos atmosféricos. O controlo do 

vegetal é necessário para a validação das medições meteorológicas dado que só a estimação 

dos danos causados pelas geadas fornece uma imagem real das consequências do 

gelo (SCHREIBER, 1965). Além disso, apenas aliando o estudo das duas vertentes patentes 

no risco {hasarde, vulnerabilidade), é possível uma delimitação exacta das áreas de risco. 

Foram assim efectuadas observações de cariz agronómico: desde o choro até à flo

ração (Fevereiro a Maio), acompanhou-se o desenrolar do ciclo vegetativo e reprodutor das 

vides nas várias parcelas que possuíam pontos de medição. Procurou-se assim evidenciar a 

eventual influência da variável temperatura no desenvolvimento das plantas. 

Durante o estio, a vulnerabilidade foi estudada através do teor de açúcar presente 

nas uvas no momento das vindimas, o que possibilitou estabelecer a relação entre a matu

ração, as condições climáticas e a qualidade do futuro vinho. 

Paralelamente, realizou-se um acompanhamento das pragas e doenças da videira 

surgidas. Esta tarefa beneficiou da colaboração e ajuda preciosa dos técnicos da EVAG. 

III.2 Análise e interpretação da informação recolhida 

III.2.1 Tratamento estatístico 

Descarregados em formato texto, os dados das variáveis climáticas foram converti

dos em tabela do Excel para serem alvo de tratamento estatístico. Foram calculados os 

valores mínimos, máximos, médios e os desvios-padrão diários e mensais para cada ponto 

de medição, tendo sido elaborados quadros-síntese correspondentes. 

Sabendo da variabilidade dos elementos climáticos consoante as condições meteo

rológicas, complementou-se e aprofundou-se a análise através do cruzamento dos dados 

com a situação sinóptica, condições de nebulosidade, direcção e velocidade do vento. 

72 Citado por QUENOL H. - op.cit., 2002, p.51 
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Para estabelecer uma distinção básica entre anticiclone e depressão, recorreu-se às 

cartas sinópticas da Met Office (Fig. 42a). A nebulosidade foi classificada através das imagens 

de satélite Meteoscã1'(Fig. 42b). Para garantir a fiabilidade das observações, escolheu-se o 

material de apoio com a hora mais próxima do registo da EVAG. Para as temperaturas 

mínimas diárias, utilizou-se as cartas/imagens obtidas às Oh e 6h respectivamente e para as 

temperaturas máximas diárias, optou-se pelo material das 12h. 

Fig. 42 - (a) Cana sinóptica de 30/05/04 às OhOO ; (b) Imagem Meteosat de 16/05/04 às 12h00 

Quanto à direcção e velocidade do vento, diversos constrangimentos impossibilita

ram a continuação do uso da informação do modelo informático MASS utilizado por Que-

nol em 2003 (inexistência de arquivo à data da elaboração deste trabalho e falta de dados 

em alguns dias). Optou-se, como alternativa, pelos dados recolhidos numa estação meteo

rológica espanhola, sita a cerca de 40 km a norte da EVAG em Queimadelos74. A escolha 

baseou-se nos factos das duas áreas estarem aproximadamente à mesma longitude minimi

zando os contrastes causados pela influência do Oceano Atlântico e da estação de referên

cia localizar-se numa área relativamente desabrigada (pouco influenciada pela topografia). 

Acresceu-se igualmente a inexistência de outra alternativa. Tem-se, no entanto, plena cons

ciência do factor erro implícito dada a variabilidade do vento consoante as condições 

microclimáticas e morfológicas. 

Para validar os dados da estação de Queimadelos, foram realizadas observações 

(utilizando um cata-vento manual) da direcção do vento na EVAG durante cerca de quinze 

dias. Após comparação com a informação do posto espanhol, os resultados foram satisfa

tórios registando-se apenas ligeiras diferenças. 

73 As cartas sinópticas foram retiradas de http://www.wetter2entrale.de/t0pkarten/. As imagens de satélites foram obtidas em 
http://infomet.fcr.es/meteosat/. 
74 Os dados foram obtidos em http://www.siam-cma.org/meteoroloxia. 
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III.2.2 Tratamento gráfico e cartográfico 

Feita a análise estatística dos dados obtidos, o cariz geográfico do estudo conduziu 

à realização de documentos de suporte gráfico e cartográfico. "Uma ve% os dados obtidos, con

trolados e analisados, o investigador deve preocupar-se com as questões relacionadas com a representação dos 

resultados de forma gráfica e cartográfica e eventualmente, com a espaciali^ação dos dados pontuais"15 (BEL-

TRANDO,2000). 

Para além dos gráficos elaborados após o tratamento estatístico para demonstrar, 

entre outros, a evolução das variáveis climáticas, tornou-se incontornável a realização de 

documentos cartográficos para relacionar os dados meteorológicos, agronómicos, a ocupa

ção do solo, etc. Em consonância, recorreu-se a um SIG76, que possibilitou relacionar as 

várias informações recolhidas independentemente do seu formato inicial. 

O primeiro passo prendeu-se com a entrada e aquisição de dados gráficos (alfanu

méricos e espaciais). Devido à indisponibilidade de dados em formato digital, procedeu-se à 

sua informatização de forma manual a partir da Carta Topográfica à escala 1/25 000 (Folha 

29 - Ponte da Barca, da Carta Militar de Portugal, elaborada pelo Instituto Geográfico do 

Exército) e de documentos amavelmente cedidos pela Câmara Municipal de Arcos de Val

devez à escala 1/10 000. O elevado pormenor de informação, exigido pela minuciosidade e 

complexidade dos fenómenos microclimáticos, foi obtido através da utilização de fotogra

fias aéreas77 e de observações in loco. Apesar de representar um processo lento e sujeito a 

erros, os aspectos negativos foram compensados pelo facto de permitir ultrapassar as limi

tações financeiras e técnicas sentidas. 

Após se ter procedido à georeferenciação do mapa-base de acordo com uma pro

jecção geográfica (sistema UTM) no software mapinfo, colocou-se o problema da escolha do 

formato da informação a representar (vectorial ou raster) dado que estes respondem as 

diferentes exigências ou aplicações. 

Utilizando o modelo vectorial78, foram representados os objectos que personificam 

alguns elementos físicos e humanos susceptíveis de influenciar as variáveis climáticas. Per

mitiram também a caracterização da área (construções, rede viária e hidrográfica, área flo

restal, tipo de castas, orientação das vides, etc.). Devido às limitações do modelo vectorial 

(impossibilidade de representar a totalidade da superfície em estudo), recorreu-se também 

75 BELTRANDO Girard citado por QUENOL H. - op. aí., 2002, p. 59 
76 Consiste num sistema informático composto por várias camadas, o que possibilita a junção, organização, gestão, análise e combinação 
de diversos tipos de informação para apresentar e localizá-las geograficamente (THERIAULT, 1995 citado por Q U E N O L H - op at 
2002, p.59). 
77 Retiradas de http://smg.igeo,pt e de http: / /earth.goog-le.com 
78 O modelo vectorial ou matricial permite a representação de objectos através de pontos, linhas ou polígonos, aos quais estão associa
dos atributos numéricos. 
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ao formato raster (este abrange toda a área por uma grelha composta de células denomina

das pixéis, que receberam um determinado valor numérico alusivo ao atributo representa

do). Com vantagens e desvantagens diversas, os dois formatos de informação complemen-

tam-se devendo ser combinados e interrelacionados. A nível microclimático, " / necessário o 

modo matricial para realizar o tratamento de algumas variáveis meteorológicas (interpolação dos dados 

numéricos) e os mapas finais devem ser apresentados em modelo vectorial para obter o nível de precisão 

necessário a esta escala de análise"19 (QUENOL, 2002) (Fig. 43). 

Na prática, a combinação dos dois formatos é irrealizável dada a inexistência de 

softwares que gerem os dois modelos em simultâneo. Para contornar esta situação, recorreu-

se a vários softwares para a criação do SIG no pleno significado do termo {mapinfo, surfer, 

excel, etc.). 
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Fig. 43 - Exemplo da informação em formato vectorial e raster 
Traduzido de QUENOL, Hervé - op.àt, 2002, p.61 

O exemplo mais explícito foi a criação de um modelo numérico do terreno. Após a 

representação vectorial das curvas de nível no mapinfo (tendo por base a imagem rastergeo-

referenciada à escala 1/25000), as coordenadas X, Y e Z foram exportadas para o surfer, 

onde se calcularam os campos de altitude e declive por krigagem. Depois, foram novamente 

reenviadas para o mapinfo para criar o documento final. 

O derradeiro tratamento cartográfico consistiu na criação de mapas de hasard, onde 

se procurou interrelacionar todas as informações recolhidas através de uma equação mate

mática, atribuindo pesos às diferentes variáveis80. 

79 QUENOL, H. - op.àt, 2002, p.63 
80 Cf. Capítulo VI 
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IV Extremos térmicos 

A videira, planta de cariz mediterrânico, encontra-se nitidamente dependente dos 

vários elementos climáticos, entre os quais se destaca a temperatura. Esta última determina, 

entre outros, a quantidade de calor recebida pela planta, influenciando o seu ritmo de cres

cimento e desenvolvimento. Consequentemente, é um factor limitante da realização de 

funções vitais como a fotossíntese, respiração e transpiração assim como das diversas fases 

fenológicas. Intervém directa ou indirectamente na quantidade e qualidade de produção. 

IV.l Processos atmosféricos/trocas energéticas e suas 
implicações no comportamento da temperatura 

Sendo a "radiação, princípio básico da vida e motor impulsionador da atmosfera"91 (GEIGER, 

1990), intervém em todos os processos atmosféricos e climáticos, e é responsável pelo sur

gimento de algumas condições climáticas extremas, nomeadamente a nível da temperatura. 

Torna-se assim fundamental o estudo do balanço e dos fluxos energéticos principalmente 

na camada junto ao solo, espaço onde se desenrolam as diversas actividades humanas. Essa 

"pequena camada de interface entre dois meios: o ar e a terra ou água"S2(ARYA, 1988) é também o 

principal plano de actividade climática no sistema Terra/Ar. É denominada por superfície 

activa ( O K E , 1987) dado que nela "a maioria da energia radiante é absorvida, reflectida ou emitida; 

verifica-se uma transformação de energia e de massa; a precipitação é interceptada; a maior parte dos fluxos 

de ar é realizada"*2'(OKE, 1987). Em consonância, a nível meso e microlocal as diferenças 

energéticas são significativas reforçando a pertinência do seu estudo. Estas podem variar 

mais entre a cabeça e os pés de um homem do que ao longo de centenas de milhas e as 

amplitudes térmicas diurnas duplicam entre 2 m e 2,5 cm acima do solo (RIEHL, 1978). Con

tudo, dado que o sistema climático é um mobile gigantesco constituído por múltiplas peças 

(MONTEIRO, 2001), não se pode menosprezar as interacções com o solo subjacente e as 

massas de ar existentes por cima da camada, 

81 GEIGER, R. - Manual à Microcumatobgio: o clima da camada de ar junto ao solo, 2°ed., Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1990, p.9 
82 ARYA, S. P.- Introduction to micrometeorobgy, Nova Iorque, Academic Press, 1988, p.10 
83 OKE, T. R. - Boundary Layer Cimatcs, 2°ed., Londres, Roudedge, 1987, p.33 
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A temperatura do ar ou de um corpo, resultado da relação entre os ganhos e as per

das de energia (GUYOT, 1997), " é essencialmente devida ao balanço energético que, por sua ve% depende 

do balanço da raáação, dos processos atmosféricos de troca de energia."*4 (ARYA, 1988). Estes realizam-

se através dos processos de radiação, convecção, advecção e condução (Fig. 44). 

Fig. 44 - Os processos de transferência de energia na superfície do solo 
Adaptado de AVC, Les gelées de printemps in Le vigneron champenois. Eparnay, 1991, p.9 

Sendo o balanço energético a combinação dos "'diversos fluxos energéticos existentes entre 

a superfície terrestre e o espaço envolvente™(BUDYKO, 1974), numa superfície ideal (horizontal, 

homogénea e suave), a equação resume-se a: N ~ *^H *^E " G 86 

QH, também denominado fluxo de convecção do ar, varia em função da velocidade 

do vento e da diferença térmica entre o solo e o ar ambiente, ocorrendo em fluidos e gases. 

Este fluxo apresenta sentidos opostos ao longo do ciclo diário. Durante o dia, a superfície 

do solo, pela incidência dos raios solares, aquece. O ar junto ao solo, aquecido pela radia

ção solar, sofre uma expansão e aumento do volume tornando-se progressivamente mais 

leve e menos denso. Progressivamente, é substituído pelo ar frio envolvente provocando o 

aparecimento de um fluxo convectivo ascendente (convecção térmica ascendente) causado 

pelas diferenças térmicas (Fig. 45). Com a ausência de energia solar, durante a noite, verifi-

ca-se a ocorrência de convecção forçada que resulta das oscilações de velocidade do vento 

com a altitude e/ou rugosidade do solo. A convecção é quase exclusivamente forçada até 

antes do nascer do sol, momento a partir do qual se inicia a convecção térmica. Esta transi

ção acentua-se com atmosfera instável e velocidade do vento elevada junto do solo. 

Quanto a QE, está envolvido nos processos de evaporação, evapotranspiração e 

condensação existentes na superfície terrestre. Consiste na "energia envolvida nas mudanças de 

fase [da água]. Por exemplo, na condensação,perde-se 2,4x1 (f J/kg de energia atenuando o arrefecimento 

do ar. (. . .). Em oposição, a evaporação ao nível do solo conserva a energia solar sob a forma de calor laten

te até que possa ser libertada através da condensação"*\GKEEN, 2000). Proporciona, por isso, o 

84 Adaptado de Idem., p.87 
85 BYDYK.O M. - Chmate and Life, Nova Iorque, Academic Press, 1974, p . 16 
86 O K E T. R - op.dt., 1987, p.23 onde RN é o balanço da radiação, Q H é o fluxo de calor sensível, Q E é o fluxo de calor latente e Q G é o 
fluxo de condução no solo. 
87 Traduzido de GREEN J. - Tie Dictionary of Physical Geography, Oxford, Blackwell Publishers, 2000, p.290 
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transporte de energia por modificação do estado físico da água através da liberta

ção/consumo de calor. Este processo varia consoante a temperatura e as diferenças exis

tentes entre o nível de água existente e o de saturação88. 

QG consiste na transferência de calor por contacto de moléculas. Este processo 

ocorre geralmente nos sólidos como o solo ou nos primeiros centímetros da camada junto 

ao solo. Possibilita, entre outros, o aquecimento das camadas de subsolo e rochas imedia

tamente abaixo da camada superficial do solo e da baixa atmosfera através do contacto 

directo com o solo mais quente. O seu papel nas trocas energéticas varia consoante a com

posição física, porosidade e humidade do solo e a natureza da camada superficial. 

RN, embora seja "apenas um input básico do balanço energético"89(OKE, 1987), é fundamen

tal dado que consiste na soma algébrica de todos os processos de ganhos e perdas de radia

ção solar e infravermelha junto ao solo. A sua equação traduz-se no balanço da radiação, 

Relacionado com RQ, única fonte de energia de pequeno comprimento de onda, o 

albedo (coeficiente de reflexão da energia solar) limita a quantidade de energia interveniente 

nas trocas energéticas. O seu valor oscila, em função da natureza da superfície, comprimen

to de onda e ângulo da energia incidente91. Assim, "qualquer modificação do albedo a nível local, 

regional ou global pode causar modificações significativas no balanço energético e consequentemente no micro 

ou macroclimd"92(ARYA, 1988). 

Segundo a lei de Stefan-Boltzmann, qualquer corpo com uma temperatura superior 

a 0°K emite radiação proporcional à sua temperatura e à sua emissividade. Todos os corpos 

reais, inclusive a superfície terrestre, libertam energia na faixa do infravermelho, denomina

da radiação terrestre (RT). 

RA, energia reenviada para o solo pela atmosfera (efeito de estufa), varia em função da 

concentração dos elementos constituintes da atmosfera (vapor de água, aerossóis, outros 

gazes, etc.) e da existência de nuvens. Concentra-se sobretudo na troposfera dada a elevada 

quantidade de vapor de água e de nebulosidade que se comportam como corpos negros 

com emissividade 1. Na ausência de nuvens, RA varia em função da temperatura, emissivi

dade, distribuição vertical e concentração dos elementos que compõem a camada de ar. 

88 Cf. capítulo V 
89 OKE T. R. - op.cil., 1987, p.23 
90 O K E T. R. - op.àt., 1987, p.23 onde RG é a soma da radiação solar directa e difusa, RA e a contra-radiação atmosférica, RT e a 
radiação terrestre e a é o albedo. 
91 Varia entre 1 para uma superficie branca e 0 para um corpo negro que absorve a totalidade dos raios solares. 
92 ARYA S. P. - op.dt., 1988, p.27-28 
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RN é negativo durante a noite dado que Rj. é superior a RA e positivo após o nascer 

do sol. Contudo, qualquer factor que aumente RN (tempo nublado e/ou húmido) diminui a 

radiação solar directa originando fraca amplitude térmica diurna (CARREGA, 1994). Apresen

ta assim variações consoante o lugar e o momento considerado visto estar dependente, 

entre out ros , "da temperatura do solo, quantidade de água existente no ar e nebulosidade"91(BUDYKO, 

1974). RN "deve ser compensado pela combinação dos fluxos de calor sensível e latente do ar e do subso

lo" (ARYA, 1988), existentes no outro membro da equação do balanço energético. 

Assim, durante o dia, como a superfície recebe energia solar directa e difusa, RN e 

todos os termos do balanço energético são positivos. Regista-se, em consequência, um 

aumento da temperatura e o armazenamento de energia (Fig. 45). 
Dta R o l . 

: ! t R 1 

Fig. 45 - Os fluxos energéticos dos balanços da radiação e energético numa superfície ideal 
Adaptado de OKE, T. R. - ap.át, 1987, p.26 

Durante a noite, verifica-se um desequilibro no balanço energético dada a inexis

tência de RQ e a perda de energia por parte da superfície terrestre. Contudo, é compensado 

pela transferência da energia armazenada no solo, objectos, plantas, ar, etc. e pela libertação 

do calor latente através da condensação (Fig. 46). 

Noite 

,RA 

Fig. 46 - Os fluxos energéticos dos balanços da radiação e energético numa superfície ideal 
Adaptado de OKE, T. R. - op.át., 1987, p.26 

Sendo assim, "torna-se necessário incluir o armazenamento de energia"95{OKE, 1987) p o r 

unidade de tempo e área da camada [AQS] na equação do balanço energético para a tomar 

mais exacta: N ~ ^H + ^E + "G + "s96. Sendo os outros termos do balanço fluxos ver-

93 BUDYKO MI - ap.át., 1974, p.15 
94 ARYA S. Pai - op.àt., 1988, p.ll 
95 OKE, T. R - op.àt., 1987, p.34 
96 Idem, p.34 
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ticais entre a base e o topo da camada de ar (Fig. 47),AQS pode ser "interpretado como a áfe-

rença entre a energia que sé e aquela que entra na camada"91 (ARYA, 1988). 

Q-

0. Q. 

Q: 

Fig. 47 - Representação esquemática do balanço energético numa camada 
Adaptado de ARYA, S. Pai - op.át, 1988, p.14 

IV. 1.1 Factores condicionantes dos balanços energético e da radiação 

A complexidade das trocas e processos energéticos e a interferência de numerosos 

factores condicionantes originam variações espaciais e temporais significativas nos balanços 

energético e da radiação. 

IV. 1.1.1 Composição e estrutura da atmosfera 

O balanço energético de uma área está intimamente relacionado com as condições 

atmosféricas, nomeadamente da camada junto ao solo. Esta última, até uma altitude de 

87m, é responsável por 72% de RA e das trocas energéticas (GEIGER, 1961). "O balanço ener

gético varia em função da nebulosidade, humidade relativa e temperatura do ÍO/O"98(GIRARD, 1994), fac

tores aos quais se deve acrescentar a radiação solar, a velocidade e direcção do vento, etc. 

Durante o dia, com céu limpo, a superfície terrestre apresenta um aquecimento 

superior à camada de ar subjacente e, por conseguinte, aquece-a por convecção térmica 

ascendente (de forma mais rápida em áreas sem vento). Durante a manhã, esse aquecimen

to, causado pelo nascer do sol, é atenuado pela evaporação da água presente no nevoeiro 

ou no solo (sob a forma de orvalho ou geada). Esta situação é frequente durante o Inverno 

e a Primavera. Em soma, com vento fraco ou inexistente e céu limpo, são os fenómenos 

radiativos e de transformação de fase na água (evaporação e condensação) os responsáveis 

pelas trocas de energia e, consequentemente, pela variação espacial das temperaturas duran

te o dia. Verifica-se também a existência de um fluxo descendente de calor para o subsolo 

(que contribui para o armazenamento de energia) e a contra-radiação atmosférica. 

Com nuvens e/ou humidade relativa elevada, o aquecimento é menor devido ao 

obstáculo que constituem para a radiação solar directa e ao efeito de estufa relativamente à 

97 ARYA, S. Pai - op.át., 1988, p.13 
98 GIRARD G. - Gelées printanières en Médoc: le dispositif de protection par aspersion employé au Château Margaux, Bordeaux, Ministère de 
l'agriculture et de la pêche, 1994, p. 16 

Ângela Manuela Maciel 75 



Pertinência dos estudos de microclimatologia para a prevenção de riscos climáticos num vinhedo 

radiação infravermelha. O vento também limita o aquecimento e origina temperaturas 

diurnas menores e amplitudes térmicas menos acentuadas nas áreas ventosas (como cumes, 

planaltos expostos, etc.) através da renovação constante da camada de ar junto ao solo. 

Durante a noite, "a superfície, vegetação e gomos vão perder continuamente uma quantidade de 

energia na ordem de 350 «'/^""(CELLIER, 1989), o que corresponde a 3,01* IO9 cal/h/ha. Con

sequentemente, a temperatura diminui de forma progressiva. Em noites de céu encoberto, 

esse decréscimo é compensado por RA (efeito de estufa natural), proporcionando um 

balanço energético quase nulo (Fig. 48a). Quando o deficit é inferior a 20 w/m2 (180*106 

cal/h/ha), assistese a fraca diminuição da temperatura durante a noite (QUENOL, 2002). 

Essa atenuação do arrefecimento nocturno realizada pela presença de humidade relativa 

elevada, nuvens ou nevoeiro, explicase pela libertação de calor por condensação (Fig. 48b). 

O aparecimento de ventos com velocidade superior a 2 ou 3 m/s ao nível do solo 

origina também o acréscimo das temperaturas por fricção das moléculas de ar e consequen

te libertação de calor. Este elemento climático encontrase estreitamente relacionado com a 

topografia do terreno. 

Céu Limpo 

Balanço Equilibrado Balanço Equilibrado Balanço Negativo 
Au**» de Arrefecimento «Man» JkMfcwaft/UnttdnMoiiiKluf» Perda de lOOWlW 

■ i Rn s 20 W/m» | ^ H | ■ ■ Rn < = 2D W/m* Arrefecimento Nocturno 
Fig. 48  Balanço da radiação em noite de céu encoberto (a), com nevoeiro (b) e com céu limpo (c) 

Adaptado de AVC  op.àt, 1991, p.8 

Com céu limpo (Fig. 48c), vento fraco ou inexistente e ar seco, RA não consegue 

compensar as perdas energéticas de RT, originando um arrefecimento nocturno por RN ser 

negativo. Atingemse diferenças de 20°C entre o pôr e o nascer do sol (QUENOL, 2002). 

Perante estas condições atmosféricas, o arrefecimento nocturno é frequentemente 

intensificado pelo surgimento de uma inversão térmica a baixa altitude. Esta última, pro

porcionando uma grande estabilidade do ar, intensifica os fenómenos descritos, que se 

acentuam no decorrer da noite (Fig. 49). É frequente em áreas de montanha, nomeadamen

te com situações atmosféricas estáveis e durante a noite (FERNANDEZ GARCIA, 1995). 

99 Traduzido de CELLIER P.  Mécanismes du refroidissement nocturne: apphcation à la prévision des gelées de printemps in Le gel en Printemps 
séminaire, Paris, nov.1989, p. 147 
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T C Q i 

0 4 8 12 Temps (h) 

Fig. 49 - Evolução da intensidade da inversão térmica ao longo da noite 
Adaptado de AVC - op.cit, 1991, p.10 

Este arrefecimento nocturno causado por perdas de energia infravermelha (pela 

superfície e vegetais) e à consequente condensação da água existente propicia o apareci

mento de orvalho, geadas de irradiação. Estas últimas surgem quando a temperatura do ar é 

"de 0°C ou inferior, meada em abrigo meteorológico tipo Stevenson, a uma altura de 1,50 m do solo, inde

pendentemente da formação ou não degelo"100 (RAPOSO, 1998). Podem originar graves danos causa

dos pelas baixas temperaturas101. 

Ao nascer do sol, a água existente na superfície terrestre e nos vegetais evapora-se 

com o aumento da temperatura do ar, originando o consumo de energia. Acentua-se o 

arrefecimento nocturno devido aos reduzidos valores de RT registados nesse momento. 

Em resultado do arrefecimento da atmosfera por convecção e do solo por condução, as 

"áreas mais frias são as superfícies do solo e/ou vegetação, nomeadamente os gomos"102 (CELLIER, 1989), o 

que aumenta o hasard para as vides. 

O papel benéfico do vento, nebulosidade e humidade relativa é indiscutível na ate

nuação dos extremos térmicos nocturnos e diurnos. Contudo, este varia consoante a con

juntura espacial e meteorológica. Por exemplo, o arrefecimento nocturno varia com as 

condições atmosféricas, a quantidade de energia acumulada durante o dia, a topografia, etc. 

IV.1.1.2 As características do solo 

Segundo as características do processo de condução ao qual o solo está sujeito, o 

sentido do fluxo de energia dá-se da temperatura mais elevada para a mais reduzida. Por 

conseguinte, durante o dia, o fluxo descendente leva ao armazenamento de energia no sub

solo. Esta será libertada durante a noite (fluxo ascendente), contribuindo para a atenuação 

do deficit do balanço energético nocturno. Estima-se que pode representar um decréscimo 

100 RAPOSO J. -As Geadas, suas causas e seus efeitos, como se evitam e como se combatem, Lisboa, Ministério do Ambiente, 1998, p.24 
101 Vide Capítulo I. Os agricultores denominam de geada negra o surgimento de queimaduras nas plantas sem o aparecimento de cristais 
de gelo (dada a baixa humidade relativa do ar), enquanto que a geada branca é a formação de cristais de gelo resultantes da congelação do 
orvalho e da sublimação do vapor de agua sobre as plantas. 
102 CELLIER, P. - op.cit., 1989, p.147 

Angela Manuela Maciel 77 



Pertinência dos estudos de microclimatologia para a prevenção de riscos climáticos num vinhedo 

entre 50 a 75% do deficit radiativo103(DURAND, SD). Em consequência, qualquer obstáculo às 

trocas energéticas traduzse num aumento do hazard associado ao arrefecimento nocturno. 

Para além de factores como a localização geográfica e a época do ano que influen

ciam a quantidade de energia incidente, "a transferência de calor e as características térmicas dos 

solos são ditadas pelas suas propriedades térmicas: capacidade de armazenamento do solo [varia em fun

ção da densidade da massa e do seu calor especifico], difusão, condutividade e admitância térmi

ca" 4 (OKE, 1987). Por sua vez, estas últimas encontramse dependentes da composição, 

natureza, estrutura, textura, porosidade do solo, etc. A título de exemplo, citase a conduti

vidade que varia em função da profundidade, período de tempo considerado, condutivida

de das partículas que compõem o solo, porosidade e humidade deste último. 

As variáveis mais importantes nas trocas energéticas solo/ar são o albedo (regula a 

absorção de radiação de pequeno comprimento de onda), a textura/porosidade/natureza 

do solo (determinam a quantidade de ar/água) e a disponibilidade de humidade no solo 

(influencia a existência de calor sensível e latente e a resposta térmica do solo) (OKE, 1987). 

Em resultado do exposto, "a amplitude térmica diurna no solo ãminui exponenáalmente com 

a profundidade e tomase insignificante se esta ultrapassar um ou mais metros"105 (ARYA, 1988). As 

maiores amplitudes térmicas diárias registamse assim até 0,40 a 0,50 m, sendo esse limite 

determinado pelo grau de humidade do solo. A medida que aumenta a profundidade, alte

ramse também as características da radiação diminuindo a energia de pequeno comprimen

to de onda e aumentando a energia infravermelha (Fig. 50). 
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Fig. 50  Variação da temperatura no solo ao longo do dia e do ano em função da profundidade 

Adaptado de OKE, T. R.  op.át., 1987, p.47 

IV.1.1.2.1 Estrutura e composição 

Consoante a composição e a cor da rocha que compõe o solo, este apresentará dife

renças na capacidade de armazenamento e condução de energia. Comparando um solo 

claro e um castanho ou preto, o primeiro apresenta um albedo mais elevado, o que leva a 

103 DURAND, s.d. citado pot CELLIER, Pierce  op.àt., 1989, p.147 
104 OKE, T. R.  ep.àt., 1987, p.42 
105 ARYA, S. P.  op.át., 1988, p.39 
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um menor armazenamento de energia durante o dia. "Um solo castanho pode absorver até 80% 

de energia enquanto que um solo claro reflecte mais de 50% da radiação para a atmosfera"106(BONNEAU 

E SOUCHIER, sd). Essa discrepância origina, em iguais circunstâncias, temperaturas mais 

quentes cerca de 2 a 3°C em solos escuros para níveis até 40 cm abaixo do solo, valores que 

se tornam menores com a profundidade (COSTA, 1991). 

As capacidades caloríficas oscilam consoante a textura do solo, aumentando a ener

gia armazenada com a diminuição da granumetria das partículas devido ao maior contacto 

entre as moléculas dos materiais. Regista-se assim um progressivo aumento da areia até à 

argila devido à variação do calor específico dos vários elementos constituintes do solo. No 

entanto, a energia atinge maior profundidade em solos com partículas de maior dimensão. 

IV. 1.1.2.2 Humidade e porosidade 

A humidade do solo acentua a condutividade da energia entre partículas, pelo facto 

da água ser duas vezes mais condutora do que a matéria orgânica e mil vezes mais que o ar. 

A quantidade existente encontra-se relacionada com a porosidade do solo, que consiste 

num "volume livre [do solo] ocupado por ar ou água"10''(AVC, 1991), o que varia consoante a 

composição do solo. 

O aumento da condutividade e da transferência e armazenamento de energia é pro

porcional ao acréscimo de humidade do solo. A "presença de humidade na superfine e no subsolo 

modera as amplitudes térmicas devido ao aumento da evaporação a partir do solo e do acréscimo da capaci

dade calorífica e da condutividade térmiccTm(ARYA, 1988). Sendo assim, por exemplo, um solo 

arenoso (que não tem capacidade para reter a humidade e consequentemente a energia) 

proporciona maior exposição ao arrefecimento nocturno. 

Em conclusão, os solos densos, húmidos e ricos em silício ou sais são os melhores 

condutores na transferência de energia. Embora não se atinjam temperaturas tão elevadas à 

superfície, apresentam maior homogeneidade em profundidade, o que permite um papel 

mais activo em noites de forte arrefecimento nocturno. 

IV. 1.1.3 Características da camada superficial do solo 

Durante o dia, a camada superficial do solo, como superfície de incidência dos raios 

solares, aquece mais rapidamente do que o ar e o subsolo, principalmente com céu limpo. 

106 BONNEAU e SOUCHIER, s.d. citado por QUENOL H. - op.àt., 2002, p.23 
107 AVC. - op.àt, 1991, p.19 
108 ARYA S. P. - op.àt, 1988, p.38 
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Sem a interferência das características do coberto vegetal e do solo subjacente, a sua tempe

ratura varia em função da quantidade de radiação solar directa recebida. 

Como interface entre dois meios distintos e possível barreira às trocas energéticas, a 

mínima modificação das características da camada superficial origina alterações na absor

ção, condução ou reflexão da energia solar e consequentemente no balanço energético e 

radiação do solo. Como exemplo, cita-se que a diferença térmica entre um solo com erva 

de 40 cm e outro nu poderá ser de 2°C enquanto que entre um solo trabalhado e um nu se 

registam valores na ordem dos 3°C. Essa disparidade deve-se ao facto do solo trabalhado 

pelo agricultor possibilitar a introdução de maior volume de ar, o que leva à diminuição da 

condutividade, da transferência de energia, ao acréscimo do deficit radktivo e a uma maior 

amplitude das variações térmicas. Em oposição, um solo nu e calcado favorece as trocas 

energéticas e o consequente aquecimento da camada superficial e diminuição do defiát 

radiativo nocturno. 

A existência de vegetação intervém nas trocas energéticas diminuindo as amplitudes 

térmicas da superfície. Como durante o dia "parte da radiação solaréinterceptada pelas plantas, há 

uma redução da quantidade de energia que atinge o solo originando temperaturas mais baixas. [Essa 

redução é acentuada pelo consumo de energia para a evapotranspiração]. Durante a noite, a 

energia infravermelha emitida pelo solo é interceptada pela vegetação e reenviada para a superfície limitando 

o arrefecimento nocturno. Além disso, o aumento da turbulência junto ao solo possibilita trocas mais efecti

vas de calor sensível e latente entre o solo e ar ambiente"m'(ARYA, 1988). Contudo, também intervém 

de forma nefasta principalmente em noites radiativas acentuando o arrefecimento nocturno 

devido ao facto da vegetação representar um obstáculo às trocas energéticas e as plantas 

consumirem energia para a evaporação da água. Isto origina "quedas da temperatura muito 

rápidas, sobretudo no início da noite, o que se prolongarão até ao nascer do so/'n "(CELLIER, 1989). 

IV.1.1.4 Topografia 

IV.1.1.4.1 A inclinação e exposição do solo 

Durante o dia, contrariamente às superfícies planas que se expõem de forma 

homogénea à radiação solar, as áreas acidentadas e inclinadas apresentam diversas superfí

cies originando variações espaciais e temporais significativas. A quantidade de B^ varia por

tanto consoante a latitude, declinação (época do ano) e altura do sol (hora do dia), inclina

it» Traduzido de ARYA, S. P. - op.cit., 1988, p.38 
110 CELLIER, P. - op.cit., 1989, p.152 
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ção e orientação da vertente, que modificam o ângulo de incidência dos raios solares na 

superfície terrestre. 

Considerando a orientação das vertentes e o movimento aparente do sol, as verten

tes sul recebem maior quantidade de energia ao longo do ano auferindo três vezes mais 

radiação do que aquelas viradas a Norte, ditas sombrias (GEIGER, 1961; OKE, 1987). 

As vertentes norte (de 26° de inclinação ou mais) nos equinócios ou no solstício de 

Inverno não recebem radiação directa, limitando-se à radiação difusa ou a RA. No restante 

período do ano, como os dias são mais longos, o sol nasce a nordeste e põe-se a noroeste, 

o que possibilita a recepção de alguma energia directa. Contudo, nas vertentes com inclina

ção 45° ou mais, a radiação solar directa recebida é escassa ou nula ao longo de todo o ano 

(GEIGER, 1961; OKE, 1987). 

Comparando as vertentes norte e sul no Inverno, as disparidades são pouco signifi

cativas devido à nebulosidade e ao efeito de estufa. Com o surgimento das estações do ano 

mais quentes e o céu limpo, acentuam-se as assimetrias, principalmente nas temperaturas 

máximas. As vertentes sul recebem então maior quantidade de energia e apresentam maior 

amplitude térmica diurna. As vertentes norte ficam mais sombrias, frescas e com maior teor 

de humidade. Consequentemente, a vegetação da vertente sul inicia o seu ciclo vegetativo 

mais precocemente, apresentando assim maior vulnerabilidade face ao forte arrefecimento 

nocturno primaveril (Fig. 51, Fig. 52). 

" *> èe «> o is is io s is tê lo 
Inclinação do encosta 

Fig. 51 - Radiação solar directa com céu limpo nas vertentes de NE e S em três dias do ano 
Adaptado de GEIGER, R. - op.át, 1990, p.386 

As vertentes nascentes e poentes recebem aproximadamente a mesma quantidade 

de energia (Fig. 52). Aquelas viradas a este auferem dos primeiros raios da manhã, cuja 

energia é, em parte, utilizada na evaporação da água existente no solo (orvalho e nevoeiro). 
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Regista-se assim menor aquecimento comparativamente com àquelas viradas a oeste, cujo 

calor é recebido maioritariamente à tarde. 

"A orientação da superfície em relação aos raios solares é uma variável muito poderosa na deter

minação da energia solar recebidd"m{GONÇALVES, 1997). Denota-se uma clara relação entre 

inclinação/orientação/energia recebida, sendo a "quantidade de radiação que chega ao solo propor

cional ao seno do ângulo de incidência dos raios"n2(DlEHL, 1989). O máximo de energia é assim 

recebido pela vertente sul e o mínimo naquelas viradas a Norte que recebem apenas energia 

difusa. Nas restantes orientações, observa-se uma diminuição progressiva da energia rece

bida de Sul para Norte (Fig. 52). Essas diferenças são atenuadas pela presença de nebulosi

dade, que proporciona o aumento da radiação solar difusa. Esta última, nas latitudes 

médias, é superior à radiação solar directa, principalmente nas vertentes norte onde se 

denota mais claramente a sua intervenção. 

Fig. 52 - Total de radiação solar recebida em diferentes inclinações de vertente a 45°N 
Adaptado de OKE, T. R. - op.cit, 1987, p.174 

Sendo assim, a radiação solar directa oscila com a inclinação e exposição do terreno 

enquanto que a difusa o faz apenas consoante a inclinação da vertente, sendo maior a quan

tidade de energia recebida em áreas de pouca inclinação. A exposição é sem dúvida um 

factor importante, nomeadamente no Verão, dada a menor nebulosidade (GEIGER, 1961; 

OKE, 1987; GONÇALVES, 1997). 

IV. 1.1.4.2 Ventos locais e regionais 

Qualquer área com relevo acidentado possui um sistema complexo de ventos 

imbricados originados pela morfologia / orientação do terreno e pelas diferenças térmicas. 

"Por raspes complexas, nas quais intervêm a topografia, natureza do subsolo e cobertura vegetal, surgem 

diferenças térmicas horizontais que, quando suficientemente acentuadas, originam ãferenças de pressão. 

111 GONÇALVES, Dionísio - Cadeira de Climatologia, Vila Real, Instituto de Vila Real 1977 
112 DIEHL, Robert -op.cit, p.32 
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[Estas] levarão a movimentos de ^ '1 1 3(KASTENSACH, 1996) denominados brisas térmicas Ç*siste

mas de ventos complexos que aparecem em situações anticiclónicas raàativas, em áreas de fortes contrastes 

//m?íW)U4(KASTENSACH, 1996). 

Embora existam vários modelos e teorias explicativas dos ventos locais e regionais, 

utihzou-se a classificação: brisas costeiras, de vale, montanha e vertentes. Apesar das brisas 

costeiras ser significativas no litoral do EDM, as brisas de vale e de vertente foram alvo de 

atenção especial dado o seu papel nos fenómenos atmosféricos da EVAG. 

Durante o dia (Fig. 53), a temperatura na vertente aumenta mais rapidamente do 

que no vale originando ascendências locais que levam ao surgimento de brisas ascendentes 

(brisas de vale) com velocidades de 2 a 4 m/s. Estas podem atingir altitudes de 20 a 40 

metros e só surgem quando a temperatura do solo ultrapassa a do ar em alguns graus115. 

"Eficiente meio de transporte de calor sensível das superficies activas vidinhas com capaádade para aquecer 

o ar do vale inteiro"116(OKE, 1987), as brisas são ocasionadas pela quantidade de radiação solar 

recebida. 

( » * fluxo sinóptico de Oeste 

DIA 

(B) BriudeiMr 
( C ) Brisa de vale ascen dente 

perpendicular a ( B ) 

( D ) Brisa de encosta ascendente 
perpendicular a ; C i 

Fig. 53 -As escalas imbricadas dos ventos durante o dia 
Adaptado de CARREGA, P. - Topoclimatologie et Habitat m Revue d'Analyse Sparkle Quantitative et Appliqua. N1Ce, Université de Nice 

n°35/36, 1994, p. 19 

Durante a noite (Fig. 54), assiste-se ao processo contrário devido ao arrefecimento 

do ar por perda de energia infravermelha e à eventual inversão térmica. O ar, ao arrefecer, 

torna-se mais denso e origina o surgimento de brisas ou escoamentos descendentes catabá-

ticos. Estas últimas sofrem um duplo movimento: o de subsidência (que aumenta a estabi

lidade) e o de escoamento ao longo da vertente causado pela maior densidade e peso do ar 

frio e pela influência da gravidade (Fig. 55a). Estas brisas de vertente podem alimentar as 

de montanha (descendentes), que escoam em direcção à planície ou mar (Fig. 54). "As bri

sas criam-se inicialmente na parte superior do vale, fruto do intenso arrefecimento. A área a jusante èfre

quentemente mais fria em final de noite"117 (CARREGA, 1994). 

113 KASTENSACH, P. - Analyse à plusieurs échelles et modélisation des régimes de vents d'été dans le Fossé Rhénan méridional Estrasbureo Umver-
sité Louis Pasteur, 1996, p. 13 ' 
114 Idem, p. 12 
115 ATKINSON, s.d. citado por KASTENDEUCH, Pierre - op.àt., 1996 p . 13 
116 OKE, T. R - op.àt, 1987, p.176 
117 CARREGA, P. - op.àt, 1994, p.18 
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Fig. 54 -As escalas imbricadas dos ventos durante a noite 
Adaptado de CARREGA, Pierre - op.át, 1994, p.19 

Os escoamentos ao longo das vertentes possuem geralmente velocidades de cerca 

de 3 m/s no máximo, sofrendo abrandamentos devido à rugosidade do solo e/ou presença 

de qualquer obstáculo ou área deprimida, causando um comportamento intermitente. "A 

velocidade dos escoamentos do ar (...) é inferior a 1 m/s. (...) [sendo] portanto sempre uma aragem 

fraca, que o observador geralmente não sente e que é sensível aos obstáculos. (...) [Fig. 55b] Como, porém, 

se realiza durante toda a noite quando o tempo permanece favorável à radiação, a sua importância prática é 

grande"ni'(REIHER, s.d.). Todavia, atingem velocidades ligeiramente superiores com uma 

camada de ar frio mais espessa ou inclinações acentuadas do terreno. 

II « (b) 
VfNtO ç 1 , ! I M !«£t0 DejN»§R_«ÃO 

vue 
Fig. 55 - (a) Movimentos do ar aquando de uma geada de radiação e bloqueiro dos escoamentos 

(b) Acumulação de ar frio a montante de um obstáculo 
Adaptado de ABREU, s.d. citado por RAPOSO - op.át, 1988, p. 41, 42 

Além disso, os escoamentos não são contínuos. Realizam-se por golfadas de ar (com 

duração de dezenas de segundos) interrompidas por períodos de calma ou brisas ascenden

tes que, sendo compostas por ar mais leve, se colocam por cima do ar frio (Fig. 56). 

Fig. 56 - Esquema do surgimento de brisas anabáticas durante a noite 
Adaptado de CARREGA, P. - op.át, 1994, p.18 

118 REIHER, s.d. citado por GEIGER, R. - op.át, 1990, p.405 
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Posteriormente acumulam-se nas áreas mais planas de menor altitude (planície, vale 

ou mar) e a montante de qualquer obstáculo. Assiste-se, em consequência, a uma inversão 

térmica a montante dos obstáculos ou nas áreas deprimidas, denominadas buraco de geadas, 

ilha de frio, charco de ar frio on geada das covas (GEIGER, 1961), dado que se assiste à diminuição 

da velocidade ou estagnação de escoamento. Os terrenos côncavos são assim mais frios do 

que os convexos (Fig. 57). Essas diferenças de temperatura mínima podem ultrapassar 5°C 

em algumas centenas de metros119(CELLiER, 1989). 

~m soo m ^~ 
Fig. 57 — Exemplo da importância do relevo nas temperaturas em Avize 

Adaptado de A.V.C. - op.át., 1991, p.15 

Para além dos escoamentos de ar frio, também intervêm na formação das ilhas de 

frio o aumento de RT, a diminuição da convecção turbulenta e do calor do solo das verten

tes e o decréscimo da duração do dia. Estes factores combinam-se de forma diferente con

soante o tamanho e forma da depressão (GEIGER, 1961). 

Em soma, a distribuição das temperaturas encontra-se assim dependente da ocor

rência e velocidade dos escoamentos dado que, com o aumento da movimentação do ar, se 

regista o acréscimo da fricção das suas moléculas e a libertação de calor. Em oposição, a 

estagnação do ar acentua o arrefecimento. A velocidade oscila consoante a morfologia do 

relevo: "um obstáculo como uma depressão, uma rocha, etc. cria uma perturbação no padrão do fluxo e 

origina fluxos de vento únicos em cada área"120(OKE, 1987). Por exemplo, num vale aberto e de 

traçado rectilíneo, esta poderá ser superior a 10 m/s proporcionando renovação e aqueci

mento do ar. Em vales apertados ou com traçado curvilíneo, a velocidade diminui, à excep

ção dos locais onde ocorre o efeito de Ventun 2\Fig. 58). 

Fig. 58 - Influência do traçado de um vale na velocidade do vento (efeito de Venturi) 
Adaptado de QUENOL, H. - op.át., 2002, p.21 

119 CELLIER, P. - op.át., 1989,p.l52 
120 OKE, T. R. - op.át, 1987, p.182 
121 O efeito de Venturi é a aceleração do ar causada pelo estreitamento do vale 
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As brisas térmicas ocorrem permanentemente desde que hajam diferenças hidrostá

ticas significativas e enquanto as áreas deprimidas não estiverem repletas de ar frio. Caso o 

reservatório de ar frio seja demasiado grande (mar, vale, etc.) para encher, essas brisas ocor

rem durante toda a noite atingindo a velocidade máxima no início da madrugada. 

Após o nascer do sol, reaparecem as brisas ascendentes anabáticas de vale e de ver

tente que necessitam de dezenas de minutos ou horas no Inverno para atingir o solo devido 

à presença de ar frio mais denso. Este desaparecerá com o surgimento de fluxos convecti-

vos de calor sensível. 

Pelo exposto, a localização ideal para os vinhedos situa-se ao nível da cintura térmica 

(acima da camada de ar frio localizada no fundo do vale), cuja altitude depende da topogra

fia, inclinação e forma das vertentes, das fontes de ar frio, etc. 

rV.1.1.5 Presença de manto florestal 

No interior de qualquer área florestal, assiste-se à ocorrência de fenómenos de 

absorção, reflexão, transmissão e emissão de energia, vapor de água, dióxido de carbono, 

etc (ARYA, 1988). Os processos divergem consoante a variabilidade e heterogeneidade da 

arquitectura florestal (altura, estrutura e distribuição espacial das árvores, área e inclinação 

das folhas), o metabolismo vegetal, a capacidade calórica dos órgãos verdes e sua estratifi

cação. Registam-se, por isso, diferenças significativas entre as várias camadas horizontais de 

ar do manto florestal (parte das copas e folhas; espaço dos fustes e nível junto ao solo). 

IV. 1.1.5.1 Comportamento térmico e trocas energéticos do microclima florestal. 

A distribuição espacial de R- apresenta variações causadas pelas áreas de sombra, 

ensolaradas ou penumbra, pelas modificações do albedo em função da densidade das folhas 

e árvores, pela arquitectura florestal, pelo ângulo de incidência dos raios solares. Com a 

penetração no interior da floresta, há também uma diminuição exponencial da energia recebi

da dado que a radiação solar directa, única fonte de energia dos vegetais, é absorvida pelas 

folhas para a actividade das plantas. Contudo, ao atravessar o manto florestal não se deno

ta, no entanto, uma diminuição do fluxo de energia, mas uma alteração da composição 

espectral devido ao aumento da radiação infravermelha, proveniente de RA e da energia 

reenviada pelas folhas e outros elementos (vegetação, superfície do solo). Esta radiação de 

grande comprimento de onda é a componente principal do balanço da radiação durante a 

noite e um dos mais importantes de dia. Está dependente da temperatura e emissividade do 

solo e das plantas assim como da distribuição vertical da temperatura média e da densidade 

das folhas e copas. Este último factor proporciona a variação do sky view factor e, por isso, 
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da quantidade de energia retida e/ou libertada para a atmosfera. Sendo assim, quanto maior 

a densidade das copas, maior será a quantidade de energia infravermelha emitida pelos ele

mentos florestais retida pelo coberto vegetal. 

Resumidamente, as áreas florestais possuem maior quantidade de energia infraver

melha e menor radiação solar de pequeno comprimento de onda, originando temperaturas 

frescas durante o dia e na estação quente e amenas na estação fria e de noite. Este compor

tamento térmico, juntamente com as condições de convecção e o vento (a sua velocidade 

climinui progressivamente com o aproximar do solo e com a penetração no interior da flores

ta), conduz a pequenas amplitudes térmicas diárias e anuais. 

A distribuição vertical da temperatura também apresenta algumas particularidades. 

Durante o dia, a temperatura mais elevada situa-se na parte superior do espaço dos fustes e 

folhagens. Existe geralmente ao mesmo nível uma inversão térmica causada pela acção 

metabólica das plantas (fonte de calor e de vapor de água) que acentua as temperaturas. 

Durante a noite, os perfis térmicos abaixo das copas das árvores são isotérmicos devido, 

entre outros, ao armazenamento de energia infravermelha. Os valores térmicos mínimos 

encontram-se então abaixo das copas e das folhas (existindo frequentemente uma pequena 

inversão térmica acima desse nível) dada a libertação de energia pela superfície terrestre e 

órgãos das plantas (ARYA, 1988). 

IV.1.1.5.2 O microclima na orla florestal. 

A orla florestal, em resultado da interferência do microclima da floresta, sofre alte

rações na velocidade e campo do vento, nos balanços radiativos diurnos e nocturnos assim 

como no hídrico. Para tal, contribuem a orientação, altura e constituição do coberto vege

tal, os ventos dominantes, as propriedades e características do solo, a altitude e o macro-

clima (GEIGER, 1961). 

Para além da redução de radiação solar directa e difusa causada pela sombra das 

árvores (bem patente em dias de céu limpo), denotam-se outras influências como: 

• a criação de uma área de sombra no lado oposto ao do sol, cuja extensão 

está dependente das características do coberto vegetal (altura, porosidade, 

etc.). A quantidade de energia recebida é maior nas orlas Sul e diminui pro

gressivamente de sul para norte, não recebendo radiação solar directa a orla 

virada a norte (Fig. 59). A orla sul é, portanto, mais quente (de dia ou de 

noite) do que a floresta e a área envolvente (GEIGER, 1961). 
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Fig. 59  Número de horas de sol mensais nas orlas florestais de exposição variada 
Adaptado de GEIGER Rudolf op.cit, 1990, p. 349 

• o aumento da energia recebida por reflexão sobretudo no lado oposto ao 

sol. Fruto do efeito protector das árvores, registase um aumento da radia

ção infravermelha no balanço da radiação. Essa energia libertada e reflectida 

pela vegetação é acrescentada a RA (Fig. 60). O seu papel aumenta com céu 

limpo e ar seco devido à existência de menos contraradiação atmosférica e 

revelase de importância crucial em situações de forte arrefecimento noc

turno, compensando as perdas energéticas. Esta energia é mesmo mais efec

tiva do que RA, registandose a sua progressiva diminuição com o afasta

mento da floresta (GEIGER, 1961). 

Os efeitos benéficos das árvores fazemse igualmente sentir na repartição espacial 

da radiação solar, acção que se intensifica com o aumento da energia solar recebida e com a 

diminuição da velocidade do vento. 
RA 

i 
RT 

*S t ' 
sombra reflexão 

mmmBmBMmmamfmsmmmmimmBmm 
RA = contraradiação atmosférica é 
RT ■ contraradiação terrestre d 
TM = temperatura na superficie da árvore 

Fig. 60 (a e b) Alterações nas trocas de radiação infravermelha causadas pela orla florestal 
Adaptado de QUENOL, Hervé  op.át., 2002, p.73 

Em resumo, a presença da floresta limita a radiação solar directa e aumenta a ener

gia infravermelha reenviada para o solo, o que origina um ganho de energia durante a noite 

e atenua o aquecimento diurno (atenuando os danos causados por temperaturas demasiado 

elevadas). Não sendo um local estanque, possui intercâmbios energéticos e hídricos com as 
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áreas circunvizinhas, nomeadamente através de correntes de ar de compensação. Durante o 

dia, com o aquecimento da camada junto ao solo da área envolvente e a existência de um 

ambiente fresco na floresta, surgem brisas diurnas de compensação térmica, denominadas 

de brisas de mata (GEIGER, 1961), que originam uma diminuição da temperatura e um aumen

to da humidade relativa. Durante a noite, não se registam brisas. Apenas se salienta, nas 

áreas declivosas, a ocorrência de escoamentos nocturnos de ar frio (GEIGER, 1961). 

IV.1.1.6 Presença de mosaico de água 

Na presença de mosaicos de água, o processo de convecção (transferência vertical 

de energia nos fluidos) intervém inevitavelmente nas trocas energéticas. Quer a convecção 

forçada (fruto da acção do vento) quer a térmica, são facilitadas e acentuadas respectiva

mente pela inexistência de rugosidade na superfície e pela elevada condutividade da água. 

Neste contexto, as diferenças térmicas criadas pelas transformações de fase por parte da 

água como a evaporação e a condensação não podem ser igualmente desprezadas. 

Durante o dia e a estação estival, a radiação solar recebida é absorvida pela água e 

transmitida por convecção térmica para o fundo dos mosaicos de água ou utilizada no pro

cesso de evaporação. Paralelamente assiste-se à subida das águas mais profundas e frescas. 

Essas trocas energéticas e de massa originam a existência de temperaturas mais baixas à 

superfície arrefecendo, consequentemente, o ar subjacente. Esta situação é acentuada nos 

rios através do arrastamento da camada de ar pela corrente dificultando o aquecimento. Em 

consonância, dada a interdependência camada de ar/água, o ar é fresco e húmido. A distri

buição espacial da temperatura à superfície revela irregularidades, sendo mais fresca no 

meio do mosaico de água (embora varie consoante a quantidade de energia difusa recebida 

e o ensombramento). A inexistência ou reduzida velocidade do vento (inferior a 4 m/s) 

pode atenuar algumas dessas diferenças. 

Durante a noite e a época invernal, estando a camada de ar mais fria do que a água, 

o mosaico de água compensa a diferença térmica através da libertação da energia armaze

nada. Registam-se, por isso, temperaturas mais elevadas do que na superfície terrestre mais 

próxima. Além disso, se a temperatura do ar for suficientemente baixa, a condensação do 

vapor de água é incontornável, originando a formação de nevoeiros de advecção no fundo 

dos vales. Esta transformação origina a libertação de energia, que compensa a diminuição 

do arrefecimento nocturno. 

Os balanços energético e radiativo não estão apenas dependentes da radiação solar 

directa e das trocas de energia fruto da transformação de fase da água. Intervêm também, 
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entre outros factores, o ensombramento das margens e as trocas com o leito do rio (que 

oscilam consoante a hora do dia e as diferenças térmicas entre a água e o leito). 

Embora de importância secundária para as trocas energéticas, a reflexão regular ou 

orientada é importante nomeadamente para as áreas situadas nas margens e nas vertentes. 

Consoante o ângulo de incidência dos raios solares, as margens dos mosaicos de água são 

iluminadas por esta energia, constituindo um acréscimo aos balanços energéticos e da radia

ção. Geralmente, as vertentes a oeste recebem energia de manhã ao contraio das orientais, 

cuja radiação é superior no final da tarde. 

Embora se registem especificidades topo e microclimáticas, os mosaicos de água 

apresentam trocas energéticas e hídricas com as áreas ribeirinhas e as várias camadas 

atmosféricas através da convecção térmica ou forçada. Os vinhedos, situados na proximi

dade, beneficiam de amplitudes térmicas diurnas e anuais pouco acentuadas (de algumas 

décimas de graus entre o dia e a noite122), o que diminui a probabilidade de ocorrência de 

hazards. Contudo, essa influência apresenta uma variabilidade espacial, atenuando-se pro

gressivamente com o afastamento à água. 

IV.1.1.7 Conclusão 

Os fenómenos de arrefecimento nocturno apresentam "uma importante variabilidade 

espaáo-temporal das temperaturas em função das condições atmosféricas, da morfologia do relevo, [das 

características e estruturas do solo], do meio envolvente"123 (QUENOL, 2002), o que torna cada 

área única. Durante o período invernal, as condições climáticas favoráveis à vinha devem 

assegurar o menor arrefecimento nocturno possível (Fig.óla). 

A especificidade de cada área é também importante para a estação estival, dado que 

"fruto de fenómenos de raãação, as variações espadais da temperatura diurna reali^am-se a uma escala de 

anáãse muito pequena, da ordem do metro, o que lhe proporciona o aspecto de um verdadeiro micro-

pu^le."12\CASKEGA, 1994). As áreas mais favoráveis para a viticultura a nível térmico 

encontram-se assim em locais onde as temperaturas máximas não sejam demasiado eleva

das para evitar danos (Fig.ólb). 

A impossibilidade de um clima ideal para a vide conduz a implementação dos ter

roirs vitícolas em áreas que reúnam as melhores condições térmicas para minimizar os 

danos em caso de ocorrência de situações extremas invernais e estivais. 

122 GEIGER, R. - op.át, 1990 
123 QUENOL, H. - op.át, 2002, p.26 
124 CARREGA, P. - op.át, 1994, p.24 
125 Um terroir é um teimo complexo que inclui a interacção entre o solo, clima, topografia e vegetação. O seu estudo é fundamental 
criar as bases científicas e para delimitar das áreas de produção de vinhos de alta qualidade (BONNARDOT, 2001). 
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IV.2 Distribuição espacial das temperaturas extremas na 
EVAG 

IV.2.1 Período primaveril 

Fruto dos condicionalismos climáticos que surgem entre Fevereiro e Maio, período 

em que se sucedem as fases do abrolhamento até à floração, as temperaturas mínimas noc

turnas baixas e as consequentes geadas representam um dos hazards climáticos mais temi

dos pelos viticultores. Provocam frequentemente danos irreversíveis no desenvolvimento e 

crescimento da vide e, em particular, nos gomos. Contudo, convém não esquecer que, 

simultaneamente, as temperaturas máximas diurnas devem encontrar-se no dito óptimo térmi

co, para proporcionar as condições ideais para a realização das funções vitais nas fases de 

maior crescimento e desenvolvimento da vide. 

IV.2.1.1 Comportamento térmico em 2004 

IV.2.1.1.1 Médias mensais das temperaturas mínimas diárias (sob abrigo). 

Ao longo da análise, evidenciou-se uma clara inter-relação entre o comportamento 

térmico da EVAG e a sua topografia. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 de.pa. 
Fe». 0,1 -0.3 0,0 -0,7 0,5 s.d. 0,1 0,2 0,5 0,4 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,2 -0,1 0,4 0,3 
Mar. 3,5 3,0 3,2 2,8 4,0 s.d. 3,4 3,3 3,3 3,9 3,7 3,6 3,7 3,8 3,8 3,5 3,2 3,7 0,3 
Abr. 5,3 5,0 5,2 4.9 5,7 5,8 5,3 5,1 5,2 5,7 5,4 5,4 5,5 5,5 s.d. 5,6 5,4 5.0 0,3 
Mai. 8,9 8,7 8,7 8,3 9,1 9,3 8,4 8,7 8,8 9,1 8,7 8,9 9,1 9,1 8,9 9,2 s.d. 8,5 0,3 

Quadro XIII - Médias mensais das temperaturas mínimas diárias sob abrigo (Fev. a Mai. 2004) 

Em áreas planas ou de fraco declive (Quadro XIII), geralmente associadas a depres

sões topográficas, ocorreram as médias mensais das temperaturas mínimas diárias mais baixas 

(P2, P3, P4, P8, P9 e PI9). Explica-se pelo abrandamento ou a acumulação de ar frio dos 

escoamentos descendentes nocturnos das vertentes circundantes, situação acentuada pela 

forma em cuvette das referidas áreas126. 

P4 realçou-se por apresentar ao longo do período as temperaturas mínimas diárias 

mais baixas da EVAG. Para além dos factores mencionados, o arrefecimento nocturno 

acentuou-se pela acumulação de ar frio provocada pela existência de obstáculos no enfia-

mento do corredor de ar (construções à direita e reentrância da colina à esquerda) e pela 

menor altitude comparativamente com as parcelas circundantes (PI, P2, P3 e P5). 

126 AVC, 1991; CELLIER, P., 1989; ENDLICHER, W., 1980; ERPICUM, M., 1980; GEIGER, M., 1980; GEIGER, R 1990-
QUENOL, H., 2002, 2003; GONÇALVES, 1977. 
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Embora distanciados de alguns metros e sitos na mesma área deprimida, PI, P2 e 

P4 apresentaram, respectivamente, temperaturas médias de 4,5°C, 4,1°C e 3,8°C, o que 

representou um decréscimo progressivo de 0,7°C. O factor explicativo relaciona-se com a 

estrutura em socalcos e a gradual diminuição de altitude de PI a P4, o que proporciona 

escoamentos de ar frio. 

Em oposição, as áreas situadas em vertente ou locais com declives mais ou menos 

pronunciados (P5, P6, PIO, P14, P16 e P17) sofreram aquecimento por brassagem e fricção 

das moléculas de ar (Quadro XIII). Consequentemente, registaram médias mensais das 

temperaturas mínimas diárias mais elevadas. Contrariando esta observação, PI2, sito numa 

vertente em socalco de exposição sul e declive superior a 5o, apresentou temperaturas mais 

baixas do que as parcelas em condições topográficas idênticas (PI6). 

P20 apresentou temperaturas mínimas diárias elevadas nos meses em análise dada a 

sua localização na área florestal. Esses valores térmicos são assim explicados pelo metabo

lismo biológico das árvores (fonte de calor e vapor de água) e pela arquitectura florestal que 

possibilita o armazenamento da energia infra-vermelha sob as copas127. 

Contrariamente ao esperado, as alterações do balanço energético causadas pela flo

resta não se notaram na distribuição espacial das temperaturas nas parcelas agrícolas pró

ximas, dado que P3 (junto à área florestal) registou valores de temperatura bastante reduzi

dos, sendo mesmo uma das áreas mais frias. A predominância do factor topografia pode 

ser explicada pelo distanciamento do ponto de medição em relação à área florestal (10 a 15 

metros). Considerando a complexidade/minuciosidade do microclima e a progressiva 

diminuição da acção da floresta com o afastamento das árvores, podem vislumbrar-se even

tuais nuances térmicas entre a orla florestal e P3 - eventual objecto de futuros estudos. 

IV.2.1.1.2 Médias mensais das temperaturas máximas diárias (sob abrigo). 

A análise das médias mensais das temperaturas máximas diárias demonstrou uma 

clara interdependência entre o comportamento térmico e factores como a topografia, expo

sição, declive e ocupação do solo (mais especificamente a proximidade de áreas florestais e 

mosaicos de água). 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 dc.pa. 

Fev. 1/.3 17,3 17,5 16.8 16.5 17.3 j.d. 17.1 16,8 16.2 16,6 17.1 17,1 16,8 17.1 17,9 17.4 16,7 0,4 
Mar. 19,3 19,2 19,4 19 X 18.6 «.d. 19,7 19 X 18.9 18,6 19.1 19.6 19,3 19.0 19* 20.3 19.4 19,4 0,4 
Abr. 23,4 22,8 22,8 22,4 22.5 23,3 23,7 22,6 22,0 22,6 24.2 22,9 23.7 23,6 s.á. 23,8 22,7 19.6 1.0 
Mai. 26.1 25,9 26.3 25,8 26.0 26,0 27.6 25,5 25,6 26,6 27,0 26.0 26.1 26,5 26.9 *JÍ. 25,5 21.4 1,3 

Quadro XIV - Médias mensais das temperaturas máximas diárias sob abrigo (Fev. a Mai. 2004) 

127 QUENOL R , 2002; GEIGER R, 1990; ARYA, S.P, 1988; RIEHL H , 1978; OKE T. R, 1987. 
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P7, PI6, PI 7 e PI8 apresentaram temperaturas máximas diárias mais elevadas nos 

vários meses (Quadro XTV). Este facto relaciona-se com a localÍ2ação em vertentes de 

exposição sul e sudeste, que proporciona a recepção de maior quantidade de energia 

solar . Contrariando mais uma vez o exposto, P12, virado a sul, não apresentou tempera

turas máximas diurnas elevadas justificando-se a excepção pelo declive muito acentuado e 

pela morfologia agrária em socalcos, que dificulta a intercepção dos raios solares. 

Numa análise pormenorizada, denotou-se igualmente a intervenção do factor decli

ve, dado que as temperaturas foram mais elevadas nas áreas ligeiramente mais inclinadas. 

Cita-se, por exemplo, P7 e PI7 (sitos em locais de maior declive do que PI 8 e PI6) que 

apresentaram temperaturas superiores embora estivessem localizados nas mesmas parcelas 

agrícolas. 

P l i e PI4 tiveram um comportamento térmico contraditório, dado que, em Feve

reiro e Março, registaram médias mensais relativamente baixas ao contrário dos restantes 

meses (Quadro XIV). Sitos em vertentes de fraco declive, esta variação térmica justifica-se, 

embora com bastantes reservas, pela alteração do movimento aparente do sol com o apro

ximar do estio e o consequente aumento da duração dos dias. 

Por sua vez, P5 e PIO apresentaram médias mensais das temperaturas máximas diá

rias baixas de Fevereiro a Abril. A explicação avançada prende-se com o grande ângulo de 

incidência dos raios solares conferido pela sua localização em áreas viradas a este e de 

declive relativamente acentuado. Não se deve menosprezar também a alteração do movi

mento aparente do sol que se desloca para nordeste durante a Primavera, possibilitando 

uma abrangência mais demorada das referidas áreas129. Curiosamente, estas áreas registaram 

temperaturas mínimas diárias relativamente elevadas (Quadro XIII) ostentando portanto 

uma pequena amplitude térmica diária. De acordo com a literatura, constituem óptimas 

áreas para a prática da viticultura na óptica da climatologia e dos hazards térmicos130. 

A influência do mosaico de água encontra-se bem vincada dada a diminuição dos 

valores de temperaturas máximas na proximidade do rio. O seu poder de arrefecimento fez 

sentir-se de forma evidente em P9 e P8 assim como em PI 9 em Abril e Maio, acção que se 

intensificou com o aumento da temperatura e o aproximar do Verão. Paralelamente, tam

bém se denotou menor influência do rio com o distanciamento ao mosaico de água dado 

P8 ser visivelmente mais quente do que P9 (Quadro XTV). Quanto a PI9, foi exemplo da 

128 ARYA, 1988; GEIGER R, 1990, OKE T.R., 1987; RIEHL H., 1978; SELLERS W., 1965; GONÇALVES D. 1977 
129 OKE T.R., 1987; SELLERS W, 1965; GONÇALVES D., 1977; DAVEAU S.,1998. 
130 OLIVEIRA e PINHO A.J., 1993; HIDALGO L, 1993; MARRO M., 1986. 
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clara predominância do factor rio sobre o da exposição, apresentando médias mensais bai

xas em Maio embora esteja virado a sul. 

P20 apresentou as temperaturas máximas diárias mais baixas em todos os meses, à 

excepção de Março. Estas particularidades térmicas acentuaram-se significativamente após 

o mês de Abril devido ao abrolhamento das folhas e consequente aumento da actividade 

respiratória e fotossintética das plantas. A este factor acresce-se o efeito de sombra das 

árvores, que impossibilita a incidência dos raios solares131. 

Grosso modo, o aumento da temperatura com o aproximar do estio foi acompa

nhado de uma maior heterogeneidade térmica, bem patente nos valores dos desvios-padrão 

que oscilaram entre 0,43 em Fevereiro e 1,29 em Maio (Quadro XIV). A situação deveu-se 

ao acréscimo da insolação, que acentua as diferenças causadas pela topografia e exposição. 

IV.2.1.1.3 Situação sinóptica, nebulosidade, direcção e velocidade do vento 
como factores condicionantes da distribuição das temperaturas. 

Conhecendo a variabilidade, imprevisibilidade e complexidade do sistema climático, 

este estudo revelar-se-ia incompleto caso não se realizasse uma análise da variação da tem

peratura consoante a nebulosidade, situação sinóptica, direcção e velocidade do vento. 

Agindo positiva ou negativamente no processo de arrefecimento nocturno e na 

intensificação das temperaturas máximas, o estudo desses factores revela-se imprescindível 

para a determinação das condições climáticas propícias à ocorrência de hazards, contribuin

do assim para a definição e implementação de atitudes de mitigação. 

Encontrando-se numa "encruzilhada atmosférica muito complexa"™(DAVEAU, 1994), Por

tugal apresenta uma multiplicidade de situações sinópticas que intervêm directamente no 

comportamento dos elementos climáticos através da estratificação vertical da atmosfera e 

das características intrínsecas dos centros barométricos. 

O anticiclone, associado a céu limpo e vento fraco ou inexistente, possibilita maior 

aquecimento diurno, favorece as perdas energéticas e o arrefecimento nocturno. Limita 

também a homogeneização das temperaturas. Durante a noite, é frequentemente acompa

nhado por uma inversão térmica a alguns metros de altitude, nomeadamente ao nascer do 

sol, o que acentua os fenómenos mencionados. Em oposição, o centro depressionário pro

porciona uma grande movimentação de ar, estando relacionado com céu muito nublado, 

ventos fortes e períodos de precipitação, originando uma situação inversa à descrita133. 

131 ARYA, 1988; GEIGER R., 1990; OKE T.R., 1987; RIEHL H., 1978; GONÇALVES, 1977. 
132 DA VEAU S. et al. - Geogra/ia de Portugal, vol.II, 2°ed., Lisboa, Edições Sá da Costa, 1994, p.390 
133 ARYA, 1988; GEIGER R.,1990; OKE T.R., 1990. 
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Com situações anticiclónicas (Fig. 62), as médias das temperaturas mínimas diárias 

foram mais baixas em 2,2°C (no período primaveril) do que sob a influência de centros 

depressionários. Março e Abril apresentaram discrepâncias de 1,7°C e 4,5°C respectivamen

te. P7 e P19 realçaramse por apresentar temperaturas mínimas comparativamente baixas 

(sobretudo em Abril e Maio134) em situações depressionárias, o que se justificou pela situa

ção de abrigo a ventos de sudoeste proporcionada por barreiras circundantes como a vege

tação. 
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Fig. 62  Média das temperaturas mínimas diárias sob abrigo em situações anticiclónicas e 
depressionárias (Fev. a Mai. 2004) 

A média mensal das temperaturas máximas diárias, por sua vez, foi mais elevada em 

cerca de 3,9°C em dias anticiclónicos (Fig. 63). 
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Fig. 63  Média das temperaturas máximas diárias sob abrigo em situações anticiclónicas e depres
sionárias (Fev. a Mai. 2004) 

Quanto à nebulosidade, constitui um entrave à passagem da radiação solar directa 

durante o dia e, através do efeito de estufa, limita as perdas energéticas nocturnas. Sendo 

assim, o aumento da nebulosidade traduzse impreterivelmente no acréscimo das tempera

turas mínimas e na diminuição das temperaturas máximas135. As temperaturas da EVAG 

reflectiram a situação exposta dado que as médias das temperaturas mínimas diárias foram 

134 Cf. Anexo IV.3. 
135 ARYA, 1988; GEIGER R., 1990; QUENOL H, 2002; GONÇALVES D., 1977; A.V.C., 1991, GIRARD G, 1994 
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cerca de 4°C mais baixas e as das temperaturas máximas diárias 7°C mais elevadas com céu 

limpo do que com céu muito nublado (Fig. 64). 
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Fig. 64  Médias das temperaturas mínimas diárias sob abrigo segundo a nebulosidade 
(Fev. a Mai. 2004) 
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Fig. 65 Médias das temperaturas máximas diárias sob abrigo segundo a nebulosidade 
(Fev. a Mai. 2004) 

A nível espacial, a homogeneização térmica revelouse evidente com nebulosidade 

elevada dado o efeito de estufa. Com céu limpo, assistiuse assim a uma maior variação 

espacial das médias das temperaturas mínimas e máximas diárias, situação bem patente nos 

valores dos desviospadrão (Fig. 64; Fig. 65; anexo IV3). 

P20 registou temperaturas mínimas diárias elevadas e temperaturas máximas baixas, 

em situações de céu limpo. A discrepância térmica com os restantes pontos atenuouse 

com o aumento da nebulosidade demonstrando a interferência do metabolismo florestal. 

Conjuntamente com os parâmetros anteriores, o vento (velocidade e direcção) é 

fundamental para o comportamento térmico de uma área. Os ventos fracos ou inexistentes 

agravam os hazards climáticos ao acentuar as perdas energéticas nocturnas (levando a forte 

arrefecimento) e o aquecimento diumo (causado pela ausência de arejamento do ar)136. 

136 ARYA, 1988; GEIGER R., 1990; QUENOL H., 2002, 2003.; GONÇALVES D., 1997; A.V.C, 1991 GIRARD G 1994 OKE 
T.R., 1987; CELLIER P, 1989; ERPICUM M, 1980. 
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Á excepção de Março, as médias das temperaturas mínimas diárias foram menores 

com ventos inferiores a 1,5 m/s. Contudo, a discrepância foi pouco significativa, sendo na 

ordem de 0,5°C. Foram de realçar os dados obtidos em Fevereiro visto terem apresentado 

uma média mensal de 0,5°C com ventos inferiores a 1,5 m/s e de 1,9°C com velocidades 

superiores, em resultado das frequentes noites radiativas (Fig. 66 e Anexo IV3). 
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Fig. 66  Médias das temperaturas mínimas diárias sob abrigo (Fev. a Mai. 2004) consoante a velo

c i d a d e d o ventO (regsíada em Queimadelas) 

Durante o dia, as médias das temperaturas máximas diárias foram superiores em 

aproximadamente 2°C com ventos inferiores a 1,5 m/s, destacandose as áreas apontadas 

como mais frias (P4, P5, P8, P9, PIO e P19). Houve também uma maior heterogeneidade 

das temperaturas com excepção de Fevereiro e Março (Anexo IV3). 
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Fig. 67  Médias das temperaturas máximas diárias sob abrigo (Fev. a Mai. 2004) segundo a velo

c i d a d e do VentO (regstada em Queimadelas) 

P20, com ventos inferiores a 1,5 m/s, apresentou as médias das temperaturas 

mínimas diárias elevadas (nomeadamente em Abril e Maio). Este facto não se repetiu em 

noites com ventos de velocidade superior, demonstrando claramente a atenuação da 

influência da floresta em relação ao aquecimento do ar proporcionada pelo vento por bras

sagem e fricção das moléculas (Fig. 66 e anexo IV3). Além disso, os ventos moderados a 

fortes estão frequentemente associados a centros depressionários. 

As médias mensais das temperaturas mínimas diárias mais baixas foram obtidas 

com ventos do quadrante nordeste. Este facto devese ao cariz continental e frio dos ven
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tos de nordeste, provenientes do interior do continente europeu. Estão geralmente associa

dos a situações anticiclónicas (salientando-se o anticiclone atlântico misto com apófise 

polar), a noites radiativas e céu limpo. A título de exemplo, citam-se os dias 21 de Feverei

ro, 1 e 2 de Março que registaram as temperaturas mínimas diárias mais baixas do período 

analisado (Quadro XV). Essas mesmas características foram responsáveis por temperaturas 

máximas diárias elevadas e por uma maior heterogeneidade térmica, que se acentuou com o 

aumento da temperatura (Quadro XVI). 

n P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PIO P l l P12 P13 P14 P16 P17 P18 P19 P20 De. 
Pa. 

Quadrante NE 3.4 3.1 3,2 2.6 4,0 s.d. s.d. 3,3 3.2 3.9 3,6 3.6 3.8 3,8 s.d. 4.0 s.d. 3,0 4,0 0,4 

Quadrante SO 5,1 4,7 5,0 4,5 5,3 s.d. s.d. 5,0 5.1 5,3 5.1 5.0 54 9.1 s.d. 5,2 s.d. 4,9 5,2 0,2 

Quadro XV - Médias das temperaturas mínimas diárias sob abrigo (Fev. a Mai. 2004) em função do 
rumo d o s ventOS (regstado em Queimadelas) 

PI P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PIO Pl l P12 P13 P14 P16 P17 P18 P19 P20 
De. 
Pa. 

Quadrante NE 23,4 23,0 23.2 22,5 224 s.d s.d 22,9 22,3 22,3 24,0 23,0 23,4 23.2 s.d 24.2 s.d 22,8 20,9 0,8 

Quadrante SO 19.7 19,7 20 jO 19,6 19.8 s.d s.d 19,3 19,4 19,9 19,3 19.6 19,9 19.8 s.d 20,6 s.d 19.6 17,6 0,6 

Quadro XVI — Médias das temperaturas máximas diárias sob abrigo (Fev. a Mai. 2004) em função 
d o r u m o d o s VentOS (registado em Queimadelas) 

Quanto aos ventos de sudoeste, oriundos do Oceano Atlântico, possuem caracterís

ticas marítimas (quentes e húmidos) e estão frequentemente associados a situações depres-

sionárias e a elevada nebulosidade. Em consequência, proporcionaram temperaturas míni

mas diárias mais elevadas em 1,5°C e temperaturas máximas diárias mais baixas assim como 

uma maior homogeneização térmica. As únicas excepções encontraram-se e m P l l , P 1 2 e 

P20 com médias das temperaturas máximas diárias significativamente mais baixas na pre

sença de ventos de sudoeste. Estas são ocasionadas pelo facto das áreas estarem protegidas 

por vegetação e/ou alguma irregularidade topográfica. Pelas mesmas razões, P5, P7 e PIO 

apresentaram médias das temperaturas máximas diárias comparativamente mais baixas com 

ventos de nordeste (Quadro XVII). 

P5 P7 PIO Pl l P12 P20 P4 

V 
Fev. 16.9 s.d 16.7 17,3 17,7 17.4 17,2 

V 
Mor. 18,4 19,9 18.3 19,4 19,6 20,3 19,3 

V Abr. 23.7 24,9 23.8 27,0 24,5 21,1 23,8 V Mai. 29,6 30,9 30,5 32,3 30,3 24,7 29,6 

l a 
Fev. 17,5 s.d 17,1 16.7 17,2 16,6 17,3 

l a Mar. 18,9 19,7 19,0 18,7 19,5 18.5 19,1 l a Abr. 18,7 20,0 18,8 17.9 18.1 15.3 18,2 l a 
Mai. 24,1 25,8 24,6 24,1 23.7 19,8 23,9 

Quadro XVTI - Médias mensais das temperaturas máximas diárias sob abrigo em P5, P7, PIO, Pll , 
P12 e P20 (Fev. e Mai. 2004) segundo o rumo dos ventos (n&stado em Queimadths) 
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IV.2.1.1.4 Temperaturas mínimas em índice act in o térmico 

As noites radiativas apresentam as condições mais propícias à ocorrência de tem

peraturas mínimas baixas e ao surgimento de danos nas videiras causados pelo gelo. Esta 

situação resulta da intensificação da acção de factores intervenientes como a topografia e 

ocupação do solo138. O seu estudo foi assim fundamental para aprofundar o conhecimento 

das variações microclimáticas e do comportamento térmico nas parcelas agrícolas e para 

delimitar com exactidão as áreas de maior hasardât gelo. 

A distribuição espacial dos escoamentos gravíticos de ar frio é indispensável na 

compreensão do comportamento térmico nocturno dada a correlação positiva entre as duas 

variáveis. As medições aerológicas, realizadas na primavera 2003139, evidenciaram uma clara 

relação entre a topografia (direcção e declive das vertentes) e os escoamentos de ar frio, 

sendo a velocidade destes últimos proporcional à intensidade da inclinação. 

Grosso modo, existiu um escoamento de ar frio principal de orientação norte-sul, 

que culminou junto ao rio Lima (sul). Restringindo a escala de análise, as parcelas em ver

tente, de orientação este, sul e oeste (P5, P7 e PIO) e de declive superior a 5o obtiveram 

escoamentos de velocidade superior a 2 m/s enquanto que as áreas de inclinação inferior a 

2o apresentaram escoamentos mais lentos (inferior a 1 m/s). 

137 São as noites que apresentam céu limpo, vento fraco ou inexistente e reduzida humidade. 
138 GEIGER R., 1990; Q U E N O L H., 2002, 2003; A.V.C., 1991; GIRARD G., 1994; CELLIER P., 1989; ERPICUM M., 1980. 
139 cf. Q U E N O L H. - Evaluation despotentiaBtés chmatiques aux échelles fines dans le vignoble de vinho verde (région de Entre Douro e Mmbo), Bourse 
Lavoisier, 2003 
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As temperaturas mínimas em IA mais baixas situaram-se nas áreas deprimidas, o 

que se deve à recepção de ar frio vindo das vertentes envolventes e à diminuta velocidade 

dos escoamentos causada pelo fraco declive. Assim, P4 apresentou o arrefecimento noc

turno mais intenso devido à recepção dos escoamentos de ar frio e ao seu bloqueio pela 

presença dos obstáculos das habitações e da colina a jusante. 

Fig. 69 - Temperaturas mínimas em IA na noite radiativa de 18 a 19 de Fevereiro de 2004 

Embora os escoamentos de ar frio sejam inferiores a 1 m/s , registou-se uma pro

gressiva diminuição das temperaturas mínimas em IA de PI a P4, acompanhando o decrés

cimo de altitude. Este comportamento explica-se pela topografia artificial em patamares, 

que origina no seu conjunto um escoamento de ar frio relativamente forte sob a forma de 

nappes. Proporciona, simultaneamente, a estagnação do ar no seio de cada parcela devido ao 

fraco declive. Esses fenómenos originam a sobreposição de sucessivas camadas de ar140, 

estando a mais fria situada em P4 junto ao solo dada a menor altitude (Fig. 70). 

Adaptado de QUENOL, H. - op.át., 2003, p. 24 

Sitos na área deprimida localizada junto ao rio, P8, P9 e PI9 encontram-se na bacia 

receptora do escoamento de ar frio principal de direcção norte-sul, devendo, por isso, apre

sentar as temperaturas mínimas mais frias da EVAG. Contudo, fruto da interferência do 

curso de água, o arrefecimento nocturno foi atenuado. A acção moderadora do rio esteve 

bem patente em PI9, que apresentou frequentemente temperaturas superiores a P8 e P9, 

140 QUENOL, Hervé, 2003 ; QUENOL H, MACIEL Â, MONTEIRO A, BELTRANDO G., 2004 
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embora possuísse uma topografia mais favorável à acumulação de ar frio. Os dias 19 de 

Fevereiro e 14 de Abril de 2004 foram exemplificativos (Fig. 71). Todavia, essa influência 

manifestou-se sobretudo no final da noite. Ao anoitecer, PI9 apresentava geralmente um 

arrefecimento mais intenso do que P9 em resultado da acumulação de ar frio na área 

deprimida. Ao nascer do sol, ostentava temperaturas mínimas em IA mais elevadas, fruto 

da intensificação da intervenção do rio no decorrer da noite (Fig. 71). Esta última acentua-

va-se com o surgimento de nevoeiro na área referenciada (Foto. 10). Em noites radiativas, a 

conjugação do arrefecimento nocturno e de elevada humidade potenciada pelo rio Lima 

proporcionou nevoeiro que, através do processo de condensação, liberta energia sob a for

ma de calor latente, aquecendo a área subjacente. Contudo, foi impossível delinear com 

exactidão a acção moderadora do mosaico de água visto o hasard de gelo estar presente nas 

parcelas ribeirinhas que registaram temperaturas relativamente baixas. 

Nevoeiro de irradiação concentrado ape> 
no fundo vale (parcela de P8 e P9) 

atrás das habitações 

Foto. 10 - Nevoeiro de irradiação na área deprimida de P8, P9 e P19 em 31/08/2004 
Autoria: Ângela Manuela Maciel 

P9 apresenta 
um menor 
arrefecimento 
nocturno no 
início da 
noite do que 
P19 reflectin
do a acção do 
factor topo
grafia. 

P19 possui 
no final da 
noite valores 
térmicos mais 
elevados do 
que P9 possi
velmente 
devido à 
acção do rio 

Fig. 71 - Evolução das temperaturas mínimas em IA na noite de 18 a 19 de Fevereiro de 2004 

As áreas com temperaturas mínimas em IA mais elevadas situaram-se nas vertentes 

com declive superior a 5o ou no cume das colinas, com especial referência para PI7, PI6 e 

Pl l (embora este último com menor recorrência). Este facto justifica-se pela maior veloci-
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dade de escoamento causada pelo forte declive. Esta traduziuse numa ligeira brisa (sentida 

in loca), que acentuou a movimentação das partículas de ar (PI7) aquecendo este último. 

Fig. 72  Temperaturas mínimas em IA na noite radiativa de 16 a 17 de Abril de 2004 

As únicas excepções encontraramse numa vertente de orientação sudeste (P7 e 

P18), cujos pontos de medição registaram com frequência valores térmicos semelhantes às 

áreas deprimidas. A explicação avançada é a menor altitude das parcelas relativamente à 

área envolvente, o que proporciona uma ligeira acumulação de ar frio nas primeiras. 

A análise das temperaturas em IA de PI, P3 e P20 revelou comportamentos térmi

cos semelhantes ao longo da noite, o que permitiu vislumbrar eventuais interferências da 

floresta nas áreas circunvizinhas. A acção amenizadora da vegetação (Fig. 73) fezse sobre

tudo sentir no menor arrefecimento nocturno registado no início da noite (bem visível em 

P3), apesar das condições topográficas e pedológicas semelhantes a PI. 

Ao início da noite, 
P3 apresenta um 
menor arrefeci

mento nocturno 
do que PI apesar 
das condições 
topográficas seme

lhantes (devido à 
presença do manto 
florestal em redor). 
Esta diferença 
atenuase ao longo 
da noite. 

8 ■<»■ o 
no 

12 8 IO 

<\t p j co M in in 

Fig. 73  Evolução das temperaturas mínimas em LA na noite de 18 a 19 de Fevereiro de 2004 
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IV.2.1.2 Análise comparativa das temperaturas 2003/2004141 

As temperaturas médias diárias e mensais142 de Fevereiro a Maio foram, na globali

dade, mais elevadas em 2003 (Fig. 74 e Fig. 75) 

Fig. 74 - Temperaturas médias diárias sob abrigo em P4 (de Fev. a Mai. 2003 e 2004) 

Fig. 75 - Temperaturas médias mensais sob abrigo em Março de 2003 (a) e 2004 (b) 

Como a distribuição espacial das temperaturas mínimas e máximas diárias e mensais 

não apresentou grandes discrepâncias entre os dois anos, o estudo concentrou-se na varia

ção temporal das mesmas. Todavia, como os valores médios ofuscam as variações e inter

ferências dos extremos térmicos (fundamentais num trabalho que versa sobre os hazards), 

realizou-se à análise comparativa das temperaturas mínimas e máximas de 2003 e 2004. 

141 Com o propósito de realizar uma caracterização mais exaustiva da temperatura, procedeu-se à comparação dos dados obtidos em 
2003 e 2004. Esta comparação utilizou os dados e conclusões obtidos por Quenol aquando da realização do estudo Evaluation des potentia
lités cSmatitpies aux échelles fines dans le vignoble de vinho verde (répon de Entre Douro e Umbo), Bourse Lavoisier, 2003. 
142 Apesar da limitação da não - inclusão dos valores de temperatura obtidos através de medições em IA, achou-se pertinente realizar 
uma breve abordagem das temperaturas médias diárias e mensais durante o período primaveril. 

Ângela Manuela Maciel 104 



Pertinência dos estudos de microclimatologia para a prevenção de riscos climáticos num vinhedo 

IV.2.1.2.1 Temperaturas mínimas diárias e mensais sob abrigo 

Nos dois anos, as temperaturas mínimas diárias centraramse maioritariamente 

entre 4°C e 10°C. Contudo, a análise mais minuciosa revelou temperaturas mais baixas em 

2004 visto a maioria se aglomerar entre 4°C e 8°C ao contrário de 2003 onde se situaram 

entre 6°C e 10°C (Fig. 76). A percentagem de temperaturas inferiores a 0°C reforçou o 

exposto obtendose em 2004 cerca de 15% e em 2003 apenas 2,2%1' 143 

□ 2003 «2004 

<4 4 o 2  2 a 0 0 o 2 2 a 4 4 a 6 6 a 8 8 a l 0 10al2 12 a 14 >14 
TCO 

Fig. 76  Frequências (em%) das temperaturas mínimas diárias sob abrigo (Fev. a Mai. 2003 e 2004) 

A análise mensal das temperaturas mínimas diárias evidenciou igualmente valores 

térmicos mais reduzidos em 2004 em todos os meses, à excepção de Maio (Fig. 78). 

De Fevereiro a Abril, as temperaturas mínimas diárias em 2004 foram mais baixas 

em cerca de 2°C a 4°C. A título de exemplo, referese Fevereiro cujas temperaturas míni

mas diárias se centraram maioritariamente entre 2°C e 2°C em 2004 e entre 2°C e 6°C em 

2003 (Fig. 77). 

Fig. 77 Temperaturas mínimas diárias sob abrigo em P4 no mês de Fevereiro (2003 e 2004) 

Pela sua notoriedade e responsabilidade nos danos das vides durante a Primavera, 

as temperaturas inferiores a 0°C foram alvo de uma atenção especial, tendose o seu estudo 

revelado muito frutífero. As temperaturas negativas, em 2004, foram significativamente 

143 Mais uma vez, não se pôde deixar de salientar a não  inclusão das temperaturas em IA, que poderiam atenuar essa discrepâncií 
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mais numerosas. Estas últimas representaram 51,5% em Fevereiro, 21% em Março e 5% 

em Abril enquanto que em 2003, à excepção de Fevereiro, foram quase insignificantes. O 

mês de Abril de 2003 não registou qualquer temperatura inferior a 0°C (Fig. 78). 
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Fig. 78  Frequências acumuladas (em %) das temperaturas mínimas diárias sob abrigo 
(Fev. a Abr. 2003 e 2004) 

No mês de Maio, a maioria das temperaturas mínimas diárias aglomerouse entre 

6°C e 10°C (46% em 2004 e 69% em 2003). Contudo, estas foram comparativamente mais 

elevadas em 2004 (Quadro XVIII) com 34% das temperaturas acima de 10°C (apenas 19% 

em 2003). A distribuição ao longo do mês também não foi idêntica registando a primeira 

quinzena temperaturas mais baixas em 2004, o que se inverteu nos restantes dias (Fig. 79). 

TCO 2003 2004 
TCO 

e m % e m % 
<-4 0,0 0,0 

■4 a -2 0,0 0,0 
 2 a 0 0,0 0,0 
0 a 2 3,2 0,0 
2 a 4 1,9 0,0 
4 a 6 14,2 11,1 
6 a 8 18,7 39,1 
8 a 10 27,4 30,2 
10 a 12 14,2 7,1 
12 a 14 16,8 5,7 

>14 3,5 6,8 

T(°C) 2003 2004 
T(°C) 

em % em % 
6 a 7 
7 a 8 
8 a 9 
9 a 10 

12,6 24,3 6 a 7 
7 a 8 
8 a 9 
9 a 10 

28,9 16,0 
6 a 7 
7 a 8 
8 a 9 
9 a 10 

28,8 30,3 

6 a 7 
7 a 8 
8 a 9 
9 a 10 10,7 29,4 

Quadro XVTII  Frequências (em%) das temperaturas mínimas diárias sob abrigo em Maio 
(2003/2004) 
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Fig. 79  Temperaturas mínimas diárias sob abrigo em P4 no mês de Maio (2003 e 2004) 
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TV.2.1.2.2 Temperaturas máximas diárias e mensais sob abrigo 

Na globalidade, as temperaturas máximas diárias em 2004 foram mais baixas regis

tandose 63% dos dados entre 14°C e 24°C ao contrário de 2003, com 59% aglomerado 

entre 16°C e 26°C. As temperaturas superiores a 24°C também apresentaram discrepâncias 

com 31% dos dados em 2004 e 43% em 2003 (Fig. 80). 

□ 2003 B2004 % 
16 

14 

12 

10 

■m. 
n _l—M , I— 

IBB 
<14 14 a 16 16 a 18 18 a 20 20 a 22 22 a 24 24 a 26 26 a 28 28 a 30 30 a 32 32 a 34 > 34 

TCO 

Fig. 80  Frequências (em %) das temperaturas máximas diárias sob abrigo (Fev. a Mai. 2003 e 2004) 

Através da análise mensal, observaramse comportamentos opostos nos meses de 

Março/Maio e Fevereiro/Abril (Fig. 81). Nos primeiros, as temperaturas máximas foram 

superiores em 2003. Por exemplo, Março registou, em 2003, cerca de 56% dos dados entre 

22°C e 28°C enquanto que em 2004, 58,9% das temperaturas se aglomeraram entre 16°C e 

22°C. As temperaturas inferiores a 16°C representaram em 2004 23% dos dados e apenas 

3,4% em 2003 (Fig. 82). 

Fev.03 Fev.04 Afar.03 Atar.04 Abr.03 Abr.04 Mai .03 Atai .04 

Fig. 81 Frequências (em %) das temperaturas máximas diárias sob abrigo 
(de Fev. a Mai. 2003 e 2004) 
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O 2003 B2004 

<14 14 a 16 16 a 18 18 a 20 20 a 22 22 a 24 24 a 26 26 a 28 28 a 30 30 a 32 
TCO 

Fig. 82  Frequências (em %) das temperaturas máximas diárias sob abrigo em Março 

Em oposição, Fevereiro e Abril apresentaramse mais quentes em 2004 (Fig. 81), 

situação explicada pelas frequentes situações anticiclónicas. Em Fevereiro (Fig. 83), as tem

peraturas compreendidas entre 16°C e 18°C foram preponderantes nos dois anos com um 

total de 30%. A diferença estabeleceuse nas restantes classes térmicas visto as temperatu

ras inferiores a 16°C representarem 48,5% em 2003 e apenas 34,5% em 2004. Quanto às 

temperaturas superiores a 18°C, tiveram uma maior representatividade em 2004 (35,3%). 

□ 2003 B2004 

<14 14 a 16 16 a 18 18 a 20 20 a 22 22 a 24 
TCQ 

Fig. 83  Frequências (em %) das temperaturas máximas diárias sob abrigo em Fevereiro 

IV.2.1.2.3 Situação sinóptica, nebulosidade, direcção e velocidade do vento 
como factores condicionantes da distribuição das temperaturas. 

A análise das temperaturas mínimas e máximas diárias e mensais em função de 

parâmetros como a nebulosidade, situação sinóptica, direcção e velocidade do vento, ao 

longo dos dois anos, possibilitou validar as conclusões emanadas no decorrer do trabalho. 

No que concerne a situação sinóptica, considerando as temperaturas mínimas diá

rias, estas foram mais baixas não ultrapassando os 14°C em situação anticiclónica. Além 

disso, os contrastes evidenciados anteriormente entre os dois anos também se denotaram, 

sendo os valores térmicos comparativamente mais diminutos em 2004. 
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situações anticiclónicas situações depressionárias 
2003 2004 2003 2004 

<-4 1,8 3,3 
-4 a-2 4,0 4,0 
- 2a0 9.5 14,9 1,5 
0 a 2 14,8 15,9 2,5 8,1 
2 a 4 14,3 15,1 20,8 12,8 
4aG 18,5 15,4 17,2 24,2 
6 a 8 15,5 15,1 10,6 18,1 

8a 10 13,8 13,2 25,0 19,4 
10a12 5,8 2,0 21,4 4,9 
12a14 1,9 1,1 2,5 11,1 

Fig. 84 - Frequências (%) das temperaturas mínimas diárias consoante a situação sinóptica 
(Fev. a Mai. 2003/2004) 

Com o intuito de colmatar as limitações surgidas na análise das temperaturas de 

2004 em função da direcção do vento (escassez de dados), recorreu-se aos dados de 2003 e 

2004 conjuntamente. Contudo, a predominância dos ventos de nordeste e sudoeste (supe

rior a 35% nos dois anos) e a representação insignificante dos ventos de sudeste e noroeste 

(apenas 12% dos dados) no cômputo dos períodos primaveris poderia comprometer as 

conclusões (Fig. 85). Assim, complementou-se o estudo com a análise mensal que possibili

tou a obtenção de conclusões mais viáveis dada a variabilidade de rumos dos ventos regis

tados (Fig. 86). 

E O 

Fig. 85 - Número de dias (em%) segundo o rumo do vento 
a) de Fev. a Maio 2003 b) de Fev. a Maio 2004 c) média do período primaveril 

Fig. 86 - Número de dias (em%) segundo o rumo do vento em Abril 2003 (a) e 2004 (b) 
(registado em Queimadelos) 

As temperaturas mínimas diárias evidenciaram uma dicotomia apresentando-se 

mais baixas com ventos de este (estando os de nordeste acompanhados pelos valores tér-
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micos mais diminutos) e mais elevados com ventos de oeste (Fig. 87a;Quadro XIX). Estes 

últimos, de cariz marítimo, originaram valores mais elevados quando oriundos de noroeste. 

Fev. Mar. Abr. Moi. médio de.pa 
N - E 0,2 2,5 4,6 7,7 3,7 3,19 
S - E 2,8 7,4 6,9 8,9 6,5 2,63 
S - 0 3,2 6,4 8,2 9,4 6,8 2,72 
N - O 4,4 7,7 8,3 13,4 8,5 3,71 

Quadro XIX - Temperaturas mínimas diárias sob abrigo (Fev. a Mai. 2003 e 2004) consoante o rumo 
d o v e n t o (registado em Queimadelas) 

Fig. 87 - Média das temperaturas mínimas (a) e máximas (b) diárias sob abrigo de Fev. a Mai. 2003 
e 2004 Consoante O rumo dos ventOS (regstado em Queimadelos) 

As temperaturas máximas diárias (Fig. 87b) apresentaram um comportamento 

semelhante, sendo mais elevadas com ventos de nordeste, seguidos dos de sudeste. Em 

contrapartida, associados a tempo depressionário e céu nublado, aos ventos de oeste cor

responderam a temperaturas máximas diárias mais baixas, com destaque para o quadrante 

de noroeste (relacionado com os centros depressionários centrados nas imediações das 

ilhas britânicas). 

IV.2.1.3 Seguimento dos estados fenológicos 

Paralelamente às medições meteorológicas, efectuou-se o seguimento dos estados 

fenológicos desde o abrolhamento até à floração com o intuito de realçar eventuais relações 

entre o desenvolvimento do ciclo vegetativo e reprodutor e as variáveis climáticas (como a 

temperatura). Contudo, não se pode menosprezar outros factores como a casta, época de 

poda, etc. que retardam ou acentuam o desenrolar das fases fenológicas144. 

Em 2004 (Quadro XX), nos finais de Fevereiro, apenas as parcelas de P3 e PIO 

tinham iniciado o ciclo vegetativo (estado B) encontrando-se as restantes no estado A. 

No 13 de Março, o abrolhamento era praticamente generalizado. Apenas as áreas 

deprimidas (P5, P6 e P14) não tinham iniciado o ciclo vegetativo, o que se deveu ao tipo de 

144 Os estados fenológicos refendos na presente análise estão presentes na Fig. 88. 
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casta (vinhão ou pedrenã de ciclo mais curto). As encostas (PIO, P3, P16 e PI 7) tinham um 

desenvolvimento mais acentuado (estado C) dada a maior recepção de energia solar. 

No 29 de Março, o abrolhamento tinha-se iniciado em toda a EVAG. As áreas de 

encosta ou de cume (P3, P8, PIO e P16) encontravam-se num estado fenológico mais avan

çado (estado E). PI, P2 e P4 continuavam a apresentar um desenvolvimento mais lento, 

explicado pela especificidade da casta vinhão e o comportamento térmico da área (tempera

turas nocturnas e diurnas mais baixas). 

Em Abril, em resultado do aumento da temperatura e do surgimento de dias soa

lheiros, observou-se um acentuar do desenvolvimento em todas as parcelas, mantendo-se, 

todavia, a mesma heterogeneidade na distribuição espacial. 

Na última observação (em 17 de Maio), para além da floração nas parcelas com 

estados mais avançados (P3, P8, P13 e P14), as áreas com videiras de casta vinhão e azai 

(PI, P2 e P4) recuperaram o atraso das observações anteriores. Este rápido avançar fenoló

gico relacionou-se com o ciclo curto das referidas castas (Quadro XX). 

Ponto 
Es tidos Fenologkos 

Casta Expo 
sição 

Tipo 
de 

solo 
Topografia Ponto Fer. Março Abril Mal. Casta Expo 

sição 

Tipo 
de 

solo 
Topografia Ponto 

25 _ 3 29 OS 1 1 -\1 26 

Casta Expo 
sição 

Tipo 
de 

solo 
Topografia 

16 Azai s C Fone declive 
17 Azai sso C Forte declive 
3 inH Loureiro 0 A Socalco rodeado de árvores 
7 Loureiro SSE C Fone declive 

s Loureiro S A Socalco e depressão topográfica 
10 gjggl Loureiro E c Socalco e fone declive 
11 | Loureiro N c Area plana 
13 1 Loureiro S c Cume da colina 
14 | Loureiro E c Socalco e declive moderado 
18 Loureiro SSE c Fone declive 
S Pedernà E c Socalco e fone declive 
6 Pedemà 0 c Socalco e fone declive 
9 Pederaà S A Socalco e depressão topográfica 
12 Pedemà s c Socalco e forte declive 
1 Vinhão SSE A Socalco e depressão topográfica 
i Vinhão SSE A Socalco e depressão topográfica 
4 Bre;*; SSE B Socalco e afunilamento a sul 

A- cn+-Oi5c k» Se íjrribe .imbricai 
B- entrasse tos 3e surriuc districts ãi Creroge-m def icier,*e 
C- crrmsssiss x sumtc iítrricoi narrnãs 

Quadro XX - Seguimento dos estados fenológicos em 2004 (desde o abrolhamento até à floração) 
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# > ! 
A E 

If 
A 

I
e 

I D 

Ni f ■. 
O

F 

A - Gomo de Inverno 

B - Gomo de Algodão 

C - Ponta verde (início) 

D - Ponta verde (saída de folhas) 

E - 2 ou 3 folhas livres 

F - Cachos visíveis 

G - Cachos separados 

H - Floração 

D H 
Fig. 88  Estados fenológicos da videira desde o abrolhamento até à floração 

(elaborada a partir da escala de Baggiolini145) 

Após o abrolhamento (estado C), o limite térmico crítico menor ronda 0,5°C a 

1°C variando consoante a casta e o portaenxerto. Essa temperatura mínima pode originar 

enegrecimento dos gomos, emurchecimento dos jovens pâmpanos, estagnação do período 

vegetativo e em casos mais graves, queimadura de vários órgãos da vide. Após o 13 de 

Março (momento em que várias parcelas estavam no estado C), registaramse, por diversas 

vezes, temperaturas inferiores a esse limite térmico, sendo exemplos os dias 13, 14, 27 de 

Março e 17 de Abril (Fig. 89). 

-13-Atar ■ -tt-Atar 27Mar • •17-Abr 

Fig. 89  Evolução das temperaturas mínimas diárias sob abrigo nas noites de 13,14,27 de Março e 
17 de Abril de 2004 (em P4) 

Durante o ciclo vegetativo e reprodutor 2004, registaramse mais de cinco dias (Fig. 

90) com temperaturas inferiores a 0°C (50% dos quais em Abril) e um dia com valores 

inferiores a 1°C (27/03/2004). Felizmente, o período de exposição às temperaturas críticas 

(Fig. 91) não foi suficientemente longo (apenas 3 a 4 horas nas áreas em cuvette). Esta situa

ção não causou aparentemente danos irreversíveis mas atenuou o desenvolvimento e cres

cimento das videiras e levou ao emurchecimento temporário de alguns pâmpanos. 

145 Cf. Anexo 1.1 
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n°dias 
8 

<0°C ■<l°C 
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Fig. 90  Número de dias com temperaturas < 0°C após o início do abrolhamento (15 de Março) 
on min. 
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Fig. 91  Duração máxima das temperaturas inferiores a 0°C após o abrolhamento (15 de Março) 

Com o aproximar do estio e o paralelo aumento da vulnerabilidade da vide, as tem

peraturas inferiores ao limite térmico crítico escassearam e apresentaram um período de 

exposição progressivamente menor. 

Comparando a evolução fenológica dos períodos primaveris de 2003 e 2004 (Fig. 

92), notouse um atraso no ciclo vegetativo 2004 devido às temperaturas baixas e, frequen

temente, inferiores ao %erv de vegetação (10°C). Essa discrepância foi bem evidente nos pri

meiros estados fenológicos (até final de Março). 

Fig. 92 Estados fenológicos em várias parcelas vitícolas (05/03/2003 e 13/03/2004)1 

146 As cores utilizadas nas Fig. 92, Fig. 93, Fig. 94 correspondem aos estados fenológicos da Fig. 
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A chegada de dias soalheiros e a subida das temperaturas médias diárias acima dos 

10°C, em finais de Março acentuaram o desenvolvimento das videiras e atenuaram as dife

renças entre os dois anos (Fig. 93). 

A\^J y< zU 4l S"jsj 

\ J^ \ o | 0 \\ * ' 

2CÏ \oTB Aoi âjj \0 là 
wo JÉ^ vi 
K^íl • / l Hm \ r^tmÊ 

38 Abril 2004 

MM y \ 

01 Abril 2003 38 Abril 2004 

^^y^ 

Fig. 93 - Estados fenológicos em várias parcelas vitícolas (01/04/2003 e 08/04/2004) 

Em finais de Abril/inicio de Maio (Fig. 94), essa discrepância traduziu-se num atra

so de aproximadamente 20 dias no desenrolar do ciclo vegetativo e reprodutor (principal

mente nas castas de ciclo longo como o Loureiro). Realçaram-se as parcelas PI, P2, P3, P4, 

P8 e PIO por já terem recuperado a totalidade do atraso em finais de Abril. No caso das 

parcelas de PI, P2 e P4, o desenvolvimento deveu-se ao aumento da temperatura assim 

como as características da casta vinhão (de ciclo curto). 

19 Abril 2003 24 Abril 2004 

Fig. 94 - Estados fenológicos em várias parcelas vitícolas (19/04/2003 e 24/04/2004) 
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IV.2.1.4 Conclusão do período primaveril 

Indo de encontro às conclusões de Quenol147(2003), o hazard associado às 

temperaturas mínimas diárias foi mais acentuado nas áreas de fraco declive e/ou 

deprimidas assim como a montante de qualquer obstáculo aos escoamentos de ar frio dado 

proporcionarem o bloqueio ou estagnação do ar. Esse facto foi observado in loco em noites 

propícias a forte arrefecimento nocturno através da formação de geada. Em oposição, as 

áreas sujeitas a menor hazard foram as de maior declive e/ou situadas a meia encosta. A 

interferência do factor topografia encontrou-se também bem marcada nos socalcos, 

originando a sobreposição de sucessivas camadas de ar e modificando a distribuição 

No que concerne às temperaturas máximas diárias, as parcelas agrícolas localizadas 

no topo e encostas das colinas ou em áreas de declive relativamente pronunciado e de 

exposição sul tiveram maior probabilidade de atingir temperaturas elevadas. 

Vislumbrou-se a interferência dos mosaicos de água e das áreas florestais como fac

tores moderadores dos valores extremos de temperatura através da atenuação do arrefeci

mento nocturno em início de noite (floresta) ou durante a madrugada (mosaico de água). 

Ambos ocasionaram temperaturas máximas diárias mais suaves durante o dia. 

As condições propícias à ocorrência de bavards climáticos causados por valores 

extremos de temperatura foram as situações anticiclónicas acompanhadas de céu limpo, 

vento fraco ou inexistente e de quadrante nordeste ou sudeste. Devem, consequentemente, 

ser alvo de especial e redobrada atenção por parte dos viticultores e deste estudo. 

As consequências dos extremos térmicos no desenvolvimento e crescimento das 

videiras traduziram-se num atraso nos primeiros estados fenológicos do ciclo vegetativo, 

que foi mais significativo nas áreas ditas mais frias da EVAG. Esta situação ficou-se a dever 

às temperaturas mínimas e máximas diárias mais baixas e no número significativo de tem

peraturas inferiores a 0°C em todos os meses (à excepção de Maio) em 2004. Os danos 

incluíram também um emurchecimento temporário dos pâmpanos devido à coexistência de 

temperaturas inferiores ao limite térmico mínimo e de uma vulnerabilidade relativamente 

elevada por parte das vides. 

147 QUENOL, Hervé - op.át, 2003 
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IV.2.2 Período estival 

Exigente em calor, a vide necessita de temperaturas relativamente elevadas durante 

o desenvolvimento e maturação dos bagos. Estas são um factor determinante nas taxas de 

açúcar e de acidez e no rendimento, influenciando assim o teor de álcool, a quantidade e 

qualidade da produção148(GERBIER, 1977). Contudo, se os valores forem extremos (tempera

turas superiores a 30°C), os danos surgem ameaçando a futura colheita. As temperaturas 

mais amenas em Agosto favorecem uma maturação mais lenta e de melhor qualidade. 

IV.2.2.1 Comportamento térmico em 2004 

IV.2.2.1.1 Temperaturas médias mensais (sob abrigo)149 

A distribuição espacial das temperaturas médias mensais foi semelhante àquela 

observada em Abril e Maio (Quadro XXI). 

PI P3 P4 P7 P9 PIO Pll P13 P17 P20 de.pa. 
Jun. 22,9 22,8 22,4 22,4 22,5 23,4 23,5 23,0 23.3 20,7 0,8 
Jul. 22,2 22,2 21,6 22,2 22,0 22,9 23,8 22,4 23,2 20,5 0,9 
Ago. 20,2 20,5 20,2 20,9 20,1 20,4 20,8 20,3 20,9 19,0 0,6 
Sc*. 18,8 18,7 18,6 19,0 18,7 19,1 19,1 19,2 19.5 17,9 0,4 

Quadro XXI - Temperaturas médias mensais sob abrigo (Jun. a Set. 2004) 

Sendo assim, as temperaturas médias mensais mais baixas registaram-se nas áreas 

com uma topografia deprimida (P4, P3 e P9), o que se deveu à interferência dos valores 

reduzidos das temperaturas mínimas diárias e ao consumo de energia pelo processo de 

evaporação1 . Este último foi propiciado pela coexistência de energia (temperaturas eleva

das) e de humidade fornecida pelo solo (P4), pelo rio Lima (P9) e pelas árvores (P3). 

Fig. 95 - Distribuição espacial das temperaturas médias mensais sob abrigo em Junho 2004 

148 GERBIER Net . al. - Influence du climat sur la quahté et la production du vtn de Champagne, s.l., Direction de la Météorologie, 1977, p.33 
149 Contrariamente ao período primaveril, optou-se por uma breve abordagem das temperaturas médias diárias como introdução 
estudo do estio. Este facto prendeu-se com a recolha de dados constante ao longo do período, não existindo lacunas de informação 
150 GARRATTJR, 1992; RIEHL H, 1978. 

Angela Manuela Maciel 116 



Pertinência dos estudos de microclimatologia para a prevenção de riscos climáticos num vinhedo  

Paralelamente, a área florestal também interferiu na moderação das temperaturas 

dado os valores mais baixos registados em P20. Esta situação explicou-se pelo metabolismo 

florestal e pelo reduzido sky view factor causado pela elevada densidade das folhas. Com o 

aproximar do Outono, o menor aquecimento dos raios solares atenuou as diferenças térmi

cas entre a área florestal e às restantes parcelas em estudo151 (Quadro XXI). 

Em oposição, as áreas de maior exposição à radiação solar directa, localizadas nos 

cumes e vertentes152 apresentaram temperaturas médias mensais mais elevadas (PIO, P l l , 

P17). P l i e P17 destacaram-se pelo comportamento complementar visto o primeiro ser o 

mais quente em Junho e Julho e o segundo em Agosto e Setembro (Fig. 96). 

Numa perspectiva temporal, Junho e Julho registaram temperaturas médias mensais 

mais elevadas (22,9°C e 22,5°C respectivamente). Após esse período, em consequência de 

dias mais sombrios, assistiu-se a um decréscimo progressivo, apresentando Agosto uma 

média de 20,5°C e Setembro de 19°C (Fig. 96; Quadro XXI). 

Junho Julho Agosto Setembro 

Fig. 96 - Evolução das temperaturas médias mensais sob abrigo (Jun. a Set. 2004) 

IV.2.2.1.2 Médias mensais das temperaturas máximas diárias (sob abrigo). 

Versando este estudo sobre os riscos climáticos, as temperaturas máximas diárias, 

com um olhar especial sobre as temperaturas extremas, assumem um papel preponderante 

no período estival, dado representarem um hazard com forte probabilidade de ocorrência e 

de causar danos. 

Com o surgimento dos meses quentes, as assimetrias espaciais acentuaram-se, regis

tando as temperaturas máximas diárias diferenças térmicas de 8,6°C e 9,2°C em Junho e 

Julho no cômputo da EVAG. Os valores do desvio-padrão permitiram igualmente com

provar o exposto apresentando uma correlação positiva (0,72) com a temperatura (Quadro 

XXII; Fig. 97). 

151 ARYA, 1988,- GEIGER R., 1990; OKE T.R., 1987; RIEHL R , 1978; OKE T.R, 1987; GONÇALVES, 1977. 
152 RIEHL H., 1978; SELLERS W., 1965; GONGALVES D., 1977; GEIGER R., 1990; ARYA, 1988; FERNANDEZ GARCIA, 1995-
BRAVO P. et ai., 1974; OKE T.R, 1987. 
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Fig. 97  Relação entre as médias diárias das temperaturas máximas sob abrigo e os desviospadrão 
Qun.ejul.2004)153 

A nível espacial, as temperaturas máximas diárias mais baixas localizaramse nas 

parcelas de fraco declive e geralmente em socalco (P3, P4, P9 e PI3). Este facto relacionou

se com a menor incidência dos raios solares e com a ocorrência do processo de evaporação 

por coexistência de energia e vapor de água (P9)154. No caso específico de P4, esses valores 

térmicos foram causados pelas baixas temperaturas e pelo elevado teor de humidade do 

solo da parcela, conferidos pela drenagem deficiente deste último. 

1 3 4 7 9 10 11 13 17 20 de.pa. 
Jun. 34,8 33,8 33,2 33,6 31,5 35,3 36,4 34,2 35,1 27,8 2,4 
Jul. 33,9 33,5 32,0 33,7 31,6 34,8 37,0 33,3 35,9 27,9 2,5 
Ago. 29,7 30,3 28,8 31,5 28,1 29,8 30,7 29,3 31,3 24,6 2,0 
Set. 29,9 30,2 29,3 32,6 28,9 29,9 30,1 30,1 31,0 25,2 1,9 

Quadro XXII Médias mensais das temperaturas máximas diárias sob abrigo (Jun. a Jul. 2004) 

P20 (Fig. 98; Quadro XXII) registou as temperaturas máximas diárias mais baixas 

da EVAG devido à elevada densidade das folhas e das copas das árvores. Com um reduzi

do sky view factor, a energia solar directa recebida no seio do manto florestal é diminuta, o 

que modera o aquecimento diurno155 (fenómeno sentido in loco através de uma sensação de 

frescura nos dias quentes de verão). Essa influência amenizadora das árvores é mais intensa 

quanto maior for a temperatura máxima atingindose diferenças de 6°C em relação ao pon

to de medição mais próximo (P3) e 10°C comparativamente com a área mais quente (Pll). 

153 A correlação foi calculada a partir das médias das temperaturas máximas diárias (sob abrigo) de cada ponto de medição e os respecti

vos desviospadrão (recorreuse aos valores diários do período estival), 
154 RIEHL H., 1978; SELLERS W., 1965; GONGALVES D., 1977; GEIGER R , 1990, ARYA, 1988; FERNANDEZ GARCIA 1995

BRAVO P., 1974; BUDYJCO M., 1974; O K E T.R, 1987. 
155 GEIGER, R, 1990; OKE, T.R., 1987; ARYA, S., 1988; RIEHL H., 1978 
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Fig. 98  Temperaturas máximas diárias sob abrigo em P3, Pll e P20 (Jun. a Set. 2004) 

Em oposição, as temperaturas máximas diárias foram mais elevadas nas vertentes 

ou nos cumes (P7, PIO, P17) devido às óptimas condições de exposição aos raios solares 

(Quadro XXII). A orientação sul, sudeste ou este e a inclinação inferior a 5o facilitam a 

intercepção da radiação solar directa proporcionando um maior aquecimento diurno156. 

Contrariando o exposto, P l l (parcela plana e ligeiramente inclinada a norte) osten

tou até Julho as temperaturas máximas diárias mais elevadas da EVAG. Embora com 

algumas reservas (incutidas pelo comportamento antagónico ao descrito na bibliografia), 

explicase a situação através da conjugação de factores como a topografia, a declinação e 

altura do sol. Nos meses em análise, o sol nasce a nordeste e põese a noroeste, o que pos

sibilita a recepção, pela parcela, de raios solares durante um período prolongado de tempo 

(por inexistência de grandes obstáculos em redor de Pl l ) . Além disso, o elevado azimute 

do sol permitiu que os raios solares conseguissem ultrapassar a barreira (encosta a Sul). 

Esta limitou a recepção da energia solar directa possivelmente a partir de 18 de 

Julho. (Anexo IV.5) Em consonância, após essa data, as temperaturas máximas diárias 

mais elevadas foram obtidas em P17 e P7 (Fig. 99). 

Pll P17 
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Fig. 99  Evolução das temperaturas máximas diárias em Pll e P17 (de Jun. a Ago. 2004) 

156 SELLERS, W., 1965; GONÇALVES, D., 1977; GEIGER, R., 1990; OKE, T.R, 1987; ARYA, S., 1988. 
157 RIEHL H., 1978; FERNANDEZ GARCIA, 1995; 
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Fruto de estados de tempo mais sombrios, em Agosto e Setembro, na maioria das 

parcelas, a média das temperaturas máximas diárias não ultrapassou os 30°C, embora 

tenham ocorrido algumas temperaturas ditas extremas. 

IV.2.2.1.3 Temperaturas máximas diárias extremas (sob abrigo) 

Considerando as temperaturas máximas diárias superiores a 30°C158, estas concen

traramse em Junho e Julho (meses mais quentes de 2004). Neste período, escassearam os 

dias com temperaturas inferiores. Em alguns dias, os valores térmicos ultrapassaram os 

35°C e mesmo 40°C (por exemplo no dia 25 de Julho). Em Agosto e Setembro, na globali

dade, as temperaturas máximas diárias foram relativamente frescas para a época, tendo 

excedido os 35°C apenas no final de Setembro. Essa frescura poderia ter afectado negati

vamente a maturação das uvas (Fig. 100). 

Fig. 100  Temperaturas máximas diárias sob abrigo na EVAG (de Jun. a Set. 2004) 

Numa análise pormenorizada, em Junho e Julho, registaramse, em média, mais de 

35% de dias com temperaturas superiores a 35°C assim como 14,4% e 13,9% dos dias res

pectivamente com valores térmicos acima dos 39°C. As temperaturas superiores a 41°C 

foram obtidas nestes meses em 5,7% e 7,4% dos dias respectivamente (Fig. 101). 
40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

□ >41 
■ 3941 

ÈKSSa J:-:-:\ El Í 7 - 3 Q 

- - P D 3537 

:£§:■: 

-
:£§:■: 

-

Jun Jul Ago Set 
Fig. 101  Frequências acumuladas de ocorrência das temperaturas máximas diárias extremas sob 

abrigo (Jun a Set. 2004) 

158 Este valor térmico (temperaturas superiores a 30°C) foi escolhido por ser considerado o primeiro patamar a partir do qual as vides 
começam a diminuir a sua actividade vegetativa. O segundo limite escolhido foi as temperaturas superiores a 35°C porque corresponde à 
temperatura a partir da qual as videiras podem apresentar danos. 
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Em Agosto e Setembro, os valores térmicos mais extremos quase desapareceram, 

registandose temperaturas máximas diárias na ordem dos 35°C a 37°C (Fig. 101). Contudo, 

embora a média das temperaturas máximas diárias não o demonstrasse, Agosto ostentou 

temperaturas máximas diárias mais elevadas do que Setembro (2,3% dos dias tiveram valo

res superiores a 39°C). 

A nível espacial, as temperaturas máximas diárias superiores a 30 °C foram mais 

recorrentes em P7 (cerca de 80% dos dias) e nas outras áreas ditas mais quentes (PIO, Pl i e 

P17) com 70% dos dias. Numa situação oposta, as parcelas com uma menor recorrência de 

temperaturas máximas extremas foram P4 e P9 assim como P20 devido aos factores já 

explicitados (Fig. 102). 

PI P3 P4 P7 P9 PIO Pll P13 P17 P20 
Fig. 102  Frequências de ocorrência de temperaturas máximas diárias sob abrigo superiores a 30°C 

(Jun. a Set. 2004) 

No que se refere às temperaturas superiores a 35°C, Pl l destacouse com cerca de 

43% dos dias. Embora com menor representatividade, P17, P7 e PIO também apresenta

ram um número significativo de dias com temperaturas extremas e susceptíveis de causar 

danos nas videiras (Fig. 103). As disparidades térmicas acentuaramse ainda mais com os 

valores superiores a 41°C visto estes concentraremse preferencialmente em PIO e P l l 

(7,4% e 10,4% respectivamente). Em P7, as temperaturas elevadas, aliadas à falta de água e 

à inexistência de remoção do solo, originou alguns danos nas vides devido ao stress hídrico. 
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Fig. 103  Frequências de ocorrência (em %) das temperaturas máximas diárias sob abrigo 
(Jun. a Set. 2004) 
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As parcelas com menor probabilidade de ocorrência de temperaturas máximas diá

rias extremas situaram-se nas áreas deprimidas (P4), junto ao curso de água (P9) e na man

cha florestal (P20). P3 também se diferenciou por uma menor recorrência de temperaturas 

máximas diárias superiores a 35 °C. Embora com muitas reservas, a situação é explicada 

pela influência das árvores existentes em seu redor. 

A duração de exposição a valores térmicos extremos é também um factor prepon

derante na ocorrência de danos visto que quanto mais demorada for a exposição, maior a 

probabilidade de ocorrência de danos nas vides159. As áreas ditas quentes apresentaram uma 

exposição mais prolongada a temperaturas superiores a 30°C e 35°C. De entre elas, desta-

cou-se P l l com uma média diária de 334 e 451 minutos com temperaturas acima dos 30°C 

em Junho e Julho respectivamente. As outras áreas com adequada exposição aos raios sola

res também ostentaram um período, mais ou menos prolongado, de temperaturas elevadas. 

Mais especificamente, PI, PIO, P13 e P17 registaram mais de 300 minutos diários com 

valores térmicos superiores a 30°C em ambos os meses em análise (Fig. 104). Embora seja 

uma parcela relativamente quente, P7 teve uma duração das temperaturas extremas compa

rativamente mais diminuta. Em Junho, com apenas 276 minutos diários, apresentou mes

mo uma duração inferior a P4, que registou 289 minutos (Fig. 104). 

As áreas ditas mais frescas tiveram uma menor duração de temperaturas acima de 

30°C: P20 com uma média diária de 90 minutos e P9 com apenas 264 minutos diários. 
n"médio min/ 

PI P3 P4 P7 P9 PIO P l l P13 P17 P20 

Fig. 104 - Duração média diária (em minutos) das temperaturas superiores a 30 °C (Jun. e Jul. 2004) 

Com temperaturas superiores a 35 °C, a variação espacial foi semelhante registando 

P l l uma média diária de 175 e 227 minutos respectivamente em Junho e Julho. Acentuan

do o hazard, nos dias 13 de Junho, 14,15, 24 e 25 de Julho, obtiveram-se temperaturas supe

riores a 35°C durante 480 minutos (8 horas). Estas, juntamente com a falta de água sentida 

159 Possuindo registos de temperatura de 15 em 15 minutos, procedeu-se à contagem das parcelas com temperaturas superiores ao 
desejado. Sabendo que cada uma delas correspondia a 15 minutos, converteu-se seguidamente o número obtido em minutos. 
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no momento, originaram alguns danos como a brunissure nas videiras mais jovens. As outras 

parcelas ditas quentes apresentaram, em média, cerca de 100 minutos diários (Fig. 105). 

Comparativamente com as temperaturas superiores a 30°C, as assimetrias espaciais entre as 

parcelas acentuaram-se devido ao comportamento divergente de alguns pontos. Assim, 

enquanto que a maioria das áreas apresentou um aumento da duração de exposição em 

Julho em resultado do aumento térmico, P9, PIO e P20 registaram uma diminuição pela 

eventual interferência de factores amenizadores sitos na proximidade (Fig. 105). 
n"médio min / 

250 ã a 

PI P3 P4 P7 P9 PIO P H P13 P17 P20 

Fig. 105 - Duração média diária (em minutos) das temperaturas superiores a 35 °C (Jun. e Jul. 2004) 

IV.2.2.1.4 Médias mensais das temperaturas mínimas diárias (sob abrigo). 

Relegadas para segundo plano a nível de importância, as médias mensais das tempe

raturas mínimas diárias continuaram a apresentar uma distribuição espacial semelhante à 

dos meses de Abril e Maio, uma vez que as áreas deprimidas e de fraco declive (P3 e P4) 

registaram os valores mais baixos. Paralelamente, as vertentes, os cumes das colinas (PI3, 

PI7) e P20 continuaram a apresentar as médias mensais das temperaturas mínimas diárias 

mais elevadas (Quadro XXIII). 

PI P3 P4 P7 P9 PIO Pll P13 P17 P20 de.pa. 
Jun. 13,9 13,8 13,2 13,9 14,1 14,2 14,4 14,6 14,3 14,5 0,4 
Jul. 12,6 12,2 11,7 13,1 12,7 13,3 13,6 13,4 13,6 13,6 0,7 
Ago. 13,2 12,8 12,6 12,6 13,2 13,4 13,6 13,4 13,8 13,9 0,5 
Set. 11,5 10,9 10,7 11,2 11,3 11,7 11,8 12,2 12,1 12,3 0,6 

Quadro XXIII - Médias mensais das temperaturas mínimas diárias (Jun. a Set. 2004) 

IV.2.2.1.5 Situação sinóptica, nebulosidade, direcção e velocidade do vento 
como factores condicionantes da distribuição das temperaturas. 

Sob a presença frequente do anticiclone atlântico subtropical, o noroeste português 

apresenta com regularidade, no estio, céu limpo e vento fraco ou inexistente, o que acentua 

a probabilidade de ocorrência de hazards associados às temperaturas extremas. 

Com tempo anticiclónico, as temperaturas máximas diárias, devido à inexistência de 

obstáculos para os raios solares, foram aproximadamente 8°C mais elevadas, ultrapassando 

os 30°C em todos os meses. Além disso, estiveram associadas a assimetrias espaciais bem 

vincadas (em Junho e Julho, o desvio-padrão ultrapassou 2,5 (Anexo IV.4). 
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Fig. 106  Médias das temperaturas máximas (a) e mínimas (b) diárias sob abrigo em função da 
situação sinóptica (Jun. a Set. 2004) 

Quanto às temperaturas mínimas diárias, apresentaramse mais baixas com tempo 

anticiclónico devido a perda de energia causada pela ausência do efeito de estufa das nuvens160. 

P9 realçouse pelas temperaturas mínimas diárias relativamente suaves com tempo depres

sionário. Este comportamento antagónico à situação anticiclónica explicase pela associa

ção dos centros depressionários a ventos de sudoeste (quentes e húmidos) e a elevada 

nebulosidade assim como pela exposição de P9 aos referidos ventos. 

Quanto às condições de nebulosidade, durante o dia, com céu limpo, assistiuse ao 

forte aquecimento da superfície terrestre pelos raios solares. Em consequência, registaram

se temperaturas máximas diárias elevadas (33°C a 36°C) e acentuadas assimetrias espaciais 

(superiores a 3°C). Foi assim evidente a interferência do factor topografia, mais especifica

mente, da orientação e declive do terreno161 (Fig. 107a). 
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Fig. 107 Médias das temperaturas máximas (a) e mínimas (b) diárias consoante a nebulosidade 
(Jun. a Set. 2004) 

160 GEIGER, R, 1990; RIEHL, H, 1978; GARRATT JR, 1992; BUDYKO, M , 1974; SELLERS, W. 1965; ARYA, S P 1988 OUE
NOL H., 2002, 2003. 
161 GEIGER, R, 1990; ARYA, S.P., 1988; GONÇALVES, 1977. 
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O aumento da nebulosidade transcreveuse na homogeneização e diminuição pro

gressiva das temperaturas máximas diárias (decréscimo de 3°C a 4°C com céu pouco nubla

do e de 5°C a 6°C com céu muito nublado). Uma análise mais minuciosa realçou também 

uma importância crescente de P7 em detrimento de P l l apresentando o primeiro tempera

turas comparativamente mais elevadas com o aumento da nebulosidade (Fig. 107a). 

Durante a noite, fruto do arrefecimento por perdas energéticas para a atmosfera, as 

temperaturas mínimas diárias foram mais baixas com céu limpo, aquecendo paralelamente 

com o aumento da nebulosidade devido ao efeito de estufa (Fig. 107b). 

O vento (direcção e velocidade) é um elemento fundamental atenuando os extre

mos térmicos pelo poder de arejamento e pela renovação e/ou fricção das moléculas de ar. 

Relativamente à velocidade, as temperaturas máximas diárias foram ligeiramente 

mais elevadas com ventos inferiores 1,5 m/s. Esta discrepância ficase a dever à suavização 

do aquecimento da camada junto ao solo causada pelo arejamento e a renovação constante 

das moléculas de ar por acção do vento. Contudo, denotaramse ligeiras nuances espaciais 

visto que as áreas em cuvette (P3, P4 e P9) apresentaram contrastes térmicos menos acen

tuados do que àquelas sitas em vertentes ou cumes (PIO e PI7). Estas últimas foram alvo 

de maior arejamento em dias ventosos (salientandose PI7 pelas brisas relativamente for

tes), originando discrepâncias de 1,6°C com ventos superiores a 1,5 m/s (Fig. 108a). 
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Fig. 108  Médias das temperaturas máximas (a) e mínimas (b) diárias (Jun. a Set. 2004) consoante 
a ve loc idade do vento (rcgstada emQueimadelos) 

As temperaturas mínimas diárias revelaram um comportamento oposto, sendo mais 

elevadas com ventos superiores a 1,5 m/s, o que se relaciona com a atenuação do arrefeci

mento nocturno por brassagem e fricção das moléculas de ar. Em consonância, registouse 

uma maior heterogeneidade espacial com ventos fracos ou inexistentes (Fig. 108b). 

Os ventos de nordeste (Quadro XXIV), associados a situações anticiclónicas e céu 

limpo, originaram temperaturas máximas diárias relativamente elevadas nos vários meses 

(superiores a 30°C). Salientouse, no entanto, Junho (Fig. 109b) por registar valores supe

riores a 40°C em P l l e PIO (41,5 °C e 40,9°C respectivamente). Estas temperaturas foram 
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devidas às características desses ventos (secos e quentes), conferidas pela passagem pelo 

interior da massa continental. Essas condições meteorológicas proporcionaram, durante a 

noite, um arrefecimento nocturno levando ao surgimento de temperaturas mínimas diárias 

mais baixas (Quadro XXV). Em Agosto e Setembro, estas foram mesmo inferiores ao zero 

de vegetação em PI, P3, P4 e P9, o que poderia ter causado ligeiros danos (Fig. 109a). 

PI P3 P4 P7 P9 PIO Pll P13 P17 P20 Oe. Pa 
Quadrante SE 32,5 32,2 31,2 32,8 30,3 32,8 34,2 32,1 33,9 26,6 2,2 
Quadrante NE 33,7 33,8 32,0 34,0 31,9 33,7 35,7 33,7 34,7 28,0 2,1 
Quadrante SO 29,6 29,4 28,8 s.d. 27,8 30,1 30,5 29,0 31,1 24,4 2,0 

Quadro XXIV  Média das temperaturas máximas diárias sob abrigo (Jun. a Set. 2004) em função 
do rumo dos ventOS (regstado em Queimadelas) 
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Fig. 109  (a) Médias mensais das temperaturas mínimas diárias sob abrigo em PI, P3, P4 e P9 (Jun. 
a Set. 2004) com ventos de nordeste (notados em Queimadelas):, (b) Médias mensais das temperaturas máxi

mas diárias sob abrigo em PIO, Pll e P17 (Jun. a Set. 2004) 

Pelo avançar do ciclo das estações e consequentes alterações atmosféricas, os ven

tos de sudeste ganharam representatividade, o que possibilitou uma análise adequada (con

trariamente ao sucedido no período primaveril). Com características semelhantes aos ven

tos de nordeste (Quadro XXIV), estes proporcionaram temperaturas máximas diárias ele

vadas (superiores a 30°C) e podem mesmo originar ondas de calor (principalmente se 

forem oriundos do norte de África). 

Com propriedades completamente distintas dos anteriores, os ventos húmidos de 

sudoeste registaram as temperaturas máximas diárias mais baixas e as temperaturas mínimas 

diárias mais elevadas (Quadro XXIV e Quadro XXV), devido às condições depressionárias 

e ao céu nublado a que estão associados. Embora se denotasse uma maior homogeneização 

das temperaturas {efeito de estufa), as temperaturas máximas diárias continuaram a manifestar 

assimetrias espaciais bem vincadas, explicáveis pelo factor exposição. 
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PI P3 P4 P7 P9 PIO Pll P13 P17 P20 be. Pa 
Quadrante SE 12,5 12,3 11,8 12,6 12,7 12,9 13,1 13,0 13,1 13,5 0,5 

Quadrante NE 10,9 10,2 9,9 11,4 10,7 11,4 11,6 11,5 11,9 11,8 0,7 

Quadrante SO 13,6 13,3 13,0 s.d. 13,7 13,8 14,1 14,2 14,1 14,3 0,4 

Quadro XXV - Médias das temperaturas mínimas diárias sob abrigo (Jun. a Set. 2004) em função 
d o r u m o dOS VentOS (regstado em Queimadelos) 

IV.2.2.2 Análise comparativa das temperaturas 2003 /2004 

IV.2.2.2.1 Comportamento térmico em 2003162 

IV.2.2.2.1.1 Temperaturas médias mensais (sob abrigo) 

A nível espacial, em Junho e Julho, as temperaturas médias mensais mais elevadas 

concentraram-se nas parcelas de maior declive (geralmente superior a 5o), mais 

concretamente, P5, P6, P7 e PIO. Estas áreas apresentaram temperaturas superiores a 21°C. 
PI P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PIO P l l P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P21 de pa 

Jun. 21.0 20,8 21j0 20.9 21,3 21,4 20,7 21,1 21,3 0,3 
Jul. 21,1 20,8 21,3 20,9 21,4 21,0 21,2 20,9 21,6 0,3 
Ago. 23,7 23,5 24,3 23,3 24,4 24,3 23,9 23,8 23,6 24,3 24,7 23.8 23,9 24.3 22.8 25.0 24,1 23,9 0,5 
Set. 19,9 19,8 20,0 19,6 20,3 20,1 20,0 19,6 19,5 20,0 20,1 19,9 20,0 19.2 20,5 20.6 20 jO 19,6 0,4 

Quadro XXVI - Temperaturas médias mensais sob abrigo (Jun. a Set. 2003) 

Em Agosto e Setembro (Quadro XXVI), as parcelas com temperaturas médias diá

rias mais elevadas situaram-se em P l l , P13, P16 e P17, localizados em encostas viradas a 

Sul (P16 e P17) ou no cume de colinas (P13). P l l foi a única excepção dada a situação geo

gráfica e topográfica explicitada anteriormente163. As áreas com declive mais acentuado (P3, 

P5, P6, PIO, P14, P16 e P17) apresentaram valores superiores a 24°C em Agosto e cerca de 

20 °C em Setembro. Todas as áreas referenciadas em Junho e Julho, continuaram assim a 

registar temperaturas médias mensais relativamente elevadas no cômputo da EVAG à 

excepção de P7 (que perdeu representatividade nos últimos meses de verão). 

As parcelas com menor temperatura média mensal (Quadro XVI), como no perío

do primaveril, situaram-se nas áreas deprimidas (PI, P2, P4, P8, P9 e PI5). Desse conjunto, 

P4 e PI5 apresentaram frequentemente as temperaturas mais baixas enquanto que PI pôde 

ser considerado o mais quente. Os valores baixos de PI 5 devem-se à conjugação das carac

terísticas topográficas e pedológicas da parcela. Com um solo semelhante a P4 e uma relati

va abundância de água (facto verificado in loco), o aquecimento foi minimizado. 

162 Concluída a análise dos dados recolhidos no estio 2004, a análise comparativa dos dois ciclos vegetativos abordados neste trabalho 
(2003 e 2004) pressupôs uma breve abordagem dos valores recolhidos em 2003. Como, contrariamente à análise das temperaturas do 
período primaveril, não existia nenhum estudo anterior referente às temperaturas do verão, à sua inclusão neste estudo foi inevitável 
para facilitar a compreensão da restante análise. Devido à instalação de novos sensores no final de Julho de 2003, esta foi objecto de uma 
pequena divisão: Junho e Julho com apenas 10 sensores e Agosto e Setembro com 19 sensores de temperatura. 
163 Cf. p. 119 
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A nível temporal, denotou-se um progressivo aumento dos valores de temperatura 

de Junho até Agosto na maioria das parcelas, sendo Agosto mais quente em cerca de 3 a 

4°C. Em oposição, Setembro apresentou as menores temperaturas médias mensais em 

resultado do avançar do ciclo das estações e consequentes modificações na altura e declina

ção do sol (Quadro XXVI). 

IV.2.2.2.1.2 Temperaturas máximas diárias (sob abrigo) 

Indo de encontro à tendência manifestada pelas temperaturas médias mensais, 

assistiu-se a um aumento das temperaturas máximas diárias até meados de Agosto (embora 

tivessem ocorrido valores superiores a 40°C em Junho). Seguidamente, verificou-se um 

progressivo e irregular decréscimo até aos últimos dias de Setembro (Fig. 110). 
TC 

1- 8- 15- 22- 29- 6- 13- 20- 27- 3- 10- 17- 24- 31- 7- 14- 21- 28-
Jun Jun Jun Jun Jun Jul Jul Jul Jul Ago Ago Ago Ago Ago Set Set Set Set 

Fig. 110 - Temperaturas máximas diárias sob abrigo em P6 e P9 (Jun a Set. 2003) 

Em todos os meses, as médias mensais das temperaturas máximas diárias ultrapas

saram os 30°C, à excepção de P9, P8 (em Junho e Setembro) e P19 (em Setembro). P6, P7 

e PIO, sitos em encostas inclinadas, registaram as temperaturas mais elevadas. 
PI P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PIO Pll PI 2 PI 3 P14 P15 P16 P17 P18 P21 de.pa. 

Jun. 31.4 31,3 31,2 31.5 31,2 31,9 s.d. 29,6 29,6 31.8 0,8 
Jul. 32.1 31.1 32,0 31.1 3 U 31,5 32,5 30,7 29,5 31,8 0,9 
Ago. 35,6 35.7 36.8 34,0 35,7 36,4 37,3 34,6 33,4 36.0 37,9 34,8 35.4 36,9 32,7 37,9 37,7 36,2 35,1 1,5 
Set. 31,9 32,0 31,4 31,2 3 U 31,4 32.9 29,4 28.8 30,8 32,3 30,9 s.d. 31,4 30,3 32,3 32,3 31,7 29,8 1.1 

Quadro XXVII -Médias mensais das temperaturas máximas diárias sob abrigo (Jun. a Set. 2003) 

Em Junho e Julho, em toda a área de estudo, registaram-se temperaturas superiores 

a 30 °C em mais de 50% dos dias destacando-se PI (73%), P7 (81%), P3, P4 e PIO (71%) 

com uma frequência de ocorrência relativamente elevada. Numa situação oposta, encontra-

ram-se as áreas junto ao rio Lima: P8 e P9 com 59% e 51% respectivamente (Fig. 111). 
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Fig. Ill  Frequências de ocorrência de temperaturas sob abrigo superiores a 30 °C (Jun. e Jul. 2003) 

No que concerne a exposição a temperaturas superiores a 30°C, esta foi mais pro

longada em Junho rondando, em média, os 200 minutos diários. Mais uma vez, as únicas 

excepções situaramse junto ao mosaico de água (P8 e P9), cujos valores foram de 150 

minutos diários. Em Julho, notouse um decréscimo generalizado na duração de exposição 

a temperaturas elevadas registando apenas PI e P3 um ligeiro aumento (Fig. 112). 
n°médio min/dia 

□ Jun. n Jul. 
450 

P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PIO 

Fig. 112  Duração média diária (em minutos) das temperaturas sob abrigo superiores a 30 °C 
<Jun.e Jul. 2003) 

Em Agosto e Setembro, fruto do aumento térmico, a frequência de ocorrência de 

temperaturas superiores a 30 °C atingiu 80% dos dias em PI, P2, P3, P4, P7, P l l , P16, P17 

e P18. As áreas com menor número de dias de temperaturas elevadas foram P9 (57%), PI5 

(65%), P8 (66%) e P21 (69%). 

PI P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PIO Pll P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P21 

Fig. 113  Frequências de ocorrência de temperaturas sob abrigo superiores a 30°C (Ago. e Set. 2003) 
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Pela excepcionalidade dos valores térmicos registados em Agosto, na globalidade da 

EVAG, registou-se uma exposição mínima a temperaturas superiores a 30 °C de 300 minu

tos diários, ultrapassando 400 minutos em PI6 e PI7 (6,7 horas). As parcelas mais frescas 

situaram-se junto ao rio Lima (P8, P9 e P21), na área deprimida de P4 e PI5 assim como 

em P12 e P13, onde não foram atingidos 350 minutos diários de exposição. A situação 

normalÍ2ou-se no final do referido mês registando Setembro uma duração média de 150 

minutos diários. No último mês do estio, as parcelas mais quentes (com cerca de 200 minu

tos diários) foram P2, P16, P17, PI, P7 e P l i e com menos de 150 minutos diários as mais 

frescas foram P8, P9, P15 e P13. Esta última área, sita no topo da colina, apresentou um 

comportamento bizarro dado que nos meses anteriores teve uma duração relativamente 

elevada. Embora com valores menos dispares, PIO registou também um decréscimo devido 

eventualmente às alterações na altura e declinação do sol causadas pelo avançar do verão. 

n" medi o min/dia 

PI P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PIO Pll P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P21 

Fig. 114 - Duração média diária (em minutos) das temperaturas superiores a 30 °C sob abrigo 
(Ago. e Set. 2003) 

Para pormenorizar a análise e definir com maior exactidão as áreas susceptíveis de 

ocorrência de temperaturas extremas, analisou-se a distribuição espacial, frequência e dura

ção da exposição a temperaturas superiores a 35°C. No cômputo do período em estudo 

(Fig. 115), realçaram-se os valores térmicos de Agosto visto se registar em mais de 60% dos 

dias temperaturas superiores a 35 °C, o que causou alguns danos nas vides (principalmente 

stress hídrico e escaldões). Aumentando o hazard, apenas 15,2% dos dados estiveram com

preendidos entre 35 °C e 39 °C, ou seja, aproximadamente 50% dos dias do referido mês 

apresentaram valores térmicos superiores a 39 °C (21% dos quais acima de 41 °C). 
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Fig. 115  Frequências de ocorrência de temperaturas máximas extremas no verão de 2003 (em %) 

Em Junho e Julho, a nível espacial, salientouse, de forma clara, P7 (com cerca de 

55% dos dias a registar temperaturas superiores a 35 °C), PI, P2 e PIO com uma frequência 

na ordem dos 33% (Fig. 116). Considerando o limite térmico de 39 °C, a distribuição espa

cial foi ligeiramente diferente. Exceptuando P7 (com 28,6% dos dias), destacaramse desta 

vez P3, P6 e PIO com 19% dos dias acima de 39°C e 16,7%, 10,7% e 9,8% respectivamente 

com temperaturas superiores a 41°C. As áreas com menor ocorrência dessas temperaturas 

extremas foram P4 com apenas 3,3% dos dias, P8 e P9 (Fig. 116). Em quase todas as par

celas, foram registados mais de 50 minutos de temperaturas superiores a 35°C (Fig. 117), 

denotandose um comportamento homogéneo. As únicas excepções situaramse, mais uma 

vez, junto ao mosaico de água (P8 e P9). 

D 3537 0 3739 «3941 B>41 

PI P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PIO 

Fig. 116  Frequência de ocorrência das temperaturas máximas diárias extremas (Jun e Jul. 2003) 
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Fig. 117  Duração média diária (em minutos) das temperaturas superiores a 35°C (Jun. e Jul. 2003) 
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Em Agosto e Setembro, as encostas de orientação sul a sudeste (P7, PI4, PI6) e os 

topo das colinas (PH, PI3, PI7) tiveram, em média, cerca de 50% dos dias com temperatu

ras superiores a 35°C. Dada a particularidade de Agosto, mesmo as áreas mais frescas, apre

sentaram um número significativo de dias com temperaturas superiores a 35°C: P9 (29%), 

P8 (32%), PI5 (32%) e P4 (34%). No que respeita as temperaturas superiores a 39°C, 

salientaram-se P l l , P7, P16 com cerca de 32,3% de dias. Embora com uma menor repre

sentatividade, P3, P14 e PI 7 também ostentaram grande probabilidade de ocorrência de 

temperaturas extremas (Fig. 118). 

O 35-37 0 37-39 «39-41 B>41 

PI P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PIO Pll P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P21 
Fig. 118 - Frequência de ocorrência de temperaturas máximas extremas (Ago. e Set. 2003) 

O comportamento térmico anormal de Agosto realçou-se novamente por possuir 

exposições a temperaturas extremas superiores a 200 minutos diários (P3, P6, P7, P l l , PI4, 

P17 e P16). P l l , P16 e P17 registaram mesmo uma exposição de 250 minutos diários. 

Acompanhando de forma menos evidente o aumento térmico, as áreas junto ao mosaico 

de água (P8 e P9), sitas na área deprimida (P4 e P15) apresentaram menos de 150 minutos 

diários de temperaturas superiores a 35°C. P12 exibiu uma situação semelhante, explican-

do-se os valores relativamente diminutos pela presença de árvores a poente da área causan

do alguma sombra no final da tarde (Fig. 119). 

Setembro apresentou uma exposição média de 50 minutos diários às temperaturas 

extremas. P2, P7, P16 e P17 foram as áreas mais quentes e P8 e P9 as mais frescas. 
n"médo ni n/á a 

D/loo. QSet. 
250 

PI P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PIO Pll P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P21 

Fig. 119 - Duração média diária (em minutos) das temperaturas superiores a 30 °C (Ago e Set. 2003) 
Angela Manuela Maciel 132 



Pertinência dos estudos de microclimatologia para a prevenção de riscos climáticos num vinhedo 

IV.2.2.2.1.3 Médias mensais das temperaturas mínimas diárias (sob abrigo) 

Quanto às médias mensais das temperaturas mínimas diárias, Junho e Julho conti

nuaram a apresentar a mesma distribuição espacial do período primaveril situandose as 

áreas mais frias nas parcelas em forma de cuvette (P2 e P4). Nos meses seguintes, destacou

se PI5 com um comportamento semelhante a P4 registando, contudo, valores ligeiramente 

superiores (cerca de 0,5 °C), o que se justifica pela sua localização num socalco de maior 

altitude e no caminho do escoamento de ar frio principal (Quadro XXVIII). 
PI P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PIO P l l P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P21 de.pa 

Jun. 12.6 12.0 12,4 11.8 13.0 13,1 14.1 12,8 13 P 12,8 0,6 
Jul. 12.5 12,0 12.3 11.9 13.0 13,0 12,6 12,6 12,7 12,9 0,4 
Ago. 15.0 14,4 14,9 14.1 15,6 15.6 15,1 15,1 15,1 15,3 15,7 15,6 15.6 15.5 14,4 15,3 15,9 15.1 15.5 0,5 
Set. 11.7 11,0 11.8 10.7 12,4 12.3 12,0 12 jO 12,1 12,1 12,0 124 sA. 124 UjO 12,2 12,5 11.9 12,2 0,5 

Quadro XXVIII — Médias mensais das temperaturas mínimas diárias sob abrigo (Jun. a Set. 2003) 

As temperaturas mais elevadas situaramse nas áreas de maior declive (P5, P6 e P7) 

dada a facilidade de escoamentos de ar frio ao longo das vertentes. Em PI7, acresceu a 

frequente ocorrência brisas (sentida in /oco), que possibilitam o aquecimento do ar por bras

sagem e fricção das moléculas. 

IV.2.2.2.1.4 Situação sinóptica, nebulosidade, direcção e velocidade do vento 
como factores condicionantes da distribuição das temperaturas. 

As temperaturas máximas diárias apresentaramse mais elevadas 6 a 7°C com situa

ção anticiclónica, o que resultou igualmente da interferência do estado do céu. Estas foram 

cerca de 4°C mais quentes com céu limpo, mais 3°C com céu pouco nublado do que com 

céu muito nublado. Fruto do factor topografia (declive e exposição), o desviopadrão 

acompanhou esse comportamento, sendo superior com céu limpo e tempo anticiclónico, 

demonstrando a existência de assimetrias espaciais (Fig. 120; Fig. 121; Anexo IV.4). 
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Fig. 120  Médias das temperaturas máximas diárias sob abrigo em função do estado de céu e da 
situação sinóptica (Jun. a Set. 2003) 
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Em oposição, com tempo depressionáno e céu muito nublado, denotouse maior 

homogeneidade térmica e um ligeiro decréscimo das temperaturas (Fig. 120;Fig. 121). 
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Fig. 121  Medias das temperaturas máximas diárias sob abrigo em função do estado de céu e da 
situação sinóptica (Ago. e Set. 2003) 

Quanto às temperaturas mínimas diárias (Fig. 122), foram mais baixas com tempo 

anticiclónico e céu limpo dado o arrefecimento nocturno mais intenso. Apenas em Setem

bro e nos pontos mais frios (P4 e PI5), os valores térmicos desceram além do zero de 

vegetação (registandose 9,5°C). 
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Fig. 122  Médias das temperaturas mínimas diárias sob abrigo consoante o estado do céu e a situa
ção sinóptica (Jun. a Set. 2003  a ; Ago. e Set. 2003  b ) 

As temperaturas máximas diárias foram claramente mais elevadas com ventos de 

este (nordeste ou sudeste) devido à sua associação a situações anticiclónicas, céu limpo e às 

suas características (quentes e secos). Estas foram superiores com ventos de velocidade 
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inferior a 1,5 m/s pela inexistência de arejamento e favorecimento do aquecimento dos 

raios solares (Quadro XXIX). 

PI P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PIO Pll P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P21 De. Pa. 
Quadrante NE 35,1 35.2 35.2 33,7 34,5 35,2 36.8 33,0 31,9 34,9 37,1 34,1 35,5 35.8 32,6 36,7 36,5 35,4 33.8 1,4 
Quadrante SE 36.4 36.6 37,2 35,1 36,2 37,0 37,7 34,4 33,6 35,9 38,1 35,9 36,0 36.7 33,7 38,1 37.7 36,7 34,9 1,4 
Quadrante SO 30,0 30,0 30,0 29,2 29,7 29,7 31.1 28,6 27,8 29,8 30,4 2 8 ^ 29,6 30,1 28,3 30,7 31,0 29,9 28,9 0,9 

Quadro XXIX  Média das temperaturas máximas diárias sob abrigo em função do rumo dos ventos 
(Ago. e Set. 2003) 

As parcelas mais frescas situaramse junto ao rio e em PI 5. Apesar de ligeiras nuan

ces impostas pela especificidade do elemento climático vento, as áreas mais quentes conti

nuaram a localizarse nas vertentes ou cumes das colinas. As assimetrias espaciais foram 

mais vincadas com ventos fracos ou inexistentes independentemente da direcção verificada 

fruto da interferência de factores como a topografia (Fig. 123). 

o 

38 

36 

34 

32 

30 

28 

26 

♦ ; ♦ > ; ♦'♦:■; ♦ 

■ * 
■ 

♦ < 1,5 m/s 
■ > 1,5 m/s 

38 

36 

34 

32 

30 

28 

26 

♦ ■ 
■ ♦ 

PI P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PIO PI P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PIO 

Fig. 123 Médias das temperaturas máximas diárias sob abrigo consoante a velocidade do vento 
a) Jun. a Set. 2003 b) Ago. e Set. 2003 

Quanto às temperaturas mínimas diárias (Fig. 124; QuadroXXX), foram mais fres

cas com ventos de Este (nordeste e sudeste) e, de preferência, fracos ou inexistentes, dado 

o intenso arrefecimento nocturno ocasionado pela inexistência de nuvens, situações antici

clónicas e ausência de aquecimento do ar por brassagem e fricção. 
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Quadrante NE 13,4 12.8 13,4 12.6 13.9 13,9 13,5 13,7 13,8 13,6 13,8 13,8 13,6 13.7 12,8 13.6 14,1 13,5 0,4 
Quad-ante SE 13,0 12.4 13,0 12.0 13,6 13,3 13,1 13,2 13,5 13,5 13,5 13,3 13.4 12.3 13,4 13.9 13,2 13,5 0,5 
Quadrante SO 13,7 13,2 13,7 12.9 13,9 13,9 14,0 14,0 14,1 14,1 13,5 14,1 13,1 14,0 14,4 13,8 14,1 0,4 

Fig. 124 e Quadro XXX  Médias das temperaturas mínimas diárias sob abrigo em função da velo
cidade e da direcção do vento (Jun. a Set. 2003) 
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IV.2.2.2.2 Análise comparativa das temperaturas 2003/2004 

As temperaturas médias diárias, reflectindo os contrastes existentes entre os dois 

anos, apresentaram uma dicotomia. Em Junho e Julho, foram ligeiramente mais elevadas 

em 2004 (tendência mais vincada em Julho). Em Agosto e Setembro, 2003 foi mais quente 

em resultado das temperaturas excepcionalmente elevadas. Acentuando essas diferenças, 

Agosto 2004 foi mais fresco e húmido do que o habitual. Contudo, no cômputo geral, 2003 

foi apenas ligeiramente mais quente com uma média de 21,6°C. Em 2004, esta foi de 21°C. 
T°C 

2003 -2004 
30 

1- 8- 13- 22- 29- 6- 13- 20- 2 Í - 3- 10- 17- 24- 31- 7- 14- 21- 28-
Jun Jun Jun Jun Jun Jul Jul Jul Jul Aqo Aqo Aqo Aqo Aqo Set Set Set Set 

Fig. 125 - Média das temperaturas médias diárias sob abrigo na EVAG nos estios de 2003 e 2004 

Fig. 126 - Temperaturas médias mensais sob abrigo 
Junho 2003 (a); Junho 2004 (b) e Agosto 2003 (c); Agosto 2004 (d) 
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IV.2.2.2.2.1 Temperaturas máximas diárias (sob abrigo) 

Nos dois anos, as temperaturas máximas diárias concentraramse preferencialmente 

entre 28°C e 36°C. Contudo, numa análise minuciosa, constatouse que os valores térmicos 

foram mais elevados em 2003 visto apresentarem um número mais significativo de tempe

raturas superiores a 36°C (33,4%) e 40°C (14,4%). Os contrastes com o período estival 

2004 acentuaramse com o aumento da temperatura, sendo a diferença na ordem de 1,3%, 

4,7% e 9,4% respectivamente paras as temperaturas entre 36°C/38°C, 38°C/40°C e mais de 

40°C. Neste seguimento, 2003, com uma maior representatividade de temperaturas supe

riores a 40°C, registou maior probabilidade de ocorrência de danos nas vides (Fig. 127). 
□ 2003 
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Fig. 127  Frequências de ocorrência (em %) das temperaturas máximas diárias sob abrigo 
(Jun. a Set. 2003 e 2004) 

Como era esperado, a dicotomia temporal já evidenciada continuou bem patente. 

Em Junho e Julho, as temperaturas máximas diárias foram comparativamente mais 

elevadas em 2004 apresentando uma elevada proporção de temperaturas acima dos 

30°C/32°C enquanto que no ano anterior estas se centraram sobretudo entre 28°C e 32°C. 

Os valores térmicos extremos foram assim mais frequentes em 2004 (Fig. 128;Fig. 129). 
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Fig. 128  Temperaturas máximas mensais sob abrigo em Junho de 2003 (a) e 2004 (b) 
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Considerando as temperaturas superiores a 40°C, estas evidenciaram dois cenários 

distintos. Em Junho, apesar da maior representatividade das temperaturas extremas em 

2004, estas concentraramse entre 40°C e 44°C enquanto que em 2003 se registaram valores 

superiores a 45°C. Em Julho, as temperaturas máximas diárias foram visivelmente mais 

elevadas em 2004, não ultrapassando os 44°C em 2003. 
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Fig. 129  Frequências de ocorrência (em %) das temperaturas máximas diárias sob abrigo 
em Julho de 2003 e 2004 

Em Agosto e Setembro, os valores térmicos foram marcadamente mais elevados 

em 2003 (Fig. 130;Fig. 131) encontrandose as temperaturas maioritariamente acima dos 

30°C (82,5% em Agosto e 65,8% em Setembro). Em 2004, estas situaramse essencialmen

te entre 24°C e 34°C (70,8% em Agosto e 71,8% em Setembro). 

Fig. 130  Temperaturas máximas mensais sob abrigo em Agosto de 2003 (a) e 2004 (b) 

Considerando apenas as temperaturas extremas, 2003 ostentou uma clara predomi

nância das temperaturas máximas diárias superiores a 36°C visto 2004 ter apenas valores 

inferiores a 38°C. O risco associado às elevadas temperaturas encontrouse bem testemu

nhado em Agosto de 2003, onde 26,7% dos dias registaram 40°C ou mais (Fig. 131). 

Esmiuçando o conjunto, as temperaturas repartiramse quase uniformemente pelos vários 

intervalos térmicos, concentrandose 12,6% e 5,6% das temperaturas acima dos 43°C e 
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45°C respectivamente (Fig. 133). Em Setembro 2003, notou-se, como é natural, um ligeiro 

arrefecimento não se ultrapassando os 43°C (Fig. 132). 
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Fig. 131 - Frequências (%) das temperaturas máximas diárias sob abrigo em Agosto de 2003 e 2004 
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Fig. 132 - Frequências (%) das temperaturas máximas diárias sob abrigo em Setembro 2003 e 2004 
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Fig. 133 - Frequências (%) das temperaturas máximas diárias extremas (Ago. e Set. 2003/2004) 

IV.2.2.3 Teor de açúcar 

O grau de açúcar das uvas foi mais elevado nas áreas mais quentes, ou seja, nas ver

tentes e no topo de colinas (P5, P6, P12, P7, P18, PIO, P l l , P13, P16, P17). Comprova-se 

assim a relação existente entre o clima (mais especificamente o comportamento da tempe

ratura) e a qualidade das uvas e do futuro vinho. Em 2003, a taxa de álcool esteve com

preendida entre 11,4° e 12,9° enquanto que as áreas mais frescas do período estival (P8, P9, 

P4) apresentaram um grau de açúcar mais diminuto variando entre 9,7° e 11,3°. Este esteve 

assim aparentemente mais dependente das condições microclimáticas de cada parcela do 
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que das características da casta e respectivo porta-enxertos. Exemplificando o exposto, as 

parcelas de P8, P9 e PI3, com as mesmas castas e porta-enxertos, apresentaram graus de 

açúcar completamente antagónicos resultantes da sua localização geográfica e dos contras

tes climáticos. 

Azai branco 

Fig. 134 - Distribuição espacial dos graus de açúcar e castas por parcelas em 2003 (a) e 2004 (b) 

Com um verão menos quente e mais húmido, em 2004, não se vislumbraram 

disparidades tão vincadas no teor de açúcar das uvas variando os valores apenas entre 10,3° 

e 11,8° na EVAG. Essa situação explicou-se pela maior homogeneização das temperaturas 

a nível espacial causada, entre outros, pela nebulosidade mais intensa em Agosto e 

Setembro. As parcelas das áreas mais quentes registaram, no entanto, valores ligeiramente 

superiores. As únicas excepções encontraram-se em PI e P2 (localizados numa áreas 

deprimida) que apresentaram graus na ordem de 11,8°, sendo os mais elevados na área em 

estudo. Comparando os dois anos em análise, as áreas ditas mais frias registaram um 

aumento no teor de açúcar em 2004 ao contrário das áreas mais quentes que sofreram uma 

diminuição mais ou acentuada (de cerca de 2o nas parcelas de PIO e PI 1). Mais uma vez, 

não se denotaram diferenças significativas tendo em consideração as castas cultivadas. 
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IV.2.2.4 Conclusão do período estival 

As áreas com maior vulnerabilidade aos hazards relacionados com as temperaturas 

elevadas (por exemplo, escaldões, brunissures, desidratação dos cachos,...) localizaram-se nas 

parcelas agrícolas com orientação de sudeste a sudoeste e com algum declive dado o maior 

aquecimento dos raios solares. Corresponderam, na EVAG, às encostas e cumes das coli

nas, que registam, em consonância, uma exposição aos raios solares mais prolongada. A 

única excepção do cômputo da área de estudo foi PI 1, que ostentou as temperaturas mais 

elevadas até meados de Julho em resultado da conjuntura desencadeada pela morfologia do 

terreno, a altura/declinação do sol e o ciclo das estações. Corresponde assim a uma área 

alvo de atenções por parte dos responsáveis da EVAG, demonstrando simultaneamente a 

importância da realização de estudos microclimáticos para um conhecimento exacto dos 

terroirs vitícolas pelos viticultores. 

Para além dos factores mencionados, constatou-se também a intervenção de outros 

(tanto ou mais importantes) como a humidade do ar, a existência/falta de água, a camada 

superficial do solo, etc. que atenuam ou acentuam os efeitos e/ou danos. De entre os fac

tores condicionantes do comportamento térmico, salientaram-se a pedologia, a proximida

de dos mantos florestais e dos mosaicos de água, cuja influência foi sentida em P4, PI5, P3, 

P8, P9 e P20. 

Como no período primaveril, os dias mais propícios aos hazards caracterizaram-se 

por situações anticiclónicas, céu limpo, vento fraco ou inexistente e de quadrante nordeste 

ou sudeste. 

A variação espacial do teor de açúcar permitiu concluir que este esteve intimamente 

relacionado com as condições microclimáticas principalmente durante a maturação do fru

to. Registaram-se graus de açúcar mais elevados nas áreas ditas mais quentes, ou seja, as 

encostas e os topos das colinas. Em 2004, verificou-se uma maior homogeneidade e teores 

mais reduzidos em resultado das temperaturas mais frescas de Agosto e Setembro. 
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V Humidade e evaporação: Contribuição para o seu 
estudo 

A água, elemento fundamental para a existência de seres vivos na Terra, interfere 

inevitavelmente na quantidade e qualidade da produção vitícola (BRAVO, 1974; QUENOL, 

2002; MONTEIRO, 2003). Esta, nos seus diversos estados, condiciona positiva (redução da 

acção directa dos raios solares sobre a vide e os bagos não maduros prevenindo o surgi

mento da queima) ou negativamente na actividade vegetativa da videira e no bom desenro

lar dos estados fenológicos. De entre os aspectos nefastos, salientam-se as doenças como o 

mfldio, oídio e podridão cinzenta164, o enfraquecimento da actividade vegetativa da planta e 

o desavinho na fase da floração. "A humidade elevada no principiar da maturação assim como uma 

chuva mesmo ligeira fa^ modificar a composição do suco das uvas que tenham estado sujeitas à secura do ar 

por um período mais ou menos longo"165(BRAVO E OLIVEIRA, 1974). Caso a precipitação seja abun

dante na maturação das uvas, origina um baixo teor de álcool no futuro vinho. 

Contudo, a sua intervenção não se restringe aos efeitos directos na viticultura dado 

que "a água apresenta numerosas propriedades invulgares, que a tornam uma substância climática impor

tante (...), das quais se salientam a capacidade de armazenamento de energia"166(OKE, 1987). Além 

disso, é a única substância natural que existe nos diversos estados da matéria consoante a 

temperatura ambiente. Em consequência, a trocas de massa e de energia que lhe estão asso

ciadas intervêm no balanço energético através do denominado fluxo de calor latente QE. 

Este último, resultado das modificações de estado por parte da água, acrescenta ou retira 

energia ao ar influenciando a temperatura. Com uma temperatura superior a 0°C, há uma 

transferência de 580 calorias por grama de água, registando-se uma estreita relação entre o 

equilíbrio térmico e o hídrico (GEIGER, 1961; OKE, 1987). As fases de condensação, congela

ção e liquefacção libertam energia sob a forma de calor latente enquanto que as de evapo

ração, fusão e sublimação consomem energia. 

104 Infelizmente, por inexistência de coincidência temporal entre os dados de humidade relativa 2003 e 2004, optou-se pela não-inclusão 
neste trabalho do estudo das doenças e pragas existentes na EVAG. N o ano de 2003, ocorreram com alguma representatividade o mfldio 
(do abrolhamento até Maio) e o oídio no final do ciclo. 2004 foi menos fértil em doenças e pragas tendo-se destacado apenas a ocorrên
cia de podndão-cinzenta no mês de Agosto nas videiras de maturação precoce (de dimensões reduzidas). 
165 BRAVO, P. e OLIVEIRA, D. - op.ciL, 1974, p. 188 
166 Traduzido de OKE, T. R. - op.áu, 1987, p.28 
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Dos diversos fenómenos atmosféricos relacionados com a agua, as precipitações 

(pela qual alcança a superfície terrestre), humidade, condensação e evaporação (modo de 

retorno para a atmosfera) são as que apresentam maior representatividade. Não menospre

zando a importância da precipitação e condensação, várias limitações de ordem técnica 

afunilam o presente estudo para a análise da humidade do ar e o fenómeno de evaporação. 

Tem-se, no entanto, plena consciência das dificuldades implícitas nesses dois elementos 

climáticos, sendo o estudo da evaporação complexo e fornecendo as fórmulas existentes 

apenas uma visão aproximadas da realidade (FERNANDEZ GARCIA, 1995). 

V.l Principais factores condicionantes da humidade relativa 

A humidade, capacidade do ar em armazenar vapor de água, é uma variável muito 

volátil revelando oscilações microclimáticas consoante a topografia, condições atmosféricas 

ou a existência de uma fonte de vapor de água (mosaico de água ou área florestal) por 

advecção horizontal. 

A complexidade das interacções existentes entre os vários elementos climáticos tor

na a humidade dependente de outras variáveis como a temperatura, vento, precipitação e 

radiação solar. De entre elas, realça-se a temperatura como principal factor, visto que cada 

valor térmico possui uma capacidade máxima de vapor de água alterando-se em razão 

directa com a temperatura. 
60 

U e 5 ° 

i P 
d? 
a ' 4 0 

dt 
e 
e ã 3 0 

s a 

PP 
e ° 
C f 2 0 
i K 

, 9 

— j q 

—tfr 
10 

"C -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 
temperatura 

Fig. 135 — Relação entre os valores de temperatura e de humidade relativa 
Adaptado de SEM AUTOR - Labexercices, s.d., p. 154 

Mais especificamente, o aumento da temperatura condiciona o decréscimo da 

humidade por expansão da massa de ar correspondente atingindo o seu limite no ponto de 
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saturação ou humidade saturante. Essa relação encontra-se sintetizada na variável climática 

humidade relativa, que representa o quociente entre a humidade existente num dado volu

me e aquela necessária para se alcançar a saturação (Fig. 135), sendo assim: 

T°C /* = HR ^ ou T°C ^ = HR fi 

Outro elemento fundamental para se compreender o comportamento da humidade 

atmosférica é o vento, responsável pela renovação do ar húmido por outro seco devido a 

turbulência causada. Além disso, quando oriundo de sudoeste, acarreta o aumento da 

humidade pelas suas características intrínsecas167. 

Pelo seu aporte em vapor de água fruto "de um processo físico mediante o qual a água pas

sa do estado líquido ao ^ ^ " ' ^ ( F E R N A N D E Z GARCIA, 1995), a evaporação é um factor incon

tornável da variável humidade, sendo esta última responsável pela intensidade da primeira. 

A ocupação do solo das áreas circunvizinhas dos vinhedos também interfere nos 

valores de humidade salientando-se a presença de mantos florestais e mosaicos de água. 

As áreas florestais possuem valores elevados de humidade relativa (encontrando-se 

próxima do ponto de saturação) e um valor máximo para a tensão de vapor de água devido 

ao metabolismo florestal, nomeadamente ao processo de evapotranspiração que torna a 

superfície do solo e folhas fonte de humidade. Sendo a água o veículo dos alimentos nutri

tivos absorvidos pelas raízes, a sua perda de forma racional torna-se numa função vital. O 

ser vegetal "necessita, para formar cada grama de substância seca, de absorver e libertar para a atmosfera 

uma quantidade de água muitas centenas de ve^es superior"169(GEIGER, 1961). Contudo, embora a 

humidade relativa no seio da floresta apresente valores mais elevados do que a área envol

vente, "a humidade do ar [e sua dispersão] depende do fluxo de vapor de água emitido pelo coberto 

vegetal e da velocidade de evacuação através dos movimentos turbulentos e convectivos da atmosfe

ra" (GUYOT, 1997). Principalmente em dias de vento fraco, a floresta mantém a camada de 

ar junto ao solo das áreas circundantes mais húmida, o que é frequentemente comprovado 

pela ocorrência de orvalho. 

Os mosaicos de água, como reservatórios permanentes, fornecem vapor de água 

por trocas energéticas e de massa às parcelas agrícolas sitas na sua proximidade. 

167 Os ventos de sudoeste, associados a centros depressionários, são geralmente húmidos e quentes. Estas características são lhes confe
ridas pela sua passagem sobre o Oceano Atlântico. 
168 FERNANDEZ GARCIA, Felipe - op.át., 1995, p.138 
169 GEIGER, R. - op.át., 1990, p.258 
170 GUYOT citado por QUENOL, H. - op.át., 2002, p.76 
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V.2 A evaporação: características e principais factores 

A evaporação consiste na libertação lenta de moléculas de água em estado líquido 

para o estado gasoso. Implica a disponibilidade de energia para proporcionar o aumento da 

movimentação das moléculas, de forma a que estas vençam a força de coesão da massa 

líquida e possam transformar-se em vapor, sendo depois inseridas na atmosfera. Fruto da 

perda das moléculas de água, a energia cinética média das moléculas que permanecem em 

estado liquido diminui, o que conduz ao arrefecimento do líquido e do ar envolvente. Os 

diversos fluxos de calor existentes entre os vários elementos constituintes da superfície 

terrestre possibilitam que esta perda energética seja substituída por energia de grande com

primento de onda armazenada no solo ou nos diversos corpos existentes (cita-se a título de 

exemplo a vinha e os gomos), que sofrem arrefecimento mais ou menos acentuado. Por 

isso, "é um factor climático fundamental responsável pela quantidade de água e calor perdidos pelas plantas 

e animais" (TRENWARTHA, 1954) ocorrendo permanentemente em qualquer área, embora 

com intensidades variadas. 

Segundo diversos autores (GEIGER, 1961; OKE, 1987; GUYOT, 1997), são necessárias 

600 calorias para evaporar um grama de água, o que corresponde a 2,50 MJ /kg a uma tem

peratura de 0°C. Essa energia é denominada de calor de evaporação. "Com a evaporação de 1 g 

de água por um 1 kg de ar, há um arrefecimento de 2,5BC172(RlEHL, 1978; OKE, 1987). Em suma, a 

intensidade de evaporação encontra-se dependente da quantidade de energia excedentária 

existente no ar (a temperatura), nos mosaicos de água, no solo, etc. Em resultado, os valo

res mais elevados ocorrem ao meio-dia solar e na estação estival devido ao maior aqueci

mento da superfície terrestre. 

A sua ocorrência depende igualmente das diferenças de pressão de vapor existentes 

entre o ar e a superfície assim como da velocidade do vento. Relativamente a este último, a 

existência de ventos muito fracos atenua a saturação da camada junto ao solo (embora se 

registe uma pequena diferença de pressão do vapor). O processo de evaporação será assim 

muito lento. Com turbulência atmosférica, as partículas do ar ficam pouco tempo em con

tacto com o solo, conduzindo à ascensão das moléculas de água, ao aumento das diferenças 

entre o solo/ar e consequentemente, o processo de evaporação acentua-se. 

Não se pode também menosprezar a capacidade de armazenamento e o estado da 

reserva de água dos elementos que constituem o solo, principais responsáveis pelo fim do 

processo em caso de rarefacção da água. 

171 TRENWARTHA, G. - An Introduction to climate, Mc Graw Hill, Nova Iorque, 1954, p. 130 
172 RIEHL - op. cit, 1978, p. 79 
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Versando o presente estudo sobre o contexto vitivinícola, é incontornável o papel 

exercido pela morfologia do vinhedo - compasso e densidade de plantação assim como a 

orientação das vinhas (SPANO, 2000; TRAMBOUZE, 2001). A evaporação intensifica-se com o 

aumento do distanciamento entre as linhas devido à maior penetração da luz e radiação 

solar, maior temperatura e um coberto vegetal menos denso. A actividade fotossintética das 

plantas é responsável por pequenas nuances micro climáticas no interior dos terroirs vitícolas 

e ao longo das linhas de videiras independentemente da morfologia das vinhas. 

As plantas, como seres vivos, também procedem à vaporização da água em "resulta

do de um processo fisiológico meãante o qual a água passa do estado líquido a gasoso no interior das plan

tas e é reenviada para a atmosfera através dos estornas dasfolha?'111'(FERNANDEZ GARCIA, 1995). Este 

fenómeno, denominado transpiração (Fig. 136), é complexo dado que intervêm diversos 

factores de ordem fisiológica e aerodinâmica como as características das espécies vegetais, 

disponibilidades hídricas do solo, profundidade das raízes, estados fenológicos, desenvol

vimento e número de estornas, etc. Consequentemente, a transpiração varia ao longo do 

ano e do ciclo vegetativo das plantas, apresentando os valores mais elevados durante o 

verão e os mais reduzidos durante o período de dormência. Registam-se igualmente varia

ções diurnas com maior transpiração nas primeiras horas da manhã (Fig. 137). 

Calor i Vapor | . C03 
0: de Água ) J 

? \ <\ 
2. (i_f TURBULENTO 
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u_ M es o fil o :HîlP&\-' \ \3!&v Cavidade 
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Fig. 136 - Corte transversal do estorna de uma folha e trocas realizadas no processo de fotossíntese 
Adaptado de OKE, T. R. - op.dt., 1987, p.l 14 

Os estornas (Fig. 136), como principal elemento de contacto entre a atmosfera e o 

interior da planta, são fundamentais na libertação do vapor de água representando 90% da 

transpiração total da planta (GUYOT, 1997). Durante a noite, encontram-se fechados, o que 

também se verifica em caso de luz solar insuficiente e/ou quando a perda de água se tornar 

excessiva (situação presente com temperaturas demasiado elevadas ou com escassez de 

água no solo). Contudo, quando o gradiente de pressão que se estabelece entre a cavidade 

estomática e a atmosfera é elevado (acentuado com o aumento da temperatura), as perdas 

por transpiração são muito elevadas, mesmo que a abertura dos estornas esteja praticamen

te fechada (SANTOS, 2003). Com o nascer do dia, assiste-se à sua abertura em função da 

173 FERNANDEZ GARCIA F. - op.út, 1995, p.138 
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intensidade da luz solar, temperatura ambiente, concentração de humidade e de dióxido de 

carbono no ar e solo (Fig. 137). Sendo assim, os estornas "apresentam diferentes graus de resistên-

áa às trocas de vapor de água entre a planta eoare constituem um agente activo na determinação do cli

ma"1 4(OKE, 1987), devido aos processos de fotossíntese e respiração. "Umafolha cujos estornas 

estejam convenientemente abertos, evapora, nas mesmas condições, uma quantidade de água semelhante a 

uma superfície coberta de água"11'''(GUYOT, 1997). 

1 — Eweotransprtçio potence 
2 — Evapotraiupnçlo rui. 

Fig. 137 - Evapotranspiração das plantas ao longo do dia 
Adaptado de ELIARD, Jean-Louis - op.át, 1979, p. 71 

Para além dos factores de ordem fisiológica mencionados, a quantidade de água 

libertada pela planta varia também em função das diferenças de tensão do vapo entre o ar e 

as folhas e de água potencial entre o solo e as folhas. Oscila, assim, em função das resistên

cias do solo, planta e ar. 

Pela sua proximidade e interdependência, os processos de evaporação e de transpi

ração são inseparáveis aquando da realização de qualquer estudo, o que conduziu à utiliza

ção do termo de evapotranspiração que engloba "todas as perdas de água em favor do ar, indepen

dentemente da sua origem"176 (OKE, 1987). "É a quantidade de água necessária para a transpiração de 

um coberto vegetal numa área com água suficiente"17'1(THORTHWAITE, s.d.). Comparando o contribu

to de cada um dos fenómenos, numa área com vegetação seca, a transpiração é a forma de 

perda de água dominante. Se a superfície estiver molhada, regista-se paralelamente uma 

importante evaporação da água existente no solo e sobre a planta. 

Conclui-se que a evaporação "possui um poderoso efeito sobre a temperatura"17* (RIEHL, 

1978), sendo as suas condições mais propícias a combinação de elevada temperatura, ventos 

fortes e baixos valores de humidade relativa. 

174 Traduzido de OKE, T. R. - op.át., 1987, p.113 
175 GUYOT, G. - op.át, 1997, p . 129 
176 Traduzido de OKE, T. R. - op.át, 1987, p.29 
177 Citado por FERNANDEZ GARCIA, F. - op.át, 1995, p.138 
178 RIEHL - op.át, 1978, p . 79 
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V.3 Distribuição espacial da humidade relativa na EVAG 

Dada a fraca fiabilidade dos dados após saturação, foi impossível a realização de 

uma análise exaustiva dos valores de humidade relativa. Contudo, com o intuito de enri

quecer este trabalho, realizou-se uma breve caracterização, recorrendo aos valores mínimos 

diários para o estudo do comportamento diurno e à ordem de início e fim de saturação 

para a distribuição espacial durante a noite. Realça-se, no entanto, a fragilidade das conclu

sões emanadas ao longo da análise, sendo necessários futuros desenvolvimentos. 

V.3.1 Período primaveril de 2004 

A análise espacial dos valores mínimos de humidade relativa revelou uma forte rela

ção com as conclusões da variável temperatura (mais especificamente as temperaturas 

máximas diárias), reiterando a incontornável relação existente entre as duas variáveis. 

Sendo assim, as áreas com humidade relativa mínima mais elevada situaram-se nas 

vertentes (P6 e PIO), no seio e proximidade da floresta (P20 e P3). 

42 

41 
40 

39 

38 

. . I M S 
Ï mm i mm 

P3 P4 P6 P7 P9 PIO P20 

3 4 6 7 9 10 20 
Fev. 43.3 42,3 44,1 43,1 45,4 42,7 
Mar. 45,2 42,8 45,8 43,8 45.8 43,0 
Abr. 40,7 41,8 38,8 41,3 40,8 45.0 
Mai. 44,1 45,3 41,6 43,3 43,0 53.3 
Média 43,3 41,3 44,2 42,9 43,8 46.0 

Fig. 138 - Médias dos valores mínimos de humidade relativa sob abrigo (Fev. a Mai. 2004 
Quadro XXXI - Médias mensais dos valores mínimos mensais de humidade relativa sob abrigo 

(Fev. a Mai. 2004) 

Contudo, as parcelas em vertente, embora apresentassem um comportamento 

semelhante na humidade relativa, tiveram valores térmicos bastante distintos. Assim, PIO, 

com temperaturas máximas diurnas bastante baixas em Fevereiro e Março, necessitou de 

uma menor quantidade de vapor de água para atingir o ponto de saturação, ostentando, em 

consonância, uma humidade relativa elevada. Em oposição, P6 localiza-se numa área relati

vamente quente, devendo, em teoria, apresentar valores de humidade mais baixos. 

No que respeita à área florestal, salientaram-se sobretudo Abril e Maio (período 

pós-abrolhamento) com valores comparativamente mais elevados. Estes ultrapassaram 

mesmo os 50% em Maio (Quadro XXXT). Esta situação deveu-se ao metabolismo florestal 

que intervém através dos processos de fotossíntese e respiração fornecendo vapor de água 
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e da redução do sky view factor, diminuindo a recepção de energia solar directa. Consequen

temente, registou-se a diminuição da temperatura e da capacidade de armazenamento de 

água no ar (apresentou geralmente a temperatura mais baixa)179. 

Apesar de se localizar na proximidade do rio Lima e ser considerada uma área rela

tivamente fresca, P9 não apresentou valores de humidade relativa elevados, o que levou a 

pensar-se na inexistência ou fraca influência do mosaico de água no período primaveril. 

Porém, a presença frequente de nevoeiro matinal contradisse essa dedução e evidenciou a 

existência de valores elevados de humidade - alvo de futuros desenvolvimentos. 

P7 e P4 ostentaram valores mínimos de humidade relativa reduzidos (Fig. 

138;Quadro XXXI). O primeiro representou uma excepção no cômputo da EVAG deven-

do-se o seu comportamento aos valores elevados de temperatura máxima diária registados 

no período em estudo (foi sempre uma das parcelas mais quentes), o que proporcionou 

maior capacidade de armazenamento de vapor de água. Quanto a P4, apresentou um com

portamento bizarro visto ser uma área com temperaturas máximas diurnas baixas e um solo 

com dificuldades de infiltração por drenagem e teor elevado de humidade. Em consonân

cia, possuindo uma potencial fonte de vapor de água e menor capacidade de armazenamen

to, deveria ter registado valores de humidade relativamente elevados. 

Considerando a ordem de início de saturação, a área mais húmida situou-se junto à 

mancha florestal (P3) visto atingir o ponto de saturação mais rapidamente nos vários 

meses. Em cerca de 85% dos dias, P3 saturou em primeiro lugar (Fig. 139). 

P3 P4 P6 P7 P9 PIO P20 

Fig. 139 - Frequências de ocorrência (em%) das primeiras saturações (Fev. a Mai. 2004)180 

Reforçando o exposto, P3 registou geralmente os valores de humidade relativa mais 

elevados em noites onde não se atingiram os 100% (Fig. 140). Este facto deveu-se à proxi-

179 GARRATT J.R., 1992; RIEHL H., 1978; GONÇALVES D., 1977; GEIGER R , 1990; ARYA S, 1988. 
180 Para o cálculo das frequências de ocorrência, contabilizou-se o número de vezes em que cada sensor de humidade relativa atingiu os 
100% em primeiro ou segundo lugar (incluindo em oc-aequo) no cômputo da EVAG. 
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mídade da área florestal composta por árvores de folhas perenes e caducas, o que possibili

ta o fornecimento de vapor de água ao longo de todo o ano. A conjugação do metabolismo 

florestal e do arrefecimento relativamente intenso registado neste socalco (esta parcela foi 

considerada uma das mais frias), originou a saturação mais precoce da EVAG181. Represen

ta assim uma das áreas mais susceptíveis de ocorrência de danos relacionados com os valo

res elevados de humidade. 

P3 P20 PIO.. 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Fig. 140 - Evolução da humidade relativa em P3, PIO e P20 (a) - de 18 a 20 de Fevereiro de 2004; (b) 
de 11 a 12 de Maio de 2004 

Esta probabilidade reforçou-se pelo facto de ao nascer do dia, P3 revelar um atraso 

no término da saturação (Fig. 141) causado pelos factores já referidos (acção da floresta), 

pelas características do próprio solo e pela localização das árvores a este e sudeste da parce

la. Estas impedem a recepção directa dos raios solares nas primeiras horas da manhã devi

do ao efeito de sombra. A interferência da floresta acentuou-se em finais de Março visto o 

abrolhamento das folhas originar maior humidade e um fim da saturação mais tardio. 

a Fev 0 Mar H Abril O Maio 

g r w r r l 
P3 P4 P6 P7 P9 PIO P20 

Fig. 141 - Frequências de ocorrência (em %) dos últimos términos de saturação (Fev. a Mai. 2004)182 

181 GARRATTJ.R., 1992; RIEHL H., 1978; GONÇALVES D., 1977; GEIGER R., 1990, ARYA S, 1988. 
182 Para o cálculo das frequências de ocorrência, contabilizou-se o número de vezes em que cada sensor de humidade relativa atingiu 
desaturou em primeiro ou segundo lugar (incluindo em ev-aequo) no cômputo da EVAG. 
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No seio da área florestal, P20 registou valores de humidade relativa inferiores à área 

circunvizinha durante a noite (Fig. 140) , o que se relacionou com o metabolismo vegetal e 

suas consequências (temperaturas mais elevadas e menor arrefecimento nocturno). Em 

resultado, não atingiu, em diversas noites, o ponto de saturação e a tensão máxima foi 

sempre obtida mais tardiamente (Fig. 141). A actividade fotossintética da floresta, a redu

ção do sky viewfactor e o consequente aumento da penumbra intervêm de manhã retardando 

o final da saturação. Como seria de esperar, estes factores intensificaram-se após o abro-

Ihamento no final de Março, levando à diminuição da frequência de saturação e ao aumen

to dos valores de humidade relativa durante o dia183 (Fig. 143). 

8 8 8 8 8 8 8 O 
O 

a 00 0J o CO MJ cr. Fev. Mar. Abr. Mai. 
Fig. 142 - Evolução dos valores de humidade relativa de 11 a 12 de Maio de 2004 em P3, P4, P9 e PIO 

Fig. 143 - Médias mensais da humidade relativa mínima em P20 (Fev. a Mai. 2004) 

Em resultado do intenso arrefecimento nocturno, as áreas deprimidas (P4 e P9) 

atingiram o ponto de saturação relativamente cedo. Não se pôde evidenciar qualquer 

influência do curso de água na parcela sita na sua proximidade. Contudo, realçou-se o 

comportamento contrastante de P9 em Maio: saturou mais tardiamente e atingiu o fim da 

saturação mais cedo, o que permitiu evidenciar a perda de importância da topografia com o 

aumento da temperatura (Fig. 139;Fig. 141;Fig. 142). 

As áreas de vertente (P6, PIO) foram àquelas que tiveram menor humidade relativa 

apresentando uma saturação tardia e um fim de saturação precoce em todos os meses. 

Confirmando esta observação, durante a noite, registaram os valores de humidade relativa 

mais diminutos, situação explicitada pelos escoamentos de ar frio existentes ao longo das 

vertentes. Estes atenuam o arrefecimento nocturno e substituem o ar húmido por outro 

mais seco. P7 apresentou, mais uma vez, um comportamento oposto (atingiu o ponto de 

saturação precocemente e dessaturou mais tarde), reflectindo a influência das árvores exis

tentes em seu redor (Fig. 139;Fig. 141). 

183 GARRATT J.R., 1992; RIEHL R , 1978; GONÇALVES D, 1977; GEIGER R., 1990; ARYA S., 1988. 
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V.3.2 Período estival de 2003 

A distribuição espacial dos valores mínimos de humidade relativa apresentou 

pequenas nuances relativamente ao período primaveril, nomeadamente nas parcelas localiza

das junto ao rio Lima. Assim, P9 foi claramente a área mais húmida durante o dia devido à 

forte inter-ligação existente entre a temperatura e o vapor de água existente na atmosfera. 

Esta parcela, situada junto ao rio, teve os valores mínimos de humidade relativa mais eleva

dos (Fig. 144;Quadro XXXII) e as temperaturas máximas diárias mais baixas da EVAG, 

causadas, provavelmente, pela ocorrência do processo de evaporação (disponibilidade de 

energia e água)184. 

1 3 4 5 6 7 9 10 
Jun. 48,5 48,9 48,7 47,5 52,5 50,4 47,4 
Jul 46,2 44,8 44,6 45,7 44,5 46,1 48.8 
Ago s.d. 35,2 40,6 36,6 35,6 42.8 
Set SÂ. 41,1 38,7 41,3 46,2 43,7 P3 P4 P5 P6 P7 P9 PIO 

Fig. 144 - Média dos valores mínimos de humidade relativa (Jun. a Set/2003) 
Quadro XXXII - Médias mensais dos valores mínimos de humidade relativa (Jun. a Set. 2003) 

Também localizado numa área deprimida, P4 evidenciou um comportamento dife

rente e contraditório (Quadro XXXII), uma vez que registou valores mínimos de humidade 

relativa reduzidos em todos os meses, à excepção de Agosto (seguindo a tendência mani

festada no período primaveril). Contudo, pelas razões já apontadas, esta parcela deveria ser 

uma das áreas mais húmidas. Quando se considerou o início e fim da saturação, esta situa

ção inverteu-se. P4 desaturou mais tardiamente do que os restantes pontos de medição, o 

que se acentuou com o aproximar do Outono, fruto do aumento da humidade existente no 

ar (Fig. 146). Esta conduta reflectiu a existência de maior quantidade de humidade na 

atmosfera ou um arrefecimento nocturno mais intenso e prolongado. 

184 GARRATT J.R, 1992; RIEHL H., 1978; GEIGER R., 1990. 
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PI P3 P4 P5 P6 P7 P9 PIO 

Fig. 145  Frequências de ocorrência (em%) das primeiras saturações (Mai. a Set. 2004) 

As áreas de vertente (Fig. 145;Fig. 146;Quadro XXXII) apresentaram claramente os 

valores mínimos de humidade relativa mais diminutos, explicados pelas temperaturas mais 

elevadas, a adequada exposição aos raios solares e o arejamento do ar mais ou menos inten

so (esta situação também se observou no início e fim de saturação). 

□ mai Bjun Qjul Bago S set 

PI P3 P4 P5 P6 P7 P9 PIO 

Fig. 146  Frequências de ocorrências (em %) dos últimos términos de saturação (Mai. a Set. 2003) 

A única excepção situouse em P7 que ostentou valores mínimos de humidade rela

tiva bastante elevados (Quadro XXXII). Reforçando o carácter de excepção, P7 atingiu o 

ponto de saturação precocemente e desceu abaixo dos 100% mais tarde, o que revelou 

maior teor de humidade (Fig. 145; Fig. 146;Fig. 147). Este comportamento foi oposto 

àquele manifestado durante o período primaveril, revelandose ainda mais bizarro, quando 

se consideram as temperaturas elevadas obtidas. Este facto pode ser explicado pela even

tual influência do rio Lima ou da floresta e, principalmente, pela irrigação que a parcela foi 

alvo durante esses meses. Ao longo do período em estudo, esta parcela registou também, 

comparativamente, o encurtar da duração de saturação, possivelmente devido às alterações 

do movimento aparente do sol.Com a proximidade do Outono, o nascer do sol deslocase 
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progressivamente de nordeste para sudeste, o que facilita a recepção dos primeiros raios 

solares pela parcela de P7 (que possui uma orientação sudeste) assim como a evaporação da 

água existente. 
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Fig. 147  Evolução dos valores de humidade relativa em PIO e P7 de 20 a 26 de Junho de 2003 

A parcela próxima da floresta (P3) continuou a apresentar a tendência dos meses 

primaveris, com valores relativamente baixos principalmente em Agosto e Setembro 

(Quadro XXXII), o que impossibilitou, mais uma vez, a comprovação da interferência das 

árvores nesta variável climática durante o dia. Todavia, se for ponderada a ordem de início 

e fim de saturação (Fig. 145;Fig. 146;Fig. 148), P3 evidenciou maior humidade relativa, 

atingindo a tensão de água crítica mais cedo e o fim de saturação mais tardiamente. Estas 

características acentuaramse com o aproximar do Outono em resultado da descida noctur

na da temperatura. 

P3 P9 PIO 

Fig. 148  Evolução dos valores de humidade relativa em P3, P9 e PIO de 06 a 07 de Agosto de 2003 
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V.3.3 Situação sinóptica, nebulosidade, direcção e velocidade do ven

to como factores condicionantes da distribuição da humidade 
relativa. 

As limitações de ordem técnica e as dificuldades implícitas à variável humidade tor

naram pertinente uma breve abordagem de factores intervenientes, como a situação sinóp

tica, estado do céu, direcção e velocidade do vento. 

Como seria de esperar, as situações anticiclónicas originaram valores mínimos de 

humidade relativa mais reduzidos (Fig. 149), visto estarem geralmente associadas a céu lim

po, vento fraco ou inexistente e temperaturas mais elevadas. Reuniramse assim as condi

ções propícias ao maior armazenamento de água na troposfera, diminuindo a humidade 

existente. Numa posição antagónica, originando estados de tempo chuvosos, ventos mais 

ou menos fortes, as situações depressionárias acarretaram valores de humidade relativa 

superiores (no período primaveril, ultrapassaram os 50% em todos os pontos a exeepção 

de P4 e P7). 
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Fig. 149  Médias dos valores mínimos de humidade relativa segundo a situação sinóptica 
(a Fev. a Mai. 2004 ; b Jun. a Set. 2003) 
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Fig. 150 — Médias dos valores mínimos de humidade relativa segundo a nebulosidade 
(a Fev. a Mai. 2004 ; b  Jun. a Set. 2003) 
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Registouse o acréscimo bastante acentuado da humidade com o aumento da nebu

losidade, acompanhando a diminuição da temperatura. Os valores de humidade relativa 

com céu muito nublado foram mesmo superiores a 50% em todos os pontos, o que esteve 

obviamente relacionado com estados de tempo chuvosos e ventos húmidos de sudoeste 

(Fig. 150). 

Tendo em consideração o rumo dos ventos, os valores mínimos de humidade rela

tiva foram superiores a 50% com ventos de sudoeste, que estão associados a situações 

depressionárias e elevado teor de humidade. Por sua vez, relacionados com situações anti

ciclónicas, os ventos oriundos de nordeste proporcionaram uma humidade relativa mais 

baixa. Para além das condições atmosféricas (céu limpo, vento fraco), o seu trajecto sobre a 

massa continental da Península Ibérica atribuilhes características de maior secura e calor, o 

que conduz à atenuação da humidade relativa do ar. Com propriedades semelhantes aos 

anteriores, os ventos de sudeste também originaram valores mínimos reduzidos de humi

dade relativa. Todavia, estes apresentaramse ligeiramente superiores aos dos ventos de 

noroeste. 

O parâmetro da velocidade do vento (Fig. 151) apresentou variações mais contro

versas, registandose, no período primaveril, a diminuição da humidade relativa com o 

aumento da velocidade, dada a substituição do ar húmido por outro mais seco. Essas dife

renças encontraramse mais vincadas na área florestal e nas áreas deprimidas. P7 revelouse 

novamente excepção, registando um ligeiro aumento com ventos superiores a 1,5 m/s. 
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Fig. 151  Médias dos valores mínimos de humidade relativa segundo a velocidade do vento 
(a  Fev. a Mai. 2004 ; b  Jun. a Set. 2003) 

No período estival, os valores de humidade relativa e a velocidade do vento aumen

taram em paralelo, o que representou um comportamento oposto ao período primaveril e 

contrário à bibliografia. Embora com muitas reservas, explicouse essa situação pela asso
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ciação dos ventos superiores a 1,5 m/s a situações depressionárias e fluxos de quadrante 

sudoeste, o que origina humidade mais elevada. 

V.3.4 Conclusão 

Durante a noite, independentemente do período do ano, denotou-se: 

• Clara interferência do metabolismo florestal no seio da floresta e nas parce

las da proximidade; 

• Valores de humidade relativa mais elevados nas áreas deprimidas indepen

dentemente do ambiente envolvente; 

• Menores quantitativos de humidade relativa nas áreas de vertente. 

Durante o dia, as parcelas apresentaram tendências antagónicas em função da épo

ca do ano considerada. Sendo assim, os valores de humidade relativa foram: 

No período primaveril, Nos meses estivais, 

• mais elevados nas áreas de vertente; • mais reduzidos nas áreas de vertente; 

• mais diminutos nas áreas deprimidas. • mais elevados nas áreas deprimidas. 

• influência do mosaico de água nas par

celas mais próximas 

As situações anticiclónicas, acompanhadas de céu limpo e vento fraco ou inexisten

te, proporcionaram valores reduzidos de humidade relativa causados pelas elevadas 

temperaturas associadas.Em oposição, a humidade relativa apresentou-se elevada com 

situações depressionárias, céu nublado e ventos de sudoeste. 

V.4 Breve análise dos dados de evaporação 

Baseando-se apenas na análise comparativamente de anomalias (Epx-Ep4), realça-

se, desde já, a precariedade das conclusões emanadas, sendo necessários futuros desenvol

vimentos. 

A nível espacial, demarcaram-se as diversas áreas topográficas, a morfolo

gia/disposição das videiras e a interferência do mosaico de água. 

Influenciando os processos aerodinâmicos dos vinhedos limitando ou acentuando a 

turbulência do ar no seio das parcelas de vinha, a disposição das vides possui uma influên

cia bem vincada no processo de evaporação modificando as variáveis climatológicas radia-
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ção, temperatura, velocidade e direcção do vento185. Assim, as parcelas com fileiras de vinha 

perpendiculares à vertente e de orientação este-oeste (P2, P l l e PI3) apresentaram anoma

lias negativas (Fig. 152;Fig. 153). Os valores inferiores aos de P4 explicaram-se pelo efeito 

de barreira oferecido pelas vinhas às correntes de ar, o que diminui a velocidade e a reno

vação do ar, permitindo a ocorrência de uma calma no interior do vinhedo. 

3,0 
2,5 
2,0 

o. 1.5 
I i.o 
uí 0,5 

0,0 
-0,5 
-1,0 
-1,5 
-2,0 

P2 P3 P6 P7 P9 PIO PU P13 P17 P16 

Fig. 152 -Anomalias de evaporação em relação ao ponto de referência (P4) 

Dada a possibilidade de ocorrência de variações microclimáticas ao nível da parcela, 

realizaram-se algumas medições em locais diversificados de P2 (esta última apresentou o 

comportamento térmico mais próximo do ponto de referência), não se denotando altera

ções significativas nas anomalias obtidas186. A única excepção verificada nas áreas com esta 

orientação da vinha foi a parcela localizada junto ao rio Lima, que ostentou anomalias posi

tivas. Neste caso, a interferência da morfologia do vinhedo é aniquilada pela influência do 

mosaico de água. Este último, fornecendo vapor de água à discrição, diminui o ponto de 

evaporação, acentuando este processo. Este facto permitiu reforçar as conclusões obtidas 

na análise das temperaturas máximas diárias no período estival, visto a evaporação consu

mir energia, diminuindo os valores térmicos187. 

Em oposição, as parcelas com vinha de orientação norte-sul e paralelas à vertente 

(circunstâncias semelhantes às do ponto de referência) apresentaram anomalias positivas 

(P3, P6, P7, PIO, P16, P17). Esta situação explicou-se pela maior turbulência do ar causada 

pela localização em encosta ao contrário de P4 que se encontra numa área deprimida. Estas 

diferenças acentuaram-se em locais com forte arejamento (PIO e VIT). Contudo, não se 

deve menosprezar o papel das variáveis temperatura e radiação solar (Fig. 152;Fig. 153). 

185 TRAMBOUZE, W. et ai, 2001; SP ANO, D. et ai, 2000. 
186 Os resultados obtidos seguem no anexo V.2. 
187 GARRATTJR, 1992; RIEHL H., 1978. 

Angela Manuela Maciel 



Pertinência dos estudos de microclimato.ogia para a prevenção de riscos climáticos num vinhedo 

Orientação dos bardos de vinha 
| ■ ~i :eá :■= : • :■ 

1 |M 
IIIIIKs 
R^NSl EC :csale1cs 3 eíccsta; 

anomalia de evaporação 
it cone cetfféaj 

z
:: '.': - '.:~z iscrare 

| ser asdos 

| XTpSfH"*.: i r x  W t ô 

| nonaUs nqgrita 

| a"crsliac:sitiv3 

Fig. 153  Anomalias de evaporação (em relação ao P4) e sua relação com a orientação da vinha 

Acompanhando o carácter de excepção manifestado ao longo de todo o trabalho, a 

área florestal (P20) revelou um comportamento inconstante registando alternadamente 

anomalias positivas ou negativas em função do estado de tempo (Fig. 154). Com céu limpo 

e vento fraco a moderado, obtiveramse anomalias negativas. Nestas condições atmosféri

cas, após o abrolhamento (período em que decorreram as observações), a temperatura foi 

menor e a humidade relativa maior, no seio do manto florestal do que P4. Isto deveuse ao 

ambiente protector criado pelas árvores. Esta conjuntura proporcionou menor evaporação 

originando anomalias negativas. 
Céu limpo, mas evapo

rímetro de P4 coberto 
por folhas 

Céu muito nublado e precipitação 

25 26 27 17 01 03 03 06 19 23^ 
Abr. Abr. Abr. Mai. Jun. Jun. Ago. Ago. Ago Ago. Céu limpo 

Fig. 154 Anomalias na área florestai (P20) em relação a P4 em diversas observações11 

188 As anomalias positivas verificadas em início de Junho deveramse ao facto do evaporímetro do ponto de referência (P4) estar total

mente coberto por folhas das videiras em resultado do forte crescimento dos pâmpanos. Estes valores foram explicados pela proximida

de da actividade fotossintética das videiras em relação ao evaporímetro. 
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Fig. 155  Comparação dos valores de humidade relativa em P4 e P20 
(a) com céu limpo  05/06 de Agosto de 2004 ; (b) com precipitação 18/19 de Agosto de 2004 

As medições realizadas em Agosto revelaram uma situação oposta em dias chuvo

sos apresentando anomalias positivas (Fig. 155). Com precipitação (principalmente de pou

ca intensidade), a arquitectura florestal diminui a quantidade de água que atinge a superfície 

do solo. Com menor ou idêntico teor de humidade que P4, registouse uma evaporação 

mais intensa (situação inversa àquela obtida com céu limpo) pela menor disponibilidade de 

água no solo e no ar. Contudo o estabelecimento aprofundado de uma relação directa entre 

as duas variáveis foi impossível pela complexidade e a multiplicidade de relações existentes 

na atmosfera e o carácter embrionário deste estudo. 

Pelo seu comportamento ambíguo, alternando anomalias positivas e negativas sem 

modificação das condições climáticas, PI foi alvo de atenção especial dada a inexistência de 

explicação aparente. Assim, após a análise minuciosa das circunstâncias topográficas, 

optouse por colocar o evaporímetro em vários locais (sintetizados por PIA, PIB e P1C)189. 
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Fig. 157  Comparação das anomalias de evaporação em PIA, P1B e P1C (em relação a P4) 

Nas observações realizadas em PIB e P1C, verificouse um paralelismo com as 

outras parcelas de morfologia idêntica (videiras de orientação esteoeste e perpendiculares à 

encosta), ou seja, registaramse anomalias negativas. Em consonância, PIA foi a única área 

cujos valores de evaporação são inconstantes (registando alternadamente anomalias positi

189 O mapa segue em anexo V.2. 
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vas ou negativas) devido à presença de eventuais elementos destabilizadores (Fig. 156; Fig. 

157). A explicação avançada, embora com muitas reservas, prendeu-se com o desvio do ar 

imposto pela presença do portão e vedação de entrada assim como da estrada a aproxima

damente 10 metros da parcela. A compressão/afunilamento do vento causada pela entrada 

da EVAG leva ao desvio lateral do ar após a passagem do obstáculo, encaminhando-o para 

PIA. O aumento da movimentação sofrido pelo ar intensifica a evaporação, o que se com

prova pelo facto das anomalias negativas terem sido registadas em fins-de-semana, momen

to em que a entrada se encontra fechada (Fig. 158; Foto. ll;Foto. 12). 

Fig. 158 - Comportamento do ar após um obstáculo que afunila o vento 
Adaptado de GANDEMAR citado por QUENOL, H., ap.át, 2002, p. 171 

Foto. 11 - Entrada da EVAG, situada a oeste da parcela de PI (autona: Ângela Maciel) 

Foto. 12 - Pequena encosta sita entre a entrada e a parcela de PI (por onde se desce o ar) 
Autoria: Angela Manuela Maciel 
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V.5 Conclusão 

Para além de variar consoante os estados fenológicos e a folhagem existente no 

momento, o stress hídrico a que a vinha poderá estar sujeita (devido à actividade estomática 

da planta), a evaporação apresentou variações em função da morfologia do vinhedo. 

Encontraram-se assim duas situações antagónicas: 

• Anomalias negativas nas parcelas com fileiras de vinha perpendiculares à 

encosta (excepto na proximidade do curso de água); 

• Anomalias positivas nas parcelas com vinha paralela à encosta. 

Além disso, denotou-se a interferência do mosaico de água (cuja acção aumentou os 

valores de evaporação obtidos) e do manto florestal (a influência oscilou com a variação 

das condições meteorológicas). 
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VI Contributo para a realização de uma cartografia de 
áreas de risco na EVAG - um ensaio metodológico 

VI.1 Mapas de risco 

Embora a análise anteriormente efectuada tenha possibilitado uma caracterização 

mais ou menos exaustiva das variáveis temperatura e humidade relativa nos períodos pri

maveris e estivais, pareceu que seria interessante esboçar alguns mapas de risco. Estes têm 

como finalidades sintetizar a informação recolhida e sensibilizar os responsáveis da EVAG 

para as áreas que evidenciam maior vulnerabilidade a sofrer danos ao longo do ciclo vegeta

tivo da videira. São eles que possibilitam a implementação de uma atitude pró-activa e dão 

utilidade às ciências geocindínicas. 

A especificidade e complexidade dos fenómenos climáticos e do ambiente vitícola 

tornam esta tarefa bastante ambiciosa. Pretendeu-se apenas dar um pequeno passo no 

caminho de uma melhor compreensão e prevenção dos riscos climáticos associados à videi

ra no EDM. 

Os riscos climáticos, independentemente do elemento climático considerado, dife

rem consoante um conjunto diversificado de factores: topográficos, meteorológicos e 

agronómicos. 
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Fig. 159 - Relação existente entre os três conjuntos de factores intervenientes 

Embora pelas suas características intrínsecas, cada factor deva primeiro ser abor

dado isoladamente, nunca se pode menosprezar a visão de conjunto e ignorar o efeito de 

cascata presente nas relações entre eles. Por isso, torna-se indispensável a presença de con

tributos pluridisciplares para a realização de mapas de risco. Sendo o presente trabalho um 
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projecto de dissertação de mestrado, esteve obrigado a fazer prevalecer um cariz sobretudo 

individual numa abordagem temática que sugeria vincadamente a reflexão pluridisciplinar. 

Ao circunscrever-se ao domínio da Geografia Física, privilegiaram-se apenas os fac

tores de índole topográfica/morfológica e climatológica em detrimento dos agronómicos. 

VI.1.1 Factores topográficos/morfológicos 

Os factores topográficos/morfológicos adversos podem ser mitigados através de 

um adequado conhecimento da área onde se instalam os terroirs agrícolas. De todos os fac

tores referidos, são aqueles cujos prejuízos causados podem ser minimizados quase na tota

lidade pelo viticultor através de uma inserção correcta dos vinhedos. Esta capacidade, resul

tante da aplicabilidade do conhecimento científico, realça a importância do diagnóstico 

físico antes da criação das explorações vitícolas. 

VI.1.1.1 No período primaveril 

A análise espacial realizada aos valores térmicos recolhidos permitiu realizar um 

mapa de hazard de temperaturas mínimas diárias. Recorreu-se, para tal, ao método de inter

polação disponível no mapinfo. Como qualquer metodologia de generalização, as pequenas 

variações microclimáticas podem encontrar-se mascaradas/distorcidas no mapa final, sen

do necessário aperfeiçoar o método de realização. No entanto, o mapa obtido representa, 

grosso modo, a realidade térmica da área em estudo e respectivas áreas de hasard para o 

intervalo de tempo considerado. 

Menor hazard 

Maior hazard 

Fig. 160 - Mapa de hazard das temperaturas mínimas diárias realizado a partir dos valores térmicos 
registados na EVAG (Fev. a Mai. 2003 e 2004) no software mapinfo 
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Resumidamente, as áreas de maior hazard associado às temperaturas mínimas diárias 

situaram-se nas áreas deprimidas, principalmente em PI5 e P4, onde o afunilamento do 

terreno a jusante representa um obstáculo ao ar frio. As parcelas menos vulneráveis locali-

zaram-se nas encostas e no topo das colinas principalmente aquelas que apresentam um 

declive mais acentuado. Verificou-se a diminuição da probabilidade de ocorrência de danos 

nas parcelas mais próximas do curso de água. 

Fruto dos condicionalismos climáticos, as temperaturas mínimas diárias e as geadas 

que provocam, representam um dos hazards climáticos mais temidos para a vide pelo que 

foram alvo de uma abordagem especial. 

No decorrer da análise, salientou-se claramente a intervenção dos principais facto

res responsáveis pelo arrefecimento nocturno: 

• declive (fraco); • proximidade a um mosaico de água; 

• existência de obstáculo a jusante do • topografia (microdepressões e 

terroir vitícola; socalcos); 

Não se pôde menosprezar também o papel de factores tão ou mais importantes 

como: 

• pedologia; • características da camada superficial 

• afastamento da área florestal; do solo; 

Embora de menor importância pela fraca probabilidade de ocorrência e de causar 

danos, a temperatura máxima diária também foi alvo de uma cartografia de risco utilizando 

a mesma metodologia: 

iímj TPA 
| 

\AA\ A 3 

ÉL^T 

A ! 5 V.20 

^é£ ̂  rf2A \ 41 \ j e \ \ 

fie 

\ /E JP V 
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i 87 n ^ 

Maior hazard 

Menor hazard 

Fig. 161 - Mapa de hazard àas temperaturas máximas diárias realizado a partir dos valores térmicos 
registados na EVAG (Fev. a Mai. 2003 e 2004) no software mapinfo 

Considerando a elevada susceptibilidade da vide nos estados fenológicos que ocor

rem no período primaveril, tornou-se necessário prestar atenção quer às áreas susceptíveis 
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de ter temperaturas demasiado baixas, quer àquelas que têm valores mais elevados. Realça-

ram-se para as primeiras áreas as parcelas sitas na proximidade do mosaico de água e na 

área deprimida com temperaturas relativamente baixas. As parcelas viradas a este (PIO e 

P5) apresentaram um hazard redu2Ído entre Fevereiro e Março. Contudo, este aumentou 

com o aproximar do verão e, por isso, à sua inclusão nas áreas de hazard. Encontrando-se 

numa situação oposta, as áreas de encosta ou no topo das colinas apresentaram maior pro

babilidade de ocorrência de temperaturas elevadas, às quais se acrescentou a parcela PI 

(situada na microdepressão, com hazard relativamente elevado). 

Os factores responsáveis por esta distribuição espacial foram, grosso modo, os 

mesmos das temperaturas mínimas diárias: 

• declive; • proximidade a um mosaico de água; 

• topografia; 

Interferindo na recepção e armazenamento de energia solar, acrescentaram-se: 

• exposição; • pedologia; 

• proximidade da floresta; 

VI.1.1.2 No período estival 

Devido às alterações da declinação e altura dos raios solares e do ciclo das estações 

do ano, a atenção dos viticultores deve virar-se, no estio, para as temperaturas máximas 

diárias. 

Maior hazard 

Menor hazard 

Fig. 162 - Mapa de hazard dos temperaturas máximas diárias realizado a partir dos valores térmicos 
registados na EVAG (Jun. a Set. 2003 e 2004) no software mapinfo 

Indo de encontro às conclusões para o período primaveril, as áreas com maior pro

babilidade de possuírem temperaturas máximas diárias demasiado elevadas encontraram-se 
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nas parcelas de encosta e/ou de declive relativamente acentuado. Nesta situação, esteve 

também a área deprimida P3 dado o bayard bastante acentuado (apesar das suas característi

cas topográficas pouco propícias ao forte aquecimento). 

As áreas cuja maturação das uvas pode ser prejudicada por valores de temperatura 

mais baixos situaram-se nas áreas junto ao principal mosaico de água e nas parcelas cujo 

solo não propicia ao forte aquecimento pelos raios solares. 

Através da análise, destacaram-se como principais factores intervenientes: 

• declive; • proximidade a um mosaico de água; 

• topografia; • proximidade da floresta; 

• exposição; • pedologia. 

As temperaturas mínimas diárias apresentaram grande homogeneidade em toda a 

EVAG, notando-se apenas alguns contrastes em Setembro. Salientaram-se apenas as parce

las de P4 e PI 5 onde os valores são mais baixos e P3 que foi a área mais quente. 

Menor hazard 

Maior hazard 

Fig. 163 - Mapa de hazard das temperaturas mínimas diárias realizado a partir dos valores térmicos 
registados na EVAG (Jun. a Set. 2003 e 2004) no software mapinfo 

VI.1.2 Factores meteorológicos 

Fascinando e preocupando os viticultores desde há séculos pela sua imprevisibilida-

de, os estados de tempo são talvez um dos principais responsáveis pela quantidade e quali

dade da produção vitícola. Infelizmente, neste aspecto, é reduzida a acção do Homem, cir-

cunscrevendo-se quase exclusivamente à minimização dos danos. 

Neste contexto, deve ter-se atenção especial à conjuntura meteorológica, principal

mente se ocorrer uma situação anticiclónica, com céu limpo, vento fraco ou inexistente e 

de quadrante nordeste ou sudeste. Esta conjuntura acentua a probabilidade de ocorrência 

de hazard associado à temperatura. 
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VI.1.3 Factores agronómicos 

Cada etapa da evolução dos estados fenológicos e do desenvolvimento das videiras 

traduz a variação da sua vulnerabilidade e, consequentemente, a probabilidade de ocorrên

cia de múltiplos danos. Só o conhecimento dessa vulnerabilidade permitirá aos viticultores, 

caso as condições meteorológicas o exijam, implementarem estratégias para atenuar ou 

eliminar os prejuízos. 

VI.2 Modelo espacial 

De acordo com a fórmula recorrente nas ciências geocindínicas para calcular o ris

co, é necessário conhecer adequadamente o hasard e a vulnerabilidade para se minimizar 

eficazmente o risco e as suas eventuais consequências. Este estudo concentrou-se apenas 

num desses elementos do hazard- o clima. 

A partir do exemplo concreto e dos dados recolhidos, procurou-se efectuar um 

modelo que reflectisse a complexidade da realidade e que traduzisse o risco associado aos 

principais factores intervenientes. 

Convém, desde já salientar o carácter embrionário e experimental do presente con

tributo. A infinidade e a complexidade dos factores intervenientes assim como a especifici

dade de cada área a nível microclimático, obrigaria a um estudo mais exaustivo e demorado 

assim como à colaboração de uma equipa multidisciplinar. 

VI.2.1 Escolha dos factores intervenientes 

Durante a análise da variável temperatura, evidenciaram-se vários factores de cariz 

topográfico, meteorológico e agronómico. 

FACTORES CONDICIONANTES DA TEMPERATURA 

TOPOGRÁFICOS 

- Latitude (F1) 
- Longitude (F2) 
- Altitude (F3) 
- Declive (F4) 

- Topografia (F5) 
- Exposição (F6) 

- Existência de um obstáculo a jusante da parcela 
(F7) 

- Pedologia (F8) 
- Caracteristicas da camada superficial do solo (F9) 

- Proximidade a um mosaico de água (F10) 
- Proximidade a uma área florestal (F11 ) 

METEOROLÓGICOS 

• Composição e estrutura vertical 
da atmosfera 

- Situação sinóptica 
- Nebulosidade 

- Velocidade do vento 
- Direcção do vento 
- Teor de humidade 

- Evaporação 
- Insolação/Radiação solar 
- Declinação e altura do sol 

(Estações do ano) 

AGRONÓMICOS 

-Casta 
- estado fenológico da vide 
- espaçamento e orientação 

das filas de vinha 
- Porta-enxerto 

Fig. 164 - Principais factores intervenientes no comportamento da variável temperatura 
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Perante o número elevado de factores e a enorme variabilidade temporal das carac

terísticas agronómicas e meteorológicas, o modelo concentrou-se nos factores topográfi

cos. Para simplificar o modelo, partiu-se do pressuposto que a vulnerabilidade das videiras, 

representada nos factores agronómicos, é idêntica para toda a EVAG190. 

Para determinar com mais exactidão a importância relativa de cada factor e selec

cionar os mais importantes de forma objectiva, recorreu-se à análise de componentes prin

cipais realizada no software SPSS. Assim a partir do grau de associação entre variáveis, obte-

ve-se um número mínimo de componentes necessário para descrever a variação da realida

de sem perda de informação. Optou-se por analisar apenas a primeira componente dado 

que explica a maior parte da variação ou realidade e permite restringir o número de factores 

a intervir no modelo. Esta escolha baseou-se também na representatividade elevada da 

primeira componente em todos os meses em estudo, uma vez que o valor próprio rondou 

sempre os 50% (explica assim cerca de metade da realidade). 

2004 2003 
Fevereiro 47,416 55,95 
Março 48.911 55,766 
Abril L 48,531 52,544 
Moio 45,982 54,854 
Junho 50,594 50,782 
Julho 52,910 53,485 
Agosto 51,013 46,874 
Setembro 49,795 45,936 

2004 2003 

Fevereiro 47,416 49,205 
Março 48,911 47,572 
Abril 48,531 51,666 
Maio 45,982 52,532 
Junho 50,594 54,54 
Julho 52,910 46,877 
Agosto 51,013 49,136 
Setembro 49,795 49,221 

Fig. 165 - Percentagem da variância explicada pela primeira componente nos vários meses 
(a) — temperaturas mínimas ; (b) — temperaturas máximas 

Contudo, encontrou-se uma primeira dificuldade na informação qualitativa dos fac

tores (pedologia, exposição, topografia), que impossibilitou a realização de cálculos matemáticos 

de forma imediata. Para se procurar contornar este obstáculo, atribuiu-se de forma aleatória 

um número a cada classe qualitativa possibilitando assim um tratamento quantitativo191. 

Factor Qualidade Valor atribuído 

Topografia 
(F5) 

Microdepressão 3 Topografia 
(F5) Cume das colinas 2 

Topografia 
(F5) 

Encosta 1 

Exposição 
(F6) 

Sul 1 
Exposição 

(F6) 
Este 2 Exposição 

(F6) Oeste 3 

Exposição 
(F6) 

Norte 4 

Pedologia 
(F8) 

Antrossolos de surriba dístricos normais 1 Pedologia 
(F8) Antrossolos de surriba úmbricos 2 

Pedologia 
(F8) 

Antrossolos de surriba dístricos de drenagem deficiente 3 

Quadro XXXIII - Valor atribuído a cada classe dos factores de cariz qualitativo 

190 Esta decisão relacionou-se com a variabilidade da vulnerabilidade das videiras ao longo do ciclo vegetativo e reprodutor e em função 
da casta e do porta-enxerto. Estas condicionantes, juntamente com o cariz experimental da quinta, obrigariam à realização de muitos 
mapas e à colaboração de uma equipa pluridisciplinar para contemplar todas as vertentes. 
191 Teve-se, contudo, plena consciência que esse valor atribuído influenciou os resultados posteriores. 
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Seguidamente, realizaram-se matrizes de dados com as variáveis (factores e médias 

mensais das temperaturas mínimas e máximas de 2003 e 2004) e os pontos de medição. 
í dados_acoset 2003 

He Edit Vie»» Data Transform Analyze Graphs Utilities Window Help 

^lHjâj m\ 2±J M&j «| £|£j o ^ n j * j ^ 
[1: longitude 549165 

longitude latitude | altitude I distrio | declive distilo exposição topografia pedoloqia tempaqo03 
1 549165 0 4629650 60 00 661.00 3 00 8100 1 00 3.00 200 15.00 
2 549203 0 4629578 56.00 594 00 1.00 77.00 1 00 3,00 2 00 14,40 
3 549350 0, 4629421; 52.00 619.00 3.00 59.00 3.00 3.00 2,00 14.90 
4 549253.0 4629428 50.00] 450.00 1.00 89.00 1 00 3.00 3 00 14.10 
5 5491090 4629449 60.0o| 424.00 11.00 20.00 2.00 1,00 100 16.60 
6 549069 0 4629441, 61.0ÕJ 385,00 6.00 74.00 3.00 1.00 1,00 15,60 

Fig. 166 - Exemplo da matriz de dados (inserida no software SPSS) 

O seguinte passo prendeu-se com a escolha dos factores a incluir no modelo espa

cial. Sendo assim, a partir das matrizes de peso das variáveis na primeira componente os 

meses em estudo, obtidas para as temperaturas mínimas e máximas, seleccionou-se aquelas 

variáveis/factores cujo valor ultrapasse 0,70 em mais de metade dos meses para restringir o 

número de variáveis a incluir no modelo. 

{ 

Jun04 Jul04 Ago04 Set04 Jun03 JuK)3 Ago03 Set03 
Altitude (F3) .979 - . 9 5 7 ,972 - , 9 6 1 ,934 ,809 ,819 .892 Variáveis mais 

r représentât!-
Declive (F4) .809 - .912 ,825 - , 900 ,812 .851 ,852 .768 

Variáveis mais 
r représentât!-

Pedologia (FB) - , 778 ,878 - , 770 ,867 - . 7 7 4 - , 8 9 7 - . 891 - ,813 

Variáveis mais 
r représentât!-

Distf lo (F l l ) 
Latitude (Fl) 

- . 854 
,846 

,708 
-.689 

,855 
,830 

,726 
- ,703 

- ,833 
.796 

-,609 
.626 

-.609 
,625 

,740 
,796 

obrigatoria-

Topografia (F5) -.593 ,704 -.625 ,710 - ,782 - ,799 - ,802 - .743 
Longitude (F2) -,488 ,675 -,496 ,646 -,356 -.645 -,619 -,457 
Exposição (F6) ,274 -,222 ,261 -.212 ,678 ,443 ,487 .462 
Distrio (FIO) ,268 -.055 .226 - ,077 ,379 -.112 -,089 ,012 

Variáveis com 
pesos superio
res a 0,70 em 4 
ou mais meses 
(consideradas 

igualmente 
importantes) 

Quadro XXXIV - Exemplo do peso das variáveis na primeira componente 

Contudo, "como o geógrafo não deve aceitar os resultados de manipulação algébrica sem fa^er 

referência (...) aos espaços geográficos"19''(RACINE, 1973), foi necessário a inclusão de um ligeiro 

cunho subjectivo ditado pela experiência do trabalho de campo efectuado com o intuito de 

esmiuçar e melhorar o mais possível o produto final. 

VI.2.2 Criação da fórmula matemática e atribuição de um peso a cada 
factor 

Escolhidos os factores a incluir no modelo espacial, optou-se pelo método de tra

tamento de informação empírico e qualitativo (CUNHA, 2002) dada a diversidade de infor

mação existente - quantitativa e qualitativa. Nesse sentido, a criação da fórmula matemática 

e a atribuição de um peso a cada factor foram passos fundamentais e determinantes na 

construção do mapa final. 

192 RACINE, J.e REYMOND, H. - L axafyse quantitative en Géographie, Pans, Presses Universitaires de France 1973 185 
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Para a criação da fórmula, dada a impossibilidade de isolar e quantificar com exacti

dão a influência de cada factor, optouse pela atribuição de uma ponderação idêntica para 

cada um deles com o intuito de mkiimizar eventuais erros. As únicas excepções são os fac

tores latitude e longitude, aos quais se deu o peso de 0,5 devido às dimensões reduzidas da 

área em estudo. Um peso superior revelarseia exagerado. Em aplicações futuras e em 

áreas de maiores proporções, estes são factores bem patentes no EDM (nomeadamente se 

se considerar a R W ) . Assim, a fórmula utilizada foi: 

MapadeRi sco  £ / < , + VV£F„ +\FU2 +V 
3 3 *■ 

Devido à exclusão dos factores de cariz agronómico e meteorológico, decidiuse 

atribuir vulnerabilidade idêntica para todas as parcelas da EVAG, o que conduziu à sua 

eliminação da fórmula dado não alterar o resultado final 

Para possibilitar a execução da fórmula, foram estabelecidas classes para cada factor 

e atribuídos pesos para cada uma delas. Na elaboração dessa tarefa, a marca pessoal é fun

damental. O conhecimento adequado dos fenómenos e do terreno foi premente para 

detectar eventuais erros surgidos pela insensibilidade da metodologia matemática. 

Relativamente à definição das classes, a dificuldade e a subjectividade variou con

soante o factor considerado. Enquanto que factores cujos valores tinham uma variação 

contínua implicaram a delimitação de limites máximos e mínimos (podendo variar de indi

viduo para individuo), outros possibilitaram o agrupamento em classes aparentemente con

sensuais. A título de exemplo, comparese o factor exposição cujas classes se regem pelos 

pontos cardeais e o factor altitude cujos limites de classe foram fixados segundo um critério 

subjectivo. 

Para cada classe, foi seguidamente atribuída uma ponderação entre 0 e 3 em função 

da sua presumível influência no agravamento do hazard climático representado: 

0  não interfere no fenómeno 2 influência moderada 

1 influência reduzida 3 influência elevada 

Essa definição considerou o comportamento de cada factor para cada extremo tér

mico visto que, consoante a característica da temperatura considerada, os factores intervêm 

frequentemente de forma diversa, atenuando as temperaturas mínimas e aumentando as 

máximas (por exemplo o declive). Sendo assim, procurouse, antes de mais, definir a rela

ção existente entre cada factor e o eventual hazard térmico (temperaturas mínimas e máxi

mas) a partir do exemplo concreto da EVAG (Quadro XXXV). Concluiuse que a maioria 
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dos factores apresentou um comportamento oposto consoante o extremo térmico (ex: a 

altitude acentua o hazard associado às temperaturas mínimas e diminuiu o das máximas). 

FACTOR RISCO 
Temp, min 

RISCO 
Temp. max. 

(Fl) Latitude 71 a *l 
(F2) Longitude 7t 7t 71 

(F3) Altitude Tf 7* * 
(F4) Declive 7% * a 

(F6) Exposição-Kiastamento do ponto cardeal Sul 7\ a * 
(FIO) Proximidade ao mosaico de agua 71 * * 
(I'D) Proximidade ao manto florestal 7t a * 

Ti - aumento 
i í - diminuição 

Quadro XXXV - Relação entre os hazards associados à temperatura máxima e mínima diária e os 
factores considerados 

Mais uma vez, a especificidade dos factores qualitativos (pedologia, topografia e 

exposição) impossibilitou a análise dos riscos segundo esses critérios visto não existir uma 

relação linear entre as suas características e a temperatura. Em consequência, atribuiu-se 

então uma ponderação individual e independente a cada classe consoante a sua interferên

cia na variável climática. 

FACTOR CARACTERÍSTICAS/CLASSES PESOS 
Temp. min. 

PESOS 
Temp. max. 

Exposição 
(Fl) 

Sul 1 3 
Exposição 

(Fl) 
Este193 2 2 Exposição 

(Fl) Oeste 2 2 
Exposição 

(Fl) 
Norte 3 1 

Pedologia 
(F3) 

Antrossolos de surriba dístricos normais 1 3 
Pedologia 

(F3) 
Antrossolos de surriba úmbricos 2 2 Pedologia 

(F3) Antrossolos de surriba dístricos de drenagem deficiente 3 1 
Pedologia 

(F3) 
Fluvissolos úmbricos 3 1 

Topografia 
(F4) 

Microdepressão 3 1 Topografia 
(F4) Vertente 2 3194 

Topografia 
(F4) 

Cume da colina 1 3 

Quadro XXXVI - Ponderação atribuída às várias classes dos factores qualitativos 

Como os vários factores apresentam influência diversa no comportamento da tem

peratura, foram-lhes atribuídas ponderações de 1 a 3. A única excepção é F7 existênda de 

obstáculos a jusante da parcela ao qual foi atribuído apenas 0 ou 3. 

FACTOR CARACTERÍSTICAS PESOS 
Temp. nrin. 

PESOS 
Temp. max. 

Existência de obstáculos a 
jusante da parcela (F7) 

Sim 3 — Existência de obstáculos a 
jusante da parcela (F7) Não 0 — 

Quadro XXXVn - Ponderação atribuída ao factor F7195 

193 Optou-se pela atribuição de um mesmo peso aos pontos cardeais este e oeste dado possuírem um comportamento relativamente 
semelhante e pretendeu-se que existissem apenas três ponderações distintas. 
194 Atribuiu-se o mesmo peso à encosta e ao cume por apresentarem uma intervenção muito semelhante no que concerne as temperatu
ras máximas diárias. 
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Possuindo como base as tabelas de variáveis climáticas obtidas nos diversos pontos 

georeferenciados e estrategicamente colocados na EVAG, os SIG's apresentaram-se como 

um instrumento de trabalho útil já que representam "um conjunto articulado de hardware e soft

ware capa^ ^ desempenhar funções ãversas, nomeadamente a captura, organização, manipulação, análise, 

modelação e apresentação de dados espacialmente referenciados e destina-se a resolver problemas complexos 

de planeamento e gestão"196 (RAPER, 1991). 

O último passo desta etapa prendeu-se com a definição dos pesos dos factores para 

cada parcela da EVAG em função das suas características. 

E risco_maxima Données r . n x 
pontos longitude declive topografia pedoiogia latitude rio t 

u 1 3 2 2 3 

t 

u 2 2 1 2 1 3 

t 

u 15 2 1 1 1 3 

t 

u 3 2 2 2 2 2 

t 

u * 2 1 1 2 2 

t 

«1 ! .,.,-li,, 
Fig. 167 - Exemplos dos pesos atribuídos a cada ponto de medição para as temperaturas máximas 

(inseridos na tabela no mapinfó) 

VI .2.3 Realização do mapa de risco 

Logicamente, o último passo foi a execução da fórmula utilizando o software mapinfo 

para materializar o raciocínio sob a forma de um documento cartográfico. 

VI.2.3.1 Temperaturas mínimas diárias 

Considerando a matriz de pesos de variáveis na primeira componente para as tem

peraturas mínimas dos períodos primaveris 2003 e 2004, foram escolhidos os factores F3 

altitude, F4 declive, F5 topografia, F8 pedoiogia dada a elevada ocorrência de pesos superiores a 

0,70 . A estes factores, acrescentou-se F7 existência de um obstáculo a jusante da parcela como 

elemento de hazard máximo (ponderação 3) dada a interferência bem evidenciada aquando 

da análise das temperaturas. Sendo assim, a fórmula foi: F3+F4+ F5+ F8+F7 
Fev04 Mar04 Abr04 MaXH Fev03 Mar03 Abr03 MaX)3 

Declive (F4) - .885 - .885 - .900 - .860 - .963 - .955 - .962 - .926 
pedoiogia (F8) .839 .846 .824 ,772 ,945 ,944 .950 ,909 

Topografia (F5) .817 ,820 .812 .792 .947 ,946 ,951 .912 
Altitude (F3) - .834 - .834 - .841 - .881 - .765 - .730 - .680 - .773 

Exposição (F6) -.505 -.491 -.515 -,520 -.695 -.688 -.702 -.754 
Longitude (F2) ,647 ,654 ,604 ,555 .608 ,614 ,591 ,497 
Distflo (Fll) ,509 ,513 ,528 ,565 .633 ,632 ,598 ,676 
Latitude (Fl) -.555 -.550 -.581 -.647 -.542 -,542 -.529 -.610 
Distrio (FM) -,022 -010 -061 -,166 -,057 - 0 3 4 -,012 -.161 

Quadro XXXVIII - Peso das variáveis na primeira componente (Fev. a Mai. 2003 e 2004) 

195 O factor F7 apresenta apenas duas ponderações distintas dado não se verificar qualquer gradação do risco. Caso haja um obstáculo à 
jusante da parcela, regista-se um risco de gelo elevado devido ao bloqueio dos escoamentos de ar frio (ponderação 3). Em oposição, a sua 
inexistência faz desaparecer por completo qualquer risco (ponderação 0). 
196 Citado por CUNHA, L, -op.áL, 2002, p. 39 
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Seguidamente, optou-se pela realização da mesma metodologia para o período esti

val com o intuito de completar as observações e comprovar a similitude (ou não) da distri

buição do hasard nos dois períodos em estudo. 

Acompanhando o comportamento do período primaveril, destacaram-se os facto

res F4 declive, F5 topografia, F8 pedologia, com pesos na primeira componente relativamente 

elevados, aos quais se acrescentou F7 existência de um obstáculo a jusante da parcela e F2 longitu

de, este último com ponderação de 0,5. Sendo assim, a fórmula foi: F4+F5+F8+0,5*F2+F7 

Jun04 Jul04 Ago04 Set04 Jun03 Jul03 Ago03 Set03 

Pedologia (F8) ,952 ,937 ,924 ,928 ,916 ,908 .969 ,949 
Declive (F4) - ,912 ,904 - ,908 - .856 - ,940 ,929 - .908 - ,918 

Topografia (F5) ,826 - ,765 ,772 ,827 ,924 - ,914 ,883 ,897 
Longitude (F2) ,810 - .749 ,795 ,797 ,564 -,322 ,815 ,750 
Altitude (F3) -,619 ,760 -,483 -,823 -,707 ,696 -,505 -,604 
Distflo (FU) ,482 -,601 ,397 ,558 ,646 -,666 ,366 ,426 
Latitude (Fl) -,420 ,553 -,337 -,494 -,599 ,661 -,393 -,452 

Exposição (F6) -,118 ,295 -,107 -,096 -,558 ,716 -,332 -,419 
Distrio (FIO) ,179 -,055 ,150 ,096 ,174 -,024 ,405 ,298 

Quadro XXXIX - Peso das variáveis na primeira componente (Jun. a Set. 2003 e 2004) 

F3+F4+ F5+ F8+F7 F4+F5+F8+0,5*F2+F7 
Fig. 168 - Mapas de hazard das temperaturas mínimas diárias com as diferentes fórmulas 

Nos mapas realizados (Fig. 168), as áreas de maior hazard situaram-se, claramente, 

nas depressões topográficas. Salientou-se a área deprimida de PI a P4, onde se verificou 

um aumento progressivo do risco de temperaturas mínimas baixas com o aproximar de P4. 

Esta distribuição espacial reflectiu perfeitamente a realidade. As parcelas, sitas na proximi

dade do rio Lima, são ainda uma incógnita pela não existência de dados de temperatura, o 

que impossibilitou a verificação da veracidade das áreas de hazard do mapa. 

As vertentes e os cumes das colinas são claramente as áreas que menor atenção 

devem suscitar aos responsáveis da EVAG, facto evidenciado aquando da análise anterior. 
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A repetição, no decurso dos períodos considerados, dos factores F4 declive, F5 topo

grafia, F8 pedologia e F7 existência de um obstáculo a jusante da parcela conduziu à realização de 

um mapa de hazard, onde se considerou apenas esses factores. O mapa de hazard (Fig. 169a) 

obtido (traduzindo a ocorrência de gelo /geadas) resultou da fórmula: F4 + F5+ F8+ F7. 

a - F4+F5+F8+F7 b - F3+F4+F5+F8+F7 
Fig. 169 - Mapas de hazard àas temperaturas mínimas diárias a partir da fórmula F4+F5+F8+F7 e 

sua comparação com o do período primaveril 

Embora havendo ligeiras diferenças, foi-se de opinião que estes factores 

(F4+F5+F8+F7) são suficientes para definir as áreas de hazard associadas às temperaturas 

mínimas diárias de forma simplista ao longo do ciclo vegetativo e reprodutor da videira. 

VI.2.3.2 Temperaturas máximas diárias 

Utilizando a mesma metodologia escolheu-se, para o período estival, os factores 

intervenientes no comportamento das temperaturas máximas diárias considerando os pesos 

das variáveis na primeira componente superiores a 0,70. Foram assim seleccionados como 

factores mais condicionantes Fl latitude, F3 altitude, F4 declive, F5 topografia, F8 pedologia e F l l 

ãstância à floresta, e originando a fórmula: 0,5*F1+F3+F4+F5+F8+F11. 

Jun04 Jul04 Ago04 Set04 Jun03 Jul03 Ago03 Set03 
Altitude (F3) ,979 - ,957 ,972 - ,961 ,934 ,809 ,819 ,892 
Declive (F4) ,809 -,912 ,825 - ,900 ,812 ,851 ,852 ,768 
Pedologia (F8) - ,778 ,878 - ,770 ,867 - ,774 ,897 - .891 -,813 
Distf lo (F l l ) - ,854 ,708 - ,855 ,726 -,833 -,609 -,609 - ,740 
Latitude (Fl) ,846 -,689 ,830 -,703 ,796 ,626 ,625 ,796 
Topoqrafia (F5) -,593 ,704 -,625 ,710 -,782 - ,799 -.802 -,743 
Lonqitude (F2) -,488 ,675 -,496 ,646 -,356 -,645 -,619 -,457 
Exposição (F6) ,274 -,222 ,261 -,212 ,678 ,443 ,487 ,462 
Distrio (FIO) ,268 -,055 ,226 -,077 ,379 -,112 -,089 ,012 

Quadro XL - Peso das variáveis na primeira componente (Jun. a Set. 2003 e 2004) 
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Contudo, a leitura do modelo espacial resultante197 gerou alguma insatisfação no 

que dÍ2 à distribuição espacial das áreas de menor hazard levando a reequacionar a fórmula 

matemática criada. Perante as hipóteses de adicionar ou retirar factores, optou-se por eli

minar o factor Fl latitude devido à reduzida área considerada e à pouca representatividade 

na primeira componente das temperaturas máximas do período primaveril198 (Quadro XLI). 

Em resultado, para o período estival surgiu a fórmula: F3+F4 +F5+F8+F11 

Para o período primaveril, seleccionou-se como principais factores intervenientes: 

F3 atitude, F4 declive, F5 topografia e FSpedologia, e. A fórmula proposta foi: F3+F4+F5+F8. 

Fev04 Mar04 Abr04 Mai04 Fev03 Mar03 Abr03 Mai03 
Declive (F4) ,908 - ,878 ,880 ,876 ,896 - ,911 -,980 ,778 
Altitude (F3) ,833 -,858 ,836 ,915 -,872 ,799 ,901 ,919 
Pedología (F8) - ,836 ,827 - ,838 -,752 ,861 ,884 ,973 -,733 

Topografia (F5) - ,827 ,820 - ,776 - ,752 ,864 ,889 ,972 ,743 
Distflo (Fll) -,550 ,614 -,577 -,568 ,738 ,733 ,522 -,837 
Latitude (Fl) ,542 -,578 ,545 ,664 -,671 -,689 -,271 ,810 

Exposição (F6) ,480 -,451 ,479 ,510 -,724 -,695 -,544 ,746 
Longitude (F2) -,622 ,601 -,638 -,534 ,434 ,460 ,778 -,266 
Ctfstrio (FIO) -,021 -,124 -,010 ,145 -,183 -,088 ,258 ,500 

Quadro XLI - Peso das variáveis na primeira componente (Fev. a Mai. 2003 e 2004) 

Assim, as áreas de maior hazard associadas às temperaturas máximas concentraram-

se nas encostas e no topo das colinas, o que correspondeu, grosso modo, à realidade. 

Denotou-se igualmente um hazard acentuado em P3 e PI e o seu progressivo decréscimo 

em direcção a P4, o que transcreveu a distribuição espacial obtida através da análise. As 

únicas reservas referiram-se ao espaço ribeirinho do no Lima (a sul de P8). Infelizmente a 

inexistência de dados de temperatura impossibilitou a confrontação do modelo com a rea

lidade. 

Comparando os modelos espaciais obtidos, apenas foram de realçar ligeiras diferen

ças no hazard atribuído às parcelas junto ao curso de água, tendo sido impossível compro

var a sua veracidade. 

Apesar da grande similitude dos mapas de hazard do período estival e primaveril, 

considerou-se o primeiro mais próximo da realidade devido à gradação do hazard nas áreas 

ribeirinhas. Em consonância, a fórmula que se considerou mais próxima da realidade foi: 

F3+F4+F5+F8+F11 

197 O mapa de risco resultante segue no Anexo VI.2. As áreas de maior risco associado às temperaturas máximas concentraram se nas 
vertentes e no topo das colmas assim como em P3, o que correspondeu, grosso modo, à realidade. Contudo, as áreas de menor risco do 
modelo espacial geraram alguma insatisfação, uma vez que a área deprimida de PI a P4 e as parcelas junto ao rio possuíram uma grada
ção do risco pouco significativa 
198 Para eliminar todas as dúvidas realizou-se igualmente (baseando-se na interferência bastante significativa verificada aquando da 
análise das temperaturas) um modelo espacial com a inclusão do factor F5 distância ao mosaico de água apesar dos pesos muito baixos 
Sendo assim, a fórmula foi 0 ,5*Fl+F3+F4+F5+F8+Flu+FU. Contudo os resultados obtidos foram extremamente semelhantes aos da 
fórmula F3+F4+F5+F8+F11. O mapa de risco correspondente encontra-se no Anexo VI2. 
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a - F3+F4+F5+F8+F11 b-F3+F4+F5+F8. 

Fig. 170 - Mapas de hazard das temperaturas máximas diárias no período estival (a) e primaveril (b) 

VI .2.4 Conclusão 

Para a elaboração dos modelos de risco, teve-se apenas em conta as variáveis de 

carácter topográfico e sua influência na temperatura. Esta síntese dos factores envolvidos 

na criação do modelo conduziu à elaboração de fórmulas matemáticas relativamente sim

ples e cujos resultados se aproximaram da realidade vivida nos períodos primaveris e esti

vais: 

Temperaturas mínimas Temperaturas máximas 

Primavera F3 alútude+FA dedve+F5 topogrofia+Fl 
obstáculo+ F8 pedobgia 

F3 afátude+F4 decãve+F5 topografia+F8 
pedologia 

Verão 0,5*F2 longitude+FA declive+F5 
topografia+Fl obstácu/o+F8 pedobgia 

F3 altitude+FA declive+F5 topografia+F8 
pedologia+FW proximidade da floresta 

Procurando simplificar o modelo, criaram-se fórmulas-síntese para as temperaturas 

mínimas e máximas a saber: 

Temperaturas mínimas Temperaturas máximas 

F4 dedve+FS topografia+Fl 
obstáculo+ F8 pedobgia 

F3 alútude+FA decãve+F5 topografia+F8 
pedokgia+Fí 1 proximidade da floresta 

Estas escolhas ditaram limitações no modelo. De forma a alcançar um modelo mais 

fiel, deveria ter-se em conta as variáveis agronómicas (variação do hazard consoante os 

estados fonológicos e as castas da vinha) e meteorológicas (condições atmosféricas e sua 

variação temporal), o que levaria à variação da vulnerabilidade a nível temporal e espacial. 
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Tendo elaborado os mapas de risco para as temperaturas mínimas e máximas diá

rias, será lógico pensar-se num mapa, dito global, de risco, que fosse junção dos anteriores. 

Este teria o intuito constituir um documento de referência abrangendo todo o ciclo repro

dutor e vegetativo da videira - possível alvo de análise em trabalhos posteriores. 
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Considerações finais 

Visando este estudo uma articulação entre os conhecimentos de âmbito geográfico 

e climático e a viticultura (embora não estivesse inicialmente previsto nos objectivos deste 

trabalho), é-se de opinião que um dos ganhos mais gratificantes foi o contacto com técni

cos e responsáveis pela prática vitícola e a sua sensibilização para a necessidade de um 

conhecimento exacto dos seus terroirs a nível microclimático com o intuito de adequar as 

suas técnicas. O interesse manifestado e as informações recolhidas acerca de outros vinhe

dos levam à necessidade de divulgação e implementação de estudos semelhantes noutras 

realidades vitícolas para possibilitar uma produção de qualidade e quantidade minimizando 

os riscos climáticos. Espera-se, por isso, que este estudo, para além de contribuir para o 

aprimoramento do conhecimento do subsistema climático e suas consequências nas videi

ras, ajude nos processos de tomada de decisão, segundo uma perspectiva de mitigação e de 

atitudes pró-activas. 

Para além das sínteses parcelares presentes em momentos considerados oportunos 

em diversos capítulos, este estudo possibilitou a obtenção de conclusões bastantes interes

santes e deu um real contributo para o conhecimento mais exacto do comportamento das 

variáveis climáticas da temperatura, humidade relativa e evaporação e suas eventuais conse

quências nas videiras na EVAG. Forneceram-se igualmente (assim se espera) as bases de 

eventuais futuros estudos a realizar noutros vinhedos. 

Retomando a separação virtual dos elementos climáticos patente no estudo, a análi

se estatística e cartográfica da temperatura (capítulo IV) revelou-se muito frutífera e enri

quecedora, uma vez que possibilitou um conhecimento pormenorizado da sua variabilidade 

espacial na EVAG (denotando-se variações em alguns metros) ao longo de dois ciclos 

vegetativos e reprodutores consecutivos (2003 e 2004). Delimitou-se com bastante rigor, 

posteriormente, as áreas susceptíveis de sofrerem danos causados por extremos térmicos 

nos períodos primaveris e estivais. Além disso, avaliou-se de forma evidente a influência de 

factores como a topografia, o declive, a exposição, a pedologia, etc. que podem acentuar ou 

atenuar das condições meteorológicas e dos valores térmicos, originando pronunciadas 
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nuances microclimáticas no cômputo da área de estudo. Um dos contributos mais significa

tivos prendeu-se com a interferência da pedologia no comportamento da temperatura. 

Em oposição, alguns factores, como a proximidade de mosaicos de água e de man

tos florestais ficaram aquém das expectativas não se conseguindo delinear de forma explíci

ta a sua interferência no comportamento térmico das áreas circunvÍ2Ínhas. Ressalva-se, no 

entanto, a aparente influência do rio e da área florestal na atenuação do arrefecimento noc

turno em início de noite assim como a existência de temperaturas máximas mais amenas 

nas áreas ribeirinhas no período estival. 

Em consonância, foi possível esboçar com relativa fiabilidade mapas de risco asso

ciados aos extremos térmicos (temperaturas mínimas e máximas extremas) para a área de 

estudo para os dois períodos em análise. Resumidamente, o hazard associado às temperatu

ras mínimas diárias é mais acentuado nas áreas de fraco declive e/ou deprimidas assim 

como a montante de qualquer obstáculo aos escoamentos de ar frio dado que proporcio

nam o bloqueio ou estagnação do ar. Em oposição, as áreas com menor probabilidade de 

sofrerem danos/prejuízos são aquelas de maior declive e/ou situadas a meia encosta. 

No que concerne às temperaturas máximas diárias, as áreas sujeitas a maior hazard 

apresentam uma orientação sudeste a sudoeste e um declive suave dado o maior aqueci

mento dos raios solares. Correspondem, na área em estudo, às encostas e cumes das coli

nas. Contudo, nunca se deve menosprezar a intervenção de outros factores como a humi

dade do ar, a existência/falta de água, as características da camada superficial do solo,etc. 

que têm como particularidade alterar as características térmicas e os consequentes efeitos 

e/ou danos. 

Aos factores topográficos, conjugam-se outros de âmbito meteorológico que propi

ciam à ocorrência de hazards climáticos causados por valores extremos de temperatura a 

saber: as situações anticiclónicas acompanhadas de céu limpo, vento fraco ou inexistente 

com quadrante predominantemente de nordeste. Estes devem ser alvo de especial e redo

brada atenção por parte dos viticultores pela sua interferência na distribuição espacial das 

temperaturas a nível microlocal. 

Considerando as consequências térmicas no desenvolvimento e crescimento das 

videiras, os resultados foram mais uma vez satisfatórios. Possibilitou, através da compara

ção dos ciclos vegetativos e reprodutores de 2003 e 2004, o estabelecimento de uma relação 

directa entre os valores da temperatura e o desenrolar do ciclo vegetativo das videiras no 

período primaveril e a variação do teor de açúcar e, consequentemente, da qualidade do 

futuro vinho, no período estival. Acresce-se ainda a coexistência de hazards associados aos 
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extremos térmicos e uma vulnerabilidade relativamente elevada por parte das vides, o que 

levou à ocorrência de alguns danos, na sua maioria, reversíveis. Mais especificamente, as 

temperaturas mínimas extremas causaram um emurchecimento temporário e a estagnação 

do ciclo vegetativo, prejuízos mínimos dado o reduzido período de exposição. As tempera

turas máximas diárias elevadas provocaram estragos mais elevados: brunissure nos pâmpa

nos, pequenos escaldões, o pardeamento de algumas folhas, entre outros. 

Para além de reforçar a importância do presente estudo, o capítulo IV permitiu 

demonstrar a necessidade de entrecruzar informações de vários domínios do conhecimento 

e a relevância de um adequado conhecimento do espaço vitícola a nível microclimático. Só 

assim é possível adequar convenientemente as técnicas/teoria da viticultura à realidade 

concreta. 

Infelizmente, diversos constrangimentos de ordem técnica e a escassez de dados 

impossibilitaram a obtenção de conclusões tão fiáveis (como as obtidas no caso da tempe

ratura) para as outras variáveis climáticas alvo de análise neste estudo (humidade relativa e 

evaporação - capítulo V). Todavia, a sua análise enriqueceu o trabalho obtendo-se conclu

sões aparentemente viáveis, embora com um cariz precário. Além disso, e talvez um dos 

mais importantes, possibilitou comprovar algumas conclusões obtidas no âmbito da tempe

ratura e abriu caminho para futuros estudos. Desde já, fica o apelo para a realização de 

outras investigações para aprofundar o conhecimento desses elementos. 

Na humidade relativa, delimitaram-se apenas as áreas susceptíveis de possuírem 

valores extremos nos períodos primaveris e estivais e consequentemente, virem a sofrer 

danos. Este parâmetro climático apresenta uma distribuição variável ao longo do ciclo diá

rio. Durante a noite, os valores são inequivocavelmente mais elevados nas áreas deprimidas 

e junto aos mantos florestais, o que sucede igualmente durante o dia no período estival. No 

período primaveril, durante o dia, os valores de humidade relativa possuem uma distribui

ção contrária modificando por completo à variação espacial das áreas de risco. 

A existência de apenas dois a três meses de medições para cada um dos períodos e a 

sua não coincidência temporal impossibilitaram infelizmente o estabelecimento de relações 

causa-efeito entre o comportamento da variável e o desenvolvimento/surgimento de pra

gas e doenças nas videiras. 

As conclusões alusivas à evaporação também apresentam algumas limitações tendo 

sido elaborada apenas uma breve abordagem com uma análise comparativa de anomalias e 

sua relação com alguns factores intervenientes, como a orientação dos bardos, a ocupação 

do solo, a densidade de pâmpanos das videiras,... Para além de variar consoante os estados 
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fenológicos e a folhagem existente no momento, o stress hídrico a que a vinha poderá estar 

sujeita, a evaporação apresenta variações em função da morfologia do vinhedo registando-

se valores mais elevados nas parcelas com filas de vides paralelas à encosta. 

Em jeito de remate, esboçou-se um modelo espacial para os valores de temperatura 

(capítulo VI) dada a fiabilidade dos dados e conclusões emanadas. Embora não se tenha 

incluído a totalidade dos factores intervenientes no risco (mais especificamente, excluíram-

se os factores meteorológicos e agronómicos), obtiveram-se mapas de hazard relativamente 

satisfatórios. Sendo uma base cartográfica, necessita de aperfeiçoamentos futuros. 

Partindo do pressuposto de que qualquer trabalho se encontra permanentemente 

num processo de melhoria, deixam-se algumas sugestões para futuros desenvolvimentos 

cujos frutos só podem ser alcançados através de uma colaboração pluridisciplinar: 

• Aprofundar o conhecimento do contributo exacto nos extremos térmicos 

de factores como a pedologia, a proximidade de mosaicos de água e mantos 

florestais realizando, nomeadamente, estudos microclimáticos a uma escala 

mais reduzida; 

• Continuar a monitorização das variáveis da humidade relativa e da evapora

ção, às quais se deve acrescentar outras como a precipitação, o nevoeiro, a 

insolação. Para tal, será necessário recorrer a um número mais elevados de 

sensores e, nalguns casos, a tecnologia mais rigorosa. Deste feito, seria pos

sível o aprofundamento e pormenorização das conclusões evidenciadas nes

te trabalho; 

• Estudar de forma mais exaustiva as consequências dos vários elementos 

climáticos no crescimento e desenvolvimento das videiras e nos danos 

sofridos, nomeadamente, no que concerne as doenças e pragas que afectam 

mais frequentemente os vinhedos do EDM; 

• Melhorar o modelo espacial criado com o intuito de permitir a sua imple

mentação noutros terroirs vitícolas. 

Deixa-se, em modo de conclusão, um apelo a todos os intervenientes no sector da 

viticultura e aos seus apaixonados para não menosprezarem os caprichos do clima inves

tindo numa cultura de prevenção e mitigação. Só assim (e, não subestimando outros facto

res tanto ou mais importantes), se pode garantir com eficácia uma produção vitícola em 

qualidade e quantidade a menor custo financeiro, ambiental, etc. 
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Conclusion 

L'objectif de cette étude étant la relation entre les connaissances géographiques, 

climatiques et la viticulture (bien qu'il ne soit pas prévu dans les objectifs initiaux de ce 

travail), un des gains les plus gratifiants a été le contact avec les techniciens et les responsa

bles du secteur de la viticulture en particulier leur sensibilisation face à la nécessité d 'une 

bonne connaissance des terroirs à l'échelle microclimatique afin d 'adapter les pratiques 

culturales. L' intérêt exprimé et les informations recueillis sur d'autres vignobles conduisent 

à la nécessité d'appliquer des études similaires dans d'autres terroirs pour permettre une 

production de qualité limitant les risques climatiques. O n espère de ce fait que ce travail 

puisse améliorer les connaissances du sous-système climat et ses conséquences sur la vigne 

et parallèlement permettent de mettre en place des pratiques raisonnées. 

A l'égard des synthèses sectorielles présentes en divers chapitres, cette étude a per

mis l'acquisition de conclusions intéressantes et a donné un réel apport pour une bonne 

compréhension du comportement des variables climatiques de la température, de 

l 'humidité relative et l 'évaporation et ses éventuels conséquences pour la vigne sur le site 

expérimental. Il a également fourni (ainsi se l'espère) les bases de travails futures dans 

d'autres terroirs. 

L'analyse statistique et cartographique de la température (chapitre IV) s'est révélé 

concluante, elle a permis une compréhension de sa variabilité spatiale dans le site d 'étude 

(se visualisant des variations en quelques mètres) au long de deux cycles végétatifs et repro

ducteurs de la vigne (2003 et 2004). O n a délimité avec assez de rigueur les secteurs qui 

peuvent être victimes de dommages causés par les extrêmes thermiques pendant des épo

ques printanières et estivales. O n a aussi diagnostiqué l'influence de facteurs comme la 

topographie, la pente, l 'exposition, la pédologie, etc. pouvant accentuer ou amoindrir les 

conditions météorologiques, à l'origine des nuances microclimatiques prononcées dans la 

E V A G . Une des contributions plus significatives se rapporte avec la relation entre la pédo

logie et le comportement de la température. 

Par contre, quelques facteurs, comme la proximité de bassins d 'eau ou de la forêt 

n ' on t pas répondus aux expectatives car on a pas réussi a démarquer clairement leur action 



dans le comportement de la température des parcelles contigus. Néanmoins on a dénoté 

une apparente influence du fleuve et da la forêt en début de nuit dans l'atténuation du re

froidissement nocturne et du échauffement diurne par la présence de températures moins 

chaudes près de la rivière pendant l'été. 

En définitive, on a pu réaliser des cartes de risques des extrêmes thermiques (tem

pératures minimales e maximales extrêmes) pour le site d'étude et pour les deux périodes 

en analyse. En somme, l'aléa associé aux températures minimales est plus accentué dans les 

secteurs plats, en forme de dépression topographique ou en amont d'vin obstacle aux cou

loirs d'air froid du le blocage et la stagnation de l'air. Les secteurs qui ont vine probabilité 

inférieur d'avoir des dégâts sont ceux qui ont une pente > 5° et/ou a mi-pente. 

Quant aux températures maximales, les secteurs avec un aléa supérieur ont une ex

position de sud-est a sud-ouest et une faible pente une fois qu'il y a un échauffement so

laire plus intense. Ceux-ci se situent, dans le site d'étude, au niveau des pentes et des som

mets. Toutefois, on ne peut pas négliger d'autres facteurs comme l'humidité de l'air, la 

présence/absence d'eau, les caractéristiques de la couche superficielle du sol, etc. qui ont la 

particularité de modifier les particularités thermiques et les conséquents effets ou dégâts. 

Aux facteurs topographiques, se conjuguent les types de temps qui sont favorables 

aux aléas climatiques causés par les valeurs extrêmes de température : les situations anticy

cloniques accompagnés par un ciel clair, un vent faible ou inexistant et de quadrant de 

nord-est. Cela doit être pris en considération par les viticulteurs une fois que la répartition 

microclimatique des températures est modifiée. 

Si l'on considère les conséquences thermiques dans le développement et la crois

sance de la vigne, les résultats ont été très satisfaisants. On a pu analyser, au travers de la 

comparaison des cycles végétatifs et reproducteurs de 2003 et 2004, de l'établissement de 

relations directe entre les données de températures, l'évolution de la vigne pendant da pé

riode printanière et les taux de sucre pendant les vendanges (on peut ainsi entrevoir la qua

lité du futur vin). On a remarqué la coexistence de aléas de températures extrêmes et une 

vulnérabilité relativement élevée de la vigne, ce qui a causé des dommages. Les dommages 

ont été réduits car la période d'exposition a été petite. Les températures maximales élevées 

ont également provoqué des dégâts plus graves : brunissures des pampres, détérioration des 

feuilles, etc. 

Renforçant l'importance de ce travail, le chapitre IV a démontré la nécessité de 

combiner des informations de divers domaines du savoir et la relevance d'une compréhen-



sion appropriée des espaces viticoles à l'échelle microclimatique. On peut ainsi adapter les 

techniques viticoles aux réalités concrètes. 

Malheureusement, plusieurs contraintes techniques et des lacunes de données ont 

été rencontrées (comme celles de la température) pour les autres variables climatiques ana

lysées dans ce travail (humidité relative et evaporation - chapitre V). Cette étude a aussi 

montré quelques conclusions intéressantes avec l'analyse de la température et ouvre ainsi 

des perspectives futures. On laisse ici un appel à la réalisation d'autres investigations pour 

approfondir les connaissances de ces éléments climatiques. 

Pendant l'étude de rhumidité relative, on a à peine délimité les secteurs suscepti

bles d'avoir des dommages causés par les extrêmes pendant les périodes printanières et 

estivales. Ce paramètre climatique a une distribution variable dans le cycle journalier. Pen

dant la nuit, l'humidité est plus élevée dans les dépressions topographiques e près de la 

forêt. Cette distribution est identique pendant l'été. Pendant l'époque printanière, 

l'humidité relative a une distribution contraire pendant da journée, ce qui modifie complè

tement la variation spatiale des secteurs de risque. 

L'existence de deux ou trois mois de mesures pour chaque période d'étude et 

l'absence de relation temporelle ne permet pas d'observer de relations entre le comporte

ment de la variable et le développement de maladies pour la vigne. 

Les conclusions de 1'evaporation présentent aussi quelques limites parce qu'on a 

fait seulement une brève analyse de la relation avec des facteurs comme l'orientation des 

rangées, l'occupation du sol, la densité des pampres de la vigne,... Variant selon les états 

phénologiques, le feuillage existant, le stress hydrique, l'évaporation a des variations suivant 

la morphologie des vignobles registrant les valeurs les plus élevées dans les parcelles qui ont 

des files parallèles à la pente. 

Pour finir, on a réalisé un modèle spatial pour la température (chapitre VI) du à la 

fiabilité des données et des conclusions de cette variable. Sans avoir intégré l'ensemble des 

facteurs engendrant le risque (plus spécifiquement, on a exclu les facteurs météorologiques 

et agronomiques), on a réalisé des cartes d'aléas. Il s'agit d'une base cartographique appe

lant des améliorations futures. 

Sachant que ce type d'étude se trouve dans une démarche perfectible, on laisse 

quelques suggestions/orientations en vue de futur développement. Cependant, ces objectifs 

peuvent être atteints dans une démarche pluridisciplinaire : 



■ Approfondir la compréhension de la contribution exacte pour les extrêmes 

thermiques de facteurs comme la pédologie, la proximité des réserves d'eau et 

des forêts au travers de la réalisation d'étude a une échelle plus réduite; 

■ Continuer les mesures des variables de humidité relative et de l'évaporation, 

aux quelles on doit intégrer les précipitations, le brouillard, l'insolation solaire. 

Cela implique des protocoles de mesures plus minutieux utilisant un nombre su

périeur de capteurs ou pour d'autres cas, une technologie plus précise pour pou

voir approfondir e détailler les conclusions présentes dans ce travail. 

■ Etudier, de forme plus exacte, les conséquences/dégâts des divers éléments 

climatiques pour le développement et la croissance de la vigne. On particularise 

les fléaux et les maladies des vignes qui affectent les vignobles du Entre Douro e 

Minho. 

■ Améliorer le modèle spatial crée pour l'appliquer à d'autres terroirs vitico

les. 

Comme conclusion finale, on laisse un appel à tous les responsables de la viti

culture pour ne pas mépriser les caprices du climat et investir dans une culture de 

prévention. C'est ce chemin (on ne sousestime pas toutefois les autres facteurs tant au 

plus important) qui permet garantir avec efficacité une production viticole de qualité 

tout en prenant soin de l'environnement. 
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ANEXO N° 1.1 

M b «■ m 

Estados fenológicos da vinha segundo Baggiolini 
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A N E X O N ° 1.2 

Outras doenças e pragas relevantes no EDM 

Escoriose (Phomopsis vitícola) 

Apresenta uma importância relativa no EDM, principalmente aquando da ocorrência de 
chuvas na Primavera (altura da germinação do fungo) e devido à vulnerabilidade da maioria das 
castas brancas regionais. 
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O elemento patogénico hiberna nos gomos ou nos 
sarmentos, d ando-se a sua maturação durante o 
Inverno e a disseminação dos esporos pela chuva na 
Primavera. 
E fundamental a existência de precipitação e 
temperaturas primaveris que rondam os 15°C no 
momento da disseminação. São suficientes apenas 7 
a 10 horas consecutivas de humectação para a 
contaminação dos órgãos verdes da videira. 

O fungo hiberna 
atingindo os gomos a 
partir da saída das 
folhas. 

Os ataques originam 
uma diminuição da 
produção devido à 
não-rebentação de 
muitos gomos e à 
quebra dos 
pâmpanos em 
crescimento. 

Quadro 1 - Principais características da escoriose 
Adaptado de C V R W , Doenças epragis da videira-principais sintomas e meias de luta. Arcos de Valdevez, EVAG, 2002, p. 12 

Esca 
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Condições climáticas favoráveis Danos sofridos 

u 
X 
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A dispersão dos fungos realiza-se de forma aérea a partir de 
cepas afectadas contaminando preferencialmente as videiras 
velhas ou aquelas que apresentam grandes feridas provocadas 
pela poda. 
Os fungos preferem precipitações abundantes e temperaturas 
elevadas aquando do desenvolvimento do micélio na 
Primavera. 

As consequências consistem na 
destruição gradual ou em pouco dias das 
cepas afectadas (principalmente as mais 
velhas), levando à morte prematura da 
planta. 
Recentemente, registou-se o 
aparecimento da doença em vides mais 
jovens. 

Quadro 2 - Principais características da esca 
Adaptado de C V R W , Doenças epragis da videira-principais sintomas e meios de luta, Arcos de Valdevez, EVAG, 2002, p. 14 

Eutípiose (Eutypa lata) 

O fungo responsável é semelhante ao da Esca, do qual é percursor. É uma doença rara na 
Região dos Vinhos Verdes, sendo excepcionalmente detectada na casta de Avesso. 

A epidemiologia 

A doença propaga-se exclusivamente por ascósporos formados à superfície da madeira 
morta a pelo menos dois anos. 

A projecção do fungo ocorre cerca de duas horas após o início da queda de precipitação 
num total mínimo de 5 mm, sendo este disseminado pelo vento até uma distância de 50 a 60 km. 

Contamina as videiras através das feridas causadas pela poda, podendo o fungo se manter 
vivo durante um período de pelo menos dois anos. 

As condições climáticaspropiàas 

A doença é favorecida por um período sem precipitação e sem vento na altura da poda. 
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Podridão radicular (armillaria) 

11 
•c 

I 

(Condições cl imáticas favoráveis 

Uma humidade excessiva, 
precipitação e um solo permeável 
são favoráveis ao surgimento da 
patologia. 

Epidemiologia 

Os fungos germinam no Outono ou no 
inicio do Inverno após a ocorrência de 
precipitação, contaminando as outras 
vides através do contacto com as raízes 
das plantas afectadas, do vento ou da 
deslocação de material afectado pelo 
Homem. 

D a n o s sofridos 

Regista-se a 
progressiva redução 
da produção, 
culminando na 
morte prematura da 
videira. 

Quadro 3 - Principais características da podridão radicular 

Adaptado de CVRVV, Doenças epragas da videira -principais sintomas e meios de luta, Arcos de Valdevez, EVAG, 2002, p.17 

As pragas 

Ácaros eriofideos (acariose e erinose) 
A R W é a região vinhateira nacional mais fustigada por esses insectos1, sendo, contudo, os 

ataques da erinose reduzidos (OLIVEIRA, 1993). 

A epidemiologia 
Os insectos são específicos relativamente ao hospedeiro e apresentam um ciclo biológico 

simples com quatro estados de desenvolvimento (ovo, larva, ninfa e adulto). 

Os danos 

A praga provoca uma menor longevidade das videiras enfraquecendo-as de ano para ano, 
uma diminuição da produção, dos ganhos de açúcares e de reservas. 

Outras pragas 

Embora com uma menor importância, devem ser referidas as seguintes pragas: 

a) os ácaros tetraniquídeos (aranhiços vermelho e amarelo) originam a desfoliação 
precoce, a redução da produção e do teor de açúcar, um deficiente atempadamente das varas assim 
como a destruição dos gomos se o ataque for na fase fenológica do abrolhamento. As condições 
climáticas favoráveis ao surgimento da praga são temperaturas elevadas e inexistência de 
precipitação na Primavera. Para os aranhiços vermelhos, os danos são maiores com temperaturas 
baixas na Primavera, dadas as limitações no crescimento dos pâmpanos. 

b) a cigarrinha-verde é uma praga recente na área dos vinhos verdes, tendo-se registado 
um aumento da sua ocorrência nos últimos anos. As temperaturas elevadas e uma humidade 
relativa alta favorecem o seu surgimento. 

c) a cochonilha - algodão (planococcus citri) apresenta alguma expressão na Região dos 
Vinhos Verdes, embora ocorra em áreas localizadas. As suas consequências são o enegrecimento 
dos cachos, com a perda consequente da qualidade do mosto. 

1 OLIVEIRA e PINHO, A.J., Compêndio de Ampelologa II, Porto, Figueirinhas, 1993, p.153 
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ANEXO N° II.l 

FONTE: Ministério da Agricultura, da Desenvolvimento Rural e daa Pescas 
Portaria N.» 28/2001 da l i Janeiro 

Região Demarcada dos Vinhos Verdes, suas sub-regiões e respectiva divisão administrativa 
Adaptado de MONTEIRO, A. et ai - Atias Agochmatològco do Extre Douro eMinho, Projecto POCTI/GEO/14260/1998, 2003, p. 23 
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ANEXO N° II.2 

EVAG 
Bacia 
hidrográfica 
do rio l ima 

Localização do vale do rio Lima e da área de estudo no EDM 
Adaptado de MONTEIRO, A. et ai - Atlas AgrocHmatolópco do Entre Douro eMinim, Projecto POCTI/GEO/14260/1998, 2003, p. 23 
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ANEXO N° II.3 

Orientação das vertentes da bacia do rio Lima (a jusante de Ponte da Barca) 
Adaptado de MARN, Hidroprojecto - Plano Gemidos vales do rio Uma, Anba eÂncora, 2°&se, VoL VI, Lisboa, Nov. 1992, Fig. 3.9.4 

Influenciando de forma decisiva a quantidade de energia solar recebida, as orientações das 
vertentes da bacia do no Lima são maioritariamente de quadrante sul (sudeste a sudoeste) na 
margem direita, oferecendo óptimas condições para a prática da viticultura. Em oposição, a margem 
esquerda concentra vertentes viradas a norte. 
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ANEXO N° II.4 

Vista aérea da área de estudo (EVAG) 
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ANEXO NIV.l 

Tipo de soperficie Oattas características Albedo Ki ti is si vidai!<■ 

Agua Consoante ângulo de 
incidência dos raios 0.03 a 0.50 0.92 a 0.97 

Neve Fresca 0.45 a 0.95 0.90 a 0.99 Neve 
Antiga 0.40 a 0.70 0.82 a 0.89 

Gelo N o mar 0.30 a 0.40 0.92 a 0.97 Gelo 
Glaciar 0.20 a 0.40 — 

Areia Seca 0.35 a 0.45 0.84 a 0.90 Areia 
Húmida 0.20 a 0.30 0.91 a 0.95 

Outros solos 
Argila seca 0.20 a 0.35 0.95 

Outros solos Argjla húmida 0.10 a 0.20 0.97 
Campo em pousio 0.05 a 0.07 — 

Cànento ... 0.17 a 0.27 0.71 a 0.88 

Solo com eiva Longa (lm) 
0.16 a 0.26 0.90 a 0.95 Solo com eiva 

Curta (0.02m) 0.16 a 0.26 0.90 a 0.95 

Solo agrícola Arroz, trigo, ... 0.10 a 0.25 0.90 a 0.99 Solo agrícola 
Pomares 0.15 a 0.20 0.90 a 0.95 

Horesta Coníferas 0.05 a 0.15 0.97 a 0.99 

O Albedo e a emissividade de algumas superficies 
Adaptado de ARYA, S. Pal, Introduction to micrometeorolag), Nova Iorque, Academic Press, 1988, p.25 
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A N E X O N ° IV2 

Ao longo da noite, com a acumulação de ar frio junto ao solo, surge frequentemente uma 
inversão térmica, cuja altitude oscila entre algumas dezenas de centímetros e várias centenas de metros. 
Estando a temperatura na superfície do solo mais fria do que o ar envolvente, esta aumenta 
progressivamente até a um limite denominado de tecto de inversão, que varia, aquando da formação de 
geadas, entre 30 a 50 metros de altitude no início da noite e 100 metros ao nascer do sol2(AVC, 1991). 
A partir desse tecto, a temperatura diminui de acordo com o gradiente térmico. 

A intensidade da inversão representa a amplitude térmica entre o solo e o referido tecto. Atinge 
o seu máximo na ausência de vento e com céu limpo e acentua-se ao longo da noite, o que agrava o 
arrefecimento nocturno. 

Com o nascer do sol, a inversão térmica dissipa-se lentamente a partir da superfície terrestre 
devido ao aquecimento mais rápido do solo causado pela incidência dos raios solares. Quando o calor 
atinge a área, surgem fluxos convectivos de calor sensível no fundo e nas encostas do vale, que 
posteriormente originarão brisas ascendentes (anabáticas). Lentamente o ar frio torna-se menos 
espesso, com a consequente descida progressiva da inversão térmica. Finalmente assiste-se a fluxos 
convectivos em todo o vale. 

(a) Inversão térmica nocturna (c)Diminuição da camada estável e 
(b) Inicio do aquecimento da superfície início das brisas ascendentes 
após o nascer do sol (d) Fim da inversão térmica (3 a 4 

horas após o nascer do sol) 

Sequência temporal do desaparecimento de uma inversão térmica ao nascer do dia 

Adaptado de OKE, T. R., Bmtidary Ltytr CBmates, 2°ed, Londres, Routledge, 1987, p.181 

2 AVC, Ltsgelits áprintemps in Le vigneron champenois, hors séné, Eparnay, 1991, p.9 
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ANEXO N°IV3 

Quadros-síntese do comportamento térmico do período primaveril 

n P2 w M P5 M . P7 P8 p» PIO P U P12 P13 P14 P16 P17 p i a P19 P20 De.pa. 
Fev. -0,5 -1,1 -0,5 -1,3 -o.i -0,1 s.d. -0,4 -0,3 -0,2 -0,3 -0,4 -0,4 -0,3 -0,3 -0,1 -0,3 -0,4 -0,2 0,3 
Mor. 2,9 2,3 2,5 2,1 3,4 J.d. 2,8 2,7 2,6 3,4 3,2 34 3,1 3,2 3,4 3,2 2,9 2,6 3,1 0,4 
Abr. 3,1 2,6 2,9 2,4 3,6 3,7 3,3 2,9 2,9 3,5 3,3 3,4 3,4 3,4 s.d. 3,7 3,3 2,7 3,8 0,4 
Moi. 7,8 7,6 7,6 7,0 8,1 8,3 7,4 7,7 7,7 8,1 7,7 7,9 8,1 8,1 8,5 8,3 s.d. 7,4 8,5 0,4 

méwO 3,3 2,8 3,f 2,5 3,8 s.d. s.d. 3,2 3,2 3,7 3,9 3,5 3,6 3,6 s.d. 3,6 s.d. 3.1 3,8 0,4 

Média mensal das temperaturas mínimas diárias (sob abrigo) em tempo anticiclónico 
(Fev a Mai. 2004) 

PI P2 n P4 
1 

P5 P6 P7 P8 P9 PIO P l l P12 P13 P14 P16 P17 P18 P19 P20 De.pa. 
Fev. 1,6 1,4 1,3 0,8 2,0 2,0 s.d. 1,3 1,3 2,0 1,8 1,4 1,8 2,0 2,0 2,1 1,5 s.d. 1,7 0,4 
Mor. 4,5 4,4 4,8 4,4 5,1 S.A. 4,8 4,6 4,8 4,9 4,7 4,8 4,7 4,8 5,3 4,8 4,8 4,4 4,9 0,2 
Abr. 7,6 7,4 7,5 7,3 7,7 7,8 7,2 7,4 7,5 7,8 7,5 7,5 7.6 7,6 s.d. 7,6 7,5 7,3 7,7 0,2 
Moi. 8,7 8,6 8,3 8,2 8,8 9,1 8,2 8,4 8,5 8,8 8,3 8,5 8,8 8,7 8,7 8,8 s.d. 8,2 8,7 0,3 

Média 5,6 5,5 5,5 5.2 5,9 s.d. s.d. 5,4 5,5 5,9 5,6 5,5 5,7 5,8 s.d. 5,8 s.d. s.d. 5,8 0.2 

Média mensal das temperaturas mínimas diárias (sob abrigo) em tempo depressionário 
(Fev a Mai. 2004) 

n PZ P3 P4 P5 PC P7 P* P9 PIO P U P12 P13 Pi4 P16 P17 P18 P19 P20 De.pa. 
(P1-P20) 

De.pa. 
(P1-P19) 

Fev. 18,1 18.2 18,2 17,6 17,6 18,2 s.d. 17,9 17,6 17,2 17,3 17,9 18.0 17JB 18,0 18.5 18,6 184 17,7 0,4 0,4 
Mar. 20.0 19,8 19.9 19.5 19.1 3 d . 20,2 19,6 19.4 19,1 19.6 19,9 19.7 19.5 19,9 20.7 20.4 19,9 20,1 0,4 0,4 
Abr. 24,7 24,2 24,1 23,4 23,4 24,6 24,6 23.8 23,2 23,4 25.8 24,2 25,1 25,0 s.d. 25,1 24,9 23,8 20,9 1,1 0,7 
Altai. 30,4 30,3 30,8 29,8 29,8 30,4 31,1 29,9 29,8 30.7 32,6 30,5 30.6 31,1 30,7 31,5 s.d. 29,3 24,8 1,5 0,8 

Média 23,3 23,f 23,2 22,6 22,5 s.d. s.d. 22,8 22,5 22,6 23,8 23,1 23,3 23,4 s.d. 24,0 s.d. 22,8 20,9 0,8 0,6 
M é t tia m e n s s 1 d a í t e m p ê r a tu rat i m á : c i m a s d i á r ias s o b abriç r o ) e m tei m p o ant i i : iclói l i c o 

(Fev a Mai. 2004) 

PI P2 PS P4 P5 H P7 P8 W PIO P U P12 P13 P14 P16 P17 PIS P19 P20 De.pa. 
(P1-P2B) 

De.pa. 
(PI-PI») 

Fev. 15,7 15,5 16,4 15.2 14,0 15,5 s.d. 15,4 14,9 14P 14.8 15,2 15,0 14,4 15,2 16,6 15,8 15,8 13.8 0,8 0,7 
Mor. 17.1 174 17.5 175 17.2 s.d. 184 170 174 17.2 17.2 18.9 17.6 17.5 17.4 184 184 17,7 16,4 0,6 0,5 
Abr. 22,1 21,4 21,6 21,3 21.6 21,9 22.9 21,3 20,9 21.7 2 2 ^ 21.6 22,3 22,2 s.d. 22.9 22,7 21.5 18,2 1,1 0,6 
Moi. 22.1 21.8 22.4 224 22.4 21.8 24.5 21» 21.8 22.9 22.3 213 22,3 22.4 22,9 23.6 j . d 22,2 18,2 1,2 0,7 

Médio f9,2 18,9 Í9,5 19,0 18,8 s.d. s.d. 18,8 Í8,7 Í9,0 19,2 19,4 f9,3 18,1 s.d. 20,3 s.d. Í9,3 Í6,7 0,9 0,8 

Média mensal das temperaturas máximas diárias (sob abrigo) em tempo depressionário 
(Fev a Mai. 2004) 

Angela Manuela Maciel 
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PI P2 PS P4 PS P6 P7 P8 P9 P10 PU P12 P13 P14 P16 P17 P18 P19 P20 De.pa. 
Fev. -1,5 -2,1 -1,7 -2,7 -1,0 -1,0 s.d. -1,7 -1.6 -0,9 -1,1 -1,4 -1,4 -1,2 -1,1 -0,6 -1,6 -1,6 -1,1 0,5 
Mar. -0,7 -1,3 -1,1 -1,5 -0,1 s.d. -0,7 -0,9 -0,9 -0,2 •0,4 -0,5 -0,4 -0,3 -0,1 -0,2 -0,5 -0,9 -0,4 0.4 
Abr. 3.2 2.2 2,5 1,9 3,3 3,1 3,0 2,6 2.5 3,2 2,9 3,0 3,1 3,1 3.2 3,3 3,0 2,4 3,5 0,4 
Moi. 7,9 7,4 7,5 6,8 8,1 8,2 7,3 7,4 7,5 8,1 7,9 7,9 8,2 8.1 8,2 8,5 s.d. 7,2 8,6 0.4 

Média 2,2 1,6 1,8 1,1 2,6 s.d. s.d. 1,9 1,9 2,6 2,3 2,3 2,4 2,4 2,6 2,8 s.d. 1,8 2,6 0,6 
Fev. 0,3 -0,3 0,2 -0,3 0,6 0,7 i d . 0,5 0.4 0,5 0,4 0.4 0.4 0,4 0,6 0,4 0,5 0,4 0,5 0.3 
Mar. 4,2 3,8 3,8 3,4 4,7 s.d. 4,1 4,1 4,0 4,6 4,5 4,4 4,4 4,5 4,5 4,6 4,3 4,0 4,5 0,4 
Abr. 5,2 4,7 5,0 4,4 5,5 5,7 5,0 4,7 4,7 5,5 5,4 5,3 5,2 5,3 s.d. 5,8 5,0 4,4 5,7 0,4 
Mai. 94 9,0 9,0 8,5 9,4 9,6 8.7 9,1 9,2 9.3 8,9 9.1 9,3 9,3 9,3 9,3 s.d. 8,9 9,4 0,3 

Média 4,7 4,3 4,6 4,0 6,0 6,3 s.d. 4,6 4,6 6,0 4,8 4,8 4,9 4,9 4,8 6,0 s.d. 4,4 6,0 0,4 

1! 
Fev. 1,6 1,3 1,5 0,9 1,9 2,0 s.d. 1.5 1,7 1,9 1,8 1.5 1,7 1,9 1,9 1,9 1,7 1,0 1.8 0.3 

1! Mar. 5,6 5,3 5,5 5,2 6,2 s.d. 5,6 5,5 5,6 6,1 5.8 5.7 5,8 5,9 6,0 5,7 5,7 5,4 5,7 0,3 1! Abr. 7,5 7,4 7,5 7,5 7,6 7.8 7,2 7,5 7.7 7,7 7.3 7,4 7,5 7,5 s.d 7,2 7,4 7,5 7,5 0.2 1! Mai. 9,5 9,5 9,3 9,2 9,6 9,9 9,1 9,4 9,5 9,6 9,2 9,4 9,6 9,5 9,1 9,6 s.d. 9,3 9,7 0,2 
Mé nia 6,1 6,9 6,9 6,7 6,3 s.d. s.d. 6,0 6,1 6,3 6,0 6,0 6,1 6,2 s.d. 6,1 s.d. 6,8 6,2 0,2 

Médias das temperaturas mínimas diárias (sob abrigo) segundo o estado de tempo 
(Fev a Mai. 2004) 

PI n n P4 P5 96 P7 PS 99 PIO Pll P12 P13 P14 P16 P17 P18 P19 P20 De.pa. 

.1 
1 

Fev. 19,9 20,2 20,0 19,3 19,5 20,0 s.d. 19,7 19,2 19,1 194 19,6 19,8 19,6 19,9 20,2 20,2 19,9 19,7 0,4 .1 
1 

Mar. 19,5 19,3 19,4 19,2 18.1 s.d. 19,8 19,3 18,7 17,9 18,9 19,3 19,5 18,8 19,9 214 20,0 19,7 20,3 0,8 .1 
1 Abr. 26,6 26,0 25,7 25,1 25,1 26,3 26,2 25,7 24,8 25,1 27,8 25,9 26,9 26,9 s.d. 26,9 26,6 25,3 22,3 1,2 

.1 
1 Mai. 32,6 32,7 33,2 31,9 32,0 32,7 33,2 32,2 31,7 32,9 34,7 32,9 33,0 33,7 33,1 34,2 s.d. 30,9 26,6 17 

Média 24,7 24,6 24,6 23,9 23,7 s.d. s.d. 24,2 23,6 23,8 25,1 24,4 24,8 24,8 24,3 25,6 s.d. 23,9 22,2 1,0 

li 
3? 

Fev. 17,2 17,2 17,5 16,5 16,0 17,1 i d . 17,1 16,5 15,9 16,6 17,0 16,9 16,5 17,1 18,1 17,9 17,4 16,4 0,6 li 
3? 

Mar. 20,5 20,4 20,6 20,3 19,9 s.d. 21,1 20,4 19,9 19,9 20.7 21,7 20,5 20,4 20,4 21,5 21,3 20,7 21,1 0.5 li 
3? Abr. 24,3 23,6 23,6 23,4 23,7 24,5 25,0 23,5 23,1 24,0 25,3 244 24,8 24,8 s.d. 25,2 25,1 23,6 20,8 1.1 

li 
3? Mai. 26,9 26,5 27,1 26,8 26,6 27,0 28,2 26,2 26,5 27,1 28,2 26,9 26,6 27,1 27,2 27,7 s.d 26,8 22,3 1,3 

Média 22,2 21,9 22,2 21,7 21,6 s.d. s.d. i 21,8 21,5 21,7 22,7 22A 22,2 22,2 21,6 23,1 sd. 22,7 20,1 0,9 

n Fev. 17.2 17,2 17,5 16,5 16,0 174 sd. 17,1 16,5 15,9 16,6 17,0 16,9 16,5 17,1 18,1 17,9 17,4 16,4 0.6 n Mar. 20,5 20,4 20,6 20,3 19,9 s.d. 21,1 20,4 19,9 19,9 20,7 21,7 20,5 20,4 20,4 21,5 21,3 20,7 21,1 0.5 n Abr. 24,3 23,6 23,6 23,4 23,7 24,5 25,0 23,5 23,1 24,0 25,3 24,1 24,8 24,8 s.d. 25,2 25,1 23,6 20,8 U n 
Mai. 26,9 26,5 27,1 26,8 26,6 27,0 28,2 26,2 26,5 274 28,2 26,9 26,6 27,1 27,2 27,7 s.d. 26,8 22,3 1.3 

Mé tia 22,2 21,9 22,2 21,7 2f,6 s.d. s.d. 21,8 21,5 21,7 22,7 22,4 22,2 22,2 s.d. 23,1 s.d. 22,1 20,1 0,9 
Médias das temperaturas máximas diárias (sob abrigo) segundo o estado de tempo 

(Fev a Mai. 2004) 

PI P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 n PIO Pll P12 P13 P14 P16 P17 P18 P19 P20 
De.pa. 

(P1-P20) 
De.pa. 

(P1-P19) 
Fev. -0,6 -1,2 -0,7 -1,5 -0,2 -0,2 s.d. -0,6 -0,5 -0,3 -0,4 -0,5 -0,6 -0,4 -0,3 -0,2 -0,6 -0,6 -0,3 0,4 0,4 
Mar. 3,8 3,3 3.5 3.1 4,2 s.d. 3,7 3,7 3,7 4,2 44 3,9 3,9 4,0 4,4 44 3,8 3,6 4,0 0,4 0,4 
Abr. 4,7 4,4 4,6 4,1 5,1 5,3 4,6 4,5 4,4 5,1 5,0 4,8 4,8 4,9 sd. 54 4,7 4,3 5,3 14 0,7 
Mai. 9,0 8,7 8,7 8,3 9,1 9,3 8,4 8 8 8,9 94 8,8 8,9 9,1 9,0 8,9 9,2 s.d. 8,6 9,3 1,5 0,8 

Média 
l i . 

4,2 3,6 4,0 3,5 4,5 s.d. s.d. 4,1 4,1 4,5 4,4 4,3 4,3 4,4 s.d. 4,6 s.d. 4,0 4,6 0,8 0,6 
Médias das temperaturas mínimas diárias (sob abrigo) com ventos <1,5 m / s 

(Fev. aMai. 2004) 
PI P2 P3 P4 P5 P6 97 P8 99 PIO Pll P12 P13 P14 P16 P17 P18 P19 P20 

De.pa 
(P1-P20) 

De.pa. 
(P1-P19) 

Fev. 2,0 1,7 1,7 1,1 2,3 2,3 3d. 1,8 1,7 2,4 2,2 1,9 2,3 2,3 2,4 2,5 2,0 s.d 2,1 0,4 0,4 
Mar. 2,7 2,2 2,6 2,3 3,4 s.d. 2,7 2,8 2,8 3,2 3,0 2,8 3,0 3,1 3,1 3,0 2,8 2,7 3,0 0,3 0,3 
Abr. 5,7 5,3 5,5 5,2 5,9 6.0 5,6 5,3 5,4 5,9 5,6 5,6 5,8 5,7 s.d. 5,9 5,6 5,2 5,9 0,3 0,3 
Mai. 9,2 9,3 8,9 8,8 9,6 9,8 9,0 94 9,2 9,6 9,0 9,3 9,5 9,5 9,6 9,7 s.d. 8,9 9,6 0,3 0,3 

Média 4,9 4,6 4,7 4,3 5,3 s.d. s d . 4,7 4,8 5,3 4,9 4,9 5,1 5,2 s.d. 5,3 s.d. s.d 5,1 0,3 0,3 
Médias das temperaturas mínimas diárias (sob abrigo) com ventos >1,5 m / s 

(Fev a Mai. 2004) 
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PI P2 » P4 PS P6 rr P8 PS PIO P l l P12 P13 P14 P16 P17 P18 P19 P20 
De.pa. 

(P1P20) 
De.pa. 

(P1P19) 
Fev. 17,3 17,5 17,2 16,8 16,9 17,4 s.d. 17,2 17,0 16,5 16,6 17,2 17,2 17,1 17,1 17,7 17,8 17,4 16,9 0,3 0,3 
Mar. 19,6 19,7 19,8 19,4 19,2 s.A. 20,2 19,4 19,3 19,2 19,5 20,1 19,7 19,6 20,0 20,3 20,3 19,7 19,6 0,3 0,4 
Abr. 25,3 24,8 24,9 24,5 24,8 25,4 26,1 24,7 24,1 25,0 25,9 25,1 25,8 25,7 3d. 26,5 26,1 24,5 21,2 1,1 0,7 
Moi. 26,5 26,4 26,9 26,4 26,6 26,6 28,2 25,8 25,9 27,1 27,3 26,5 26,6 27,0 27,5 28,0 s.d. 25,8 21,8 1,4 0,7 

Média 22,2 22,f 22,2 21,8 21,9 s.d. s.d. 2í ,8 2f,6 22,0 22,3 22,2 22,3 22,3 s.d. 23,í a.d 21,8 19,9 0,8 0,5 

Médias das temperaturas máximas diárias (sob abrigo) com ventos <1,5 m / s 
(Fev a Mai. 2004) 

PI P2 P3 P4 PS P6 P7 P8 P9 PIO P l l P12 P13 P14 P16 P17 P18 P19 P20 
De.pa. 

(P1P20) 
De.pa. 

(P1P19) 
Fev. 17,3 17,1 18,1 16,7 15,6 17,2 s.d. 17,0 16,4 15,6 16,5 16,8 16,7 16,1 17,2 18,3 17,6 17,4 16,2 0,7 0,7 
Mar. 17,6 17,4 18,0 17,5 16,6 s d 17,8 17,4 17,1 16,7 17,3 17,6 17,4 16,9 17,8 19,1 18,0 18,0 17,7 0,6 0,6 
Abr. 21,3 20,7 20,6 20,2 20,5 21,1 21,5 20,4 19,9 20,3 22,2 20,7 21,6 21,4 s.d. 21,6 21,7 20,8 17,7 1,0 0,6 
Mot. 25,7 25,3 25,4 24,8 25,0 24,9 26,2 25,1 25,2 25,5 27,4 25,3 25,5 25.8 25,4 25,8 s.d. 25,1 21,1 1,2 0,6 

Média 20,4 20,1 20,5 19,8 19,4 s.d. s.d. 20,0 19,7 19,5 20,8 20,f 20,3 20,1 s.d. 2f,2 s.d. 20,3 18,2 0,9 0,6 

Médias das temperaturas máximas diárias (sob abrigo) com ventos >1,5 m / s 
(Fev a Mai. 2004) 

Quadrossíntese do análise comparativa 2003/ 2004 

20 

e m % Ï em% Î 
<4 0 0 

2,2 
1.9 

15.0 4 o  2 0,3 2,2 2.1 15.0 
 2 a 0 1.9 

2,2 
11.0 

15.0 

0 a 2 4,4 11.5 
2 o 4 12,7 12.9 
4 a 6 
6 0 8 16,1 

8 a l 0 22.6 14,2 
10 a 12 13,6 4,8 
12 a 14 3.5 6.2 

>14 2 0 1.1 ■*) 

2003 2004 
Fevereiro Março Abril Fevereiro Março Abril 

em% 8 em% g em% 8 em% g em% g em% 8 
<-4 . 0,0 

10.0 
0,0 

2.5 
0.0 

0,0 
5,3 

51.5 
3.7 

21.7 5.4 4 a 2 2,0 10.0 0,0 2.5 0,0 0,0 8,4 51.5 3,7 21.7 5.4 
 2 o 0 8,0 

10.0 
2.5 

2.5 
0,0 

0,0 
37,8 

51.5 
14,3 

21.7 
5,4 

5.4 

0 a 2 6.7 10,0 2.3 29,1 9,7 11.9 
2 a 4 35,5 11,1 15,7 12,4 23,0 14,6 
4 a 6 29,4 19,3 19,0 7,1 15,7 32,3 
6 a 8 4,7 12,5 18,0 22.0 16.2 

8 a 10 12,2 22.5 21.0 8.0 13,8 
10 a 12 1.6 21.1 18.7 1.9 
12 o 14 1.1 5,3 3,8 

>14 

Frequências (em%) das temperaturas mínimas diárias (2003 e 2004) 
(a) Fev a Mai (b) nos meses de Fevereiro, Março e Abril 

» 

2003 2004 

em %s em% 

<14 4,8 5,3 
14 a 16 5,6 10,3 
16 a 18 13,4 15,2 
18 a 20 12,6 14,2 
20 a 22 10.5 13,8 
22 a 24 9,5 10,2 
2 4 a 26 13,4 7,6 
26 a 28 9,2 4,9 
28 a 30 9,8 4,9 
30 a 32 5,0 5,0 
32 a 34 1,9 2,9 

> 34 4,3 5,6 

Quadro I — Frequências 
(a) Fev a Mai 

Fevereiro Março Abril Maio 
2003 20O4 2003 2004 2003 2004 2003 2004 

<14 27,3 16,3 7,1 3,0 1,0 1,3 
14 a 16 21,2 18,2 3,4 15,9 5,7 9,7 2,3 
16 a 18 30,7 30,2 15,2 17,8 16,0 10,3 0,3 10,6 
18 a 20 13,3 19,5 12,8 15,2 19.7 15.3 4,5 8,4 
20 a 22 6,8 11,1 11,4 25,9 9,7 8,7 12,1 8,7 
22 a 24 0,7 4,7 13,4 100 12,3 13,3 7,1 9,7 
24 a 26 29,7 3,9 8,3 14,3 9,0 8,7 
26 a 28 13,4 2,9 11,7 10,0 7,3 4,5 
28 a 30 0,7 1,0 9,3 6,7 24,2 9,7 
30 a 32 0,3 4,0 3,7 13,9 13,5 
32 a 34 0,3 4,7 6,5 5,5 

» 34 2,3 15,1 17,1 
fl>) 

(em%) das temperaturas máximas diárias (2003 e 2004) 
(b) nos meses de Fevereiro, Março, Abril e Maio 
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Quadros-síntese dos factores condicionantes das temperaturas 

2003 2004 
<-4 1.8 3.3 

-4«-Z 4,0 4,0 
-2a0 9.3 14,9 
Oai 14.8 15,9 
2 a 4 14,3 15,1 
4 a 6 18,5 15,4 
6 0 8 15,5 15,1 

Sa 10 13,8 13,2 
10 o 12 5,8 2,0 
12 a 14 1,9 1.1 

>14 . 

Frequências (em%) das temperaturas mínimas diárias (2003 e 2004) em situações anticiclónicas 

média 
S - E 24,08 
N- e 24,14 
s - 0 20,42 
N - 0 19,59 

média des.pa. 
S - E 6,44 0,23 
N - E 3,67 0.44 
S - 0 6.73 0,30 
N - O 8.39 0.21 

Médias das temperaturas mínimas (a) e máximas (b) diárias consoante o rumo dos ventos (Fev. a Mai.) 

Pi P2 PS P4 P5 P6 P7 PS P9 PIO PU P12 P13 P14 P16 P17 P18 P19 P20 
Duração 105 180 180 180 30 30 105 120 120 30 45 45 90 30 30 30 75 90 30 

Dias 4 6 5 7 2 1 4 5 6 2 4 4 3 3 1 1 4 6 2 
Duração máxima (em minutos) e número de dias de temperaturas inferiores a 0°G após o abrolhamento 

Angela Manuela Maciel 



ANEXO N° IV.4 

Quadros-síntese do comportamento térmico do período estival 

2004 

Situação sinóptica 

n P3 P4 P7 M no P l l ra M7 P20 
Depa. 

(P1-P20) 
De.pa 

(P1-PÏ7) 
Jun. 13,0 12,8 12,0 13,2 13.2 13,5 13,6 13,9 13,7 13,8 0,6 0,6 
Jul. 11,7 11,3 10.6 12,3 11.7 12,5 12,8 12.6 12,9 12,9 0,8 0,8 
Ago. 11,8 11,3 11,0 12,6 11,7 12,0 12,3 12,0 12,5 12,7 0,6 0,5 
Set. 10.7 9.8 9,6 10,6 10,2 10,9 1 U 11,5 11.3 11.5 0,7 0,7 

Média 11,8 11,3 10,8 12,2 11,7 122 12A 12.S 12,6 12,7 0,6 0,6 

as tem] u-rati ras ir línim asdiá rias (i sob ai í r i g o ) em t empo an ticic tónico ( J u n . a ! 

n n M rr W P10 m PÎ3 P17 P20 De.pa. 
(P1-P20) 

De.pa 
(PI-PI 7) 

Jun. 16,4 16,4 16,2 16,2 16,7 16,4 16.6 16,6 16,4 16.5 0,2 0,2 
Jul. 13,9 13,9 13,5 14,4 14,6 14.7 14,9 14,9 14,9 150 0,5 0.5 
Ago. 15,8 15,8 15,8 13.9 16.1 16/) 164 16,0 16,4 16.3 0,7 0,7 
Set. 13.5 13.5 13,6 11.9 14.0 13.8 13.7 13^ 13,9 14.3 0,6 0,6 

Média 14,9 14,9 14,8 14,1 1S.3 15,2 15,3 15,3 15,4 15,5 0,5 0,5 

Médias das temperaturas mínimas diárias (sob abrigo) em tempo depress ionário 0un. a Set. 2004) 

pt n P4 PT P9 no m P13 P17 P20 De.pa. 
(P1-P20) 

De.pa. 
(P1-PÍ7) 

Jun. 36.7 3 5 ^ 34,8 34.8 33.1 37.2 38,9 36,2 36.8 29,5 2,6 1,7 
Jul. 34.7 344 32,7 34,5 32,3 3 5 3 38,0 34.0 36.7 2 8 3 2.5 1.8 
Ago. 31,6 32,0 30,2 32,7 29,6 31,5 33,0 31,2 33,4 26,0 2,2 1,2 
Set. 31,3 31,5 30,5 33,4 30,1 31,3 31,4 31,7 32,3 26,1 1,9 1,0 

Média 33,5 33,3 32,0 33,8 3f,3 33,9 35,3 33,3 34,8 27,6 2,3 1,4 
as temr (era tu ras m áxim as dii rias ( sob a brigo1 e m t e m p e an tii :ielónic< (Tun. a 

Pi n $4 P7 P9 PIO P H P13 P17 P20 De.pa. 
(P1-P20) 

De.pa. 
(P1-P17) 

Jun. 30,2 28.8 29,3 30,6 27,6 30.7 30,3 294 30,9 23.7 2,1 1,1 
Jul 32,0 32.1 30,6 32.0 30,1 33.0 35,4 32,2 34.4 25,9 2,6 1.7 
Ajo. 25,6 26.7 25,7 28,7 24,9 25,9 25,7 25,3 26.6 21,9 1,7 1,1 
Set. 27,3 28,0 27,0 28,1 26,3 27,0 27,6 27,6 28,2 22,6 1,6 0,6 

Mééh 28,8 28,9 28,1 20,8 27,2 29,1 29,7 28,5 30,0 23,5 2,0 1,1 
Médias das temperaturas máximas diárias (sob abrigo) em tempo depressionário (fun. a Set. 2004) 

Velocidade do vento 

PI ra _ 
P4 P7 n MO Pll us P17 P20 De.pa. 

(P1-PW) 
Oe.pa. 

(PI-PtT) 
Jun. 34,7 33.5 33,1 33,6 31,3 35.2 36,2 34,0 35,1 27,5 2.5 1.4 
Jul. 34.0 33,6 32.2 33,9 31,6 35,0 37,1 33.6 36.3 27,9 2.6 1,8 
Ago. 30,6 31,1 29.5 31,6 28,7 30,8 31,7 30.2 32,3 25,2 2.0 1.1 
Set. 30,1 30,5 29.7 33,5 29,4 30,3 30,2 30.1 31,1 25.7 1.9 1.2 

Média 32,3 32,2 31,1 33,2 30,3 CI*. s.d. 32,0 33,7 26, S 2,3 1,4 

Médias das temperaturas máximas diárias (sob abrigo) com ventos <1,5 m / s (Jun. a Set. 2004) 

Angela Manuela Maciel 



Anexos 

PI 93 P4 P7 P9 PIO P l l P13 P17 P20 
De.pa. 

(P1P20) 
De.pa. 

(P1P17) 
■Jun. 35.7 35,1 33.9 33,5 32.6 36,0 37,4 35,0 35,2 29,3 2,2 1.4 
M 33,9 33,5 32,1 33.5 31,9 34,6 37,2 33,0 35,2 28,3 2,3 1.6 
Ago. 26,0 26,9 26,2 30,7 25,3 26,1 26,3 25,9 27,2 22,2 2.1 1,6 
Set . 29,7 29.9 28.8 30,9 28,3 29,4 29,9 30.1 30,8 24,6 1,8 0,8 

Media 31,3 31,4 30,3 32,2 29,5 s.d. s.d. 31,0 32,1 28,1 2,1 1,* 

Médias das temperaturas máximas diárias ( sob abrigo) c o m ventos >1,5 m / s (jun. a Set. 2004) 

Pi P3 P4 P7 P9 PIO P U PI 3 P17 P20 
De.pa. 

(P1P20) 
De.pa. 

(P1P17) 
Jun. 13,8 13,7 13,0 13,7 14,0 14,0 14,3 14,4 14,2 14,5 0,4 0,4 
J u i 12.4 12,1 11.5 12.9 12,6 13,1 13,5 13,2 13,5 13,7 0,7 0,7 

; AfS. 12,6 12,2 11.9 13,1 12,5 12,8 13,0 12,8 13.2 13,3 0,4 0,4 
Set . 11,4 10,7 10,5 10,5 11,1 11,5 11,7 12,3 12.0 12,2 0,7 0,7 

Média 12,6 12,2 11,7 12,6 12,6 s.d. s.d. 13,2 13,2 13,4 0,6 0,5 

Médias da? tempi aratu ras m ínim as diárias sob abrigo) c o m ventos <1,5 m / s Quit. Í 

PI P3 P4 P7 P9 P10 P l l P13 PI 7 P2Q 
De.pa. 

(P1P20) 
De.pa. 

(P1P17) 
l u a 14,3 14,0 13,9 15,0 14,5 15.2 14,8 15,3 15,0 14,7 0,5 0,5 

Jul. 13,3 12,8 12,6 13,9 13,3 14,0 14,1 14,1 14.1 13,7 0,6 0,6 
Agõ. 16.1 16,1 16,3 12,7 16.5 16,4 16.4 16,4 16.7 16,7 1.2 1,2 
Set. 11.9 11,5 11.4 12,1 11.9 12,3 12,2 12.3 12,5 12,8 0,4 0,4 

Média 13,9 13,6 13,6 13,4 14,0 s.d. s.d. 14,5 14,6 14,5 0,7 0,7 

édias daí t emp .  r a t u ras m ínim as clii trias sob abrig o) c o m ventos >1,5 m / s (Jun. í 

Nebulosidade 

PI P3 P4 P7 P9 P10 Pll P13 P17 P20 
De.pa. 

(P1-P20) 

De.pa. 

(P1-P17) 
PI P9 P10 Pll P13 P17 P20 

De.pa. 

(P1-P20) 

De.pa. 

(P1-P17) 

V 

Jun. 37.1 36,3 35,2 35,1 33,5 37.7 39,3 36,7 37,4 29,8 2,6 1,7 

V 

Jul 36,2 35,4 33,9 35,7 33,5 36,9 39,7 35,4 38,0 30,1 2,6 1,9 
V 

Ago 32,1 32,1 30,4 32,8 29,9 31.9 33,7 31,7 33,5 26,4 2,1 1,3 V 

Set 32.7 32,7 31.7 34,3 31,5 32.8 32.9 33.6 33.6 27,3 2.0 0,9 
Média 34,5 34,1 32,8 34,5 32,1 s.d. s.d. 34,4 35,6 28,4 2,3 1,5 

«•5 

Jun. 31.7 30,4 30.5 31,4 28,7 32,1 33,3 31,0 31,6 24.9 2.3 1,3 

«•5 

Jut 32,6 32,8 31,2 32,9 30,7 33,7 35,5 32,4 35,1 26,6 2,5 1,6 

«•5 
Ago 29.6 30.3 29P 33.0 27,9 29.9 30,5 29,4 31,9 24,3 2.4 1.5 

«•5 
Set 27,4 28,0 27,2 28,6 26,4 27,2 27,7 27,8 28,5 22.9 1,6 0,7 

Média 30,3 30,3 29,5 31,5 28,4 30,7 s.d. 30,2 31,8 24,7 2,2 1.3 

** 
S 
* 

Jun. 29,7 27.8 28.6 30,1 27,0 29,6 28,9 27,8 30,2 23,4 2,0 1.1 ** 
S 
* 

Jul 30,1 30.0 28,8 29.9 28,3 3!,0 32,8 30,0 32.0 24,1 2.4 1,4 
** 
S 
* Ago 27.1 28.3 26,9 29,2 26,3 27,6 27,5 26,7 28,5 23,0 1,7 1.0 

** 
S 
* 

Set 27.0 27,6 26,8 31,9 26,1 26,8 26,8 27,3 28 A 23,3 2.1 1,7 
M ecfla 28,4 28,4 27,8 30,3 26,9 s.d. s.d. 27,9 29,7 23,4 2,1 1,3 

Médias das temperaturas máximas diárias 
(Jun. a Set. 

(sob abrigo) s e g u n d o a nebulosidade 
2004) 
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Anexos 

PI n P4 P7 P9 PIO Pll P13 P17 P20 
Oe.pa. De.pa. PI n Pll P13 P17 

(P1-P20) (P1-P17) 

-** 
H 

* > 

Jun. 12,9 12,7 11.9 13.1 13,0 13.4 13,5 13.8 13.6 13,7 0.6 0.6 -** 
H 

* > 
Jul 12,2 11,7 11,0 12,7 12,0 12,9 13,3 13,0 13,4 13,3 0.8 0,8 

-** 
H 

* > Ago 114 10,5 10,1 12,3 10,8 11.3 11,5 11.3 11,8 11,9 0,7 0,7 

-** 
H 

* > 
Set 10,1 9.2 8.8 10,3 9.6 10.4 10,6 11,2 11,0 11,0 0,8 0,8 

Média 11,6 11,0 10,5 12,1 11,4 s.d. s.d. 12,3 12,4 12,5 0,7 0,7 

X> 

Jun. 14,7 14,7 14,3 14,4 15,2 14.8 15.0 15,2 14,8 15,2 0,3 0,3 

X> Juf 13.2 134 12 f> 13.5 13,6 13.8 14.1 13,9 14.0 144 0.5 0,5 X> 
Ago 13.S 13.2 13,1 12.6 13.7 13,8 14,1 13.8 144 14.3 0,5 0,5 

X> 

Set 11,5 11,2 11.0 10,4 11.6 11,7 11,7 11,7 U.9 12.4 0,5 0,5 
Média 13,2 13,0 12,7 12,7 13,5 13,5 s.d. 13,6 13,7 14,0 0,5 0.4 

Jun. 17.1 174 17j0 17.0 17.3 174 17,2 17,2 17,0 17,0 0,1 0,1 
Jul 13.7 13,5 13,2 14.1 14.1 14,4 14.6 14,4 14,6 14.7 0,5 0,5 
Ago 15,2 15,0 14,9 13.9 15,3 15,3 15.4 15.3 15,6 15,7 0,5 0,5 
Set 14,1 13.8 14,0 13,0 14.3 14.2 14.3 14.3 14,5 14.7 0,5 0,4 

Média 15,0 14,9 14,8 14,5 15,2 s.d. s.d. 15.3 15,4 15,5 0,4 0,4 
Médias d as ten npera tu ras m i n k nas d 

O»»"-
árias 
a Set. 

(sob 
2004] 

ibrigo) s e g u n d o a nebulosidade 

Temperaturas máximas diárias extremas: frequência de ocorrência e duração 

Jun Jul Ago Set 
>30 77% 79% 50% 45% 
>35 37% 37% 13% 9% 

35-37 12% 12% 8% 9% 
37-39 10% 11% 3% 0% 
39-41 9% 6% 2% 0% 
>4í 6% 7% 0% 0% M 

PI P3 P4 P7 P9 P10 Pll P13 P17 P20 
>30 69% 67% 59% 80% 50% 70% 72% 66% 75% 16% 
>35 22% 20% 14% 26% 9% 27% 43% 23% 37% 16% 

35-37 5% 9% 7% 15% 7% 10% 16% 8% 18% 2% 
37-39 8% 4% 6% 8% 2% 6% 10% 7% 6% 0% 
39-41 7% 4% 2% 2% 0% 4% 7% 6% 7% 0% 

>41 2% 3% 0% 2% 0% 7% 11% 2% 6% 0% 

Frequência de ocorrência das temperaturas máximas diárias extremas (sob abrigo) 
a) Jun. a Set. 2004 na EVAG b) Jun. a Set. 2004 por pontos de medição 

M 

PI P3 P4 P7 P9 PIO Pl l P13 P17 P20 

>30»C jun 323 296 290 276 264 330 355 297 340 94 >30»C 
Juf 347 314 274 314 287 371 452 327 397 112 

>35*C Jun 135 112 90 61,5 44,5 142 190 115 147 0 >35*C 
Jul 118 107 62,5 114 37,5 103 228 111 164 10 

Duração média diária (em minutos) das temperaturas > 30°C e > 35°C 
em Junho e Julho 2004 

2003 

Temperaturas máximas diárias extremas: frequência de ocorrência e duração 

Jun Jul Age Set Ago Ago Set Set 
>30 51% 61% 93% 64% 92% 93% 64% 64% 
>35 19% 19% 64% 22% 66% 64% 24% 22% 

38-37 6% 7% 15% 8% 14% 15% 9% 8% 
37-39 4% 5% 15% 7% 15% 15% 8% 7% 
39-41 6% 4% 13% 5% 13% 13% 6% 5% 

>41 4% 3% 21% 2% 23% 21% 2% 2% 
Frequência de ocorrência das temperaturas máximas diárias extremas (sob abrigo) 

Qun. a Set. 2003) 
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Anexos 

n P2 P3 M » P6 P7 P8 » PIO 
■'■ »3Q '.' 73 69.7 71,3 71.3 67,8 67.8 81 59 50.8 71.3 

>35 32.8 33.6 31.1 26.2 28.1 32,2 50 24,6 21.3 34,4 
8.2 10,7 5,74 8,2 4.96 9.09 15,5 9,84 11.5 12,3 

9,02 6.56 6,56 9,84 8,26 4.13 10,7 5.74 3,28 7,38 
3941 9,02 9.84 9,02 4.92 5,79 8,26 11,9 3,28 2.46 5,74 
>41 6,56 6,56 9.84 3,28 9,09 10.7 16,7 6,56 4,92 9.02 

Frequência de ocorrência (em %) das temperaturas máximas diárias extremas (sob abrigo) e m Junho e 
Julho 2003 

>30 

>35 

3537 

3739 

3941 

>41 

PI 

80 

12.3 

10,8 

10,8 

PZ 

81,5 

15,4 

9.23 

13.8 

9.23 

P3 

43,1 

6,15 

9,23 

12.3 

15,4 

Frequência de ocorrência 

P4 
80 
33.8 
10,8 
13,8 
6.15 
3,08 

P5 
75,4 

7.69 
12,3 
7,69 
12,3 

78,5 
43,1 
12,3 
6,15 
10,8 
13.8 

P7 
81.5 
56,9 
12,3 
12,3 
12,3 
20 

P8 
66,2 
32,3 

7,69 
4.62 
9,23 

56,9 
29,2 
13,8 
6,15 
3.08 
6,15 

73,8 
43,1 
12,3 
10,8 
7,69 
12,3 

55,4 
9,23 
13,8 
7,69 
24,6 

P12 
78,5 
35,4 
7,69 
10,8 
10,8 
6,15 

P13 I P14 
77.4 
52,8 
11,3 
17 
11.3 
13.2 

76,9 
49,2 

10.8 
12,3 
15,4 

PIS 
64,6 
32,3 
13,8 
10,8 
6,15 
1,54 

P16 I Pi7 
81,5 
50,8 
9,23 
9,23 
12,3 
20 

80 
50,8 
10,8 
12,3 
9.23 
18,5 

P18 
80 
43,1 

9,23 
10,8 
12,3 

P21 
69,2 
40 
12,3 
12,3 
6.15 
9,23 

( em %) das temperaturas máximas diárias extremas (sob abrigo) em A g o s t o e 
Setembro 2003 

PI P2 P3 P4 PS P6 P? PS P9 PIO Pll P1Z P13 P14 P15 P16 PÎ7 P18 P21 

>30»C 
i<* 199 192 196 209 198 209 0 154 163 220 

>30»C jul 204 175 209 177 171 177 152 172 135 208 
>30»C 

090 349 353 389 336 380 360 354 345 319 371 388 325 342 365 271 411 413 366 341,5 
>30»C 

ser 187 207 180 180 170 183 196 140 119 157 191 172 139 172 139 221 204 184 138 

>3s*e 
i* 75 72 66.5 73,5 73.5 82,5 0 44 49.5 77 

>3s*e jul 50,5 39 50.5 36.5 36 41,5 44 38.5 28 51 >3s*e 
as* 176 171 215 141 193 204 206 165 134 197 236 146 175 210 89 252 240 191 176 

>3s*e 

set 54,5 69 57 51 51 55 84,5 22 22 47 64,5 45 60,5 53 42,5 77,5 73 55 36,5 
Duração média diária (em minutos) das temperaturas > 30°C e > 35°C 

(Jun. a Set. 2003) 

Situação sinóptica 

n n P3 P4 P5 96 n P8 » P10 Pl l m PIS P14 PIB P16 P17 PIS P2i De.pa. 

Jun. 33,9 33,8 33.6 34,1 33.9 34.6 s.d 31.9 31,7 34,5 1,0 
Jul. 33,3 32.3 33,1 32.2 32.1 32,7 33,9 31,7 30.4 32,9 1,0 
Ago. 37.9 38.2 39.5 36.1 38,1 39.2 39.8 36,9 35,5 38.5 40,9 37,5 38,1 39.7 34,7 40,7 40.3 38,6 37,7 1.7 
S i t . 35,6 36.0 35.2 34.8 34,7 35,1 37.3 32,5 31.9 34,5 36,4 34,6 35,3 35.2 33,6 36,3 36.1 35,3 33,3 1,3 

Média 35,1 35.1 35,4 34,3 34.7 35,4 37,0 33,3 32,4 35,1 38.6 36,0 36.7 37.4 34,2 38,5 38,2 37,0 35,5 1,7 
Mídia 

(ago/set) 
36,7 37,1 37,4 35.4 36.4 37,1 38.5 34,7 33.7 36,5 38.6 36,0 36,7 37,4 34,2 38.5 38,2 37,0 35.5 1,4 

Médias das temperaturas máximas diárias (sob abrigo) e m t e m p o anticiclónico 
(Jun. a Set. 2003) 

Jun. 

Jul. 
Ago, 

Set. 

Média 

Média 
(ago/set} 

Pi 

33.7 

28,7 

30,5 

n 
27,3 

25,1 

27,1 

28.4 28.7 

P4 

27.4 

25,4 

32,3 

26,8 

28.0 

29.5 

27,0 

26,1 

26,7 

28,3 

P7 

34,1 

28.6 

30,5 

26,1 

27,6 

29 ,7 

PS 

25,5 

27.4 

29,0 

P9 

26,4 

24,8 

31,4 

25.0 

26.9 

28.2 

P10 

27,4 

26,2 

26,3 

28.5 

30.1 

Pli 

35,8 

31,5 

31,5 

P12 , 

26,3 

29 .7 

29.7 

P13 

s.d. 

33.5 

33,5 

Médias das temperaturas máximas diárias ( sob abrigo 
(Jun. a Set. 2003) 

P14 

34,7 

30.6 

30,6 

P15 

26.1 

28.5 

P16 

35,9 

31.5 

31.5 

Pi7 

35,7 

31,6 

r 
P18 

27,1 

30.6 

30.6 

P21 

33,1 

29 ,4 

29.4 

e m t e m p o depressionário 

ùe.pa. 

0,5 

0,6 

1,7 
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Anexos 

PI P2 P3 M PS P6 P7 PS P9 P10 Pli PIS P13 P14 PIS P16 P17 P18 P21 Ùe.pa. 

J un. 11,3 10,6 11,1 10,4 11.9 11.9 s.d. 11,6 11,8 11.6 0,6 
Ju l 12,1 11,5 11.9 11.4 12.6 12.6 12,2 12,2 12.2 12.5 0,4 
Ase. 14,4 13,7 14.3 13,4 15,1 15,0 14,6 14,5 14,5 14.8 15,0 15.0 14,9 14.8 13.7 14,6 15,4 14,5 14,9 0,5 
Set. 10,8 10,0 10,9 9,6 11,6 11,5 11,2 11,0 11,1 11,3 11,2 11,3 11,4 11.3 10,0 11.4 11,8 11,0 11,3 0,6 

Hédla 12,2 11.5 12.0 11.2 12.8 12.8 12.7 12.3 12.4 12.6 13.1 13,1 13,1 13.0 11.8 13.0 13.6 12.8 13,1 0,6 

Médias das temperaturas mínimas diárias (sob abrigo) em t e m p o anticiclónico 
(Jun. a Set. 2003) 

PI P2 P3 P4 P9 P6 P9 P21 De.pa. PI P2 P3 P4 P9 P6 P9 PIO Pl l P12 P13 P14 P15 P16 P17 PI 8 P21 De.pa. 

Jun. 13,1 12,7 13.1 12.6 13,3 13,5 s.d. 13,3 13,5 13.3 0,3 
Jul. 14,8 14,5 14,7 14.5 14,9 14,9 14,5 14,7 14,8 14,6 0,1 
Ago. 14.5 13.9 14,5 13.7 15.1 15,1 14.7 14.7 14,8 14,8 15,1 15.0 15,0 145 14,0 14,7 15.3 14,6 15,1 0,4 
Set. 12,6 12.0 12,7 11.9 13,1 13,1 12,9 13,0 13.2 12.9 12,8 12.9 s.d. 12.8 12,0 12,9 13,2 12,7 13,1 0.4 

MMo 13,8 13.3 13,7 13.2 14,1 14,2 14.0 13,9 14,1 13,9 13,9 13,9 15.0 13,9 13,0 13.8 14,2 13,7 14,1 0,4 
Vicdi i s d a í t e m ] x  r a t i r a s tr línim as diárias ( sob a brigo em t empo depressionário 

(Jun. a Set. 2003) 

Nebulosidade 

n P2 PS P4 P3 P6 n PS n P10 Ml P12 P U P14 PIS P16 P17 P18 P21 De.pa. 

V 

Jun. 34,1 34,1 34,0 34,3 34,2 34.8 S.d. 324 31.9 34,8 1.1 

V 

Jul 33,5 32,5 33.4 32,4 32.3 32,9 S.d. 31,9 30.6 33,1 0.9 
V Ago 38.5 38,4 40.1 36,5 38.6 39,7 40.4 37,5 36.1 39,1 41.7 37,8 38,6 40,4 35,2 41,3 40,7 39,2 38,3 13 V 

Set 36.5 36,9 36.1 35,6 35,6 35,9 38,2 33,2 32,6 35,4 37,1 35,3 36.6 36,2 34,8 37,2 37,0 36,1 34,1 1.4 
Média 35,6 35,5 35,9 34,7 35,2 35,8 39,3 33,7 32,8 35,6 39,4 36,6 37,6 38,3 35,0 39,2 38,8 37,6 36,2 1.9 

"O 

«1 

Jun. 3 U 31,1 30.6 31,4 30,4 31,4 s.d. 29,5 29,2 30,9 0,8 

"O 

«1 

Jul 28.6 27,5 284 27,5 27,9 284 27,9 27.4 26.6 28.4 0,6 "O 

«1 
Ago 35,8 36,7 36,8 34,7 36.2 36,7 38,2 34.5 33,5 36,6 38.3 35,4 36,2 37,2 33,2 37,7 38.3 36,4 35,6 1.5 

"O 

«1 
Set 31.7 31,9 31.4 31.1 30.7 31,1 32.5 29.3 28,6 30,4 32.3 314 s.d. 30,8 29.4 31,7 31,7 31,8 29,6 1.1 

média 31,8 31,8 31,7 3 1 2 31,3 31,8 32,9 30,2 29,5 31,6 35,3 33,2 36,2 34,0 31,3 34,7 35,0 34,1 32,6 1.8 
Jun. 27,2 26,8 26,9 27.0 26,6 27,5 s.d. 25,8 264 27,2 0,5 
Jul 27.6 26.7 27.6 27.0 27.7 27.2 s.d. 26.7 25.7 27.6 0,6 
Ago 30.5 30,2 30,8 29.2 30.2 30.2 31.2 29.3 28,5 30.3 31.0 294 29,4 30,4 27.9 31,9 31,9 30,6 29,2 14 
Set 27,0 26,8 26,4 26,5 26,4 26,6 27,3 25,2 24,8 26.1 27,0 26,1 s.d. 26,3 25,7 27,2 27,4 26.8 25,3 0,7 

M édla 28.0 27,6 27,9 274 27.7 27,9 29,3 26,3 26,3 273 29,0 27,6 294 28,3 26,8 29,5 29,6 28,7 27,3 1,0 

Médias das temperaturas máximas diárias (sob abrigo) segundo o estado do céu 
(Jun. a Set. 2003) 

PI F2 P3 P4 P9 P6 P7 PS P9 P10 Pll P12 PIS P14 PIS P16 PIT PIS P21 De.pa. 

Jun. 12,0 11.3 11,7 113 12.5 123 15,4 12,2 12.4 12,3 1,2 
Jul 11,9 11.3 11,7 11.2 12.4 12,4 12,0 12,1 124 12.4 0,4 
Ago 14.6 13,9 14,3 13,5 15,3 15,1 14,8 14,7 14.6 15fl 15.3 153 15,1 15,0 13.8 14,7 15,6 M ,7 154 0.5 
Set 10.4 9 3 10.3 9.0 11.2 11,1 10,7 10,4 10,5 10.9 103 10.9 10,9 10.8 9.4 10.9 11,4 10,6 10,8 0.6 

Média 12,2 113 12,0 11,2 12,8 12,8 13,2 12,3 12,4 12,6 13,0 13,0 13,0 12,9 11,6 12,8 13,5 12,6 12,9 0.6 

■O 
O 

«1 

Jun. 12,7 12,0 12.7 12,3 13,2 13,4 12.2 13,2 13,5 133 0,5 
■O 
O 

«1 

Jul 13.6 13.2 13,1 134 14.1 14.1 13,6 13.6 13.6 133 0.4 ■O 
O 

«1 
Ago 14.8 14.3 14,9 14,0 15.4 153 15.0 15,0 154 154 15.3 15,4 15,3 15.3 14,3 15.3 153 14,9 15,3 0.4 

■O 
O 

«1 
Set 124 11,4 12,3 11.2 12.8 123 12.5 12.6 12,8 123 12.4 123 134 12,5 113 12.5 12.8 12.3 12,5 0,5 

Média 133 12.7 13,2 12,7 13,9 13,9 133 13,6 13.7 13.6 133 13,9 14,2 13,9 12.9 13,9 14.2 13,6 13,9 0,5 
Jun. 13.5 13,1 13.5 13.0 133 13.9 13,1 13,6 13.8 133 0,3 
Jut 15,9 15.8 16.0 15.9 15.8 153 15,6 15.8 15.9 15.6 0,1 
Ago 15,9 15,5 15,9 15,3 16,3 16.4 15,9 16,1 16.2 164 16,4 163 16,4 16,3 15,6 16,1 16,5 15,9 16,4 0,3 
Set 13.0 12.5 13,2 12,4 13.5 13.5 13.3 13.4 13.6 13,3 13,2 13.3 11.8 13,2 12,5 13.3 13,6 13.2 13.5 0,5 

M Ma 14,6 14,2 14,6 14,2 14,8 143 143 14,7 14,9 14,6 143 14,7 14,1 14.7 14,0 14,7 15,0 143 14,9 0,3 

Médias das temperaturas mínimas diárias (sob abrigo) segundo o estado do céu 
(Jun. a Set. 2003) 

Angela Manuela Maciel 



Anexos 

Velocidade do vento 

PI re P3 P4 PS w P7 PS P9 PIO Pll P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P21 

Jun. 31,9 31,8 31.8 32,0 31,8 32.5 s.d. 30.0 30,2 32,4 
Jul. 32,4 31.2 32,2 31,1 31.2 31.5 32,7 30,8 29.5 32,0 
Ago. 36,4 36,5 37,6 34,7 36.5 37,1 38,2 35.3 34,0 36,9 39,0 35,5 36,4 37,9 33,3 38,8 38,5 36,9 36.0 
Set. 32,8 32,9 32,3 32,0 32.1 32,3 33,9 30,0 29,4 31,8 33,1 31,7 34,9 32,4 31.2 33,3 33,3 32,5 30,6 

Média 33,4 33,1 33,5 32,4 32,9 33,3 34,9 31,S 30,8 33,2 36,0 33,6 36,6 36,1 32,3 36,» 36,9 34,7 33,3 
Média 

(age/stt) 34,6 34.7 34,9 33,3 34,3 34,7 36,0 32,6 3f ,7 34,3 36,0 33,6 35,6 36,1 32,3 36,1 35,9 34,7 33,3 

M édias das temperaturas máximas diárias sob abrigo) com ventos < 1,5 m/s 
(Jun. a Set. 2003) 

PI P2 re M P5 P* P7 PS 99 P10 P U nz PI 3 P14 PI» P16 P17 P18 P2t De pa 

y. Jun. 31,0 30.6 30,5 30,8 30,4 31.4 S.d 29,3 28.9 31.0 0.8 
Jul 31.6 31.0 31,6 31.1 31.0 31.6 SJA. 30.3 29.3 31.5 0,8 
Ago. 35.0 35,3 36.2 33,7 35.1 35,8 36,6 34.2 33,1 35,2 36.6 34,6 34,4 35,5 32,2 37.0 37.3 35,8 34,2 1,3 
Set. 29.5 29,7 29.1 28.9 28.5 29,0 30,2 27.6 27,1 28.2 29.9 28.9 27,7 28,5 27,6 29,3 29.3 29.5 27,7 0,9 

mm» 31,8 3f,e 31,8 31,1 3f,3 32,0 33,4 30/4 29,6 31fi 33,2 31,7 31,0 32,0 29,9 33a 33.3 32,6 31ft 1,1 
Média 

(aga/stt) 
32,2 32,5 32,6 3f,3 31,3 32,4 33,4 30,8 30.1 31.7 33,2 31,7 31,0 32,0 29,9 33.2 33,3 32,6 31,0 1.0 

Médias das temperaturas máximas diárias (sob abrigo) com ventos > 1,5 m/s 
(Jun. a Set. 2003) 

PI P2 Pi M PS P6 P7 PS P9 PIO PU P12 P13 PM PIS PIS P17 PIS P21 De.pa. 

Jun. 12,2 11,5 12,0 11.3 12,6 12,6 s.d. 12.4 12,7 12,4 0,5 
Jul. 12,1 11,5 11.8 11,3 12,4 12,5 12,0 12,2 12,2 12,4 0,4 
Ago. 14,9 14,4 14,8 14,0 15,6 15,5 15,1 15,1 15,1 15,2 15,6 15,4 15,5 15,3 14.3 15,1 15,7 15.0 15,5 0,5 
Set. 11,5 10,7 11,5 10,4 12,1 12.1 11,8 11,6 11,8 11.9 11,8 11.9 s.d. 11.8 10,6 11.9 12,3 11.6 11.9 0,5 

maia « , 7 no •2.5 11,6 13,2 13,1 12,9 12,8 12,9 13,0 13,7 13.7 15,5 13.6 12.5 13,5 14,0 13.3 13,7 0,5 

Médias das temperaturas mínimas diárias (sob abrigo) com ventos < 1,5 m / s 
(Jun. a Set. 2003) 

PI re P3 P4 P5 P6 P7 PS P9 PIO P U P12 n$ P14 PIS PIS P17 PIS P21 De.pa. 

Jun. 13,5 13,2 13,6 13,0 13.9 14,2 s.d. 13,7 13.8 13.8 0.4 
Jul. 13,5 13.0 13.4 13.1 14.0 14,0 13.7 13,5 13.6 13,8 0,3 
Ago. 15,2 14.6 15,0 14.3 15,8 15,8 15,4 15,1 15.2 15.6 15.8 153 15,7 15,7 14.6 15.6 16,4 15,3 15,6 0,5 
Set. 12.4 115 12,7 11.7 13,0 13,0 12.8 12.9 13.1 12,8 12.6 123 s.d. 12.7 11.9 125 13,1 12,7 12.9 0,4 

*!£ 13,7 13,2 13,7 13,0 14,1 14,3 14,0 13,8 13,9 14,0 14,2 14,3 15,7 14,2 13,2 14,2 14.7 14,0 14,2 0,4 

Médias das temperaturas mínimas diárias (sob abrigo) com ventos > 1,5 m / s 
(Jun. a Set. 2003) 

Quadrossíntese do análise comparativa 2003/ 2004 
2003 2004 

ero % ■  , . em % , 
«20 2,1 0,2 

20 a 22 3.5 1,0 
22 a 24 3.0 4.8 

24 a 26 4,4 9.4 

26 o 28 4,5 8,5 

28 o 30 10,8 13,3 

30 a 32 13,3 15.5 
32 a 34 13,0 16,6 
3436 12,0 

45.4 

12.7 

30.7 
3638 9.4 

45.4 8.1 
30.7 

3840 9,6 
45.4 

4.9 
30.7 

»40 14.4 

45.4 

5,0 

30.7 

2003 2004 

em% em% 
4 0  4 1 4,1 1,8 
4 1  4 2 3,2 1,9 

4 2  4 3 1,6 0,6 

4 3  4 4 1,8 0,4 

4 4  4 5 1,1 0,2 

>4S 2,3 0,3 

Quadro I  Frequências de ocorrência (em %) das temperaturas máximas diárias (sob abrigo) 
(Jun. a Set. 2003) 

Angela Manuela Maciel 



20O3  2004 
JUTÉG , Julho Agosto Setembro Junho Julho Agosto Setembro 

e m % -. em% - i e m % -. em% -, e m % | -, em % -, em% -, em% S i 

m 3,3 0,0 0,5 3,9 0,0 0,6 0,0 0,0 
2 0 a 2 £ 2,6 1,7 2,7 6,1 0,3 0,3 2,3 1,0 
22 a 24 6 . / 5,6 0.0 4,0 2.0 3.5 6,1 7,4 
24 0 26 9.3 U.9 2.2 2.5 4,3 5,2 16,2 12.2 
26 a 2 8 4,1 4,6 5.1 4,9 2,3 4,8 10.3 16,8 
28 o 30 17,0 13,0 7.0 12,8 13,7 6,8 18.2 14,4 
30 o 32 11.5 18,0 8.1 19.5 15 .0 14 ,5 18,2 14,3 
32 a 34 15,2 15,8 11,0 12,9 14.4 19 ,4 18,4 14.1 
3 4 - 3 6 12,2 

30,4 

13.3 

29,3 

12,1 

63.3 

12,3 

33,3 

15 ,4 

47,9 

13,5 

44,8 

6,9 

10,2 

14,9 

19,8 
3 6 - 3 8 4.4 30,4 6,0 29,3 12.9 63.3 8,1 33,3 13,4 

47,9 11.3 44,8 3.3 10,2 4,9 19,8 3 8 - 4 0 5,6 
30,4 

5,8 
29,3 

11 ,7 
63.3 

8,6 
33,3 

9,4 
47,9 

9.7 
44,8 

0,0 
10,2 

0,0 
19,8 

>40 8,1 

30,4 

4 ,1 

29,3 

2 6 , 7 

63.3 

4 ,3 

33,3 

9.8 

47,9 

10,3 

44,8 

0,0 

10,2 

0,0 

19,8 

*45 0,4 0,0 5.6 0,0 0,0 1.0 0.0 0,0 

2003 2004 
Jun. Jul. Aga. Set. Jun. Jul. Ago. Set. 

40-41 
41-42 
42-43 
43-44 
44-45 

>45 

51,0 28,6 25.3 6 5 , 3 47,4 27 ,9 0j0 0 ,0 40-41 
41-42 
42-43 
43-44 
44-45 

>45 

12,5 50,0 21.6 31,9 4 0 , 8 4 3 , 4 0 ,0 0 ,0 

40-41 
41-42 
42-43 
43-44 
44-45 

>45 

4 .2 14,3 11,2 2.8 9,7 7,9 0 ,0 0 ,0 

40-41 
41-42 
42-43 
43-44 
44-45 

>45 

29.2 7.1 14,7 0.0 2.1 11,2 0 ,0 0 ,0 

40-41 
41-42 
42-43 
43-44 
44-45 

>45 
0,0 0 ,0 10,7 0 ,0 op 4,6 op 0 ,0 

40-41 
41-42 
42-43 
43-44 
44-45 

>45 3,1 op 16,6 00 0,0 5,0 0 ,0 0 ,0 

Frequências de ocorrência (em %) das temperaturas máximas diárias (sob abrigo) por mês 
(Jun. a Set. 2003) 

Ângela Manuela Maciel 



Anexos 

ANEXO N° IV.5 

30 Abril 2004 

S u S N 

15 Junho 2004 

r^ *% 
\ 

PU 
30 Junho 2004 18 Julho 2004 30 Julho 2004 15 Agosto 2004 

Pll 
30 Agosto 2004 15 Setembro 2004 

Inclinação e altura do sol ao longo do ciclo vegetativo da videira 

Em função da altura e inclinação do sol, a parcela de Pll foi abrangida por intensidades 
diferentes dos raios solares, originando uma variação do aquecimento. 

Acentuando a situação a sul da parcela, existe um obstáculo bastante alto (socalco de um 
patamar situado a altitudes superiores, o que dificulta ou impede a passagem dos raios solares. 

Angela Manuela Maciel 



Anexos 

ANEXO N° V.l 

Quadros-síntese da distribuição da humidade relativa no período primaveril 2004 

n M P6 P7 PIO P20 n M P6 P7 99 PIO P20 
Fev. 43,3 42.3 44.1 41.2 43.1 45,4 42.7 

mur» 45.2 42.8 49.8 42.7 43.8 45,8 43 0 
Abr. 40.7 38.8 41.8 38,8 41.3 40.8 45.0 
Mai. 44.1 41.3 45,3 41.6 43,3 43.0 53,3 

Média 43,3 41,3 44,2 41,1 42,9 43,8 46,0 

Médias dos valores mínimos de humidade relativa (sob abrigo) - Fev. a Mai. 2004 

P3 P4 P5 P6 P7 P9 PIO 
Fev, 94,4 55.6 5,6 55.6 50,0 16,7 5,6 
Mar. 100,0 36,0 0,0 44,0 32,0 0,0 12,0 
Abr. 96.3 44,4 0,0 37,0 44.4 7,4 11,1 
Mai. 100,0 75,9 6.9 27,6 17,2 0,0 27,6 

Frequência de ocorrência das primeiras saturações (em%) - Fev. a Mai. 2004 

P3 P4 P5 P6 P7 P9 PIO 
Fev. 76,5 5,9 0,0 11,8 11,8 11,8 82,4 
Mar. 68,0 12,0 0.0 20,0 12,0 8,0 32,0 
Abr. 92,6 40,7 7,4 11,1 29,6 11,1 59,3 
Mai. 100,0 44,8 10,3 6.9 10,3 3,4 69,0 

Frequência de ocorrência dos últimos términos de saturação (em%) - Fev. a Mai. 2004 

Quadros-síntese da distribuição da humidade relativa no período estival 2003 

PI P3 P4 P5 Pb P7 P9 PIO 
Fev. 48,5 48,9 47,2 48,7 47,5 52,5 50,4 47,4 
Mar. 46,2 44,8 44,6 45,7 44,5 46,1 48,8 44,3 
Abr. s.d. 35,2 40,6 36,6 35,6 36,1 42,8 36,1 
Mal. s.d. 41,1 40,8 38,7 41,3 40,8 46,2 43,7 

' Média s.d. 42,5 43,3 42,4 42,2 43,9 47,0 42,9 
Médias dos valores mínimos de humidade relativa (sob abrigo) —Jun. a Set. 2004 

PI P3 P4 P5 P6 P7 P9 P10 
Mot. 0,0 66,7 40,0 20,0 13,3 80,0 0 .0 0,0 
Jun. 8,3 66,7 8,3 8,3 0,0 91,7 0 ,0 0,0 
Jul 4,8 96,8 0,0 3,2 0,0 93,5 0 ,0 0,0 
Ago 96,4 10,7 7,1 0,0 92,9 0,0 0,0 
Set 100,0 6,7 0,0 0,0 93.3 0,0 3,3 

Frequência de ocorrência das primeiras saturações (em%) - Mai. a Set. 2003 

PI P3 m m P6 P7 P9 P10 
Mot. 26.7 73,3 60,0 13,3 0,0 53,3 0,0 0,0 
Jun 33,3 66,7 41,7 16,7 0,0 100,0 0,0 0,0 
Jul 71,4 80.0 56,7 16,7 3,3 93,3 0,0 3,3 
Ago 96.4 50,0 17,9 0,0 82,1 0,0 0,0 
Set 89,7 44,8 11,8 17,2 27,6 0,0 6,9 

Frequência de ocorrência dos últimos términos de saturação (em%) - M a i . a Set. 2003 

Angek Manuela Maciel 



Anexos 

situação onticiclónica situação de pressionar ia 

P3 P4 P6 P7 P9 PIO P20 de.pa. P3 P4 P6 P7 P9 PIO P20 Cte.pa. 
Fev. 42,5 41,2 43,3 39,0 41,7 44,7 41,6 1.8 45,7 44,4 46,9 45,3 46,1 48,1 48,1 1.4 
Mar 42,3 39,7 42,9 40,0 40,8 43,0 39,3 1.6 55,2 51,7 53,8 51,6 53,2 54,3 56,8 1.8 
Abr 32,0 30,5 33,2 30,8 32,3 33,5 34,5 1.5 53,9 51,2 55,0 51,4 54,4 52,7 59,4 3.1 
Mai 28,6 27,7 31,7 29,6 28,4 28,9 37,0 3.2 53,2 49,1 53,7 47,5 51,8 51,1 62,5 5,3 

Média 36,4 34,8 37,8 34,8 35,8 37,6 38,1 1.4 S.Cf 49,1 52,3 49,0 51,4 51,5 56,7 2.8 
Medias dos valores mínimos de humidade relativa segundo a situação sinóptica em 2004 

situação anticiclónica situação depressionáría 

PI P3 P4 P5 P6 P7 P9 PIO de.pa. PI P3 P4 P5 P6 P7 P9 PIO de.pa. 
Jun 34,8 36,4 34,0 35,6 34,8 39,3 39,1 35,5 2.0 58,1 57,0 55,7 57,4 55,7 62,1 57,0 56,2 2.1 
Juf. 3d 40,8 40,8 42,0 40,6 41,9 44,8 40,5 1.5 s.d. 65,3 64,4 65,1 65,1 68,0 69,6 64,2 2,0 
Ago. s.d 28,1 34,5 30,2 29,1 29,7 36,2 29,9 3.0 s.d. 39,1 43,5 39,8 38,9 38,6 45,9 39,3 2.8 
Set. s.d 29,6 30,3 s.d 29,9 28,9 34,7 32,4 2.2 s.d. 55,4 53,9 s.d. 55,5 55,4 60,1 57,5 2,2 

Medio s.d 33.7 34.9 35.9 33,6 34,9 33,7 34,6 17 s.d 54,2 54.4 54.1 53,8 56,0 58,1 54,3 1.6 
Médias dos valores mínimos de humidade relativa segundo a situação sinóptica em 2003 

P3 P4 Pé P7 P9 PIO P20 de.pa. 

V 

Fev. 31,8 29,3 31,9 27,4 30,5 33,1 27,6 2.2 

V 

Mar 29.5 27.1 31,3 27,6 28.5 30,7 26,1 1.9 
V Abr 28,2 28,6 31,3 29,3 29,4 31,5 32,7 1,7 V 

Mai 24,9 24,3 27,9 27,1 24,8 25.0 33,1 3,1 
Média 28,6 27,3 30,6 27,» 28,3 30,1 20.» 1,2 

•o 
Q 

Fev. 47,2 46,5 49,1 43,7 46,6 49.6 47,6 2.0 

•o 
Q 

Aliar 43,6 42,5 44,6 41,3 42,0 45,0 39,9 1.8 •o 
Q Abr 43 JO 41P 42,8 40,8 44,0 42.2 46,5 1.9 
•o 
Q 

Mai 39.9 37,3 41.2 37,3 39,8 39.6 49.9 4,3 
Média 43,4 41,8 44,4 40,8 43,1 44,1 46,0 1.7 

••* Fev. 48,1 47,2 48.7 47.9 48,4 50,7 50,4 1.3 ••* Mar 54,7 51.8 54.6 52.4 53.5 54,9 54,7 1.3 
••* 

Abr 57,8 54.6 59.0 54.9 58,0 56.5 63.6 3.0 

••* 

Mai 64,0 59,1 63,5 57,9 61.9 61,0 73,3 5.1 
ft hidra 56,1 53,2 56,4 53,3 55,4 55,8 60,5 2.5 

Médias dos valores mínimos de humidade relativa segundo a nebulosidade em 2004 

PI P3 P4 P5 P6 P7 P9 PIO de.pa. 

o, 
V 

Fev. 40,3 41.6 39,6 43,5 40.9 45,9 44,5 42,0 2.2 

o, 
V 

Mor s.d 39,9 40,1 41,4 40,1 41.2 44,3 40,0 1.6 o, 
V Abr s.d 27.2 34,4 30,2 29,1 29.6 36,6 29,7 3.3 
o, 
V 

Mai s.d 27.4 28,2 s.d 28,0 26.7 32.1 30,2 2,0 
Média s.d 34,0 35,6 38,4 34,5 35,9 39,4 35,5 2,0 

<•> 

Fe*. 38,0 40.7 38 Z 39.3 39.1 41.8 43,5 38,1 2,0 

<•> 

Mar s.d. 59,8 59,1 60,6 59.1 62,5 63,2 58,7 1.8 

<•> Abr s.d. 49,4 52,6 48.6 47,8 49,1 54,5 48,8 2.5 <•> 
Mai 3d. 39.2 39.9 s.d. 40,6 39.1 47,3 42,9 3,2 

Média s.d 47,3 47,4 49,5 46,6 48,1 52,1 47,1 1.9 

*, 
S 
* 

Fey. 63,1 60.7 60.1 60,7 59,1 66,6 s.d. 59,5 2.6 *, 
S 
* 

Mar s.d 58.4 56.3 56,8 56,3 58,6 60,8 55,3 1.9 
*, 
S 
* Abr s.d 35,4 39.0 35,5 34,7 34.2 41,6 34,3 2,8 

*, 
S 
* 

Mai s.d 56,7 54,9 s.d. 56,2 56.7 60.9 58,6 2.1 
A fedia 63,1 52,8 52,6 51,0 51,5 54,0 54,4 51,9 3.9 

Médias dos valores mínimos de humidade relativa segundo a nebulosidade em 2003 

Ângela Manuela Maciel 



Anexos 

ANEXO N° V.l 

P4 P2A P2B 

Anomalia 
1,9 1,04 

Anomalia 
2,4 2,13 

Valores das anomalias obtidas e m P2A e P2B e m relação a P4 

PIA estava a 60 m do lado sul da parcela. 

PIA estava a 18 m do lado sul da parcela. 

PIA estava a 12 m do lado sul da parcela. 

E s q u e m a simplif icado das parcelas d e PI e P 2 c o m a localização d o evaporímetro 

Angela Manuela Maciel 

■PIA 

■P1B 
■P1C 

"P2A . P2B 
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ANEXO N° Vil 

Exposição (Fl) 

Sul 1 3 

Exposição (Fl) 
Este3 2 2 

Exposição (Fl) Oeste 2 2 Exposição (Fl) 
Norte 3 1 

Declive (F2) 
0o a 2,4° 3 1 

Declive (F2) 2,5° a 4,9° 2 2 Declive (F2) 
5o ou mais 1 3 

Pedologia (F3) 

Antiossolos de sumba districos normais 1 

Pedologia (F3) Antrossolos de surriba úmbricos 2 2 Pedologia (F3) 
Antiossolos de sumba districos de drenagem deficiente 3 1 

Pedologia (F3) 

Fluvissolos úmbricos 3 1 

Topografia (F4) 
Miciodepressão 3 1 

Topografia (F4) Vertente 2 y Topografia (F4) 

Cume da colina 1 3 
Proximidade ao 

mosaico de água (F5) 

< 2 5 0 m 1 i Proximidade ao 
mosaico de água (F5) 250 a 499 m 2 2 

Proximidade ao 
mosaico de água (F5) 

500 ou mais 3 3 

Proximidade ao manto 
florestal (F6) 

< 50m 1 1 Proximidade ao manto 
florestal (F6) 50 a 100m 2 2 

Proximidade ao manto 
florestal (F6) 

> 100 m 3 3 

Altitude (F7) 
< 4 0 m 3 1 

Altitude (F7) 4 0 a 6 0 m 2 2 Altitude (F7) 
> 6 0 m 1 3 

Latitude (F8) 
< 4629300 1 3 

Latitude (F8) 4629300 a 4629500 2 2 Latitude (F8) 
> 4629500 3 1 

Longitude (F9) 
< 549000 1 1 

Longitude (F9) 549000 a 549100 2 2 Longitude (F9) 
> 549100 3 3 

Existência de 
obstáculos a jusante da 

parcela (FIO) 

Sim 3 _. Existência de 
obstáculos a jusante da 

parcela (FIO) Não 0 

Exemplo da ponderação atribuída a cada uma das classes de factores 

3 Optou-se pela atribuição de um mesmo peso aos pontos cardeais este e oeste dado possuir um comportamento relativamente semelhante e 
existir apenas três ponderações distintas. 
. Atnbui-se o mesmo peso à vertente e ao cume por apresentarem uma intervenção muito semelhante no que concerne as temperaturas 

máximas diánas. 

Angela Manuela Maciel 



ANEXO N°VI.2 

M 
A ^ 

I» 
a A> 

V 20 

M 
A ^ 

I» SP V 20 
\ A"\\ Al 3 A , 5L= 

IAISM \ A- \ A J 1 \ 

/ A T " O ) 
/ &4 r*2i AS 
/ &4 

i * _ 

^ ^ ^ 73m 

Maior harvard 

Menor hazard 

Mapa de hazard das temperaturas máximas diárias no período estival 
realizado a partir da fórmula matemática {0£*FÎ+F3+F4+F5+ F8+FÎ1) 

Maior hazard 

Menor hazard 

Mapa de hazard das temperaturas máximas diárias no período estival 
realizado a partir da fórmula matemática (0£*F1+F3+F4+F5+ F8+F10+F1Î) 
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ERRATA 

Na Fig. 23, falta a legenda do mapa. 

Na Fig. 60, onde se lê contra-radiação terrestre, deve ler-se radiação terrestre. 

Nas Fig. 24, Fig. 25, Fig. 32, falta a orientação do mapa. 

Na Fig. 40,P15 eP21 não se encontram localizados (ver Fig. 160). 

No Quadro XXXV, onde se lê risco, deve ler-se hazard. 

Na legenda das Fig. 168 e Fig. 169, onde se lê maior risco e menor risco, deve 
ler-se maior hazard e menor hazard. 

Nas notas de rodapé 195,197 e 198, onde se lê risco, deve ler-se hazard. 

Na página 178, onde se lê Tendo elaborado os mapas de risco para as 
temperaturas mínimas, deve ler-se Tendo elaborado os mapas de hazard para 
as temperaturas mínimas 

Onde se lê Anexo II. 1 - abrigo meteorológico, deve ler-se Anexo III. 1 

Onde se lê Anexo V.l - evaporação, deve ler-se Anexo V.2 

No Anexo V. 1 - evaporação, onde se lê anomalias da evaporação, deve ler-se 
valores médios de evaporação. 
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