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RESUMO 

 

 

O tipo de ocupação do solo e o clima estão intimamente ligados. Este trabalho estuda a 

influência recíproca entre o clima mediterrâneo e o desenvolvimento e crescimento do girassol em 

condições radiativas, aerodinâmicas, térmicas e hídricas distintas, obtidas através de duas datas e 

densidades de sementeira nos anos de 1997 a 1999, próximo de Évora. 

A fenologia do girassol e a taxa de produção foliar foram controlados pela temperatura. A 

cultura adaptou-se às diferentes condições ajustando sobretudo o índice de área foliar, que foi 

maior nas maiores densidades e em condições hídricas favoráveis. A fracção de radiação solar 

interceptada e a produção de biomassa aumentaram com o índice de área foliar, mas a eficiência de 

conversão da radiação solar em biomassa (1,5 g MJ-1) foi invariante em todas as situações. A 

antecipação da sementeira do girassol de sequeiro favorece a produção de biomassa em condições 

mediterrâneas. 

O aumento de população e a maior disponibilidade hídrica levaram à diminuição do albedo, 

ao aumento da radiação líquida e da rugosidade da superfície e à diminuição da resistência 

aerodinâmica, permitindo que as condições de superfície afectassem mais a baixa atmosfera e o 

microclima. 
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Título da tese: Microclimate and sunflower development in mediterranean semi-arid conditions  
 

 

 

ABSTRACT 

 

Land use and climate are physically linked. This work studies the reciprocal influence 

between the mediterranean type climate and the development and growth of sunflower, in different 

radiative, aerodynamic, thermal and hydrological conditions obtained with two sowing dates and two 

population densities in the years of 1997 to 1999, near Évora. 

Sunflower phenology and leaf production rates were controlled by temperature. The crop 

adapted to the different conditions mainly by adjusting leaf area index, which was greater at higher 

densities and under favourable water availability. The fraction of intercepted solar radiation and 

biomass production increased with leaf area index, but radiation use efficiency (1.5 g MJ-1) was 

similar in all situations. Earlier sowing dates of rainfed sunflower increased yield under 

mediterranean conditions. 

The increase of population and water availability lead to a decrease in albedo, an increase 

of net radiation, an increase of surface roughness and a decrease of aerodynamic resistance, 

allowing surface conditions to affect more the lower atmosphere and the microclimate. 
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CAPÍTULO I 
 

INTRODUÇÃO 
 

 

 
O tipo de ocupação do solo depende do clima local, mas também influencia o 

comportamento hídrico e energético da baixa atmosfera constituindo por isso uma forma de 

influência antropogénica no clima. Nas últimas décadas vários têm sido os trabalhos que apontam 

para a importância do estudo da interacção entre as superfícies vegetais e a atmosfera (Bonan et al., 

1992; Prentice et al., 1992; Woodward et al., 1995; Brovkin et al., 1998; Foley et al., 2003; 

Raddatz, 2006; Wang et al., 2006). Essas interacções traduzem-se por fluxos de momento, massa 

e energia entre a superfície e o ar, que afectam as propriedades físicas da atmosfera e definem as 

características do microclima (Geiger, 1980; Pielke et al., 1998).  

Se por um lado, o clima/microclima controla a nível local o desenvolvimento vegetal através 

da radiação solar disponível, da temperatura e da disponibilidade hídrica (Monteith, 1991), por outro, 

o tipo de ocupação do solo e a vegetação em crescimento modificam as propriedades ópticas e 

mecânicas da superfície, provocando alterações no balanço de energia e temperatura da superfície 

bem como no balanço hídrico e reserva hídrica do solo (Pielke & Avissar, 1990; Betts et al., 

1996; Pielke et al., 1998; Chase et al., 2000; Douville et al., 2000; Pielke, 2001; Lu et al., 2001; 

Bounoua et al., 2002), afectando assim o microclima. De facto, estudos realizados em várias regiões 

como por exemplo na América do Norte (Bonan, 1997; Chase et al., 1999; Marshall et al., 2003; 

Cooley et al., 2005), nos trópicos (Costa & Foley, 1999; Delire et al., 2001; Snyder et al., 2004), na 

China (Fu, 2003) e na Austrália (Narisma & Pitman, 2003; Pitman et al., 2004) documentam bem 

este tipo de influência. Alterações da superfície manifestam-se por alterações da quantidade de 

radiação líquida disponível (através do albedo da superfície), pela forma como essa energia é 

repartida entre calor sensível e latente (através da área foliar e da resistência estomática) e por 

variações do fluxo vertical de momento e da resistência aerodinâmica (através da rugosidade) que 

afectam igualmente os fluxos convectivos de calor sensível e latente (Gillespie, 1997). 

Dependendo da região e da escala temporal e espacial, o efeito da vegetação sobre o clima 

pode ser sentido não só em termos locais (Foley et al., 2003) como também globais (Sud et al., 

1996; Chase et al., 2000; Gedney & Valdes, 2000; Wert & Avissar, 2002) e é particularmente 
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importante em regiões semi-áridas onde a precipitação é escassa e irregular e a quantidade de 

água no solo é geralmente muito limitada.  

No clima mediterrâneo, caracterizado por temperaturas amenas e chuvas concentradas no 

período de Inverno e por Verões quentes e secos, as maiores disponibilidades naturais de água 

(precipitação) e energia (radiação solar) para o crescimento das plantas ocorrem desfasadas no 

tempo. Esta situação, aliada à irregularidade da precipitação de ano para ano, tanto no Inverno 

como na Primavera, torna imprevisível a quantidade de água disponível para as culturas, podendo 

condicionar a produção vegetal.  

Além disso, na região mediterrânea do sul da Europa, onde Portugal se insere, prevê-se 

uma redução da precipitação e um aumento de temperatura (Miranda et al., 2006; Abreu et al., 

2007) de acordo com a tendência actual de variação do clima (IPCC, 2007). Na região de Lisboa, 

Abreu et al. (2007) mostraram haver um aumento significativo das temperaturas médias anuais a 

uma taxa de cerca de 0,04 °C por ano desde 1965 até 2006 e uma diminuição significativa da 

quantidade de precipitação na Primavera durante o mesmo período, devido fundamentalmente à 

redução dos valores da precipitação durante o mês de Março (de 106 mm no período de 41/70 

para 46 mm no período de 81/06). Esta variação climática terá impactos nos vários ecossistemas, 

com particular relevo na agricultura. Por um lado, temperaturas mais elevadas irão acelerar o 

desenvolvimento fenológico das culturas e aumentar a taxa de evapotranspiração, promovendo um 

maior consumo de água pelas plantas e por outro, a diminuição da precipitação na Primavera irá 

acentuar a deficiência hídrica nas culturas de sequeiro, limitando a produção final de biomassa.  

No presente trabalho estuda-se a interacção entre a vegetação e a atmosfera na região 

semi-árida mediterrânea, nomeadamente na cultura do girassol no Alentejo. Esta cultura origina 

superfícies extensas e homogéneas e permite simular com facilidade várias estruturas rugosas 

através de várias densidades de sementeira. Além disso, sendo uma cultura típica de sequeiro, é 

também possível obter diferentes condições hídricas no solo através da variação da data de 

sementeira. Deste modo pode-se analisar por um lado a influência do clima sobre o 

desenvolvimento e crescimento vegetal e, por outro, a influência desse desenvolvimento e 

crescimento sobre o microclima, em diferentes condições de cobertura do solo e disponibilidade 

hídrica.  

O girassol é uma cultura que se semeia tradicionalmente no nosso país entre Abril e Maio e 

completa o seu ciclo de desenvolvimento entre o fim da Primavera e o Verão. Atendendo às 

características do clima mediterrâneo e às variações do clima acima referidas, o desenvolvimento e 
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crescimento do girassol podem sofrer restrições como consequência da falta de água nas fases 

mais críticas em termos de necessidade hídrica (floração e enchimento do grão). Medidas para 

mitigar a redução da produtividade no futuro terão de passar pela concentração do período de 

crescimento da cultura numa época do ano em que a disponibilidade hídrica seja favorável, 

antecipando a floração e o enchimento do grão para períodos de menor carência hídrica. Algumas 

destas medidas podem ser, por exemplo, a antecipação da data de sementeira e colheita, a escolha 

da melhor densidade populacional e a selecção e melhoria de variedades de ciclo curto melhor 

adaptadas a um clima mais quente e seco. 

Apesar da distribuição das culturas agrícolas ser fortemente condicionada pelo clima, as 

influências sociais e económicas também se fazem sentir sobre o tipo de culturas praticadas em 

determinada região. A agricultura portuguesa é fortemente dominada pela política agrícola comum 

(PAC), que procura simultaneamente integrar preocupações de protecção ambiental e 

potencialidades das áreas agrícolas. Neste sentido, a superfície dedicada à cultura do girassol em 

Portugal tem vindo a diminuir desde 1993, ocupando em 2005 uma área de cerca de 7.000 ha1. 

Além disso, com a reforma da PAC adoptada em 2003 a maior parte dos pagamentos directos 

passaram a ser dissociados do tipo de produção e condicionados por normas de ambiente e de 

segurança alimentar, entre outras. Desta forma, o rendimento primário dos agricultores está mais 

dependente da produtividade agrícola, ou seja, numa óptica de comércio livre a concorrência entre 

as diversas regiões será cada vez maior com desvantagem manifesta para as regiões mais 

desfavorecidas do ponto de vista do ambiente físico. Esta situação implica que o rendimento 

agrícola terá que aumentar se se quiser melhorar, ou pelo menos manter, os já de si baixos 

rendimentos actualmente existentes (0,3 ton/ha1) comparativamente aos de outros países da 

União Europeia, como por exemplo Espanha (0,7 ton/ha1), França e Itália (com produções superiores 

a 2 ton/ha1).  

Embora em Portugal o girassol seja uma cultura essencialmente utilizada para fins 

alimentares, apresenta também um potencial interessante para a produção de biodiesel (Lourenço 

et al., 2000; ADENE/INETI, 2001; Gazzoni et al., 2006), podendo inclusivamente ser cultivada com 

esta finalidade nas áreas de pousio obrigatório impostas pela PAC. Esta alternativa de produção 

pode ser importante pois Portugal encontra-se vinculado a compromissos internacionais e directivas 

europeias de que se destacam o Protocolo de Quioto, com a imposição de uma redução até 2010 

de 5,2 % das emissões de CO2, relativamente às emissões de 1990, e a Directiva 2003/30/EU de 8 

                                                 
1 Valores registados em 2005 [Fonte: European Commission, Agriculture and Rural Development D.G. (2006)] 
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de Maio que preconiza a substituição de combustíveis de origem fóssil por combustíveis de origem 

renovável. 

 É portanto necessário que Portugal altere rapidamente o perfil das fontes energéticas que 

utiliza através do uso de combustíveis alternativos, preferencialmente recorrendo a recursos 

nacionais, como por exemplo o girassol. Esta medida, para além de contribuir para as melhorias 

ambientais associadas ao uso de biocombustíveis, poderá abrir novos mercados à agricultura, criar 

alternativas às culturas de regadio com problemas de sustentabilidade económica pelas novas 

medidas da PAC e pode ainda vir a satisfazer, pelo menos em parte, a procura de matéria-prima 

nacional pelos produtores de biocombustíveis, minimizando o risco do abandono da produção 

agrícola em regadio e permitindo uma utilização economicamente competitiva destas áreas em 

Portugal. 

Num contexto de exigência crescente, o desenvolvimento agrícola terá de assentar numa 

actividade economicamente competitiva e ambientalmente equilibrada e, por isso, os conhecimentos 

relativos ao microclima e aos processos que ocorrem na camada limite da atmosfera em contacto 

com a superfície são fundamentais para um adequado planeamento da agricultura de ponta do 

século XXI, quer em termos de modelação da respectiva produtividade, quer em termos de impacte 

ambiental.  

 

 

1. Influência do clima na vegetação 

 

O desenvolvimento e crescimento da vegetação, nomeadamente a evolução do índice de 

área foliar, a fracção de cobertura vegetal do solo, a estrutura geométrica do coberto e a produção 

de biomassa dependem directamente da relação intrínseca entre a planta e o clima. Apesar da 

influência do clima sobre o desenvolvimento vegetativo e produção de biomassa vegetal ser 

complexa, pode dizer-se que a temperatura é o principal elemento do clima que determina o ritmo 

de desenvolvimento das plantas (Rawson et al., 1984 ; Ong & Monteith, 1985; kiniry et al., 1992; 

Villalobos & Ritchie, 1992; Chapman et al., 1993 ; Bange et al., 1997a; Olivier & Annandale, 1998; 

Sharrat, 1999; Aiken, 2005). À medida que as plantas se desenvolvem, interceptam recursos tais 

como a radiação solar, a água e nutrientes, os quais são convertidos em biomassa com 

determinada eficiência. A produção de biomassa é determinada principalmente pela radiação solar 

interceptada pela vegetação (Shibles & Weber, 1965; Ong & Monteith, 1985; Rosenthal & Gerik, 

1991; Trapani et al., 1992; Gimenes et al., 1994; Andrade, 1995; Flénet & Kiniry, 1995; De La Vega 
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& Hall, 2002; Aguirrezábal et al, 2003; Tesfaye et al, 2006) que, sendo a fonte primária de energia 

para os processos fisiológicos e bioquímicos que ocorrem nos vegetais, é responsável pelo 

crescimento e produção.  

 

 

1.1. Temperatura e desenvolvimento vegetal 

 

Dentre as várias formulações ou modelos que têm sido sugeridos para o cálculo da duração 

térmica necessária para que uma espécie vegetal atinja um estágio específico do seu ciclo de 

desenvolvimento (Holmes & Robertson, 1959; Arnold, 1960; Brown, 1969; Monteith, 1977a; Ometto, 

1981), destaca-se a de Monteith (1977a) que, ao aplicar com sucesso o conceito de tempo térmico 

no estudo do desenvolvimento de culturas tropicais, demonstrou que para uma fase específica de 

desenvolvimento i, a taxa de desenvolvimento (Ri, em dia-1) é função linear da temperatura (T, em ºC) 

a que decorre essa fase, contabilizada acima de uma temperatura base (Tb). Esta última é definida 

como a temperatura abaixo da qual o desenvolvimento da planta é interrompido ou extremamente 

reduzido (Ri é praticamente nulo). Definiu ainda uma temperatura máxima (Tm), à qual a taxa de 

desenvolvimento volta a ser nula e uma temperatura óptima (To), à qual a taxa de desenvolvimento 

é máxima. A equação que representa esse comportamento é: 

 

( ) obb
1i

i TTT    ,    TT
11

R ≤≤−
θ

=
τ

=  

 

( ) mom
2i

i TTT    ,    TT
11

R ≤≤−
θ

=
τ

=  

 

m0i TTeTT    ,    0R ><=  

(I.1) 

 

onde iτ  é o tempo cronológico (dias) de duração da fase i e θ1 e θ2 são os tempos térmicos ou 

durações térmicas da mesma fase,  com unidades de graus-dia (ºC dia), respectivamente  quando 

T < To e T > To. O tempo térmico é então a temperatura que é necessário acumular ao longo do 

tempo cronológico para que se conclua o processo ou fase de desenvolvimento considerado. Em 

geral, a temperatura acumulada (em ºC dia) pela planta durante o tempo t (dias) é dada pelo 

produto  

t x (T - Tb), se Tb ≤ T ≤To                                                                                                            (I.2) 
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Cada espécie vegetal ou cultivar possui uma temperatura base que pode variar em função 

do estado fenológico da planta, sendo no entanto comum a adopção de um valor médio único para 

todo o ciclo da cultura por ser mais fácil a sua aplicação. Desde que não existam limitações de 

outros factores, as temperaturas cardinais Tb, To e Tm, e a duração térmica de desenvolvimento (θ1 

e θ2) para uma dada cultivar e para uma determinada fase de desenvolvimento tendem a ser 

grandezas conservativas (Ong & Monteith, 1985; Abreu, 1987; Abreu et al., 1994) e por isso, devido 

ao efeito da temperatura, uma planta não necessita sempre do mesmo tempo cronológico para 

atingir um determinado estágio de desenvolvimento. No entanto, outras variáveis ambientais como o 

fotoperíodo e a disponibilidade de água no solo podem alterar a relação entre o desenvolvimento e 

a temperatura (Campbell & Norman, 1998), sobretudo o fotoperíodo na floração (Squire, 1990).  

No girassol, a temperatura do ar juntamente com a radiação solar e o comprimento do dia 

são os principais factores responsáveis pela duração do ciclo da cultura (Unger, 1990). Apesar do 

girassol ser considerado indiferente ao fotoperíodo por florescer numa larga faixa de comprimento 

do dia (Robinson, 1978), alguns trabalhos identificaram a influência da combinação fotoperíodo - 

temperatura na duração do seu ciclo (Goyne et al., 1977; Goyne & Hammer, 1982; Hammer et al., 

1982). Porém, o efeito dessa combinação para a cultura do girassol, quando comparado ao da 

temperatura do ar, tem-se mostrado normalmente desprezável (Doyle, 1975; Robinson, 1978; 

Massignam & Angelocci, 1993). Massignam & Angelocci (1993), ao estudarem o efeito da 

temperatura do ar, fotoperíodo e disponibilidade hídrica no solo sobre a duração do estado 

fenológico Emergência – Floração em três genótipos de girassol, verificaram que a temperatura do 

ar foi a variável que mais influenciou a duração deste período, embora condições de deficiência 

hídrica no solo pudessem aumentar ou diminuir a duração entre a emergência e a floração, 

dependendo da evapotranspiração potencial; por outro lado, a diminuição do fotoperíodo de 14,5 

para 11 horas e o excesso hídrico levaram ao aumento da duração do período Emergência – 

Floração apenas numa das cultivares utilizadas. No entanto, e segundo Robinson (1971), apenas 

em condições de extremo ou prolongado stress hídrico é que a relação entre o desenvolvimento do 

girassol e a temperatura é afectada. 

O tempo térmico permite separar o efeito da temperatura do ar do de outros factores, tais 

como o fotoperíodo ou o teor de água no solo, e pode ser usado para comparar o comportamento 

de diferentes culturas em termos de potencial de desenvolvimento num dado local ou, para cada 

cultura, a duração cronológica de uma fase específica em diferentes climas ou locais. Por isso, a 

duração térmica para determinado estágio de desenvolvimento tem sido quantificada para diversas 



 7 

culturas como por exemplo a ervilha (Olivier & Annandale, 1998), cevada (Sharrat, 1999), milho 

painço (Ong & Monteith, 1985), girassol (Rawson et al., 1984; Kiniry et al., 1992; Villalobos & Ritchie, 

1992; Chapman et al., 1993; Bange et al., 1997a; Aiken, 2005), sendo incluída e testada com 

resultados positivos em modelos de simulação de desenvolvimento do girassol (Kiniry et al., 1992; 

Chapman et al., 1993; Rinaldi et al., 2003). O tempo térmico é um parâmetro importante no 

processo de optimização da produção e redução de riscos climáticos, pois o conhecimento das 

exigências térmicas de uma cultura contribui para a previsão do seu ciclo em função dos factores 

ambientais. 

 

 

1.2. Radiação solar e crescimento vegetal 

 

Vários estudos sobre a resposta do crescimento vegetal à radiação solar têm demonstrado 

que existe uma correlação positiva entre a taxa de fotossíntese e a densidade de fluxo de radiação 

solar incidente no topo de um coberto vegetal (Moss et al., 1961; Hesketh & Musgrave, 1962; 

Hesketh & Moss, 1963). No entanto, diferenças no desenvolvimento de um coberto vegetal entre 

culturas e climas podem confundir comparações de eficiência baseadas apenas na radiação 

incidente. 

O artigo publicado por Monteith (1977b) estabeleceu as bases para a comparação da 

relação empírica entre a acumulação de matéria seca e a acumulação de radiação solar 

interceptada por uma cultura. Através da síntese de uma série de resultados experimentais obtidos 

em condições ambientais diferentes, Monteith (1977b) conclui que a maioria das culturas acumula 

cerca de 1,4 g de matéria seca por MJ de radiação solar interceptada. Este artigo foi particularmente 

importante na medida em que apresenta a eficiência de utilização da radiação (ε) como um 

parâmetro independente e adequado para descrever o desempenho das culturas e destacar 

limitações na produtividade. 

Posteriormente, numerosos estudos começaram a incorporar medições de radiação 

interceptada pela cultura de forma a determinar ε, comprovando a existência de uma relação 

positiva bem marcada entre a produção de matéria seca de uma cultura com a quantidade de 

radiação que ela intercepta (Shibles & Weber, 1965; Ong & Monteith, 1985; Rosenthal & Gerik, 

1991; Tesfaye et al., 2006). Aspectos simples desta relação têm sido demonstrados para várias 

culturas, entre elas o girassol (Trapani et al., 1992; Gimenes et al., 1994; Andrade, 1995; Flénet & 

Kiniry, 1995; De La Vega & Hall, 2002; Aguirrezábal et al., 2003) e incluídos em vários modelos de 
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crescimento e produção (Coelho & Dale, 1980; Kiniry et al., 1992; Steer et al., 1993; Villalobos et al., 

2006).  

A eficiência de utilização da radiação para a produção de biomassa é um parâmetro 

derivado da relação entre a matéria seca (MS) acumulada ao longo do tempo (t, em dias) e a 

radiação solar interceptada (Si, em MJ m-2 dia-1) pelo coberto vegetal e acumulada durante o 

mesmo período de tempo. A equação que exprime esta relação é do tipo: 

 

∫∫ = dt Sidt MS ε  (I.3) 

 

onde MS (g m-2 dia-1) é a taxa diária de produção de matéria seca e ε (g MJ-1) é a constante de 

proporcionalidade definida como a eficiência de utilização da radiação para a produção de biomassa 

(Monteith, 1977b; Connor & Sadras, 1992; Gimenes et al., 1994; Kiniry et al., 1992; Flénet & Kiniry, 

1995). 

A radiação solar interceptada pela cultura é a diferença entre a radiação solar incidente (S) 

sobre a vegetação e a radiação solar transmitida (St) através da área foliar até ao solo (Squire, 

1990). Este parâmetro é determinado em cada instante pelas dimensões do coberto vegetal 

(número de folhas, área das folhas) e pela sua estrutura geométrica (morfologia das folhas, ângulo 

de orientação foliar, organização das folhas no coberto). A fracção de radiação interceptada (f) é 

definida como:  
 

S
Si

S
StS

f =−=  (I.4) 

 

Por analogia com a lei de Beer-Bouguer da transmissão de radiação através de camadas 

homogéneas da atmosfera (Peixoto & Oort, 1992), a fracção de radiação que não é transmitida (por 

ser extinta ou interceptada) pelos cobertos vegetais pode ser expressa como função do índice de 

área foliar (IAF, m2 de folhas por m2 de terreno) na forma:  

 

f = 1 - e -K.IAF (I.5) 
 

onde K é o coeficiente de extinção ou de atenuação da radiação incidente pelo coberto vegetal 

(Monteith, 1991). K depende essencialmente da geometria do coberto vegetal e é razoavelmente 

estável para determinado genótipo dentro de uma variada gama de condições (Squire, 1990), 

embora seja de admitir que densidades de sementeira muito diferentes o possam afectar pois as 
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folhas tendem a orientar-se mais verticalmente à medida que o coberto se torna mais denso 

(elevadas densidades de sementeira). 

A eficiência de utilização da radiação para a produção de biomassa é influenciada 

sobretudo pela capacidade fotossintética das folhas, podendo as diferenças de ε encontradas entre 

espécies e locais ser atribuídas a diferenças na actividade fotossintética (Sinclair & Muchow, 1999). 

Análises teóricas de potenciais fontes de variação entre locais são também atribuídas à intensidade 

de radiação solar incidente e à fracção de radiação solar difusa (De Wit, 1965; Murata, 1981; 

Hammer & Wrigth, 1994; Sinclair et al., 1992; Bange et al., 1997b). Uma diminuição substancial dos 

níveis de radiação total associados a um aumento da fracção de radiação difusa levam ao aumento 

de ε. No entanto, em ambientes naturais os efeitos das variações diárias da quantidade de radiação 

solar são distribuídos ao longo do ciclo cultural e, por isso, as pequenas variações diárias induzidas 

em ε não são significativas (Sinclair & Muchow, 1999).  

A influência da capacidade fotossintética das folhas sobre ε tem sido analisada sobretudo 

em função do teor de azoto foliar (Green, 1987; Muchow & Davis, 1988; Sinclair & Horie, 1989; 

Sinclair & Shiraiwa, 1993; Gimenez et al., 1994, Hall et al., 1995; Cosentino et al., 2006; Salvagiotti 

& Miralles, 2007) e da disponibilidade de água no solo (Muchow, 1985; Inthapan & Fukai, 1988; 

Muchow, 1989; Jamieson et al., 1995; Singh & Sri Rama, 1989; Tesfaye et al., 2006). Embora a 

maioria dos estudos (efectuados em várias espécies vegetais, incluindo o girassol) sobre a variação 

de ε em função do teor de azoto foliar revelem a existência de uma clara tendência de aumento de 

ε com o aumento do teor de azoto, aqueles que relacionam ε com a disponibilidade de água no solo 

apresentam resultados mais variáveis. Por exemplo, Muchow (1985) e Inthapan & Fukai (1988) 

examinaram o efeito da deficiência hídrica sobre ε em vários tipos de leguminosas e concluíram que 

uma diminuição do teor de água no solo provocava uma diminuição nos valores de ε.  Muchow 

(1989), por sua vez, comparou a eficiência de utilização da radiação em milho, sorgo e milho painço 

e verificou que apenas no milho havia a diminuição de ε com a diminuição de água no solo. O autor 

atribuiu esta diferença de resultados a diferenças na taxa de utilização de água de cada cultura a 

qual impunha diferentes graus de severidade “reais” e, por isso, teores reduzidos de água no solo 

nem sempre resultavam numa diminuição de ε. Nas culturas de feijão e grão-de-bico, Tesfaye et al. 

(2006) verificaram que ε no grão-de-bico diminuía com o aumento da deficiência hídrica no solo e 

que essa diminuição era mais pronunciada quando a deficiência era imposta durante o início do 

estágio reprodutivo. Já na cultura do feijão, os mesmos autores verificaram que ε  não era afectado 

pela deficiência hídrica. Num estudo efectuado com cevada sujeita a 12 tratamentos de irrigação, 
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Jamieson et al. (1995) verificaram que apenas restrições hídricas no início do ciclo cultural levavam 

à redução da eficiência de utilização da radiação e concluíram que tanto a época de ocorrência 

como a duração do período de deficiência hídrica eram importantes para interpretar variações de ε. 

Singh & Sri Rama (1989) demonstraram ainda que na cultura do amendoim a resposta de ε à 

deficiência hídrica estava quantitativamente dependente da severidade da mesma. 

O efeito da temperatura do ar e do deficit de pressão de vapor (DPV) sobre a taxa de 

fotossíntese foliar também pode induzir modificações na eficiência de utilização da radiação em 

algumas espécies. Estudos efectuados com milho (Andrade et al., 1992) e com amendoim (Sinclair 

et al., 1994; Bell et al., 1992) mostram que uma diminuição da temperatura média do ar pode levar a 

uma diminuição de ε devido a uma diminuição da taxa fotossintética. Em relação ao deficit de 

pressão de vapor e considerando a razoável estabilidade observada na maioria das culturas entre 

ambientes com diferentes DPV, variações deste parâmetro não parecem ter grande influência sobre 

ε na maioria das situações (Sinclair & Muchow, 1999). 

Apesar de ε poder variar com os vários factores já citados, em condições onde não haja 

limitações extremas ao crescimento este parâmetro tende a ser conservativo para uma dada 

espécie, mesmo em locais e densidades de sementeira diferentes (Kiniry et al., 1989; Muchow et al., 

1993; Gimenes et al., 1994; Hall et al., 1995), embora se admita que no caso do girassol seja 

diferente entre a fase vegetativa e a reprodutiva devido à natureza mais energética do material 

armazenado nesta última fase (Connor & Sadras, 1992; Trapani et al., 1992; Gimenes et al., 1994; 

Hall et al., 1995). 

 

 

2. Influência da vegetação no microclima 
 

Os climas local e regional são muito influenciados pelo tipo de cobertura do solo devido às 

diferentes propriedades ópticas e mecânicas da vegetação. Essas propriedades evoluem com o 

desenvolvimento da vegetação e consequentemente afectam de forma diferente os fluxos 

componentes dos balanços energético e hídrico ao longo do ciclo da cultura. 

Neste ponto faz-se a abordagem do balanço de energia numa superfície vegetal e das 

principais características da vegetação que podem afectar o microclima local. Como as trocas de 

energia e massa entre a superfície e a atmosfera são efectuadas na camada limite, inicia-se este 

ponto com uma breve descrição desta camada.  
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2.1. Definição e estrutura da camada limite 

 

Os processos de transferência convectiva de energia e massa entre a superfície e a 

atmosfera ocorrem numa região da atmosfera designada por camada limite planetária, a qual é definida 

por Brutsaert (1991) como a camada da atmosfera tipicamente turbulenta que é directamente 

influenciada pela superfície. As características desta camada dependem em larga escala da 

velocidade do vento, temperatura do ar e condições de estabilidade atmosférica, bem como das 

propriedades aerodinâmicas da superfície, nomeadamente a rugosidade. A sua espessura é 

variável no tempo e no espaço, podendo atingir valores de várias centenas de metros (Stull, 1988). 

Na Figura I.1 apresenta-se um esquema representativo da estrutura da camada limite 

planetária para uma superfície rugosa. Dentro da camada limite distingue-se uma camada limite 

interna, mais directamente influenciada pelo atrito com a superfície e acima desta uma camada 

externa onde a influência da superfície sobre os fluxos é menor e a força de Coriolis devido à rotação 

da terra começa a ser importante (Garratt, 1994). A camada limite interna pode ainda ser subdividida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura I.1. Esquema representativo da estrutura da camada limite atmosférica sobre uma superfície 
rugosa. Várias regiões são identificadas: Camada limite externa; camada limite interna; camada de fluxo 
constante; subcamada rugosa e subcamada inercial. h é a altura dos elementos rugosos representados 
por rectângulos sombreados e d é o deslocamento do plano de referência. (Adaptado de Garratt, 1994 e 
Monteith & Unsworth, 1990). As circunferências representam parcelas de ar em movimento turbulento, 
ou turbilhões, criadas pelo atrito entre o ar em deslocamento horizontal e a superfície. 

 

numa subcamada inercial e, sob esta, uma subcamada rugosa que é influenciada por factores como a 

estrutura e geometria dos elementos de rugosidade bem como pelo espaçamento entre eles. Estas 

duas subcamadas constituem a camada de fluxo constante, onde os fluxos verticais de quantidade 

de movimento, energia e massa entre a superfície e a atmosfera não variam com a distância à 
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superfície quando a camada limite e a superfície estão em equilíbrio (Monteith & Unsworth, 1990). 

Nesta camada de fluxo constante, onde se desenvolvem os estudos micrometeorológicos, os fluxos 

resultam do movimento turbilhonar da ar, isto é, resultam do movimento vertical de parcelas de ar 

ou turbilhões gerados pelo atrito entre o ar que se desloca pela acção do vento e a superfície. São 

esses turbilhões que transportam convectivamente quantidade de movimento, energia e massa 

entre a atmosfera e a superfície. 

A espessura da camada de fluxo constante sobre uma superfície extensa é da ordem dos 15% 

da camada limite, mas depende da velocidade do vento, da rugosidade da superfície estudada e do 

fetch, o qual expressa a distância percorrida pelo vento sobre a superfície (Monteith & Unsworth, 1990).  

 

 

2.2. Balanço energético numa superfície vegetal 
 

O balanço energético de um sistema natural é uma aplicação da primeira Lei da 

Termodinâmica aos fluxos de energia de e para esse sistema, em que os sumidouros principais são 

a radiação na gama do infravermelho terrestre, a convecção e a evapotranspiração e a fonte 

principal é a radiação solar. 

O balanço de energia de um coberto reflecte a forma como a energia proveniente da 
radiação solar é repartida entre os fluxos convectivos de calor sensível e latente e o fluxo condutivo 
de calor no solo, permitindo avaliar a importância relativa de cada componente. Em termos do 
microclima este conhecimento é de extrema importância, na medida em que um aumento do fluxo 
de calor latente contribui para o incremento do conteúdo de vapor de água na atmosfera 
(geralmente à custa da reserva hídrica no solo), ao passo que um aumento do de calor sensível 
tende a aquecer a camada limite atmosférica.  

Em superfícies vegetais, a distribuição de energia pelos vários sumidouros depende da 

interacção entre factores físicos e fisiológicos, como sejam a disponibilidade de água e energia, os 

valores dos gradientes de temperatura e de concentração de vapor de água entre a superfície e o 

ar, a intensidade do movimento turbulento (dependente da velocidade do vento e da rugosidade da 

superfície) e a resistência do coberto (dependente da resistência dos estomas e da área foliar). Em 

condições estacionárias, a temperatura da superfície vegetal será o resultado do balanço entre as 

entradas e saídas de energia, de forma a satisfazer a equação do balanço energético. 

A equação do balanço de energia numa superfície vegetal fictícia, considerando-a sem 

massa (isto é, sem armazenamento de energia) e desprezando a quantidade de energia utilizada na 
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fotossíntese ao longo do dia, a qual representa, segundo Allen et al. (1998), apenas uma pequena 

fracção da energia disponível, pode escrever-se na seguinte forma geral (Arya, 1988; Garratt, 1994): 

 

Rn = H + λE + G (I.6) 
 

onde Rn (W m-2) representa a radiação líquida; H (W m-2) o fluxo convectivo de calor sensível; λE 

(W m-2) o fluxo convectivo de calor latente, onde λ (J kg-1) é o calor latente de vaporização da água 

e E (kg m-2 s-1) é o fluxo de massa de vapor de água entre a superfície e a atmosfera; e G (W m-2) o 

fluxo de energia térmica no solo. Nesta equação só se consideram os fluxos verticais, admitindo-se 

que os fluxos horizontais dentro da camada limite em equilíbrio são nulos por os gradientes 

horizontais de temperatura e humidade serem nulos. Se houver advecção de energia, positiva ou 

negativa, deve ser considerada na equação.  

O termo Rn obtém-se do balanço radiativo da superfície por uma equação de conservação 

do tipo (Brutsaert, 1991; Garratt, 1994) : 
 

Rn = Sg (1-α) + Ld – Lu (I.7) 
 

onde Sg (W m-2) é a radiação solar global, Ld e Lu (ambos em W m-2) a radiação de longo 

comprimento de onda descendente (atmosférica) e ascendente (emitida pela superfície) 

respectivamente, e α o coeficiente de reflexão do coberto vegetal para a radiação solar (albedo). 

Durante o período diurno Rn é um ganho importante de energia, sendo dominado pela absorção de 

radiação solar e funcionando o respectivo coeficiente de reflexão como um importante regulador do 

balanço dessa radiação.  

O albedo da superfície controla o balanço de energia da mesma pois reduz a radiação que 

é absorvida e posteriormente dissipada na forma de calor sensível e latente, reduz o fluxo de calor 

no solo, a temperatura da superfície e a emissão da radiação de longo comprimento de onda (Wang 

et al., 2001; Wang et al., 2002) e, por isso, alterações de albedo podem induzir alterações 

significativas no clima (Wang & Davidson, 2007). Por exemplo, se na Primavera/Verão o albedo 

médio aumentar 10% há uma redução de Rn ligeiramente superior a 2 MJ m-2 dia-1, suficiente para 

reduzir a evapotranspiração em cerca de 1mm dia-1. 

Diversos factores influenciam o albedo, nomeadamente a altura da vegetação, estrutura e 

dimensão do coberto e fracção de solo exposto à radiação; portanto, as superfícies vegetais 

apresentam albedos diferentes de acordo com as suas características específicas e fase fenológica 

de desenvolvimento. Num solo cultivado, enquanto que no início do ciclo de desenvolvimento o 
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albedo é determinado principalmente pelo tipo de solo e pelo seu teor de humidade, à medida que o 

coberto vegetal se desenvolve o albedo é cada vez mais determinado pelas propriedades da 

vegetação (Dickinson, 1983; Wang, 2005).  

Pielke & Avissar (1990) compilaram valores do albedo medidos em várias superfícies com e 

sem vegetação. Em geral o albedo diminui com o aumento da altura da vegetação. Valores de 0,15 

são referenciados para a cana de açúcar (Lee, 1978), de 0,16 para erva alta com cerca de 1 m 

(Pielke, 1984), de 0,20 para as culturas de algodão, batata e tomate, de 0,25 para cereais (Lee, 

1978), de 0,26 para superfícies relvadas (Pielke, 1984) e entre 0,18 – 0,25 (Pielke, 1984) ou entre 

0,20 – 0,30 (Rosenberg, 1974) para superfícies agrícolas. Em solos sem vegetação são referidos 

por Lee (1978) albedos de 0,10 para um solo arenoso húmido, de 0,20 para um solo arenoso seco e 

de 0,10 para um solo orgânico. Para um solo argiloso, podem ser encontrados valores entre 0,10 e 

0,20 em solo húmido (Pielke, 1984) ou entre 0,20 e 0,35 em solo seco (Rosenberg, 1974). Estes 

resultados mostram que o albedo diminui com o aumento do teor de humidade do solo e que, 

dependendo da textura e teor de matéria orgânica, o albedo de um solo seco sem vegetação pode 

ser maior do que o albedo de coberturas vegetais de porte médio a alto. 

Nas condições mediterrâneas, as sementeiras temporãs de Primavera são feitas 

geralmente em solo húmido, de albedo pequeno. Já as sementeiras mais tardias são feitas em solo 

mais seco e de maior albedo, mas o crescimento da vegetação pode reduzir o albedo (sobretudo 

com densidades de sementeira elevadas), aumentar Rn e a razão de Bowen (H/λE) devido à 

evapotranspiração reduzida, resultando no aumento da temperatura da superfície e do ar em 

contacto com ela. Este aumento de temperatura pode afectar o clima não só em termos locais como 

também regionais. 

As trocas de calor no solo fazem-se por condução de calor através do solo, dependendo 

essencialmente das características físicas deste. A diferença Rn - G é a energia disponível para ser 

gasta nos fluxos turbulentos de calor latente e sensível, mas estes fluxos convectivos dependem da 

rugosidade e características aerodinâmicas da superfície. 

 

 

2.3. Propriedades aerodinâmicas da superfície 
 

A evolução das propriedades aerodinâmicas da superfície, tais como a rugosidade e o 

atrito, afecta o microclima pois os fluxos convectivos entre a superfície e a atmosfera dependem da 

turbulência do ar. Quanto mais rugosas forem as superfícies mais turbulento é o ar e mais intensos 
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são os fluxos. Em princípio, um aumento de densidade de sementeira conduz a um aumento do 

atrito, facilitando a difusão turbulenta e consequentemente diminuindo a resistência oferecida pela 

camada limite ao transporte de momento, calor sensível e calor latente. 

As propriedades aerodinâmicas de uma superfície vegetal, tais como o parâmetro de 

rugosidade, deslocamento do plano de referência, velocidade de fricção e resistência aerodinâmica 

à transferência de momento podem ser estabelecidas a partir de medições do perfil vertical da 

velocidade do vento na camada limite. Contudo, as condições de estabilidade atmosférica afectam a 

convecção dos turbilhões e o correspondente perfil do vento. Assim, nesta secção começa-se por 

abordar os principais conceitos relativos à caracterização da estabilidade atmosférica e à definição 

do perfil do vento em condições de neutralidade e de não neutralidade atmosférica e só depois são 

abordados os aspectos directamente associados às características aerodinâmicas da superfície. 

 

 

2.3.1. Estabilidade atmosférica. Gradiente vertical da temperatura do ar 
 

Na camada limite atmosférica as condições de estabilidade definem-se de acordo com a 

variação vertical da temperatura potencial. A temperatura potencial (θ, K) é definida como a 

temperatura que teria uma parcela de ar se a sua pressão atingisse adiabaticamente uma pressão 

de referência P0 = 100 kPa. A temperatura potencial está relacionada com a temperatura média do 

ar (T), através da equação de Poisson (Rosenberg, 1974; Stull, 1988; Brutsaert, 1991): 
 

k
0

P

P
T 








=θ  (I.8) 

 

onde k = R/cp para o ar seco e k = R(1-0,23q)/cp para o ar saturado, sendo R a constante dos gases 

para o ar seco (287,04 J kg-1 K-1), cp o calor especifico do ar seco a pressão constante (1005 J kg-1 K-1) 

e q a humidade específica do ar. Como 1q ≤ , (1-0,23q) ≈ 1 e o valor de k para o ar húmido é muito 

próximo do de k para o ar seco; normalmente considera-se k=0,286 para o ar seco ou saturado 

(Brutsaert, 1991). 

Na prática, a temperatura potencial do ar não saturado em vapor de água pode ser calculada 

com uma aproximação razoável através da expressão (Monteith & Unsworth, 1990, Stull, 1988): 

θ = T + (g / cp) z (I.9) 
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onde T (K) é a temperatura do ar à altura z (m) acima da superfície do solo e (g/cp) é o gradiente 

adiabático seco (9,8 × 10-3 k m-1), sendo g a aceleração da gravidade. 

O estado de equilíbrio da camada limite traduz a tendência que o ar apresenta para, devido 

a diferenças de densidade entre o ar e uma parcela turbulenta, inibir (δθ/δz > 0, estabilidade 

atmosférica) ou reforçar (δθ/δz < 0, instabilidade atmosférica) os movimentos verticais da parcela 

de ar resultantes da turbulência mecânica de atrito com a superfície. Quando não ocorre qualquer 

destas situações, a camada está em equilíbrio neutro e  δθ/δz = 0. Neste caso, toda a turbulência 

na camada limite é gerada mecanicamente pelo atrito com a superfície rugosa. Em condições de 

neutralidade, os gradientes térmicos (ou de densidade) verticais na camada limite não influenciam o 

movimento vertical das parcelas e o perfil do vento é caracteristicamente logarítmico (Monteith & 

Unsworth, 1990), como mostra a Figura I.2. O perfil apresenta uma forma convexa em situações de 

estabilidade e côncava em situações de instabilidade. É necessário portanto, definir duas situações 

distintas para o perfil do vento: situações de neutralidade e de não neutralidade atmosférica. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura I.2. Perfis típicos da velocidade do vento (u (z)) sobre uma 
superfície nas três situações de estabilidade atmosférica, em função 
do logaritmo da distância à superfície z (adaptado de Thom, 1975). 

 

 

2.3.2. Perfil vertical da velocidade do vento em condições de neutralidade atmosférica 

 

Dado a superfície ser um sumidouro de momento (ou quantidade de movimento) horizontal 

do ar, a velocidade do vento é tanto maior quanto mais se afasta dela. Em condições de 

neutralidade atmosférica a equação do perfil logarítmico vertical da velocidade do vento é (Monteith 

& Unsworth, 1990):  








 −







=− ∗

0z
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k
u
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em que u (m s-1) é a velocidade média do vento num determinado período à altura z (m), u∗ (m s-1) é 

a velocidade de fricção, proporcional à velocidade de rotação dos vórtices turbulentos, z0 (m) é o 

parâmetro de rugosidade da superfície, d (m) é o deslocamento do plano de referência ou do plano 

zero e k é a constante de Von Karman. Esta constante é considerada universal não sendo função 

nem do tipo de escoamento nem da superfície (Stull, 1988). O seu valor é ainda alvo de alguma 

incerteza. Dados experimentais têm reportado valores entre 0,35 e 0,47 (Brutsaert, 1991), mas é 

frequente considerar o valor de 0,41 (Brutsaert, 1991; Monteith e Unsworth, 1990; Thom, 1975). 

Para cada tipo de superfície z0 e d são considerados características físicas (constantes) da 

superfície, enquanto que u∗ é constante para uma superfície e para um determinado regime de vento. 

 

 

2.3.3. Perfil vertical da velocidade do vento em condições de não neutralidade  

 

Em condições de estabilidade ou instabilidade atmosférica é necessário estabelecer o peso 

relativo da influência dos gradientes verticais de temperatura (impulsão) na formação da turbulência. 

O número de Richardson (Ri) é um parâmetro adimensional que indica a importância relativa entre a 

convecção livre e a forçada na camada limite. Na prática é usado como uma medida para avaliar a 

estabilidade ou instabilidade dinâmicas da atmosfera através da seguinte expressão (Thom, 1975): 
 

2

)dz(
u
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−∂
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=  (I.11) 

 

onde os diversos parâmetros foram definidos anteriormente. Para a determinação de Ri torna-se 

mais fácil usar os perfis linearizados da temperatura e velocidade do vento e a equação I.11 passa 

então a tomar a forma (Bispo, 2002): 
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−∂
θ∂−

=  (I.12) 

 

A atmosfera está em condições de neutralidade quando as forças térmicas são nulas e Ri = 0. 

Na prática, quando Ri tem valores compreendidos entre -0,01 e 0,01 considera-se que a atmosfera 

está em equilíbrio neutro (Thom, 1975; Monteith & Unsworth, 1990).  
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Quando as forças térmicas são importantes na geração da turbulência, promovendo-a 

(atmosfera instável; Ri < -0,01) ou inibindo-a (atmosfera estável; Ri > 0,01), é necessário introduzir 

factores de correcção de estabilidade no perfil do vento para manter a validade das relações 

logarítmicas entre u e z (Thom, 1975; Monteith & Unsworth, 1990), na forma: 

 

m)dz(k

u

z
u φ

−
=

∂
∂ ∗  (I.13) 

 

onde z/u ∂∂  representa o gradiente de velocidade do vento e φm é uma função correctora da 

estabilidade atmosférica para o transporte de momento. 

Vários autores têm proposto equações φ de correcção para as condições de equilíbrio 

atmosféricas (Businger et al., 1971; Dyer, 1974; Dyer e Hicks 1970; Webb, 1970). Na neutralidade, 

pela hipótese da similaridade, esta função é igual a 1, sendo menor que 1 na instabilidade e maior 

na estabilidade. Segundo Arya (1988), em condições de instabilidade atmosférica a função de 

correcção é: 

( ) 5,02
m  151 −ζ−=φ     com     Ri=ζ  (I.14) 

 

e em condições de estabilidade: 
 

( )ζ+=φ  51m      com     
Ri51

Ri
−

=ζ  (I.15) 

 

onde ( ) L/d-z =ζ , sendo L o comprimento de estabilidade de Monin-Obhukov (Arya, 1988; Thom, 

1975). 

Substituindo φm na equação I.13, integrando e rearranjando a expressão de acordo com a 

equação de uma recta, obtém-se a equação para o perfil do vento em condições de não 

neutralidade atmosférica: 
 

[ ] 0M zln 
k
u

  -d)-ln(z  
k
u

)dz(u ∗∗ −ζψ=−  (I.16) 

 

onde ψM é a função de estabilidade integrada para o momento, definida por: 
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Em superfícies pouco rugosas z0/L toma valores muito baixos, pelo que este termo pode ser 

substituído por zero no limite inferior do integral anterior. Com esta aproximação, ψM pode ser 

determinado mais facilmente para qualquer φm (Arya, 1988). Em condições de instabilidade tem-se: 

 

2
xtan2

2
x1

2
x1

ln 1
22

M
πψ +−





















 +












 += −  (I.18) 

 

onde  
4/1
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 −−=  (I.19) 

 

e em condições de estabilidade: 
 

L
)dz(

5M
−−=ψ  (I.20) 

 

 

 

2.3.4. Deslocamento do plano de referência e parâmetro de rugosidade da 

superfície 

 

A rugosidade e heterogeneidade de uma superfície são tipicamente caracterizadas por dois 

parâmetros aerodinâmicos: o deslocamento do plano de referência (d) e o parâmetro de rugosidade 

da superfície (z0) (Prueger et al, 2004). Estes parâmetros têm sido determinados para várias 

culturas como o arroz (Uchijima, 1976), feijão e batata (Legg et al., 1981), soja (Baldocchi et al., 

1983), milho (Brunini et al., 1983) e algodão (Kustas et al., 1989), todos eles evidenciando que d e 

z0 são afectados pela altura, estrutura e densidade da vegetação. Portanto, o crescimento das 

plantas altera a rugosidade da superfície e consequentemente modifica a intensidade dos 

processos de troca de momento, energia e massa entre a superfície e a atmosfera. 

Em superfícies rugosas, como aquelas cobertas com vegetação, os elementos físicos do 

coberto actuam deslocando o plano de referência de uma distância d (m) acima do nível do solo 

(Figura I.3). Este parâmetro é designado por deslocamento do plano de referência ou plano zero e 

representa o nível efectivo de absorção de momento dentro do coberto (Monteith e Unsworth, 1990). 
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Figura I.3. Perfil logarítmico da velocidade do vento sobre uma superfície 
com vegetação homogénea de altura h, em condições de neutralidade 
atmosférica (adaptado de Thom, 1975). 

 

A equação I.10 do perfil logarítmico da velocidade média do vento em condições de 

neutralidade atmosférica pode ser reorganizada sob a forma de uma recta, obtendo-se:  
 

( ) 0
** zln

K

u
dzln

K

u
)dz(u −−=−  (I.21) 

 

Repare-se que nestas condições a velocidade do vento sobre a superfície vegetal anula-se a uma 

altura z tal que z = d + z0. O parâmetro da rugosidade da superfície (z0) relaciona-se com a eficiência 

de absorção de momento pela superfície.  

Tanto d como z0 são parâmetros físicos característicos da vegetação. Stull (1988) refere que 

z0 não varia nem com a velocidade do vento nem com a estabilidade atmosférica, podendo apenas 

variar se as características da superfície, como por exemplo a altura, geometria ou densidade da 

vegetação forem alteradas. No entanto, em cobertos flexíveis variações na velocidade do vento 

podem provocar a agitação dos elementos de rugosidade e resultar numa variação destes 

parâmetros (Monteith e Unsworth, 1990; Bispo, 2002). 

 

 

2.3.5. Velocidade de fricção 

 

A variação da velocidade média horizontal do vento à medida que a altura acima da 

superfície aumenta reflecte um processo de absorção da quantidade de movimento horizontal do ar 

pela superfície estacionária, ou seja, representa um fluxo vertical em direcção à superfície da 

d 
d + z0 

h 
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quantidade de movimento horizontal do ar. A velocidade de fricção corresponde à velocidade 

tangencial de rotação das parcelas de ar turbulentas e representa a velocidade com que a 

quantidade de movimento é transportada em direcção à superfície (Thom, 1975). Portanto, a 

velocidade de fricção descreve a eficiência da turbulência, tanto no transporte vertical da quantidade 

de movimento como no transporte vertical de calor sensível e latente. 

 

 

2.3.6. Resistência aerodinâmica da camada limite 
 

A resistência aerodinâmica (ra, s m-1) pode ser entendida como o tempo necessário para 

que uma unidade de volume de ar troque momento, vapor de água, calor sensível ou CO2 com uma 

unidade de área de superfície (Monteith, 1965). Esta resistência determina a facilidade com que o 

momento ou qualquer outra entidade é transportado entre um determinado nível da atmosfera (z-d) 

e o nível efectivo a que se dá a sua absorção pela vegetação (d + z0). A resistência aerodinâmica 

para a transferência de momento é apresentada esquematicamente na Figura I.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura I.4. Representação esquemática do perfil vertical da velocidade do vento 

(u) e da resistência aerodinâmica à transferência de momento (ra) sobre um 

coberto vegetal de altura h. (adaptado de Garratt, 1994 e Thom, 1975). 

 

É possível mostrar (Monteith & Unsworth, 1990) que a resistência aerodinâmica à 

transferência de momento (ra) em condições de neutralidade atmosférica é definida por: 
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u

dzu
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Quanto mais afastada da superfície estiver uma parcela de ar, maior é ra. Na equação 

anterior, essa relação exprime-se através de u (z-d), que aumenta com a distância à superfície. Por 

outro lado, quanto maior for u∗, menor será a resistência aerodinâmica porque neste caso a 

intensidade da turbulência é também maior, facilitando a difusão turbulenta tanto de momento como 

de energia e massa. 

Parâmetros estruturais como a densidade, altura da vegetação e z0 influenciam a 

resistência aerodinâmica à transferência de momento e têm sido identificados como parâmetros 

importantes para a determinação dos fluxos com a superfície (Beringer & Tapper, 2002). Em geral, o 

aumento da altura e densidade da vegetação leva a uma diminuição de ra devido ao aumento de u∗, 

o que facilita a difusão turbulenta.  

 

 

3. Objectivos 

 

O presente trabalho pretende contribuir para uma melhor compreensão das interacções à 

escala microclimática que ocorrem entre a vegetação e a atmosfera na região semi-árida 

mediterrânea e tem como principais objectivos: 

 

a) Compreender a influência de elementos do microclima sobre o desenvolvimento e 

crescimento do girassol, nomeadamente através da análise da evolução do número de 

folhas, índice de área foliar e biomassa vegetal em condições hídricas e térmicas e 

estruturas rugosas diferentes, simuladas respectivamente através de duas datas e duas 

densidades de sementeira. Essa análise será feita com base nos tempos térmicos de 

desenvolvimento e na eficiência de utilização da radiação para a produção de matéria seca. 

b) Avaliar a influência da data e densidade de sementeira do girassol sobre o microclima local 

em termos de radiação líquida e albedo da superfície, rugosidade da superfície e resistência 

aerodinâmica, procurando aumentar o conhecimento sobre a possível influência no clima de 

alterações ao uso da terra. 

c) Analisar a existência de relações invariantes entre as variáveis agrometeorológicas e os 

parâmetros que definem o desenvolvimento e a produtividade vegetal em diferentes 

situações climáticas e microclimáticas, nomeadamente em condições de disponibilidade 

hídrica muito distintas. Essas relações permitem a construção de modelos matemáticos 

para estimar a produtividade, para efectuar diagnósticos em relação ao crescimento e 
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desenvolvimento do girassol em regiões semi-áridas mediterrâneas e para incorporação em 

modelos mais gerais de comportamento da atmosfera à meso e macroescala que 

considerem a evolução das condições de superfície. 

 

 

Este trabalho foi dividido em 4 capítulos. O presente capítulo consiste numa introdução na 

qual se apresenta a contribuição do estudo para o conhecimento actual e são descritos os conceitos 

gerais que determinam, controlam e contribuem para a compreensão do tema abordado. São 

também apresentados os objectivos do trabalho. O segundo capítulo apresenta as características 

do sistema estudado (planta - clima) e a descrição do dispositivo experimental, bem como dos 

métodos utilizados. Os resultados obtidos são apresentados e discutidos no terceiro capítulo e no 

quarto são apresentadas as conclusões do trabalho. No final da tese apresentam-se ainda os 

anexos, que na sua maioria dizem respeito à análise estatística dos resultados. 
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CAPÍTULO II 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

 

1. Caracterização do local experimental 

 

O presente trabalho foi realizado durante os anos de 1997, 1998 e 1999 na Herdade do 

Louseiro (Figura II.1), localizada a cerca de 8 km a Sudeste da cidade de Évora (latitude 38° 30’ 

Norte, longitude 7° 48’ Oeste).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura II.1. Localização dos campos experimentais (cruzes a vermelho) na Herdade do Louseiro, nos três anos em 
que decorreram as experiências. 

 

Os campos experimentais foram instalados em parcelas diferentes em cada ano, tendo 

sempre em atenção a escolha de uma área aberta, sem obstáculos, de relevo sensivelmente plano 
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e de extensão suficiente na direcção dos ventos dominantes de forma a garantir que as medições 

micrometeorológicas fossem realizadas dentro da camada limite de fluxo constante. 

 

 

1.1. Caracterização climática da região 

 

A caracterização climática da região foi feita com base na análise das normais 

climatológicas da estação meteorológica de Évora/Mitra, situada na proximidade da área de estudo 

à latitude 38° 32’ N e longitude 8° 01’ W. Os dados utilizados são os publicados pelo Instituto 

Nacional de Meteorologia e Geofísica (1991) e cobrem um período de 30 anos (1951 a 1980). No 

Quadro II.1 apresenta-se uma síntese dos valores médios mensais da temperatura do ar, 

precipitação, evapotranspiração potencial e radiação solar global. A evapotranspiração potencial foi 

calculada através do método de Penman-Monteith (Allen et al., 1994) e a radiação solar global 

(Sg, MJ m-2 dia-1) foi estimada a partir do valor da radiação solar no topo da atmosfera (Sa, MJ m-2 dia-1) 

e da insolação, através da expressão de Ǻngstrom: 

 

Sa 
N
n

baSg 






 +=  (II.1) 

 
onde a e b são coeficientes de correlação determinados para o continente, respectivamente iguais a 

0,18 e 0,62 (Peixoto, 1981), n é a insolação real diária (em horas) e N é a insolação astronómica 

diária (em horas). 

Os valores médios mensais da radiação solar global diária variam regularmente ao longo do 

ano (Quadro II.1), registando-se o máximo em Julho (28,7 MJ m-2 dia-1) e o mínimo em 

Dezembro (7,5 MJ m-2 dia-1). A evapotranspiração potencial mensal segue o mesmo padrão de 

comportamento. 

A temperatura média do ar aumenta progressivamente de Janeiro (8,6 °C) até Agosto 

(23,1 °C) e depois decresce até Dezembro (9,2 °C). Os meses mais quentes são Julho, Agosto e 

Setembro, com temperaturas de 23,0 °C, 23,1 °C e 20,9 °C, respectivamente e os mais frios são os 

meses de Dezembro, Janeiro e Fevereiro, com temperaturas de 9,2 °C, 8,6 °C e 9,5 °C, 

respectivamente.  

A distribuição das chuvas ao longo do ano não é uniforme. O período chuvoso concentra-se 

na estação fria, em particular de Novembro a Março, ocorrendo o valor máximo de precipitação 
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(97,7 mm) em Janeiro (Quadro II.1). Os meses de menor precipitação são os de Verão; nesta época 

a precipitação total é de 32,8 mm, cerca de 5% do total anual de 664,6 mm. 

  
Quadro II.1. Valores médios mensais da radiação solar global diária (Sg) e da temperatura 
média do ar (T), da precipitação mensal (R) e da evapotranspiração potencial (ETP) 
mensal em Évora/Mitra no período 1951/80 (IM, 1991). 

 

 Sg (MJ m-2 dia-1) T (°°°°C) R (mm) ETP (mm) 

   Janeiro 8,1 8,6 97,7 32,5 
Fevereiro 10,8 9,5 95,2 52,6 
Março 14,4 11,2 88,3 93,8 
Abril 19,7 13,4 52,6 130,6 
Maio 23,8 16,7 42,9 168,3 
Junho 26,2 20,2 26,6 179,9 
Julho 28,7 23,0 3,1 193,0 
Agosto 26,4 23,1 3,1 170,1 
Setembro 19,1 20,9 27,7 114,7 
Outubro 13,6 16,7 65,7 74,5 
Novembro 9,4 12,0 82,6 38,0 
Dezembro 7,5 9,2 79,1 22,1 

 

Segundo a classificação climática de Thornthwaite (Thornthwaite, 1948), o clima desta 

região é do tipo C1 B’2 s a’, isto é, sub húmido seco, mesotérmico, com moderado excesso de água 

no Inverno e com pequena concentração da eficiência térmica na estação quente. A classificação 

de Köppen (Ahrens, 2003) considera o clima desta região do tipo Csa, isto é, temperado 

(mesotérmico) húmido, com precipitação concentrada no Inverno e verão longo e quente. 

O índice ombrotérmico de Gaussen (G), definido através da expressão G = R/2T (Bagnouls 

& Gaussen, 1953), onde R é a precipitação média mensal (mm) e T a temperatura média mensal 

(°C), permitiu definir os meses de Outubro a Maio como húmidos (G > 1) e os meses de Junho a 

Setembro como secos (G ≤ 1).  

O índice agrometeorológico de aridez (Ag) define meses secos e húmidos através da 

relação entre a precipitação e a evapotranspiração potencial: Ag = R/ETP, onde R é a 

precipitação média mensal (mm) e ETP é a evapotranspiração potencial média mensal (mm), 

calculada através do método de Penman-Monteith (Kassam, 1981). Se Ag > 0,5 o mês é 

suficientemente húmido para permitir o crescimento da vegetação sem grandes limitações hídricas; 

se Ag ≤ 0,5 o mês é seco e a falta de água limita o crescimento. Segundo este índice, os meses de 

Abril a Setembro são tidos como secos e os meses de Outubro a Março como suficientemente 

húmidos. 
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1.2. Comparação climática dos anos experimentais com o ano médio 

 

Optou-se por apresentar neste capítulo a comparação climática dos anos experimentais 

com o ano médio para se ter uma ideia geral das condições meteorológicas ocorridas durante estes 

três anos em comparação com as do ano médio. No ponto 1 dos resultados e discussão é feita uma 

caracterização mais exaustiva, para períodos semanais mas apenas durante o ciclo da cultura em 

cada ano de ensaio.  

Nas Figuras II.2 e II.3 apresenta-se respectivamente os valores médios mensais da 

temperatura do ar e da radiação solar global medidos na área experimental durante os anos de 

1997, 1998 e 1999 e, para comparação, os do ano médio das normais de 1951/80 da Estação 

Meteorológica de Évora/Mitra. Durante os meses de Janeiro a Março, Setembro e Outubro de 1997, 

Fevereiro e Setembro a Novembro de 1998 e Março, Abril e Setembro a Dezembro de 1999 não 

foram feitas medições meteorológicas na área experimental. Para estimar a temperatura média do 

ar e a radiação solar global durante estes meses fizeram-se regressões lineares entre os valores 

das medições realizadas no local de ensaio e os simultaneamente obtidos na Estação 

Meteorológica da Mitra, do Centro de Geofísica de Évora (www.cge.uevora.pt). As regressões foram 

feitas para cada ano de ensaio, usando valores médios mensais. A partir das regressões obtidas 

extrapolaram-se os valores médios para os meses em falta no local de ensaio. Existiu uma 

concordância aceitável para todas as situações (R2 > 0,94 e p < 0,001). 

A temperatura média mensal do ar, medida localmente, apresentou valores próximos das 

normais nos três anos de ensaio (Figura II.2). A maior diferença registou-se nos meses de Fevereiro 

e Março de 1997 e de 1998, em que no Louseiro a temperatura média (11,8 °C em 1997 e 12 °C 

em 1998 para o mês de Fevereiro e 15,9 °C em 1997 e 16,2 °C em 1998 para o mês de Março) foi 

superior aos valores normais da região. Nos meses de Abril de 1997 e de Agosto de 1998 também 

se registou uma temperatura média do ar no Louseiro superior às normais em cerca de 3 °C. 

Os valores médios mensais da radiação solar no mês de Março de 1997 e nos meses de 

Março, Abril, Maio e Setembro do ano de 1998 foram consideravelmente diferentes dos do ano 

médio (Figura II.3). Março de 1997 (19,7 MJ m-2 dia-1) e de 1998 (18,9 MJ m-2 dia-1) e Abril de 

1998 (24,7 MJ m-2 dia-1) apresentaram valores superiores aos valores médios da região (Quadro 

II.1) e Maio (19,2 MJ m-2 dia-1) e Setembro (14,6 MJ m-2 dia-1) de 1998 valores inferiores às normais 

em cerca de 4,5 MJ m-2 dia-1. Apesar das diferenças observadas, a gama e o padrão de variação 

das médias mensais da radiação solar global durante o período de estudo foram sensivelmente 

idênticas às do ano médio, coincidindo o valor máximo com o mês de Julho e o mínimo com o mês 
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de Dezembro. Os valores máximos registados foram de 25,6, 28,8 e 28,4 MJ m-2 dia-1 e os mínimos 

de 6,0, 7,2 e 6,3 MJ m-2 dia-1 para os anos de 1997, 1998 e 1999, respectivamente.  
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Figura II.2. Temperatura média mensal do ar medida localmente na Herdade do Louseiro nos anos referidos, 
comparada com a do ano médio do período 1951/80 em Évora/Mitra. 
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Figura II.3. Valores médios mensais da radiação solar global (MJ m-2 dia-1) medida localmente na Herdade do 
Louseiro nos anos referidos, comparada com os do ano médio do período 1951/80 em Évora/Mitra. 
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Os valores totais mensais da precipitação e da evapotranspiração potencial na área 

experimental durante os anos de 1997, 1998 e 1999 comparados com os das normais de 1951/80 

de Évora/Mitra, apresentam-se na Figura II.4. Os valores de precipitação na Herdade do Louseiro 

nos meses sem medições locais são os medidos na estação da Mitra. Nesses meses, a ETP no 

local experimental foi estimada com base nas medições da estação da Mitra. 
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Figura II.4. Valores totais mensais da (a) precipitação (R, mm) e da (b) evapotranspiração potencial (ETP, 
mm) na Herdade do Louseiro nos anos referidos, comparados com as normais do período 1951/80 em 
Évora/Mitra. 

 

(a) 

(b) 
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Tendo em conta a precipitação média anual da região (665 mm), o ano de 1997, com uma 

quantidade de precipitação de 574 mm, foi ligeiramente seco. A distribuição da precipitação ao 

longo deste ano foi sensivelmente semelhante à distribuição média. No entanto, e apesar dos 

meses mais chuvosos terem coincidido com os meses mais frios, verificam-se algumas excepções 

extraordinárias: é o caso dos meses de Fevereiro com 7,9 mm de precipitação, Março com 0,6 mm 

e Novembro com 0,2 mm. No ano de 1998, o mês de Maio foi extraordinariamente chuvoso, 

registando-se um total de precipitação da ordem dos 460 mm, correspondente a cerca de 70% do 

total anual da região. Em contrapartida, nos meses de Janeiro, Março, Abril e Outubro a 

precipitação foi muito inferior à normal. A precipitação total anual foi de 694 mm, um pouco superior 

ao valor médio da região. O ano de 1999 foi o mais seco, com uma precipitação média anual de 550 

mm. Neste ano, Outubro foi o mês com maior precipitação (158 mm), seguindo-se o mês de Março 

com 96 mm. Em Janeiro e Fevereiro a precipitação foi muito inferior à normal. 

A evapotranspiração potencial apresenta uma distribuição ao longo dos três anos de ensaio 

semelhante ao ano médio (Figura II.4), com valores muito próximos dos das normais. Os valores de 

ETP nos anos de ensaio são máximos entre Junho e Julho e mínimos em Dezembro e Janeiro. 

Do ponto de vista agrometeorológico, foram húmidos em 1997 os meses de Janeiro, 

Outubro e Dezembro. Em 1998 foram húmidos os meses de Janeiro, Fevereiro, Maio, Setembro e 

Dezembro e em 1999 os meses húmidos foram Janeiro, Março e Setembro a Dezembro.  

 

 

1.3. Características do solo 

 

Os solos nos três locais onde decorreram as experiências na Herdade do Louseiro foram 

cartografados por Cardoso (1965) como solos mediterrâneos pardos de materiais não calcários 

para-barros (Pm da classificação portuguesa). Estes solos pertencem à ordem dos solos 

argiluviados pouco insaturados, de cores pardacentas nos horizontes A e B que se desenvolvem em 

climas com características mediterrâneas (de regime xérico); estabelecem a transição para os 

barros, apresentando uma certa percentagem de montmorilonóides na sua fracção argilosa e 

algumas características comuns aos barros, principalmente nos horizontes inferiores (Cardoso, 

1965).  

Na descrição do perfil deste tipo de solos, Cardoso (1965) refere a ocorrência de um 

horizonte A1 até uma profundidade de 15 a 30 cm, um horizonte B entre 20 a 70 cm e uma camada 

C de material originário proveniente da desagregação de dioritos, ou quartzodioritos, ou rochas 
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microfaneríticas ou cristalofílicas afins. O horizonte A apresenta textura franco-argilo-arenosa, em 

muitos casos com alguns calhaus e pedras da rocha mãe e/ou de pórfiros e estrutura granulosa 

muito fina a média moderada. O horizonte B apresenta uma textura argilosa, às vezes franco-

argilosa ou franco-argilo-arenosa, notando-se películas de argila na superfície dos agregados, cuja 

abundância diminui com a profundidade. 

Segundo Toureiro et al. (2004), o grupo dos solos Mediterrâneos é caracterizado por 

apresentar um perfil com algumas limitações agronómicas, resultante de um processo de 

argiluviação que os gerou e do uso não conservativo a que tradicionalmente têm sido sujeitos. A 

fragilidade estrutural à superfície (por má agregação resultante de um baixo teor de matéria 

orgânica e por vezes da presença de um significativo teor de sódio) torna estes solos muito 

susceptíveis à formação de crosta e à erosão. A infiltração é muito lenta no horizonte B, acima do 

qual se formam facilmente toalhas freáticas suspensas, que contribuem para o agravamento da 

fragilidade estrutural da superfície e para a erosão. Este perfil, onde as raízes pouco penetram no 

horizonte B, oferece à cultura uma capacidade de água utilizável muito limitada. 

 

 

2. Descrição das experiências de campo  

 

Para analisar a influência mútua entre a cultura em crescimento e o microclima, em cada 

ano experimental a cultura foi semeada em duas datas distintas e, dentro de cada data, duas 

densidades diferentes. As duas datas de sementeira simulam diferentes condições hídricas e 

térmicas, e as duas densidades representam diferentes estruturas rugosas da superfície criadas 

quer pelo número de plantas, quer pela biomassa. 

A cultura utilizada foi a do girassol (Helianthus annuus L.). Esta cultura é de uso 

generalizado na região alentejana, de condução cultural simples, onde é fácil controlar a densidade 

e consequentemente a rugosidade. Além disso, origina superfícies horizontalmente homogéneas. A 

variedade de girassol utilizada foi a Florassol, variedade híbrida simples, de ciclo vegetativo semi-

precoce e de porte médio a baixo, muito bem adaptada a diferentes climas e solos (Ordonez & 

Company, 1990; Ripado, 1997). A cultura foi realizada em regime de sequeiro, utilizando-se o 

sistema de mobilização tradicional que consistiu numa lavoura em Fevereiro e duas gradagens para 

preparação da cama da semente imediatamente antes da sementeira. Após a sementeira realizou-

se uma rolagem para aumentar o contacto entre o solo e a semente a fim de facilitar a germinação e 
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a emergência. Não foi efectuado qualquer tipo de adubação e o controlo de infestantes foi feito por 

sacha manual quando necessário.  

Em cada ano experimental, a primeira sementeira (S1) foi realizada na primeira quinzena de 

Março, antecipando em cerca de 15/30 dias a data de sementeira tradicional na região (finais de 

Março/início de Abril). A segunda data de sementeira (S2) foi realizada em 1997 na primeira 

quinzena de Maio, em 1998 na primeira quinzena de Abril e em 1999 na segunda quinzena de Abril. 

O período de tempo decorrido entre as duas datas foi cerca de 50 dias em 1997 e 1999 e cerca de 

30 dias em 1998. No Quadro II.2 apresentam-se as datas de sementeira bem como as de início e 

final das actividades de campo durante o período cultural do girassol para os três anos de ensaio. 

 

Quadro II.2. Datas de sementeira e de início e final das actividades de campo durante o período 
cultural do girassol nos três anos experimentais. 
 

 1997 1998 1999 

 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Data de 

sementeira 
13 Março 05 Maio 09 Março 08 Abril 08 Março 27 Abril 

Início das 

medições  

 
1 Abril 

 
6 Junho 2 Abril 29 Abril 3 Maio 14 Maio 

Fim das 

medições 

 
17 Julho 

 
12 Agosto 29 Julho 05 Agosto 30 Julho 16 Agosto 

 

Em cada data de sementeira as duas densidades utilizadas foram de 11,7 plantas m-2 (D1) e 

de 4 plantas m-2 (D2), sendo a densidade D1 bastante superior à densidade normalmente adoptada 

nesta região para a cultura do girassol de sequeiro, a qual varia entre 4 a 6 plantas m-2. A densidade 

D1 foi semeada com o compasso de 0,45 × 0,19 m e a D2 com o de 0,75 × 0,33 m. Devido a um erro 

na programação do semeador, no ano de 1998 a densidade D2 foi realizada com um compasso 

de 0,75 × 0,19m (7 plantas m-2) na primeira data de sementeira, pelo que se teve de proceder a 

um desbaste para obter a densidade pretendida. Este desbaste foi feito por sacha manual aos 59 e 

60 dias após sementeira.  

A sementeira foi feita na direcção NW-SE, em linhas orientadas segundo o comprimento 

dos talhões e em parcelas intencionalmente diferentes em cada ano. Em 1997 e 1999 a área total 
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do ensaio foi de 6 ha, os quais foram divididos em quatro talhões (S1D1, S1D2; S2D1 e S2D2) de 

1,5 ha cada. Em 1998 a área total foi de 8 ha, divididos em quatro talhões de 2 ha cada. 

Nos anos de 1997 e 1998 as medições de campo, tanto biológicas como 

micrometeorológicas, iniciaram-se quando as plantas tinham aproximadamente dois pares de 

folhas. Em 1999 as medições na primeira data de sementeira iniciaram-se mais tarde, quando as 

plantas já tinham cerca de 17 folhas. As medições terminaram quando todas as folhas das plantas 

estavam secas e as brácteas do bordo exterior do capítulo acastanhadas, sinal indicativo de 

maturação fisiológica (Schneiter & Miller, 1981).  

 

 

3. Medições biológicas 

 

Para quantificar o desenvolvimento e o crescimento do girassol ao longo do ciclo cultural 

marcaram-se aleatoriamente 10 plantas em cada talhão nas quais se fizeram medições semanais 

do número de folhas, comprimento do caule e áreas foliares. Realizaram-se ainda amostragens 

destrutivas em 10 plantas por talhão para determinação da matéria seca da parte aérea. Nesta 

amostragem as plantas foram cortadas pela base do caule, junto ao solo. 

 

 

3.1. Estados fenológicos observados 

 

As datas da emergência (E), capitulo visível (CV) e floração (F) foram assinaladas quando 

estes estágios ocorriam em cerca de 80% das plantas do talhão. A emergência foi definida pelo 

aparecimento do primeiro par de folhas à superfície do solo; o capítulo visível, quando o botão floral 

estava macroscopicamente visível, com um diâmetro aproximado de 3 cm; e a floração, com o 

aparecimento das flores liguladas (Schneiter & Miller, 1981). 

 

 

3.2. Número de folhas, morfologia das folhas e altura das plantas 

 

Para contagem do número de folhas por planta consideraram-se apenas as folhas abertas 

com comprimento ao longo da nervura central superior a 2 cm. Em todas as folhas contadas mediu-
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se o comprimento e largura para determinação posterior da área foliar. As folhas desde a base do 

caule até 25 cm de altura das plantas, entre 25 cm e 50 cm, entre 50 cm e 75 cm, entre 75 e 100 cm 

e acima de 100 cm de altura foram registadas em separado para determinar o respectivo índice de 

área foliar em cada nível ao longo da planta e assim estimar a distribuição vertical da área foliar no 

interior do coberto. Este perfil vertical da área foliar é necessário para interpretar a extinção de 

radiação solar pela cultura. 

A altura total das plantas só foi medida nos anos de 1998 e 1999 e foi considerada como o 

comprimento do caule. 

 

 

3.3. Área foliar e índice de área foliar 

 

Para medir não destrutivamente a área de cada folha estabeleceu-se em 1997 uma 

correlação entre a área foliar e as respectivas dimensões lineares. Há autores (Gimenes & Fereres, 

1986; De La Vega & Hall, 2002) que estabelecem uma correlação linear entre a área de cada folha 

e a sua largura máxima e outros (Trehan et al., 1975; Goyne et al., 1978; Rawson & Constable, 

1980; Rawson & Dunstone, 1986; Karanja et al., 1990; Gimenez et al., 1994) que correlacionam 

linearmente a área com o produto do comprimento e largura de cada folha. Segundo Bange et al. 

(2000), a determinação da área de cada folha é mais precisa quando se considera simultaneamente 

o seu comprimento e largura. 

Para calcular a área (de uma das faces) de cada folha a partir dos respectivos valores de 

comprimento e/ou largura, mediu-se em 1997 num medidor de área foliar (modelo CI - 205 Area 

Meter da CID Inc.) a área (A) de cada folha das plantas colhidas para determinação da matéria 

seca, assim como os respectivos comprimento (c) e largura (l) máximos. Estabeleceram-se 

regressões lineares entre A e c, entre A e l e entre A e c × l. A regressão que apresentou melhores 

resultados (R2 = 0,99 e p < 0,001) foi aquela entre A e c × l  (Figura II.5). Desta forma, a área de 

uma das faces de cada folha das plantas seleccionadas em 1997, 1998 e 1999 foi calculada a partir 

da equação 

A = 0,66 (c x l) (II.2) 
 

com c e l de cada folha medidos in situ aquando da contagem do número de folhas durante os três 

anos experimentais. Este resultado é semelhante aos obtidos por Trehan et al. (1975), Goyne et al. 
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(1978), Rawson & Dunstone (1986), Karanja et al. (1990) e Gimenez et al. (1994), os quais 

obtiveram a relação A = 0,7 (c x l). 
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Figura II.5. Relação entre a área de cada folha e o produto do comprimento com a largura da 
folha. A recta representa a regressão A = 0,66 (c x l) (R2 = 0,99; p < 0,001). 

 

A área foliar (uma face) total por planta (AF) foi calculada através do somatório das áreas 

de todas as folhas, mesmo as que entretanto tinham secado. A área foliar verde (AFverde) foi 

calculada pelo somatório das áreas de todas as folhas verdes.  

O Índice de Área Foliar (IAF) e o índice de área foliar verde (IAFverde), definidos como a área 

de folhas (uma face) por unidade de área de terreno, foram calculados respectivamente como o 

produto de AF e AFverde pela densidade de população.  

 

 

3.4. Matéria seca 

 

O crescimento da cultura foi avaliado através da quantificação do peso seco da parte aérea 

das plantas colhidas semanalmente para o efeito. Após colheita, as plantas foram colocadas numa 

estufa de secagem com ventilação forçada à temperatura de 80 °C. Permaneceram na estufa até à 

obtenção de peso constante. O tempo de permanência na estufa de secagem variou de um dia, 

quando as plantas estavam na fase inicial de desenvolvimento, até uma semana no final do ciclo 

vegetativo. Depois de seca, cada planta foi pesada individualmente numa balança com precisão de 
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0,01 g. Após o aparecimento do botão floral (capítulo visível) fez-se a partição da matéria seca total 

de cada planta (MST) em matéria seca dos caules e folhas (MSC+F) e matéria seca do capítulo 

(MSCAP). 

 

 

4. Medições micrometeorológicas 

 

Com o objectivo de caracterizar o ambiente micrometeorológico da cultura, mediu-se a 

temperatura e humidade do ar, precipitação e radiação. Mediram-se ainda os perfis verticais de 

temperatura e velocidade do vento para analisar as propriedades aerodinâmicas da superfície. A 

direcção do vento foi também medida. 

 

 

4.1. Instrumentos de medição  

 

Para medição da temperatura (T, °C) e humidade do ar utilizou-se no primeiro ano de 

ensaio um psicrómetro de ventilação forçada modelo H301 da Vector Instruments. Nos restantes 

anos foram usados psicrómetros de ventilação forçada construídos e calibrados no Laboratório de 

Agrometeorologia do Instituto Superior de Agronomia. 

A quantidade de precipitação (R, mm) foi medida com um udómetro de balança, modelo 

ARG 100 da Campbell Scientific com uma constante de calibração de 0,201 mm por impulso. 

A velocidade do vento (u, m s-1) foi medida por anemómetros de copos modelo A100R 

da Vector Instruments, sensíveis a velocidades de 0,25 m s-1 a 75 m s-1 e com uma precisão de 

1% ± 0,1 m s -1. 

A direcção do vento foi medida com um catavento W200P da Vector Instruments com 

ouptut em graus e resolução de 0,3°, instalado de modo a que o norte coincidisse com 0°. 

Para medição da radiação líquida (Rn, W m-2) foi usado um pirradiómetro de balanço 

modelo Q-7 da Campbell Scientific, com uma resposta espectral de 0,25 a 60 µm. A maior parte dos 

sensores que medem radiação de longo comprimento de onda estão sujeitos a erros devido ao 

arrefecimento do sensor provocado pelo vento. Para compensar este erro, todos os valores de Rn 

foram multiplicados por factores de correcção recomendados de fábrica, nomeadamente: 
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para os fluxos positivos, 
( )
( )u2,0066,0

u2,0066,0
+
×

 (II.3) 

   

para os fluxos negativos, ( ) 99755,0u 00174,0 +  (II.4) 
 

sendo u (m s-1) a velocidade do vento medida à mesma altura da radiação líquida. 

A radiação solar incidente (Sg, W m-2) e a reflectida (Sr, W m-2) foram medidas com um 

piranómetro de 1ª classe da Kipp & Zonen, com sensores independentes para a incidente e para a 

reflectida.  

Para avaliar a penetração vertical de radiação através dos cobertos vegetais mediu-se a 

radiação solar transmitida a vários níveis dentro do coberto com tubos solarímetros. Ao contrário 

dos solarímetros típicos comerciais (como por exemplo os piranómetros Kipp & Zonen), que 

apresentam uma área sensível praticamente pontual, os tubos solarímetros fornecem valores 

integrados de áreas representativas maiores. Estes sensores, com áreas de 178,64 cm2 (ver Figura 

II.7) foram construídos no Laboratório de Agrometeorologia de acordo com o método descrito por 

Green & Deuchar (1985) e são utilizados com frequência em estudos da intercepção de radiação 

pelos cobertos vegetais (Szeicz, 1974, Gallagher & Biscoe, 1978; Palmer, 1980; Pereira et al., 1982; 

Marshall & Willey, 1983; Squire et al., 1984; Matthews & Saffell, 1987; Russel et al., 1990; Corlett et 

al., 1992a e 1992b; Bange et al., 1997a; Sattin et al., 1997).  

A calibração dos tubos solarímetros foi verificada antes de cada período de utilização, por 

comparação dos respectivos outputs com os de um piranómetro de 1ª classe da Kipp & Zonen 

colocado junto aos tubos e à mesma altura. Na calibração inicial, os outputs de todos os 

instrumentos foram registados de 10 em 10 segundos por um datalogger CR10 da Campbell 

Scientific e automaticamente calculadas as médias de 5 em 5 minutos. As medições decorreram 

durante duas semanas e foram utilizados todos os dados colhidos durante esse período, 

independentemente do estado do tempo. A nebulosidade não afecta significativamente a calibração 

dos tubos (Szeicz et al., 1964; Lancashire, 1981, Green & Deuchar, 1985). Para determinar as 

constantes de calibração dos tubos solarímetros fizeram-se regressões lineares dos respectivos 

outputs (em mV) sobre os valores correspondentes do piranómetro de Kipp & Zonen (em W m-2), 

obrigando a ordenada na origem a ser nula. As constantes de calibração variaram entre 0,037 mV/W m-2 

e 0,026 mV/W m-2 e os coeficientes de correlação entre 0,81 e 0,99 (para mais detalhes sobre a 

calibração dos tubos solarímetros ver Ferrão et al., 1998). 
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4.2. Instalação dos instrumentos 

 

Os sensores para as medições micrometeorológicas foram instalados em dois mastros, um 

com 2,5 m (mastro 1) e outro com 4 m (mastro 2) de altura, posicionados sensivelmente no centro 

da área experimental (Figura II.6). Em 1997 foi utilizado apenas o mastro 1. Os elementos 

meteorológicos medidos em cada período experimental bem como o período de permanência dos 

mastros no terreno e os instrumentos que cada um continha apresentam-se resumidos no Quadro II.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.6. Mastros para as medições micrometeorológicas instalados no campo do ensaio 
de 1999. Mastro 1 (esquerda) e mastro 2 (direita). 

 

No mastro 1 em 1997 mediu-se a radiação solar incidente, a temperatura e humidade do ar 

e a precipitação. Em 1998 e 1999 este mastro foi utilizado para medir a radiação solar incidente e 

reflectida, a radiação líquida, a direcção do vento e a precipitação. Com excepção do udómetro que 

foi colocado numa base assente no solo e com a boca a 1,5 m de altura, os outros sensores 

mantiveram-se durante os três anos de ensaio a 2 m de altura. O mastro 2 foi utilizado apenas em 

1998 e 1999, para medição dos perfis verticais da velocidade do vento, temperatura e humidade do 

ar; foram instalados 4 anemómetros e 3 psicrómetros, cujas alturas foram sendo alteradas de 

acordo com o crescimento do girassol (Quadro II.4), mantendo-se sempre uma distribuição 

exponencial entre sensores. Os psicrómetros foram colocados às alturas correspondentes aos três 

últimos níveis dos anemómetros, com excepção do período de 7 a 19 de Maio de 1998 em que foram 
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colocados às alturas correspondentes ao primeiro e aos dois últimos níveis. De referir ainda que se 

mantiveram sempre sensores a 2 m de altura, considerada a altura de referência.  

 
Quadro II.3. Elementos micrometeorológicos medidos durante os períodos experimentais em 1997, 1998 e 
1999, nos dois mastros instrumentais e respectivos sensores. 

 

Período 
 

Local 
 

 Instrumentos Medição Observações 

MASTRO 1  
 
 
 
  

• 1 Piranómetro de 1ª classe da          
Kipp & Zonen 

 

Radiação solar 
incidente 

Colocado a 2m de 
altura do solo 

 
• 1 Udógrafo tipo pulse count,       
da Campbell Scienfific 

 

Precipitação 
Colocado junto ao 
solo, , com a boca 
a 1,5 m de altura 27

 d
e 
M
ar
ço
 d
e 
19
97
 

a 
12
 d
e 
Ag
os
to
 d
e 
19
97
 

Talhão D1 da 
sementeira de  
13 de Março 97 

--
--

--
--

--
--

--
--

 

 
• 1 Psicrómetro de ventilação                                                                          
forçada da Vector Instruments 

 

Humidade e 
temperatura do ar 

Colocado a 2m de 
altura do solo 

MASTRO 1 

  

   

27
 d
e 
Ou
tu
br
o 
de
 1
99
7 
 

a 
 

8 
de
 F
ev
er
eir
o 
de
 1
99
8 

Vegetação 
herbácea natural 

• 1 Piranómetro de balanço de         
1ª classe da Kipp & Zonen 

Radiação solar 
incidente e 
reflectida 

Colocado a 2m de 
altura do solo 

• 1 Pirradiómetro de balanço, 
modelo Q-7 da Campbell 
Scienfific 

Radiação líquida 
total. 

Colocado a 2m de 
altura do solo 

• 1 Udógrafo tipo pulse count, 
da Campbell Scienfific Precipitação 

Colocado junto ao 
solo, , com a boca 
a 1,5 m de altura 

10
 d
e 
M
ar
ço
 d
e 
19
98
  

a 
 

27
 de
 S
ete
m
br
o d
e 1
99
8 

Talhão D1 da 
sementeira de  
9 de Março de 98 

• 1 Cata-vento da Vector 
Instruments Direcção do vento Colocado a 2m de 

altura do solo 

MASTRO 2 
  

16
 d
e 
No
ve
m
br
o 
de
 1
99
8 

 a
  

16
 d
e 
M
ar
ço
 d
e 
19
99
 

Vegetação 
herbácea natural 

• 4 Anemómetros de copos da 
Vector Instruments 

Perfis verticais da 
velocidade do 
vento 

Distribuídos 
exponencialmente 
ao longo da torre  

13
 d
e 
M
aio
 d
e 
19
99
 

 a
  

29
 de
 S
ete
m
br
o d
e 1
99
9 

Talhão D2 da 
sementeira de  
27 de Abril de 99 

 

 
• 3 Psicrómetros de ventilação 
forçada, construídos no 
Instituto Superior de Agronomia 

 

 
Perfis verticais da 
temperatura e 
humidade do ar 

 
Distribuídos 
exponencialmente 
ao longo da torre 
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Quadro II.4. Datas e alturas de instalação dos anemómetros e dos psicrómetros nos anos de ensaio de 1998 e 
1999. 

 

Alturas de instalação  
dos anemómetros (m) 

 

 

Alturas de instalação  
dos psicrómetros (m) 

 Ano Dias 
 

Nível 1 
 

 

Nível 2 
 

 

Nível 3 
 

 

Nível 4 
 

 

 
 

Nível 1 
 

 

Nível 2 
 

 

Nível 3 
 

 

Nível 4 
 

 

7 de Maio a 
19 de Maio 

 

0,4 0,64 1,12 2,0  0,4  1,12 2,0 

 

20 de Maio a 
10 de Junho 

 

0,7 1,0 1,4 2,0   1,0 1,4 2,0 

19
98
 

 

11 de Junho a 
29 de Junho 

 

1,4 1,6 2,0 2,5   1,6 2,0 2,5 

 
 

2 de Junho a 
17 de Junho 

 

0,6 1,0 1,4 2,0   1,0 1,4 2,0 

 

18 de Junho a 
16 de Julho 

 

0,7 1,0 1,4 2,0   1,0 1,4 2,0 

19
99
 

 

17 de Julho a  
17 de Agosto 

0,8 1,1 1,5 2,0   1,1 1,5 2,0 

          
 

Nos anos de 1997 e de 1998 os mastros foram colocados no talhão D1 da primeira data de 

sementeira. Em 1999 foram colocados no talhão D2 da segunda data de sementeira. Para além das 

medições micrometeorológicas realizadas durante o ciclo de desenvolvimento do girassol, fizeram-

se também medições nas mesmas áreas com vegetação herbácea natural, fora do período cultural 

do girassol, para a caracterização climática do local.  

Os tubos solarímetros foram colocados dentro da cultura, a várias alturas acima do solo, 

entre duas linhas adjacentes e com os extremos coincidentes com as linhas (Figura II.7) de modo a 

integrar toda a radiação no espaço entrelinha. Foi ainda colocado um outro tubo solarímetro acima 

do topo da cultura, orientado da mesma forma que os tubos no interior do coberto, para medir a 

radiação solar incidente; as medições deste tubo foram referidas às do piranómetro e foram usadas 

como referência para as medições da radiação solar transmitida nos outros tubos, usando-se assim 

o mesmo termo de comparação para o cálculo da radiação interceptada pelo coberto vegetal. O 

mesmo procedimento foi utilizado por Cannell et al. (1987) e por Corlett et al. (1992a e 1992b). 

Os Quadros II.5, II.6 e II.7 apresentam as datas de instalação dos tubos solarímetros (para 

além do de referência), a sua permanência no terreno e os níveis a que foram colocados nos 3 anos 

de ensaio. Também se indica o número de tubos colocados a cada nível.  
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  Figura II.7. Tubo solarímetro instalado no campo de cultura. 

 

Todos os elementos micrometeorológicos foram medidos automaticamente de 10 em 10 

segundos, registando-se médias e desvios padrão de 15 em 15 minutos, através de dois sistemas 

de armazenamento e colheita de dados (datalogger) modelo CR10 da Campbell Scientific (um em 

cada mastro). No caso da precipitação, em vez de médias foram registados os totais no mesmo 

intervalo de tempo. 

Durante os ciclos culturais, os dados micrometeorológicos foram organizados em semanas, 

as quais foram estruturadas de forma a coincidir com as datas das medições biológicas semanais. 

O período cultural de 1997 foi dividido em 20 semanas, com início no dia 29 de Março e final no dia 

12 de Agosto (a última semana foi tratada apenas com os 4 primeiros dias). O período cultural de 

1998 foi dividido em 28 semanas, com início no dia 12 de Março e final no dia 23 de Setembro e o 

período cultural de 1999 em 17 semanas, com início a 12 de Maio e final a 7 de Setembro. No 

Anexo 1 apresentam-se as datas correspondentes a cada semana dos períodos culturais do 

girassol em 1997, 1998 e 1999. Repare-se que estas semanas são contadas a partir da data de 

início das medições e não da de sementeira (ver Quadro II.2).  
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Quadro II.5. Datas de instalação, tempo de permanência no terreno e altura a que foram colocados os tubos 
solarímetros nos talhões D1 e D2 das duas datas de sementeira, durante o período experimental de 1997. O 
número de tubos colocados em cada nível é representado entre parêntesis nas barras a cinzento.  

 
     1ª Data de sementeira (13 de Março de 1997) 

   
Data de instalação e tempo de permanência no terreno 

 

    
18 Abril 3 Maio    16 Maio    6 Junho  13 Junho  16 Junho 26 Junho    17 Julho 

                                                                                                                                                                                               

0 cm  (2) (3) (2)  (1)  

               
25 cm    (2)  (1)  
               

50 cm      (2) (1)     
               

D
1 

75 cm        (1)      
 
 
 
 

 
 

 
 
 

             

0 cm  (2) (1)  (1)  

               
25 cm    (2)    
               

50 cm       (2)     
               

D
2 

96 cm        (1)      

D
is
tâ
nc
ia
 d
os
 tu

bo
s 
so
la
rím

et
ro
s 
ao
 s
ol
o 

                
                 

 
 
 
2ª Data de sementeira (5 de Maio de 1997) 

   
Data de instalação e tempo de permanência no terreno 

 

    
17 Junho 25 Junho    2 Julho    9 Julho   30 Julho 

                                                                                                                                                                                                

0 cm  (1) (2)  

               
25 cm  (2)  
               

50 cm      (1) (2)  

D
1 

               

  

 
 

 
 
 

   
 
 
 

          

0 cm  (2)  

               
25 cm  (2) (1) (2)  

               
50 cm      (2) (1)  

D
is
tâ
nc
ia
 d
os
 tu

bo
s 
so
la
rím

et
ro
s 
ao
 s
ol
o 

D
2 
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Quadro II.6. Datas de instalação, tempo de permanência no terreno e altura a que foram colocados os tubos 
solarímetros nos talhões D1 e D2 das duas datas de sementeira, durante o período experimental de 1998. O 
número de tubos colocados em cada nível é representado entre parêntesis nas barras a cinzento.  

 
1ª Data de sementeira (9 de Março de 1998) 

 
Data de instalação e tempo de permanência no terreno 

 

  
  7 Maio   14 Maio    28 Maio    18 Junho      25 Junho   2 Julho  16 Julho        24 Julho 

                                                                      

0 cm (2) (3) (2) 

      
25 cm  (2) (1) (2) 

      
50 cm  (2) 

      

D
1 

75 cm    (1) (2) 
      

0 cm      (3) (2) (1) (2) (1) 

      
25 cm  (2) (1) (2) 

      
50 cm  (2) (1) (2) 

      

D
2 

75 cm    (1) (2) 

D
is
tâ
nc
ia
 d
os
 tu

bo
s 
so
la
rím

et
ro
s 
ao
 s
ol
o 

      
      

 
 
 
2ª Data de sementeira (8 de Abril de 1998) 

   
Data de instalação e tempo de permanência no terreno 

 

    
   27 Maio 23 Junho    25 Junho   1 Julho  8 Julho   15 Julho        4 Agosto 

                                                                                                                                                                             

0 cm  (3)  (2)  

               
25 cm     (2)  
               

50 cm      (1) (2)  
               

D
1 

75 cm        (2)  

  

               

0 cm  (2)  (1) (2) (1)  

               
25 cm   (1) (2) (1)  
               

50 cm        (2)  
               

D
2 

75 cm          (2)  

D
is
tâ
nc
ia
 d
os
 tu

bo
s 
so
la
rím

et
ro
s 
ao
 s
ol
o 
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Quadro II.7. Datas de instalação, tempo de permanência no terreno e altura a que foram colocados os tubos 
solarímetros nos talhões D1 e D2 das duas datas de sementeira, durante o período experimental de 1999. O 
número de tubos colocados em cada nível é representado entre parêntesis nas barras a cinzento.  

 
     1ª Data de sementeira (8 de Março de 1999) 

   
Data de instalação e tempo de permanência no terreno 

 

    
3 Maio  21 Maio     28 Maio 2 Junho      11 Junho   17 Junho    30 Julho 

                                                                                                                                                                               

0 cm  (2) (1) (2)  

               
25 cm    (1) (2)  
               

50 cm      (2)  
               

D
1 

75 cm          (1)  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

             

0 cm  (2)  

               
25 cm  (2)  
               

50 cm      (2) (1)  
               

D
2 

75 cm           (1)  

D
is
tâ
nc
ia
 d
os
 tu

bo
s 
so
la
rím

et
ro
s 
ao
 s
ol
o 

                
                 

 
 
 
2ª Data de sementeira (27 de Abril de 1999) 

   
Data de instalação e tempo de permanência no terreno 

 

    
17 Junho 25 Junho     2 Julho      22 Julho  30 Julho 

                                                                                                                                                                                                

0 cm  (1) (2)  

               
25 cm  (2)  
               

50 cm      (2) (1)  

D
1 

               
 
 
 
 

 
 

 
 
 

   
 
 
 

          

0 cm  (2)  

               
25 cm  (2)  
               

50 cm      (1)  

D
is
tâ
nc
ia
 d
os
 tu

bo
s 
so
la
rím

et
ro
s 
ao
 s
ol
o 

D
2 
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4.3. Caracterização aerodinâmica da superfície 
 

A caracterização aerodinâmica do coberto vegetal foi feita através do deslocamento do 

plano de referência (d, m), do parâmetro de rugosidade da superfície (z0, m), da velocidade de 

fricção (u∗, m s-1) e da resistência aerodinâmica à transferência de momento linear ou quantidade de 

movimento (ra, s m-1). Estes parâmetros foram determinados no segundo e no terceiro ano de 

ensaio, com início na semana em que as plantas tinham entre 10 a 20 cm de altura. Em 1998, as 

determinações foram realizadas no talhão S1D1 da semana 9 à semana 20 e em 1999 no talhão 

S2D2 da semana 4 à semana 14 (ver Anexo 1).  

Os perfis verticais horários da velocidade do vento e da temperatura do ar foram 

estabelecidos com base nas médias horárias da velocidade do vento e da temperatura potencial do 

ar em cada nível de medição.  

A caracterização das condições de estabilidade atmosférica foi efectuada através do 

numero de Richardson (eq. I.12) calculado com base nas temperaturas potenciais (eq. I.9) à altura 

padrão de 2 m, i.e. (2 – d) (Bispo, 2002). 

Por serem características físicas da superfície, o deslocamento do plano de referência (d) e 

o parâmetro de rugosidade da superfície (z0) foram determinados apenas para as condições 

atmosféricas correspondentes à neutralidade (-0,01  ≤ Ri ≥ 0,01) (Thom, 1975). Os valores do 

deslocamento da plano de referência foram calculados de hora a hora por iteração numérica 

(Dolman, 1986; Monteith & Unsworth, 1990; Bispo, 2002) através da equação: 

 

( ) ( )
( ) ( )dzlndzln

dzlndzln

uu

uu

31

21

31

21

−−−
−−−

=
−
−  (II.5) 

 

onde u1, u2 e u3 são as velocidade do vento às alturas z1, z2 e z3, respectivamente.  

A resolução da equação II.5 apenas requer medições a três alturas acima do nível do solo. 

Neste estudo, o valor de d foi determinado com base na velocidade do vento registada em 4 níveis 

de medição, pelo que foi possível efectuar 4 combinações desses 4 níveis para determinação de d 

num mesmo intervalo de tempo. Excluíram-se os perfis onde ocorriam valores de u inferiores a 1 m s-1 

para evitar eventuais erros associados a uma menor sensibilidade dos anemómetros nestas 

condições (Bispo, 2002).  

Para cada uma das combinações possíveis, calculou-se o lado esquerdo da equação II.5. O 

lado direito foi ajustado fazendo variar os valores de d (com variações de 0,05 m) dentro de uma 
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gama de valores entre a altura média da vegetação (h) e z0 (os valores de d foram excluídos 

quando d > h (limite superior) e/ou d/z0 < 1 (limite inferior), por não terem significado físico). Os 

valores de d foram registados quando a diferença entre os dois termos da equação era menor que 

0,001. Quando um mesmo perfil admitia mais que um valor de d (resultante das diferentes 

combinações), escolheu-se aquele que aquando do cálculo de z0 conduziu à recta com melhor 

ajustamento.  

O parâmetro de rugosidade da superfície (z0) foi determinado a partir dos perfis onde existia 

solução para a equação II.5. Fez-se uma regressão linear entre u(z) e ln(z-d) com o valor de d que 

levou à solução daquela equação. z0 foi então calculado através do exponencial da ordenada na 

origem do perfil linearizado da velocidade do vento (Monteith & Unsworth, 1990; Bispo, 2002).  

A velocidade de fricção (u∗) e a resistência aerodinâmica à transferência de momento (ra) 

foram estimados através das equações I.16 e I.22, respectivamente, para todas as condições de 

estabilidade atmosférica, usando-se as respectivas funções de correcção para os casos de 

instabilidade (eq. I.18) e estabilidade atmosféricas (eq. I.20). 

 

 

5. Análise estatística dos resultados 

 

Na análise dos resultados, os cálculos e o tratamento estatístico foram efectuados 

utilizando o programa Excel for Windows e o programa STATISTICA versão 6.0. 

Para análise dos parâmetros de crescimento e desenvolvimento da cultura calcularam-se as 

médias e os desvios padrão dos valores medidos semanalmente. As diferenças entre os valores 

médios semanais do número de folhas, área foliar e índice de área foliar à floração, bem como da 

matéria seca produzida à data da ultima colheita, foram comparadas através do modelo cruzado de 

análise de variância a 3 factores (ano, data e densidade de sementeira). As diferenças foram 

consideradas significativas ou muito significativas para probabilidades de significância inferiores a 

0,05 ou 0,01, respectivamente. Este modelo permite analisar o efeito isolado dos factores principais 

considerados, bem como a interacção entre eles (Zar, 1996). Quando a hipótese de igualdade de 

duas médias era rejeitada, usou-se o teste de Scheffé para determinar entre as médias 

consideradas quais as que diferiam significativamente (Zar, 1996).  

Na análise estatística dos parâmetros d, z0, u∗ e ra, calcularam-se as médias e desvios 

padrão dos valores medidos semanalmente. Os valores médios semanais foram comparados 
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através de uma análise de variância a um factor de classificação e as diferenças foram 

consideradas significativas ou muito significativas para probabilidades de significância inferiores a 

0,05 ou 0,01, respectivamente. 

O nível de significância das regressões lineares estabelecidas foi avaliado pelo teste F. 

Para comparar modelos de regressão linear simples, designadamente para avaliar o significado 

estatístico das diferenças entre duas regressões simples, foi utilizada a regressão múltipla (Zar, 

1996). 
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CAPÍTULO III 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

 

1. Caracterização climática dos períodos experimentais 

 

Apresenta-se neste ponto a variação semanal da radiação solar, temperatura e humidade 

do ar, velocidade e direcção do vento, precipitação e evapotranspiração potencial ao longo do 

período em que decorreram as experiências de campo. Os dados apresentados dizem respeito às 

semanas de 1 a 20 (29 de Março a 12 de Agosto), 1 a 26 (12 de Março a 9 de Setembro) e 1 a 17 

(12 de Março a 7 de Setembro) dos períodos culturais de 1997, 1998 e 1999, respectivamente (ver 

Anexo 1). Também se analisa a variação diária da radiação solar, temperatura do ar, humidade do 

ar e velocidade do vento, determinada a partir das médias de meia em meia hora de cada dia. Nesta 

análise, apresentam-se as medições de duas semanas seleccionadas em cada ciclo cultural, uma 

no início e outra no final dos respectivos ciclos. Essas semanas são: semanas 3 (12 a 18 de Abril) e 

17 (19 a 25 de Julho) de 1997, semanas 5 (9 a 15 de Abril) e 19 (16 a 22 de Julho) de 1998 e 

semanas 1 (12 a 18 de Maio) e 15 (18 a 24 de Agosto) de 1999. 

 

 

1.1. Radiação solar 

 

Os valores médios semanais da radiação solar global diária acumulada (Sg, MJ m-2 dia-1) 

durante os períodos culturais de 1997, 1998 e 1999 resumem-se na Figura III.1. Nos três anos de 

ensaio, a radiação solar global tende a aumentar até Junho, mantém-se com valores mais ou menos 

constantes até Agosto e depois volta a diminuir ligeiramente. Em geral, os valores situam-se entre 

20 e 30 MJ m-2 dia-1, com excepção do período de Março a Maio onde flutuam entre 15 e 28 MJ m-2 dia-1, 

sobretudo em 1997 e 1998, provavelmente devido a variações de nebulosidade. Nas semanas 5 e 6 

de 1998 (9 a 22 de Abril) os valores de Sg (na ordem dos 27 MJ m-2 dia-1) encontram-se um pouco 

acima das normais para esta altura do ano. No entanto, e de uma maneira geral, as variações entre 

anos são globalmente pequenas. 
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Figura III.1. Variação dos valores médios semanais da radiação solar global diária acumulada (Sg) durante os 
ciclos culturais de 1997, 1998 e 1999. As setas indicam as datas de sementeira de cada período cultural. S1 e S2 
são respectivamente a primeira e a segunda data de sementeira: 13 de Março (S197); 9 de Março (S198); 8 de 
Março (S199); 5 de Maio (S297); 8 de Abril (S298) e 27 de Abril (S299). 

 

Na Figura III.2 estão representadas as curvas correspondentes à variação ao longo do dia 

da radiação solar global sobre a cultura do girassol durante os períodos culturais de 1997, 1998 e 

1999. Nas semanas de Julho de 1997 (semana 17) e de 1998 (semana 19) e na semana de Agosto 

de 1999 (semana 15), as curvas da radiação solar global, apresentaram o padrão típico observado 

em condições de céu limpo, isto é, sem alterações bruscas e com o ponto máximo próximo do meio-

dia. Nestas três semanas, os valores máximos de Sg foram cerca de 950 W m-2. Nas semanas 3 de 

1997, 5 de 1998 e 1 de 1999, as curvas da radiação solar global apresentam algumas variações 

bruscas ao longo do dia, indicando variações de nebulosidade, tendo efectivamente chovido na 

semana 3 de 1997. Apesar disso, os valores máximos da radiação também se observam por volta 

do meio-dia. Os valores máximos de Sg registados foram de cerca de 830 W m-2 nas semanas 3 de 

1997 e 1 de 1999 e de 1220 W m-2 na semana 5 de 1998. O elevado valor observado na semana 5 

de 1998 deve ser consequência da radiação solar directa juntamente com a reflexão lateral das 

nuvens. 
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Figura III.2. Variação média ao longo do dia da radiação solar global, Sg durante os ciclos culturais de 1997, 1998 
e 1999. (a) semana 3 (12 a 18 de Abril de 1997); (b) semana 17 (19 a 25 de Julho de 1997); (c) semana 5 (9 a 15 de 
Abril de 1998); (d) semana 19 (16 a 22 de Julho de 1998); (e) semana 1 (12 a 18 de Maio de 1999) e (f) semana 15 
(18 a 24 de Agosto de 1999). 
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1.2. Temperatura do ar 

 

A Figura III.3 mostra o curso da temperatura média do ar a 2 m de altura durante os 

períodos experimentais. Em geral, as temperaturas médias semanais aumentaram ao longo do ciclo 

cultural do girassol, durante os três anos de ensaio. Em 1997, a temperatura aumentou 

gradualmente até à semana 18 (26 de Julho a 1 de Agosto), onde atingiu o seu valor máximo (28,2 °C) 

e depois decresceu ligeiramente durante o mês de Agosto. Durante 1998, a temperatura 

também aumentou até à semana 22 (6 a 12 de Agosto), onde atingiu o valor máximo de 28,7 °C e 

voltou depois a diminuir. Em 1999, como as medições se iniciaram mais tarde, o aumento de 

temperatura foi menos acentuado. Verificou-se um máximo de 25,9 °C na semana 6 (16 a 22 de 

Junho) e nas semanas seguintes a temperatura manteve-se mais ou menos constante, oscilando 

entre os 20 °C e os 25 °C. Os valores médios mais baixos da temperatura média nos períodos 

culturais de 1997, 1998 e 1999 foram de 13,4 °C, 8,8 °C e 16,1 °C e registaram-se respectivamente 

nas semanas 4 (19 a 25 de Abril), 5 (9 a 15 de Abril) e 1 (12 a 18 de Maio). 
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Figura III.3. Variação da temperatura média semanal do ar durante os períodos culturais de 1997, 1998 e 
1999. As setas indicam as datas de sementeira de cada período cultural. S1 e S2 são respectivamente a 

primeira e a segunda data de sementeira: 13 de Março (S197); 9 de Março (S198); 8 de Março (S199); 5 de 

Maio (S297); 8 de Abril (S298) e 27 de Abril (S299). 

Na Figura III.4 apresentam-se exemplos representativos do padrão da variação média 

diária da temperatura do ar em cada período cultural. O padrão da variação diária da temperatura 
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do ar foi semelhante em todas as semanas consideradas, sendo a curva que a descreve 

caracteristicamente assimétrica (Lee, 1978). Esta assimetria deve-se ao facto da duração do 

período de aumento da temperatura média do ar ser menor que a duração do período de 

decréscimo, em consequência do aquecimento da superfície ocorrer mais rapidamente que o seu 

arrefecimento.  
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Figura III.4. Variação média diária da temperatura do ar nas semanas 3 (12 a 18 de Abril de 1997); 17 (19 a 25 
de Julho de 1997); 5 (9 a 15 de Abril de 1998); 19 (16 a 22 de Julho de 1998); 1 (12 a 18 de Maio de 1999) e 15 
(18 a 24 de Agosto de 1999). 

 

 

1.3. Humidade do ar 

 

Para a análise da humidade do ar utilizaram-se os valores das temperaturas dos 

termómetros seco e molhado do psicrómetro a 2 m de altura, medidos nos dois dias de cada 

semana imediatamente após as deslocações ao campo de ensaio. Não se utilizaram os dados de 

toda a semana pois com frequência os reservatórios dos psicrómetros já estavam secos quando se 

fazia o enchimento semanal. 

Para caracterizar o estado de secura do ar, em vez da humidade relativa é preferível usar o 

défice de pressão de saturação de vapor (DPV), definido como a diferença entre a tensão de 

saturação do vapor (es, kPa) e a tensão actual de vapor (ea, kPa). As tensões de vapor foram 

determinadas com as equações (Burman & Pochop, 1994): 
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em que T (K) é a temperatura do ar (termómetro seco do psicrómetro); es Tw (kPa) é a pressão de 

saturação à temperatura do termómetro húmido; Tw (K) é a temperatura do termómetro molhado do 

psicrómetro e γ  é o coeficiente psicrométrico, dado pela equação λ=γ  P/0,622 010,1 , em que 1,010 

é o calor específico do ar a pressão constante (em kJ kg-1 K-1), P (kPa) é a pressão atmosférica e 

T 3601,22501)kg kJ( 1 −=λ −  é o calor latente de vaporização. 

A variação semanal e diária do défice de pressão de vapor durante os períodos culturais de 

1997, 1998 e 1999 encontra-se representada nas Figuras III.5 e III.6, respectivamente. 
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Figura III.5. Variação semanal dos valores médios diários do défice de pressão de vapor durante os períodos culturais 
de 1997, 1998 e 1999. As setas indicam as datas de sementeira de cada período cultural. S1 e S2 são respectivamente 
a primeira e a segunda data de sementeira: 13 de Março (S197); 9 de Março (S198); 8 de Março (S199); 5 de Maio 
(S297); 8 de Abril (S298) e 27 de Abril (S299). 

 

A tendência de variação do DPV é influenciada sobretudo pela temperatura, porque es 

aumenta exponencialmente com o aumento da temperatura (eq. III.1). De uma maneira geral, em 

cada ano de ensaio o défice de pressão de saturação foi mais baixo no início do que no final do 
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ciclo (Figura III.5), sobretudo como consequência do aumento da temperatura do ar com o decorrer 

do período cultural. Em relação à comparação do DPV entre os três anos de ensaio, verifica-se que 

em média os valores do DPV foram superiores em 1999 e mais baixos em 1997, apresentando o 

ano de 1998 valores intermédios. O valor médio do DPV para o período compreendido entre 29 de 

Março e 9 de Agosto de 1997 foi de 0,68 kPa. Em 1998, para o período entre 12 de Março a 3 de 

Setembro foi de 1,10 kPa e em 1999 para o período de 12 de Maio a 1 de Setembro foi de 1,22 kPa.  
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Figura III.6. Variação média ao longo do dia do défice de pressão de vapor nas semanas 3 (12 a 18 de Abril de 
1997); 17 (19 a 25 de Julho de 1997); 5 (9 a 15 de Abril de 1998); 19 (16 a 22 de Julho de 1998); 1 (12 a 18 de 
Maio de 1999) e 15 (18 a 24 de Agosto de 1999). 

 

Quanto à variação diária (Figura III.6), verifica-se que de uma maneira geral o DPV tende a 

aumentar ao início da manhã, atingindo um máximo durante a tarde e a diminuir no início da noite. 

Esta tendência é influenciada sobretudo pelo ciclo diário de variação da temperatura do ar (ver 

Figura III.4).  

Considerando a variação dos valores da temperatura do ar ao longo das semanas 

amostradas (Figura III.4), seria de esperar que o DPV na semana 17 de 1997 (Figura III.6) estivesse 

mais próximo dos valores verificados nas semanas 19 de 1998 e 15 de 1999 e que na semana 3 de 

1997 estivesse mais próximo dos valores do DPV observados na semana 1 de 1999. Nessas duas 

semanas de 1997, os valores mais baixos do DPV estão portanto associados ao aumento do 

conteúdo em vapor de água na atmosfera, isto é, de ea. O aumento de ea verificado na semana 3 de 

1997 parece ser devido à ocorrência de precipitação nesta semana (ver secção 1.5). Quanto à 
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semana 17 de 1997, o aumento de ea deverá estar relacionado com a evaporação da precipitação 

que ocorreu na semana anterior.  

 

 

1.4. Direcção e velocidade do vento 

 

A direcção do vento, medida entre as semanas 9 e 20 de 1998 e entre as semanas 1 a 12 

de 1999 apresenta-se na Figura III.7. A direcção dominante do vento foi semelhante para os dois 

anos de ensaio, oscilando entre NO e SO.  
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Figura III.7. Direcção dominante do vento durante o período cultural de 1998, da semana 9 (7 a 13 de Maio) à 
semana 20 (23 a 29 de Julho) e durante o período cultural de 1999, da semana 1 (12 a 18 de Maio) até à 
semana 12 (28 de Julho a 3 de Agosto). 

 

Na Figura III.8 apresenta-se a variação média semanal da velocidade média diária do vento ao 

longo do período em que decorreram os ensaios. No ano de 1997, a velocidade média do vento variou 

entre 1,4 m s-1 e 3,9 m s-1, com média de 2,4 m s-1. Em 1998 variou entre 1,6 m s-1 e 3,3 m s-1, com a 

mesma média do ano anterior e em 1999 entre 2,3 m s-1 e 4,3 m s-1, com um valor médio de 3,1 m s-1.  

Na Figura III.9 apresentam-se exemplos representativos do padrão da variação da 
velocidade do vento ao longo do dia médio das duas semanas seleccionadas em cada período 
cultural. O padrão diário da variação da velocidade média do vento foi bastante irregular, ocorrendo 
uma evolução média diária muito diferente de semana para semana. No entanto, pode verificar-se 
que nas semanas correspondentes ao início do ciclo cultural do girassol (semana 3 de 1997, 
semana 5 de 1998 e semana 1 de 1999) a velocidade média do vento aumentou desde o nascer do 
sol até um valor máximo a partir do qual decresceu e durante a noite a velocidade média do vento 
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foi bastante inferior que durante o dia. Nas restantes semanas o padrão parece ser semelhante, 
mas menos pronunciado. 

0

1

2

3

4

5

6

7

22-Fev 24-Mar 23-Abr 23-Mai 22-Jun 22-Jul 21-Ago 20-Set

Data

V
el

oc
id

ad
e 

do
 v

en
to

 (m
 s

-1
)

1997

1998

1999

 
Figura III.8. Evolução da velocidade média semanal do vento durante os períodos experimentais de 1997, 1998 e 1999. 
As setas indicam as datas de sementeira de cada período cultural. S1 e S2 são respectivamente a primeira e a segunda 
data de sementeira: 13 de Março (S197); 9 de Março (S198); 8 de Março (S199); 5 de Maio (S297); 8 de Abril (S298) e 
27 de Abril (S299). 
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Figura III.9. Variação ao longo do dia da velocidade média do vento nas semanas 3 (12 a 18 de Abril de 1997); 17 
(19 a 25 de Julho de 1997); 5 (9 a 15 de Abril de 1998); 19 (16 a 22 de Julho de 1998); 1 (12 a 18 de Maio de 1999) 
e 15 (18 a 24 de Agosto de 1999). 
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1.5. Precipitação e evapotranspiração 

 

A Figura III.10 mostra o curso da precipitação e da evapotranspiração potencial estimada 

pelo método de Penman/Monteith (Allen et al., 1994) ao longo dos períodos experimentais de 1997, 

1998 e 1999. Os dados de ETP das semanas 7 e 8 de 1998 e das semanas 13 e 14 de 1999 não 

são apresentados porque nestas semanas devido à ausência de dados de radiação solar não foi 

possível estimar este parâmetro. 

A quantidade total de precipitação foi substancialmente diferente em cada período 

experimental. Em 1997, a precipitação foi sensivelmente uniforme ao longo do ciclo cultural, com um 

total de 128,0 mm. Do total registado durante o ciclo de 1997, 89% esteve distribuído entre as 

semanas 2 (5 a 11 de Abril) a 11 (7 a 13 de Junho) e os restantes 11% ocorreram durante a semana 

14 (28 de Junho a 4 de Julho) e a semana 16 (12 a 18 de Julho).  

Em 1998, e apesar da quantidade de precipitação ter sido cerca de 4 vezes superior à do 

ano anterior, atingindo um total de 463,6 mm, concentrou-se apenas durante as semanas 9 (7 a 13 

de Maio) a 13 (4 a 10 de Junho), levando ao alagamento do solo durante um período de cerca de 

quinze dias (15 a 31de Maio). 

Em contrapartida, o ano de 1999 foi extremamente seco durante o período experimental, 

ocorrendo apenas 2,8 mm de precipitação durante a semana 3 (26 de Maio a 1 de Junho). Contudo, 

nos meses de Março e Abril de 1999 a quantidade total de precipitação registada na estação da 

Mitra foi de 85,7 mm e de 47,7 mm, respectivamente e portanto é provável que no local do ensaio, 

próximo da Mitra, também tenha ocorrido alguma precipitação durante esses meses.  

Sob o ponto de vista climático, apenas as semanas 4 (19 a 25 de Abril) e 9 (24 a 30 de 

Maio) de 1997 e 9 a 11 (7 a 27 de Maio) de 1998 foram húmidas (R > ETP). Do ponto de vista 

agrometeorológico, foram húmidas (Rsemanal > 0,5ETPsemanal) as semanas 4 (19 a 25 de Abril), 8, 9 e 

10 (17 de Maio a 6 de Junho) do período experimental de 1997 e as semanas de 9 a 12 (7 de Maio 

a 3 de Junho) do período experimental de 1998. Em 1999 não houve semanas húmidas durante o 

período experimental, de acordo com qualquer dos critérios. 
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Figura III.10. Precipitação e Evapotranspiração Potencial sem
anais durante os períodos experim

entais de 1997, 
1998 e 1999.  
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1.6. Evolução do estado hídrico do solo durante o ensaio experimental  

 

Apesar do objectivo deste trabalho ser a avaliação do comportamento agrometeorológico da 

cultura do girassol independentemente do teor de água no solo, utilizou-se o balanço hídrico para 

estimar a disponibilidade hídrica mensal do solo durante os três anos de ensaio. Para tal, utilizaram-

se os dados da precipitação e da evapotranspiração potencial apresentados no ponto 1.2 dos 

materiais e métodos e a equação do balanço hídrico mensal na forma,  

 

∆A = R – (ETR + S)  (III.3) 
 

onde ∆A é a variação do armazenamento de água no solo, R é a precipitação total mensal, ETR é a 

evapotranspiração real mensal e S é o excesso de água no solo. 

A capacidade de água utilizável do solo (CU) foi determinada pelo somatório dos valores de 

CUi determinados em cada horizonte i, sendo CUi definido por: 

 
( )

100

dap p CECC
CU iiii

i
××−

=  (III.4) 

 

onde CCi é a percentagem de humidade do solo à sucção de 33 kPa (capacidade de campo) no 

horizonte i, CEi é a percentagem de humidade no solo à sucção de 1,5 MPa (coeficiente de 

emurchecimento) no horizonte i, pi é a espessura do horizonte i (mm) e dapi é a densidade aparente 

desse horizonte. Os valores de CCi, CEi, pi e dapi foram determinados por Andrade (2001) para o 

mesmo tipo de solo numa área próxima do campo experimental. A capacidade utilizável para todo o 

perfil do solo, com a profundidade de 64 cm, foi de 106 mm. Considerou-se o solo à capacidade 

máxima de armazenamento no fim do mês de Janeiro de 1997 porque nesse mês R-ETP foi 

115,8 mm, superior aos 106 mm de CU. A partir deste mês fizeram-se os cálculos do balanço 

hídrico mensal.  

A Figura III.11 ilustra a variação do teor de água armazenado no solo durante os três anos 

de ensaio, verificando-se que as diferenças entre anos foram consideráveis. A água armazenada no 

solo no início de cada período cultural da primeira data de sementeira (S1) foi cerca de 28 mm, 100 

mm e 10 mm para o ano de 1997, 1998 e 1999, respectivamente. Na segunda data de sementeira 

(S2) as reservas de água aquando da sementeira foram inferiores às verificadas em S1, com 

valores de cerca de 15 mm em 1997, 50 mm em 1998 e 5 mm em 1999. 
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O baixo armazenamento de água no solo verificado no início do ciclo de 1999 foi 

consequência da quantidade reduzida de precipitação (157 mm) ocorrida ao longo do período de 

Outono-Inverno de 1998/1999. Os teores de água no solo ao longo de todo o ciclo cultural foram 

também muito reduzidos devido à precipitação nula. 

As maiores reservas de água no solo ao longo do ciclo cultural observam-se em 1998, onde 

o solo estava à capacidade de campo em Fevereiro e Maio, tendo mesmo ocorrido excesso de água 

nas semanas 9, 10 e 11 (7 a 27 de Maio) do ciclo cultural. Em Julho de 1998, as reservas hídricas 

no solo eram idênticas às de Abril de 1999. O ano de 1997 foi um ano intermédio em termos de 

disponibilidade hídrica, tanto na altura da sementeira, como durante o ciclo cultural devido à 

precipitação ocasional (Figura III.10). 
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Figura III.11. Armazenamento de água no solo durante os anos de 1997, 1998 e 1999.  

 

Durante os meses de Verão (Junho a Agosto), as reservas de água no solo foram 

praticamente nulas em 1997 e 1999. Em 1998, no mesmo período, a reserva de água no solo foi 

mais elevada (20 mm), devido à quantidade atípica de precipitação que ocorreu no mês de Maio 

desse ano.  
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2. Desenvolvimento do girassol 
 

Apresentam-se e discutem-se nesta secção os resultados das observações e medições 

biológicas efectuadas durante os ciclos culturais de 1997, 1998 e 1999. Todos os parâmetros 

medidos são analisados em função do tempo cronológico. A evolução do número de folhas por 

planta e da área foliar é também analisada em função da temperatura acumulada, calculada 

através dos valores integrados da temperatura média diária do ar desde a emergência (eq. I.2), 

com uma temperatura base de 4 °C de acordo com Villalobos & Ritchie (1992), Ferrão et al. (1996), 

Villalobos et al. (1996), Moriondo et al. (2003) e Aiken (2005). 

 

 

2.1. Datas de ocorrência dos estados fenológicos e duração térmica  

 

As datas de ocorrência dos estados fenológicos de emergência, capítulo visível e floração 

registadas durante os ensaios de 1997, 1998 e 1999, bem como as suas durações em termos de 

dias após sementeira (DAS) para as duas datas e duas densidades de sementeira do girassol 

apresentam-se no Quadro III.1.  

 
Quadro III.1. Datas de ocorrência dos estados fenológicos do girassol e sua duração em dias após 
sementeira (DAS) nas duas datas (S1 e S2) e densidades (D1 e D2) de sementeira durante os 
períodos culturais de 1997, 1998 e 1999.  

 
    

 1997 1998 1999 

Estado 
fenológico 

1S1 
(D1 e D2) 

1S2 
(D1 e D2) 

2S1 
(D1 e D2) 

2S2 
(D1 e D2) 

3S1 
(D1 e D2) 

3S2 
(D1 e D2) 

       

Emergência 
1 Abril 
(19 DAS) 

20 Maio 
(15 DAS) 

8 Abril 
(30 DAS) 

7 Maio 
(29 DAS) - 14 Maio 

(17 DAS) 

Capítulo 
Visível 

16 Maio 
(64 DAS) 

27 Junho 
(53 DAS) 

27 Maio 
(79 DAS) 

17 Junho 
(70 DAS) 

14 Maio 
(67 DAS) 

20 Junho 
(54 DAS) 

Floração 
14 Junho  
(93 DAS) 

19 Julho 
(75 DAS) 

20 Junho 
(103 DAS) 

4 Julho 
(87 DAS) 

14 Junho 
(98 DAS) 

12 Julho 
(76 DAS) 

       

 

Em cada ano, para uma mesma data de sementeira os estados fenológicos de emergência, 

capítulo visível e floração foram atingidos na mesma altura nas duas densidades, constatando-se  
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que a densidade não afectou a duração do ciclo de desenvolvimento da cultura. Esta observação 

confirma a pequena sensibilidade do desenvolvimento do girassol a variações de densidade 

(Villalobos et al., 1994).  

O número de dias desde a sementeira até à floração foi semelhante entre os anos de 1997 

e 1999. Na 1S1 a floração ocorreu aos 93 DAS, na 3S1 aos 98 DAS, na 1S2 aos 75 DAS e na 3S2 

aos 76 DAS. Já em 1998, a duração entre a sementeira e a floração foi sensivelmente superior à 

dos outros dois anos de ensaio (na 2S1 foi de 103 dias e na 2S2 de 87 dias) porque a emergência 

em 1998 ocorreu cerca de 12 dias mais tarde. A duração média do período da sementeira à 

emergência do girassol é fortemente condicionada pelo teor de humidade do solo existente ao longo 

deste período, sendo este um factor de extrema importância na instalação da cultura (Lourenço et 

al., 2000). Os mesmos autores referem que o valor médio da duração do período da sementeira à 

emergência varia em função do teor de humidade do solo, sendo tanto maior quanto mais seco este 

estiver. Analisando os dados da precipitação (Figura II.4) e do armazenamento de água no solo 

(Figura III.11), verifica-se que nos anos de 1997 e de 1999 a pequena quantidade de água 

armazenada no solo aquando da sementeira foi suficiente para permitir a rápida emergência da 

cultura, tanto em S1 (28 mm em 1997 e 10 mm em 1999) como em S2 (15 mm em 1997 e 5 mm em 

1999). Já em 1998, em que há um maior armazenamento de água no solo aquando da sementeira 

(100 mm em S1 e 50 mm em S2), não se justifica que o alongamento do período da sementeira à 

emergência tenha sido consequência de um deficiente teor de humidade no solo. Este atraso na 

emergência poderá ter resultado da água excessiva ou da temperatura mais baixa do solo em 1998. 

Os dados do Quadro III.1 mostram ainda que o desenvolvimento do girassol ocorreu mais 

rapidamente na segunda data de sementeira do que na primeira, em qualquer dos anos. A duração 

cronológica de cada fase é apresentada no Quadro III.2, juntamente com a respectiva temperatura 

média do ar, duração térmica, radiação solar global média diária e precipitação total. Os resultados 

para o período E-CV da primeira data de sementeira de 1999 não são apresentados pois durante 

este período não se fizeram medições da temperatura do ar (relembre-se que no ano de 1999 as 

torres meteorológicas só foram instaladas a 13 de Maio).  

Para o período E-F, a temperatura média do ar diferiu entre datas de sementeira, mas em 

cada data foi sensivelmente semelhante nos três anos. O valor médio da temperatura do ar foi de 

16,6 °C na S1 e de 20,0 °C na S2, isto é, a temperatura média do ar durante o ciclo das plantas 

semeadas mais cedo (S1) foi cerca de 3,4 °C mais baixa do que o das semeadas mais tarde (S2). A 

radiação solar global diferiu pouco entre os três anos e em cada ano também não se observaram 

grandes diferenças entre datas de sementeira. O valor médio de Sg foi de 22,4 MJ m-2 dia-1 na S1 e 
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de 25,7 MJ m-2 dia-1 na S2. A precipitação foi mais variável, registando-se grandes diferenças entre 

anos. Na primeira data de sementeira, a quantidade total de precipitação durante o período entre a 

emergência e a floração foi de 114,5 mm em 1997, de 461,7 mm em 1998 e apenas de 2,8 mm em 

1999. Quanto à S2, a quantidade de precipitação para o mesmo período foi de 71,4 mm em 1997, 

461,4 mm em 1998 e também 2,8 mm em 1999.  

 
Quadro III.2. Duração cronológica (dias) e térmica (°C dia) das várias fases fenológicas para as duas datas de 
sementeira (S1 e S2) e densidades (D1, e D2) durante os períodos culturais de 1997, 1998 e 1999. A temperatura 
média do ar (T), radiação solar global (Sg) e a precipitação acumulada (R) durante cada fase é representada entre 
parêntesis. Emergência (E); Capítulo visível (CV) e Floração (F). 
 
  1997 

 1S1 (D1 e D2)  1S2 (D1 e D2) 
Fases  Dias T (°C) °C dia Sg (MJ m-2 dia-1) R (mm)  Dias T (°C) °C dia Sg (MJ m-2 dia-1) R (mm) 
             

E – CV 
 45 15,7 527 20,8 50,0  38 17,8 525 22,8 57,9 

CV – F  29 16,8 370 20,9 64,5  22 20,8 369 25,2 13,5 
             
             

E – F  74 16,3 897 20,9 114,5  60 19,3 894 24,0 71,4 
          

 
  1998 

 2S1 (D1 e D2)  2S2 (D1 e D2) 
Fases  Dias T (°C) °C dia Sg (MJ m-2 dia-1) R (mm)  Dias T (°C) °C dia Sg (MJ m-2 dia-1) R (mm) 
             

E – CV 
 49 14,8 531 22,8 439,4  41 17,7 560 22,2 461,4 

CV – F  24 19,0 359 25,0 22,3  17 22,5 314 29,2 0,0 
             
             

E – F  73 16,9 890 23,9 461,7  58 20,1 873 25,7 461,4 
         

 
  1999 

 3S1 (D1 e D2)  3S2 (D1 e D2) 
Fases  Dias T (°C) °C dia Sg (MJ m-2 dia-1) R (mm)  Dias T (°C) °C dia Sg (MJ m-2 dia-1) R (mm) 
             

E – CV 
 * * * * *  37 18,7 544 26,9 2,8 

CV – F  31 17,6 359 26,8 2,8  22 22,5 407 28,1 0,0 
             
             

E – F  * * * * *  59 20,6 951 27,5 2,8 
         

    * Dados não disponíveis.  
 

Em cada data de sementeira, o número de dias decorridos entre a emergência e a floração 

foi semelhante entre anos (Quadro III.2). Na primeira data de sementeira de 1997, este período foi 

de 74 dias e de 1998 foi de 73. Quanto à segunda data, a duração foi de 60, 58 e 59 dias para os 

ensaios de 1997, 1998 e 1999, respectivamente. Em todos os anos a temperatura média diária 

durante o ciclo da cultura, foi superior na S2 que na S1. Um aumento de cerca de 3 °C na temperatura 

média diária levou ao encurtamento do período E-F em aproximadamente 14 dias entre a S1 e a S2 nos 

anos de ensaio de 1997 e 1998. Os resultados obtidos estão de acordo com Carvalho et al. (1991 e 
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1996), em que a duração do ciclo diminui com o adiar da data de sementeira para períodos mais 

quentes do ano. De facto, a temperatura média diária determina a duração das fases fenológicas de 

acordo com a equação I.1. Temperaturas mais baixas prolongam a duração do ciclo (Trapani et al., 

1992; Steer et al., 1993; Bange et al., 1997a). 

A duração térmica dos períodos de desenvolvimento considerados no Quadro III.2 foi 

sensivelmente semelhante em todas as situações experimentais, apesar das durações cronológicas 

terem diferido entre datas de sementeira. Durante o período E-CV a duração térmica média foi de 

537 ± 15 °C dia e durante o período CV-F foi de 363 ± 30 °C dia. A duração térmica média entre a 

emergência e a floração (E-F) foi de 901 ± 29 °C dia. Estes resultados suportam o conceito de 

tempo térmico, ou seja, a forma como as plantas sentem a passagem do tempo cronológico é 

modificada pela temperatura, mantendo-se constante a duração térmica de cada fase do 

desenvolvimento. 

Resultados que também suportam este conceito são os de Sentelhas & Ungaro (1998), os 

quais realizaram sementeiras de três variedades de girassol em 22 datas diferentes ao longo do ano 

e verificaram que a temperatura do ar foi o principal factor ambiental condicionante da duração do 

ciclo da cultura. Neste estudo, realizado no Brasil, os autores obtiveram uma duração térmica média 

de 1728 °C dia (com Tb = 4,2 °C) para o período entre a sementeira e a maturação fisiológica. Já 

num trabalho realizado em Queensland, Austrália, Bange et al. (1997a) encontraram diferenças nas 

durações térmicas das fases fenológicas de E-CV e CV-F para uma mesma cultivar de girassol de 

ciclo médio, entre duas datas de sementeira diferentes. As plantas semeadas na data 2, onde se 

registaram temperaturas mais baixas durante o ciclo da cultura, apresentaram durações térmicas 

inferiores às semeadas na data 1, com temperaturas mais elevadas. Utilizando uma temperatura 

base de 6,6 °C para a fase E-CV e de 3,9 °C para a fase CV-F, a duração térmica média do período 

E-F foi de 1158 °C dia na data 1 e de 1014 °C dia na data 2. As durações dos períodos E-CV e 

CV-F foram respectivamente de 553 °C dia e 605 °C dia na data 1 e de 489 °C dia e 525 °C dia na 

data 2. Os mesmos autores associam estes resultados a limitações na assimilação das plantas, 

possivelmente induzidas pelas temperaturas baixas registadas durante o ciclo da cultura semeada 

na data 2. Villalobos et al. (1994), num estudo conduzido em Córdova, Espanha, com quatro 

híbridos de girassol de ciclos precoce a tardio, e quatro densidades de sementeira diferentes, 

verificaram que o tempo térmico necessário entre a emergência e a floração não é afectado pela 

densidade mas que é maior nas variedades de ciclo longo do que naquelas de ciclo mais curto. As 

durações térmicas (com Tb = 4 °C) obtidas por estes autores foram de 837 °C dia (variedades 

precoces), 1148 °C dia (variedades semi-precoces) e 1227 °C dia (variedades tardias). Fazendo 
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variar a densidade de sementeira de uma variedade de girassol de ciclo semi-precoce e 

submetendo a cultura a diferentes níveis de radiação solar, Bange et al. (1997b) também não 

encontram diferenças na duração térmica dos períodos E-CV e CV-F, as quais foram 

respectivamente de 467 °C dia e 558 °C dia. Dosio et al. (2003) em Montpellier, França, obtiveram 

valores de 236 ± 13 °C dia entre a emergência e o capítulo visível e de 832 ± 16 °C dia entre a 

emergência e a floração. Os mesmos autores, na estação experimental de Balcarce, 

Argentina obtiveram com outra variedade de girassol uma duração térmica de 297 ± 14 °C dia e de 

902 ± 15 °C dia, para as mesmas fases de desenvolvimento. Estes autores consideraram o estado 

de CV quando o lançamento do meristema apical recém emergido toma forma, com um ápice de 

área compreendida entre 0,1 e 0,2 mm2 e efectuaram os cálculos do tempo térmico a partir da 

temperatura foliar com uma temperatura base de 4,8 °C. O estado de CV definido dessa forma 

ocorre mais cedo do que o definido neste trabalho e nos outros citados, pelo que a duração térmica 

do período E-CV é comparativamente menor. 

Sobressai da bibliografia que a densidade de sementeira não afecta a duração térmica das 

fases de desenvolvimento do girassol. Alguma disparidade quanto ao efeito das datas de 

sementeira pode ser devida à temperatura base utilizada. Por exemplo, recalculando os valores 

obtidos por Bange et al. (1997a) usando a temperatura base de 4 °C, verifica-se que o tempo 

térmico entre a emergência e o capítulo visível (para variedades de ciclo médio) situa-se numa 

gama de valores entre 467 e 660 °C dia, na qual se inclui o valor aqui obtido para a cultivar 

Florassol. Já no que respeita à duração térmica do período CV-F, os valores obtidos no presente 

estudo (média de 363 °C dia) situam-se muito abaixo dos referenciados na bibliografia, os quais 

variam entre 522 e 600 °C dia. 

Aiken (2005), suportado pelos trabalhos de Robinson (1971), Connor & Hall (1997) e 

Rawson & Hindmarsh (1982), verificou que certas variedades de girassol apresentam respostas 

fotoperiódicas diferentes entre a fase vegetativa e a fase reprodutiva. Dias longos durante a fase 

vegetativa e dias curtos durante a fase reprodutiva reduzem o tempo térmico necessário para se 

completar o ciclo da cultura. Marc & Palmer (1981) atribuem a resposta de dia curto durante a fase 

reprodutiva à aceleração do desenvolvimento da inflorescência com dias curtos de 11 h 

relativamente a dias longos de 18 h. No presente estudo, o fotoperíodo durante a fase CV-F foi 

semelhante entre datas de sementeira e entre anos, com um valor médio medido de 13 horas, 

podendo, de acordo com estes trabalhos ter provocado uma diminuição do tempo térmico entre a 

fase de capítulo visível e a floração.  
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A reduzida disponibilidade hídrica no solo também pode encurtar a duração dos estágios 

fenológicos da cultura do girassol (Robinson, 1971; Massignam & Angelocci, 1993). No presente 

trabalho, a fase entre o aparecimento do capítulo e a floração foi crítica em termos de 

disponibilidade hídrica em 1997 e 1999, mas não em 1998, pelo que provavelmente a água não 

terá influenciado a duração térmica do Florassol. 

O tempo térmico necessário para completar determinado estágio de desenvolvimento 

parece ser específico e conservativo para cada cultivar, podendo no entanto a duração de cada fase 

especifica variar com o fotoperíodo e/ou com a disponibilidade hídrica no solo, dependendo das 

características genéticas da variedade. Mais estudos serão necessários desenvolver neste sentido 

de forma a tirar conclusões mais elucidativas sobre o efeito do fotoperíodo e da disponibilidade 

hídrica na duração térmica das várias fases do ciclo da variedade Florassol. No entanto, a duração 

média dos vários períodos de desenvolvimento do girassol apresenta-se bem relacionada com a 

temperatura média do ar, sendo esta variável a que melhor explica esta duração (Doyle, 1975; 

Robinson, 1978; Massignam & Angelocci, 1993). 

 

 

2.2. Número de folhas 

 

 O número de folhas por planta evoluiu de forma aparentemente semelhante em ambas as 

datas e densidades de cada ano, aumentando ao longo do tempo de uma forma aproximadamente 

sigmoidal até as plantas deixarem de produzir folhas (Figura III.12). O número total de folhas 

produzido pelas plantas nas duas datas e densidades de sementeira nos anos de 1997, 1998 e 

1999 bem como a data aparente do fim de emissão de folhas apresentam-se no Quadro III.3. Nos 

talhões 2S2D1 e 3S2D2 a data do fim de emissão de folhas coincide com a data do 

aparecimento do capítulo (Quadros III.1 e III.3). Nos restantes talhões verifica-se que o capítulo 

surge aparentemente antes da produção de folhas ter cessado. Há ainda outra situação, a de 

2S2D2 em que a produção de folhas termina antes do aparecimento do capítulo.  

 Estudos realizados sobre a fenologia do girassol (Goyne & Hammer, 1982; Connor & Sadras, 

1992) têm demonstrado que a iniciação floral marca o fim da emissão de folhas. No presente 

trabalho, a contagem das folhas foi realizada apenas naquelas com comprimento superior a 2 cm e é 

natural que na altura da iniciação floral as plantas tivessem deixado de emitir folhas, embora as 

mais recentes só fossem contadas mais tarde devido às suas reduzidas dimensões na altura. 

Esta dificuldade parece ter sido mais evidente nos talhões de maior densidade (D1) onde o fim de 
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Figura III.12. Evolução do número de folhas por planta ao longo dos ciclos culturais de 1997, 1998 e 
1999 nas duas datas (S1 e S2) e densidades (D1, 11,7 plantas m-2 e D2, 4 plantas m-2) de 
sementeira. As setas indicam a data da ocorrência do capítulo visível em cada data e densidade. As 
barras verticais representam o desvio padrão. 

2S2D1                2S1D1  
2S2D2                2S1D2 

3S2D1                  3S1D1  
3S2D2                  3S1D2 

2S2D1                   2S1D1  
2S2D2                   2S1D2 
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emissão de folhas dá-se 14 a 21 dias após o aparecimento do capítulo (Quadros III.1 e III.3), 

pois as folhas tinham dimensões inferiores às dos talhões de menor densidade (D2). Nestes 

talhões o capítulo surge apenas sete dias antes da produção de folhas terminar. É possível que 

a diferença entre D1 e D2 no que respeita ao fim da produção de folhas tenha sido artificialmente 

criada pela definição de “folha” aqui utilizada. Em 2S2D2, a produção de folhas parece terminar 8 

dias antes do aparecimento do capítulo. Como o aparecimento do capítulo só foi assinalado quando 

cerca de 80% de todas as plantas no terreno atingiam este estágio fenológico e as medições 

biológicas do número de folhas foram realizadas apenas em dez plantas marcadas em cada 

talhão, é possível que neste talhão o CV nas plantas marcadas tenha surgido mais cedo e que por 

isso a produção do número de folhas também tivesse terminado mais cedo nessas plantas. 

 
Quadro III.3. Número total de folhas por planta e data aparente do fim da emissão de folhas 
nas duas datas e densidades de sementeira durante os ensaios de 1997, 1998 e 1999. 

 

Ano 
Data e densidade de 

sementeira 
Número total de 
folhas por planta 

Data aparente do fim de 
emissão de folhas (DAS) 

1S1D1 28 ± 2,2 85 
1S1D2 27 ± 1,7 71 
1S2D1 25 ± 1,9 67 

1997 

1S2D2 25 ± 1,6 60 
    

2S1D1 27 ± 3,8 100 
2S1D2 26 ± 1,8 86 
2S2D1 26 ± 1,5 70 

1998 

2S2D2 25 ± 1,1 62 
    

3S1D1 29 ± 1,5 81 
3S1D2 28 ± 1,9 74 
3S2D1 27 ± 2,3 59 

1999 

3S2D2 25 ± 1,3 54 
    

 

Verifica-se também que nos três anos experimentais, a produção de folhas termina mais 

cedo na S2 do que na S1, como consequência do encurtamento do ciclo de desenvolvimento da 

cultura devido à temperatura.  

A análise estatística (ANOVA) mostrou que o número total de folhas por planta não diferiu 

significativamente entre anos mas diferiu entre datas e entre densidades de sementeira (Anexo 2), 

tendo sido a influência do factor data de sementeira mais importante que a do factor densidade. As 

interacções entre ano x data; ano x densidade; data x densidade e ano x data x densidade não 

foram significativas, pelo que as diferenças ligadas à acção de cada um dos factores principais 

foram independentes da acção dos outros. 
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Pelo teste de Scheffé, a comparação de diferenças significativas entre grupos de médias 

demonstrou que o número de folhas por planta diferiu entre datas de sementeira nos anos de 1997 

e 1999 mas que em 1998 o número de folhas por planta à floração foi semelhante entre datas, com 

um valor médio de 26 folhas por planta. Em 1997 e em 1999, o número médio de folhas por planta 

foi de 28 na primeira data de sementeira (S1) e de 25 na segunda data de sementeira (S2). 

Realizando o mesmo teste para as diferenças entre densidades de sementeira, verificou-se que as 

diferenças não foram significativas em nenhum dos anos; de facto, as diferenças encontradas 

através da análise de variância tinham sido muito pouco significativas (p < 0,04). Estes resultados 

podem levar a admitir que o número de folhas por planta não foi afectado pela densidade de 

sementeira, mas apenas pela época de sementeira e só nos anos de 1997 e 1999. 

No Quadro III.2 pode-se observar que em termos climáticos, as principais diferenças entre a 

primeira e a segunda data de sementeira dos anos de 1997 e 1999 foram a temperatura média do 

ar e a quantidade de precipitação. Observaram-se temperaturas mais elevadas e quantidades de 

precipitação mais reduzidas na segunda data de sementeira do que na primeira. Em 1998, também 

se observaram temperaturas médias mais elevadas na segunda data do que na primeira mas a 

quantidade de precipitação foi praticamente semelhante entre ambas as datas. Portanto, não é 

provável que a temperatura tenha sido o factor climático responsável pela diferença de produção de 

folhas entre as duas datas de sementeira de 1997 e 1999.  

O número final de folhas depende da taxa de produção de folhas e da duração do período 

de produção de folhas e tanto esta taxa como este período dependem da temperatura. Se por um 

lado o aumento de temperatura leva ao aumento da taxa de produção de folhas (Rawson et al., 

1984; Villalobos & Ritchie, 1992) por outro lado, encurta o período de produção de folhas, o que 

leva à diminuição do número final de folhas produzidas (Goyne & Hammer, 1982). Portanto, será o 

balanço entre estas duas condições que irá determinar o número total de folhas produzido por 

planta. 

Se a temperatura for o único factor a controlar a taxa de produção de folhas, então de 

acordo com a equação I.1 tem-se, 
 

( ) ( ) t T - T 
1

  N     e    TT
1

t
N

bb θ
=−

θ
=  (III.5) 

 
onde N é o número de folhas produzido durante o tempo t à temperatura média T, e θ é o tempo 

térmico para produzir uma folha (filocrão); o produto [(T - Tb) x t] é a temperatura acumulada (eq. I.2). 

A análise da produção de folhas em função da temperatura acumulada permite anular as diferenças 
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causadas pela temperatura entre os vários períodos experimentais, realçando diferenças causadas 

pela água e outros factores. 

Na Figura III.13 mostra-se a relação entre o número de folhas e a temperatura acumulada a 

partir da emergência para todas as datas e densidades de sementeira dos anos de 1997 e 1998 e 

pelas razões referidas no ponto anterior, apenas para a segunda data de sementeira (ambas as 

densidades) do ano de 1999. O número de folhas por planta em função da temperatura acumulada 

revelou um padrão idêntico em todas as situações experimentais, aumentando de uma forma 

aproximadamente linear até as plantas deixarem de emitir folhas. A partir desta altura, o aumento da 

temperatura acumulada não levou ao aumento da produção foliar.  
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Figura III.13. Número de folhas por planta em função da temperatura acumulada desde a emergência 
em todas as datas e densidades dos anos de ensaio de 1997 e 1998 e nas duas densidades da 
segunda data de sementeira de 1999. A linha a cheio representa a regressão linear ajustada aos 
dados (equação no corpo da figura). 

 

Aos dados da Figura III.13 ajustou-se uma regressão linear entre o número de folhas 

produzidas e a temperatura acumulada necessária à sua produção (linha a cheio da Figura III.13), 

englobando os dados dos três anos de ensaio. O declive da regressão é a taxa térmica de produção 

foliar em [folhas (ºC dia)-1] e o inverso do declive é o tempo térmico necessário para o aparecimento 

de uma folha (filocrão, ºC dia folha-1); a intersecção é o número de folhas à emergência. A regressão 

linear y = 0,038 x + 3,05 obtida foi muito significativa (R2 = 0,92; p < 0,01), mostrando que à emergência 

as plantas tinham três folhas e que o filocrão teve um valor constante de 26,2 ºC dia folha-1, 

Y = 0,038x + 3,05 
(R2 = 0,92, p < 0,01) 



 72 

independentemente da data ou da densidade de sementeira da cultura. Portanto a temperatura 

marcou o ritmo de produção de folhas, independentemente da água disponível. Com efeito, a 

constância de tempo térmico necessário para o aparecimento de uma folha tem sido utilizada para 

simular o aparecimento de folhas em algumas culturas (Ritchie, 1991; Sharrat, 1999) incluindo o 

girassol (Kiniry et al., 1992; Chapman et al., 1993). 

Estes resultados mostram que a taxa térmica de produção de folhas foi constante ao longo 

do período de produção de folhas e foi igual em todos os ensaios, portanto controlada apenas pela 

temperatura. Uma vez que a duração térmica do período E-CV também foi semelhante em todos os 

ensaios (ponto 2.1), o maior número de folhas produzido pelas plantas da S1 em relação às da S2 

nos anos de 1997 e 1999 mas não em 1998, deve estar relacionado com o efeito da água no solo. A 

falta de água extrema na segunda data de 1997 e de 1999 deve ter parado a produção de folhas 

provavelmente ainda antes do estado de CV ocorrer. O efeito da disponibilidade hídrica sobre o 

crescimento e desenvolvimento do girassol tem sido objecto de vários estudos. Por exemplo, 

Andhale & kalbhlor (1978), Gajri et al. (1997) e Nardini & Salleo (2005) verificaram que a diminuição 

da disponibilidade hídrica leva à diminuição do número de folhas por planta. Por sua vez, Gimenez 

& Fereres (1986) e Göksoy et al. (2004) aplicaram vários tratamentos de irrigação em diferentes 

períodos de crescimento da cultura e verificaram que o número de folhas por planta não variava 

entre tratamentos. Nestes trabalhos, a cultura não esteve sujeita a condições de extrema falta de 

água o que indica, e de acordo com o presente trabalho, que só condições de secura extrema é que 

parecem afectar o número total de folhas produzidas por planta. 

O filocrão obtido para a variedade Florassol (26,2 ºC dia folha-1) tem um intervalo de 

confiança (para 95% de probabilidade) entre 24,4 e 28,2 ºC dia folha-1. Aiken (2005) para duas 

variedades diferentes de girassol obteve valores de filocrão de 29,8 ºC dia folha-1 e de 25,3 ºC dia folha-1, 

sendo este último semelhante ao aqui determinado.  

Vários estudos sobre o girassol (Villalobos & Ritchie, 1992; villalobos et al., 1996) mostram 

que a taxa de produção foliar é diferente antes e depois do aparecimento da 6ª folha e por isso é 

comum encontrar na literatura um valor de filocrão para as primeiras 6 folhas e outro para as folhas 

seguintes. Usando a variedade Florassol e uma temperatura base de 4 ºC, Andrade (2001) obteve 

um filocrão de 22 ºC dia folha-1 para as primeiras 6 folhas. Ainda para as primeiras 6 folhas, mas 

utilizando outra cultivar, Villalobos et al. (1996) obtiveram um valor de 38,7 ºC dia folha-1, muito 

superior àquele determinado por Andrade (2001). Para as folhas seguintes o filocrão obtido por estes 

autores foi de 23 ºC dia folha-1. 
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 Apesar da determinação de um valor único de filocrão para todo o desenvolvimento 

vegetativo ser uma simplificação da taxa diferencial de produção foliar antes e depois da 6ª folha 

(Villalobos & Ritchie, 1992; Villalobos et al., 1996), o uso de uma única função linear para o 

aparecimento foliar antes do estágio reprodutivo é comum em vários estudos (Aiken, 2005; Sharratt, 

1999) devido à sua simplicidade e mostrou-se adequado no presente trabalho. O filocrão único 

definido na Figura III.13 representa de forma significativa a produção de folhas em todas as 

diferentes condições térmicas, hídricas e radiativas a que o girassol esteve sujeito durante o seu 

desenvolvimento. 

 

 

2.3. Área foliar por planta e índice de área foliar 

 

 2.3.1. Evolução da Área foliar em função do tempo cronológico 

 O desenvolvimento da área foliar total por planta (AF, m2) em função dos dias após 

sementeira (DAS) nas duas datas e densidades de sementeira de cada ano de ensaio pode ser 

observado na Figura III.14. Verifica-se que a área foliar aumenta até ao aparecimento do capítulo 

e que à floração as plantas de todos os talhões já atingiram a sua área foliar máxima. Esta 

observação está de acordo com Chapman et al. (1993). Em contraste com a semelhança detectada 

no número de folhas por planta, foram observadas grandes diferenças de área foliar por planta entre 

densidades (Figura III.14 e Quadro III.4). Os valores de AF máximo foram sistematicamente maiores 

nos talhões D2 (4 plantas m-2) que nos D1 (11,7 plantas m-2). Esta diferença foi mais marcada nos 

anos de 1997 e 1999, do que no ano de 1998. Entre datas de sementeira as diferenças não foram 

tão evidentes, mas entre anos também se observa alguma variabilidade, não só entre datas como 

também entre densidades. De uma maneira geral verifica-se que até sensivelmente aos 70 DAS, 

tanto em D1 como em D2, as plantas da S2 produzem maiores áreas foliares do que as da S1. Por 

volta desta data, a expansão foliar parece terminar em S2 mas não em S1 e as plantas da S1 

passam a ter áreas foliares superiores (como são os casos de D1 de 1998, D1 e D2 de 1999) ou 

sensivelmente iguais (como acontece em D2 de 1997 e de 1998) às da S2. Há no entanto uma 

excepção que se verifica em D1 de 1997, onde aparentemente AF é sempre superior em S2 do que 

em S1.  

 A produção de área foliar depende das taxas de produção foliar, de expansão foliar e de 

senescência foliar, bem como da duração da expansão foliar (Connor & Sadras, 1992; Bange et al., 

1997a). A maior produção de área foliar nas plantas S2 que nas S1, até aos 70 DAS foi devida às  
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Figura III.14. Evolução da área foliar total por planta (AF) em função dos dias após sementeira nas 
duas datas (S1 e S2) e densidades (D1, 11,7 plantas m-2 e D2, 4 plantas m-2) de sementeira durante 
os anos de 1997, 1998 e 1999. Capítulo visível (CV) e floração (F). As barras verticais representam o 
desvio padrão. 
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temperaturas mais elevadas na S2 que aumentaram a taxa de produção de folhas e provavelmente 

a taxa de expansão de cada folha, relativamente às plantas S1. Contudo, o aumento da temperatura 

diminui o período de expansão foliar (Rawson & Dunstone, 1986) e, por isso, o aumento de 

temperatura nem sempre resulta num aumento de área foliar final; a duração da expansão foliar das 

folhas das plantas S2 parece terminar mais cedo que nas plantas S1 (Figura III.14), de tal forma que 

após os 70 DAS as folhas das plantas S1 (que continuaram a expandir) ultrapassaram a área total 

das folhas das S2.  

A Figura III.14 mostra que em todos os casos AF cresce de uma forma aproximadamente 
sigmoidal ao longo do tempo. No pressuposto desta variação, foi ajustada aos dados de cada talhão 
em cada figura uma regressão logística, utilizada também por Chapman et al. (1993), do tipo: 
 

( )cx be1

a
Y

−−+
=  (III.6) 

 

onde y é AF (m2); x é o número de dias após sementeira (DAS); a (m2) é o valor máximo de AF para 
o qual a curva tende assimptoticamente; b (DAS-1) determina o declive da curva; e c (DAS) é o 
tempo requerido para que y atinja 50% de a. Os resultados das regressões logísticas entre AF e 
DAS encontram-se no Quadro III.4. O elevado valor de R2 em todos os casos mostra que este tipo 
de curva descreveu com acuidade a evolução de AF ao longo do ciclo cultural do girassol. Por 
exemplo, os valores do coeficiente a variaram entre 0,41 m2 e 0,15 m2, e foram sistematicamente 
maiores nos talhões D2 (4 plantas m-2), com valores compreendidos entre 0, 24 e 0,41 m2 que nos 
D1 (11,7 plantas m-2), com valores entre 0,15 e 0,32 m2.  

 
Quadro III.4. Parâmetros das regressões logísticas entre a área foliar por planta em função dos dias 
após sementeira. Valores estimados e erro padrão dos coeficientes da regressão (equação III.6).  
 

Ano 
 

Data e 
densidade 

n a (m2) b (DAS-1) c (DAS) R2 

       1S1D1 13 0,22 ± 0,01* 0,13 ± 0,01* 53,4 ± 2,3* 0,95 
1S1D2 13 0,41 ± 0,01* 0,11 ± 0,01* 57,8 ± 0,9* 0,99 
1S2D1 10 0,32 ± 0,01* 0,18 ± 0,02* 46,3 ± 0,8* 0,99 

1997 

1S2D2 10 0,40 ± 0,01* 0,18 ± 0,02* 44,7 ± 0,8* 0,99 
       

2S1D1 14 0,24 ± 0,00* 0,15 ± 0,01* 67,9 ± 0,3* 1 
2S1D2 14 0,28 ± 0,00* 0,15 ± 0,01* 68,4 ± 0,5* 0,99 
2S2D1 11 0,18 ± 0,00* 0,16 ± 0,02* 48,8 ± 0,7* 0,99 

1998 

2S2D2 11 0,25 ± 0,00* 0,15 ± 0,01* 44,3 ± 0,6* 0,98 
       

3S1D1 7 0,22 ± 0,01* 0,08 ± 0,06* 62,4 ± 4,3* 0,91 
3S1D2 7 0,39 ± 0,01* 0,19 ± 0,06** 63,7 ± 1,5* 0,95 
3S2D1 12 0,15 ± 0,01* 0,20 ± 0,04* 42,4 ± 1,3* 0,97 

1999 

3S2D2 12 0,24 ± 0,01* 0,15 ± 0,04* 44,5 ± 1,6* 0,97 
        

* p<0,01; **p<0,05 
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2.3.2. Evolução da Área foliar em função da temperatura acumulada 

Como a área foliar total por planta depende da taxa de expansão foliar e da duração da 

expansão foliar, e estando estas dependentes da temperatura, espera-se que a relação ente AF e a 

temperatura acumulada seja mais marcada que aquela entre AF e DAS. A análise da evolução da 

área foliar em função da temperatura acumulada permite anular as diferenças causadas pela 

temperatura, sobressaindo as da densidade (D1 e D2) e as da água. Na Figura III.15 mostra-se a 

evolução da área foliar por planta (AF) em função da temperatura acumulada desde a emergência 

para ambas as datas e densidades de sementeira dos anos de 1997 e 1998; pelas razões já 

referidas no ponto 2.1, no ano de 1999 apresentam-se apenas os resultados da segunda data de 

sementeira de ambas as densidades. 

As diferenças de AF entre datas e densidades de sementeira foram, até ao capítulo visível, 

muito mais pequenas do que quando expressas em função do tempo cronológico, comprovando o 

efeito da temperatura sobre a taxa de produção e de expansão foliar. Mas, a influência da densidade e 

eventualmente da disponibilidade hídrica sobre a AF são já visíveis antes do CV, altura em que 

termina a produção de folhas, e aumenta posteriormente à custa da expansão de cada folha.  

Tal como em função do tempo cronológico, a evolução de AF em função da temperatura 

acumulada pode ser descrita por uma regressão logística. Utilizou-se a equação III.6 para descrever 

essa relação, sendo neste caso x a temperatura acumulada desde a emergência (ºC dia) e c a 

temperatura acumulada requerida para que y atinja 50% de a. Os resultados da regressão entre AF 

e a temperatura acumulada desde a emergência são apresentados no Quadro III.5. O parâmetro a 

da regressão logística entre AF e a temperatura acumulada é o mesmo que aquele obtido na 

regressão entre AF e DAS (Quadro III.4), pelo que não é apresentado no Quadro III.5. 

O coeficiente c da equação III.6 está relacionado com o tempo para se completar a 
expansão foliar e o Quadro III.4 mostra que este foi sensivelmente semelhante entre densidades, 
mas diferente entre datas de sementeira. O número de dias necessário para a expansão foliar estar 
concluída foi maior na S1 do que na S2, sendo a diferença média entre as duas datas de 10 dias 
em 1997 e de cerca de 20 dias em 1998 e 1999. Para analisar se as diferenças encontradas entre 
os valores de c foram expressivas, fez-se o ajuste da equação III.6 ao conjunto de todos os dados 
da S1 e ao conjunto de todos os dados da S2. Em ambos os casos, o modelo obtido foi aceitável 
(R2 = 0,74 em S1 e R2 = 0,68 em S2) com um nível de significância do parâmetro c estimado inferior 
a 0,001. Os valores de c obtidos e respectivos erros padrão foram de 61,8 ± 2,1 dias na S1 e de 
46,3 ± 2,1 dias na S2. Isto é, na primeira data de sementeira o girassol demorou globalmente mais 
30 dias a completar a expansão foliar do que na segunda data. 



 77 

 

1997

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

1S1D1
1S1D2
1S2D1
1S2D2

 

 

1998

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

2S1D1
2S1D2
2S2D1
2S2D2

 

Á
re

a 
fo

lia
r 

po
r 

pl
an

ta
 (

m
2 ) 

 

1999

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

3S2D1
3S2D2

 
 Temperatura acumulada desde a emergência (ºC dia)   

Figura III.15. Evolução da área foliar total por planta em função da temperatura acumulada desde a 
emergência nas duas datas (S1 e S2) e densidades (D1, 11,7 plantas m-2 e D2, 4 plantas m-2) de 
sementeira durante os anos de 1997, 1998 e 1999. Capítulo visível (CV) e floração (F). As barras 
verticais representam o desvio padrão. 
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Quadro III.5. Parâmetros das regressões logísticas entre a área foliar total por planta e a temperatura 
acumulada desde a emergência. Valores estimados e erro padrão dos coeficientes da regressão 
(Equação III.6). O coeficiente a é apresentado no Quadro III.4. 

 

Ano 
 

Data e 
densidade 

n b (ºC dia)-1 c (ºC dia) R2 

      1S1D1 13 0,011 ± 0,003* 417 ± 28* 0,94 
1S1D2 13 0,010 ± 0,001* 467 ± 9* 0,99 
1S2D1 10 0,012 ± 0,002* 432 ± 13* 0,98 

1997 

1S2D2 10 0,012 ± 0,002* 410 ± 13* 0,99 
      

2S1D1 14 0,011 ± 0,000* 389 ± 3* 1 
2S1D2 14 0,011 ± 0,001* 398 ± 4* 1 
2S2D1 11 0,012 ± 0,001* 274 ± 8* 0,99 

1998 

2S2D2 11 0,011 ± 0,001* 322 ± 6* 0,99 
      

3S2D1 12 0,013 ± 0,003* 478 ± 21* 0,97 
1999 

3S2D2 12 0,009 ± 0,002* 513 ± 28* 0,97 
       

* p<0,01 

 

Para verificar se a duração da expansão foliar foi sobretudo determinada pela temperatura, 

como se constatou terem sido as durações das fases fenológicas de desenvolvimento, aplicou-se o 

mesmo tipo de análise à evolução de AF relativamente à temperatura acumulada. Ajustou-se a 

equação III.6 ao conjunto de todos os dados da S1 e ao conjunto de todos os dados da S2 e o 

ajustamento em ambos os casos foi bom (R2 = 0,82 em S1 e R2 = 0,79 em S2). Os valores de c 

obtidos e respectivos erros padrão foram de 422 ± 24 ºC dia na S1 e de 393 ± 31 ºC dia na S2 

(ambos com p < 0,01) o que equivale a uma diferença inferior a 4 dias, a uma temperatura média de 

20 °C, para a expansão foliar estar completa em ambas as datas. Este resultado mostra que de 

facto as durações térmicas para a cultura completar a expansão foliar parecem ter sido semelhantes 

entre datas de sementeira nos anos de 1997 e 1998, pelo que as diferentes durações cronológicas 

de expansão foliar entre datas de sementeira foram determinadas pelas diferenças de temperatura. 

 

 

2.3.3. Comparação estatística da área foliar por planta à floração 

Para analisar as diferenças entre a área foliar produzida em cada talhão, a análise 

estatística foi realizada à floração pois nesta altura a área foliar é máxima. 

A análise de variância efectuada mostrou que houve diferenças muito significativas da área 

foliar por planta à floração entre anos (p < 0,01), entre densidades (p < 0,01), entre a interacção 
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ano x data (p < 0,01) e entre a interacção ano x densidade (p < 0,01) e que houve diferenças 

significativas entre datas (p < 0,05). Os resultados são apresentados no Anexo 3.  

Estes resultados evidenciam que as diferenças observadas entre as áreas foliares devido 

ao factor principal data de sementeira foram as menos significativas quando comparadas com o 

efeito dos outros factores. A ausência de interacção entre ano x data e entre ano x data x densidade 

indica respectivamente que a interacção ano x densidade é a mesma para as duas datas 

consideradas e que a data de sementeira não influenciou as diferenças observadas entre 

densidades. A interacção significativa entre ano x data e entre ano x densidade mostra que o efeito 

do ano teve uma influência muito marcada nas diferenças observadas entre datas e entre 

densidades. Com efeito, as condições ambientais a que estiveram sujeitas as plantas, 

principalmente no que respeita à precipitação, foram tão diferentes entre anos, que tal resultado não 

surpreende. Para verificar se existiram diferenças significativas entre datas e densidades dentro de 

cada ano procedeu-se ainda a testes de comparações planeadas entre estes factores (teste de 

Sheffé), de forma a garantir a eliminação do efeito interactivo na análise de cada efeito isolado.  

Esta análise demonstrou que a área foliar média por planta à floração foi maior em 1997 

(0,34 m2) do que em 1998 e 1999, nos quais as plantas atingiram valores médios de área foliar 

semelhantes entre si (0,24 m2). Em 1997, e apesar da Figura III.14 evidenciar diferenças entre datas 

de sementeira, a análise estatística mostrou que estas não foram significativas. Em ambas as datas 

a área foliar média à floração foi de 0,34 m2. Quanto à densidade, houve diferenças 

significativas (p < 0,01) entre D1 e D2. As plantas do talhão de maior densidade (D1) atingiram uma 

área foliar média de 0,26 m2 e as do talhão de menor densidade (D2) uma média de 0,42 m2. No 

ano de 1998 as diferenças de área foliar por planta à floração entre datas e densidades não foram 

significativas, atingindo as plantas uma área foliar média de 0,23 m2. Quanto ao ano de 1999 

constata-se que houve diferenças muito significativas tanto entre datas de sementeira (p < 

0,01) como entre densidades (p < 0,01). Na primeira data (S1), as áreas foliares médias à floração 

foram de 0,30 m2 e na segunda data (S2) de 0,20 m2. Em relação à densidade, constata-se que tal 

como para o ano de 1997, as áreas foliares médias à floração das plantas do talhão D2 (0,32 

m2) foram aproximadamente o dobro das do talhão D1 (0,18 m2). 

A diminuição da área foliar por planta com o aumento da densidade, verificada nos anos de 

1997 e 1999, mostra que o girassol é uma cultura capaz de compensar diferenças de densidade 

fazendo variar as dimensões das folhas (Bange et al., 1997a; Andrade, 1995). De facto, nos talhões 

D2, a cultura compensou o menor número de folhas por m2, aumentando a área das mesmas. 

Estudos feitos por Sadras & Hall (1988) e por Chapman et al. (1993), também confirmam estes 
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resultados. No entanto, em 1998, a densidade de sementeira não exerceu efeito sobre a área foliar, 

verificando-se ainda que apesar da quantidade de água armazenada no solo ter sido superior neste 

ano em comparação com o ano de 1997 (Figura III.11), as áreas foliares desenvolvidas foram 

bastante inferiores às de 1997. Em 1998, a semelhança das áreas foliares por planta à floração em 

todos os talhões considerados, pode dever-se ao facto das plantas terem estado sujeitas a um 

período de forte encharcamento, que ocorreu sensivelmente entre os 67 e 83 DAS na S1 e entre os 

37 e 53 DAS na S2, devido às fortes chuvas que ocorreram nessa altura.  

O crescimento e sobrevivência de muitas espécies são bastante prejudicadas sob 

condições de encharcamento. As raízes danificadas prejudicam as partes aéreas da planta levando 

a uma senescência prematura das folhas a qual resulta em clorose, necrose, cessação do 

crescimento e diminuição do rendimento (Stanley et al., 1980; Linkemer et al., 1998). Os danos e 

até mesmo a morte de plantas sujeitas a períodos de encharcamento têm sido atribuídos à falta de 

O2 no solo para a respiração das raízes (Huck, 1970; Jackson & Kowalewska, 1983; Kozlowski, 

1984; Crawford, 1992). Contudo, Boru et al. (2003) demonstraram que as áreas foliares de plantas 

de soja não eram afectadas pela redução em 80% de O2 no solo durante um período de duas 

semanas, mas que havia uma diminuição considerável das áreas foliares das plantas quando as 

raízes eram expostas a situações de ausência de O2 juntamente com concentrações crescentes de 

CO2. Em adição à deficiência de O2, a concentração de CO2 em solos encharcados pode atingir os 

50% (v/v) do total de gases dissolvidos e pode ser tóxico para as plantas (Ponnamperuma, 1972). A 

concentração deste gás depende de vários factores, incluindo o teor de água no solo, tipo de solo, 

matéria orgânica e actividade microbiana (Duenas et al., 1995; Bouma et al., 1997). Kramer & 

Jackson (1954) observaram que um solo saturado com CO2 inibia a extracção de água do solo pela 

planta do tabaco. Tratamentos com 100% de CO2 durante 10 min h-1 durante 36 horas provocaram 

uma redução de 14 a 50% da extracção de água pelas raízes do trigo, milho e arroz (Chang & 

Loomis, 1945). Em 1962, Glinka & Reinhold verificaram que o CO2 no solo inibia a extracção de 

água pelas raízes do girassol. 

Ao contrário do que se verifica nos anos de 1997 e 1999, onde as diferenças entre 

densidades em cada data de sementeira evidenciam-se logo no início do ciclo cultural (Figura 

III.14), em 1998 essas diferenças, embora estatisticamente não significativas, só começam a surgir 

por volta dos 75 DAS na S1 e dos 50 DAS na S2, ou seja, cerca de 10 dias depois do início do 

encharcamento do solo. O maior armazenamento de água no solo no início do ciclo cultural de S1 e 

de S2 do ano de 1998 em relação ao dos outros dois anos (Figura III.11) terá anulado as diferenças 

de AF entre as duas densidades de sementeira nesse ano até à altura em que ocorreu o 
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alagamento do solo. A partir desta data, o excesso de água no solo pode ter causado a inibição da 

extracção de água pelas raízes numa altura em que as áreas foliares eram sensivelmente iguais 

entre densidades. Esta inibição terá afectado de forma semelhante a expansão foliar nas plantas 

das duas datas e densidades, levando a que as plantas desenvolvessem áreas foliares à floração 

semelhantes entre talhões e menores que as verificadas no ano de 1997. 

No ensaio de 1999, verifica-se que, quer a diminuição da população, quer a antecipação da 
data de sementeira aumentaram a AF à floração. O efeito da data de sementeira sobre AF sugere, e 
de acordo com Rawson & Constable (1980), Carvalho et al. (1991), Barros et al. (2004) e 
Soriano et al. (2004), que a deficiência hídrica condiciona o crescimento do girassol e que a 
antecipação da data de sementeira alivia essa deficiência. Com efeito, a expansão foliar no girassol 
é muito sensível a deficiências hídricas antes da floração (Gimenes & Fereres, 1986; Fereres et al., 
1986; Bremner & Preston, 1990; Connor & Sadras, 1992) e a redução da área foliar como forma de 
regular a transpiração em culturas sujeitas a deficiências hídricas durante a fase vegetativa pode ser 
considerada como uma primeira linha de defesa contra a seca. Além disso, o maior número de 
folhas produzido em S1 relativamente a S2 também terá contribuído para o aumento da AF à 
floração na primeira data de sementeira. 

Em 1997, e apesar das plantas em S1 terem produzido mais folhas que em S2, não se 

verificaram diferenças de AF entre datas de sementeira pelo que cada folha em S2 tinha uma área 

maior que em S1. Este resultado sugere que na variedade Florassol a produção de folhas é mais 

sensível à deficiência hídrica do que a produção de área foliar. Note-se que em 1999 a deficiência 

hídrica foi muito mais expressiva do que em 1997 e afectou não só o número de folhas como 

também as áreas foliares. 

 

 

2.3.4. Evolução do índice de área foliar em função do tempo cronológico e da 
temperatura acumulada 

Apresenta-se respectivamente nas Figuras III.16 e III.17 a evolução do índice de área foliar 
(IAF) em função dos dias após sementeira (DAS) e em função da temperatura acumulada para 
ambas as datas e densidades de sementeira nos três anos de ensaio. São também representadas 
as curvas das regressões logísticas (equação III.6) ajustadas aos dados de cada talhão. Tal como 
para as áreas foliares, as curvas de evolução do IAF ao longo do ciclo cultural são mais distintas 
quando expressas em função da temperatura acumulada do que quando expressas em função dos 
dias.  
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Figura III.16. Evolução do índice de área foliar (IAF) em função dos dias após sementeira nas duas 
datas (S1 e S2) e densidades (D1, 11,7 plantas m-2 e D2, 4 plantas m-2) de sementeira durante os 
anos de 1997, 1998 e 1999. Capítulo visível (CV) e floração (F). As barras verticais representam o 
desvio padrão. 
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Figura III.17. Evolução do índice de área foliar (IAF) em função da temperatura acumulada desde a 
emergência nas duas datas (S1 e S2) e densidades (D1, 11,7 plantas m-2 e D2, 4 plantas m-2) de 
sementeira durante os anos de 1997, 1998 e 1999. Capítulo visível (CV) e floração (F). As barras 
verticais representam o desvio padrão. 
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Como o índice de área foliar depende apenas de AF e da densidade, para cada talhão 

considerado a taxa e a duração da expansão foliar são as mesmas quando expressas em termos de 

área ou de índice de área foliar. Assim nas regressões entre IAF e DAS e entre IAF e temperatura 

acumulada, os parâmetros b e c da equação III.6, são iguais aos determinados entre AF e DAS 

(Quadro III.4) e aos obtidos entre AF e temperatura acumulada (Quadro III.5). Os valores de IAF 

máximo (parâmetro a da equação III.6) obtidos para cada talhão considerado apresentam-se no 

Quadro III.6. Estes valores são equivalentes ao produto entre a (Quadro III.4) e a densidade de 

sementeira. O valor máximo de IAF observado foi de 3,7 ± 0,08 m2 m-2 na 1S2D1 e o mínimo foi de 

0,9 ± 0,02 m2 m-2 na 2S2D2. Em todos os casos verifica-se que nos talhões de maior densidade 

(D1, 11,7 plantas m-2) as plantas produziram maiores índices de área foliar do que nos talhões de 

menor densidade (D2, 4 plantas m-2).  

 

Quadro III.6. Valor estimado e erro padrão do coeficiente a das 
regressões logísticas entre o índice de área foliar em função dos dias 
após sementeira e em função da temperatura acumulada desde a 
emergência. 
 

Ano 
 

Data e 
densidade 

n a (m2 m-2) 

    1S1D1 13 2,6 ± 0,12*   
1S1D2 13 1,7 ± 0,03* 
1S2D1 10 3,7 ± 0,08* 

1997 

1S2D2 10 1,6 ± 0,03* 
    

2S1D1 14 2,8 ± 0,02* 
2S1D2 14 1,1 ± 0,02* 
2S2D1 11 2,1 ± 0,03* 

1998 

2S2D2 11 0,9 ± 0,02* 
    

3S1D1 7 2,5 ± 0,48* 
3S1D2 7 1,6 ± 0,07* 
3S2D1 12 1,7 ± 0,06* 

1999 

3S2D2 12 1,0 ± 0,03* 
     

          * p<0,01 

 

 

2.3.5. Comparação estatística do índice de área foliar à floração 

A análise de variância efectuada mostrou que no que se refere aos efeitos principais, 

apenas os anos e as densidades revelaram um efeito significativo. Foram igualmente significativas 

as interacções ano x data e ano x data x densidade (Anexo 4). 
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Na análise realizada para a AF à floração, verificou-se que o factor data de sementeira teve 
um efeito significativo e que esse efeito se observou no ano de 1999. Como IAF é função de AF e 
como as densidades foram iguais nos três anos de ensaio, também seriam de esperar diferenças de 
IAF entre datas. Contudo, os resultados mostram que o IAF à floração depende das características 
do ano e da densidade de sementeira mas que a influência da data parece ter sido nula. Por outro 
lado, a presença de uma interacção significativa entre ano x data x densidade indica que a 
influência do ano depende da data de sementeira, ou ainda que a influência da data é função do 
ano. É possível portanto que a data tenha induzido diferenças significativas para algum dos anos 
(nomeadamente no ano de 1999), sem que estas diferenças tenham sido significativas no conjunto.  

Importa aqui realçar o efeito da densidade sobre a produção de área foliar. O índice de área 

foliar à floração aumenta com o aumento da densidade em todos os anos de ensaio. Em 1997 o 

índice de área foliar médio à floração na D1 foi de 3,0 m2 m-2 e na D2 de 1,7 m2 m-2. Na D1 e na D2 

de 1998 foi de 2,4 m2 m-2 e 1,0 m2 m-2, respectivamente e em 1999 foi de 2,1 m2 m-2 na D1 e de 

1,3 m2 m-2 na D2. Apesar de nos anos de 1997 e 1999 as plantas dos talhões de menor densidade 

(D2) terem desenvolvido áreas foliares maiores que as dos talhões de maior densidade (D1), este 

aumento não foi suficiente para compensar os valores de IAF observados nos talhões D1. Em 1998, 

apesar de não se ter verificado diferenças entre densidades das áreas foliares por planta à floração, 

observaram-se diferenças de IAF, devido à diferença no número de plantas entre talhões. 

 
 
2.3.6. Índice de área foliar verde 

De forma a avaliar a evolução da senescência foliar nos quatro talhões de cada ano de 
ensaio, apresenta-se nas Figuras III.18 a III.20 a evolução ao longo do tempo do índice de área 
foliar total e do índice de área foliar verde para as duas datas e densidades de sementeira dos anos 
de 1997, 1998 e 1999, respectivamente. A diferença entre o IAF total e o IAF verde mostra a 
progressão da senescência em cada talhão considerado. Na Figura III.21 apresenta-se a evolução 
do índice de área foliar verde em função da temperatura acumulada desde a emergência. 

No geral, verifica-se que nos talhões correspondentes à primeira data de sementeira (S1), o 
índice de área foliar verde aumenta até aos 60-80 DAS (cerca de 555 ºC dia), mantém-se durante 
cerca de 15 dias e depois começa a diminuir. Nestes talhões, a senescência foliar inicia-se por volta 
do CV, mas a taxa de senescência aumenta rapidamente aquando da floração. A rápida 
senescência foliar e consequente perda da capacidade fotossintética após a floração é verificada em 
vários estudos (Andrade, 1995; Bange et al., 1997a e 1997b), estando relacionada com a própria 
fisiologia do girassol. 
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Figura III.18. Evolução ao longo do tempo do índice de área foliar total (IAF, m2 m-2) e do índice de área foliar verde 
(IAF verde, m2 m-2) nas duas datas e densidades de sementeira no ano de 1997. Capítulo visível (CV) e floração 
(F). As barras verticais representam o desvio padrão. 
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Figura III.19. Evolução ao longo do tempo do índice de área foliar total (IAF, m2 m-2) e do índice de área foliar 
verde (IAF verde, m2 m-2) nas duas datas e densidades de sementeira no ano de 1998. Capítulo visível (CV) e 
floração (F). As barras verticais representam o desvio padrão. 
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Figura III.20. Evolução ao longo do tempo do índice de área foliar total (IAF, m2 m-2) e do índice de área foliar 
verde (IAF verde, m2 m-2) nas duas datas e densidades de sementeira no ano de 1999. Capítulo visível (CV) e 
floração (F). As barras verticais representam o desvio padrão. 

 

Nos talhões da segunda data de sementeira (S2), o aumento do índice de área foliar verde 
ocorre até cerca dos 60 DAS (cerca de 590 ºC dia, Figura III.21), mas não se mantém, diminuindo 
logo após esta data. A senescência inicia-se ainda antes do CV. Em qualquer dos anos, a 
senescência na S2 inicia-se mais cedo que na S1 provavelmente porque as maiores temperaturas 
da S2, da mesma forma que reduzem a duração cronológica da expansão foliar, aceleram a 
senescência. Em 1997 e 1999, a escassez de água no solo em S2 foi maior que em S1. Nestas 
condições, o girassol dispõe de uma série de mecanismos fisiológicos que lhe permitem diminuir as 
perdas de água por transpiração. Um destes mecanismos é a senescência acelerada das folhas 
inferiores, que reduzem a área foliar e as perdas de água pela planta. Além disso, as temperaturas 
mais elevadas verificadas no decorrer da segunda data de sementeira terão levado a uma 
transpiração mais intensa nestes talhões, causando o esgotamento mais rápido da escassa reserva 
de água no solo, pelo que a desidratação e morte das folhas ocorreria mais cedo e mais 
acentuadamente que nos talhões da S1. Quanto ao efeito da água em 1998, é provável que o 
encharcamento tenha afectado a senescência. Na S1 o encharcamento ocorreu numa altura em 
que as plantas estavam próximo do CV não afectando portanto o início da senescência. Já na S2, o 
encharcamento (entre os 37 – 50 DAS) parece ter tido um efeito semelhante ao de uma situação de 
stress hídrico, uma vez que após este período verifica-se não só a redução da expansão foliar como 
também a senescência prematura.  
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De uma maneira geral, a senescência foliar inicia-se mais cedo que a redução do IAF 
verde, isto é as folhas mais velhas da planta começam a secar quando ainda está a haver produção 
e expansão de novas folhas e a área foliar de cada planta está a aumentar. Por outro lado, a 
senescência é mais rápida nos talhões de maior densidade (D1) que nos de menor densidade (D2). 
Nos D1, o maior numero de plantas por m2 leva por um lado a uma maior extracção de água do solo e 
consequentemente à diminuição mais rápida da sua reserva e por outro, o maior valor de IAF, ao 
reduzir a penetração de luz no interior do coberto pode levar ao envelhecimento fisiológico 
prematuro das folhas mais sombreadas. 
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Figura III.21. Evolução do índice de área foliar verde em função da temperatura 
acumulada desde a emergência nas duas datas (S1 e S2) e densidades (D1 e D2) de 
sementeira durante os anos de 1997, 1998 e 1999. Capítulo visível (CV) e floração (F). 
As barras verticais representam o desvio padrão. 
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2.3.7. Duração da área foliar verde 

A duração da área foliar verde (DAF, m2 m-2 d) representa a área foliar que se encontra 

activa durante o período de crescimento de uma cultura. Define de acordo com Watson (1947), a 

oportunidade para a assimilação que a cultura possui durante o período em questão. A duração da 

área foliar tem em conta não só a dimensão da área de cada folha como também a sua 

persistência no terreno. Este parâmetro é calculado através da integração da função que descreve 

a evolução da área foliar ao longo do tempo considerado. A duração da área foliar foi determinada 

para a fase de desenvolvimento entre a emergência e a floração, considerando-se o índice de 

área foliar verde. As curvas que descrevem a evolução do IAF verde desde a emergência até à 

floração (Figuras III.18 a III.20) seguem um padrão aproximadamente sigmoidal nos talhões S1, 

podendo nestes casos ajustar-se com alguma precisão uma função do tipo logística (equação 

III.6). Contudo, nos talhões S2, este ajuste não é aceitável pois a redução da área foliar verde 

inicia-se antes da floração. Na impossibilidade de se conseguir um bom ajustamento através da 

logística, tentou-se ajustar aos dados destes talhões uma função polinomial. Os resultados não 

foram satisfatórios, pelo que se optou por determinar a duração da área foliar por aproximação 

através da expressão proposta por Hunt (1978) e utilizada por Carvalho et al. (1996) e por Barros 

et al. (2004): 

( )
2

t IAFIAF
DAF 21 ∆+

=  (III.7) 

 

onde IAF1 é o índice de área foliar no estágio de desenvolvimento 1, IAF2 é o índice de área foliar 

no estágio de desenvolvimento 2 e ∆t é o intervalo de tempo em dias entre os dois estágios de 

desenvolvimento considerados. Quanto menor for ∆t, mais rigoroso será o valor de DAF. 

Com a equação III.7, calculou-se a DAF para períodos semanais desde a emergência até 

à floração. O resultado final foi obtido pelo somatório de todas as DAF calculadas em cada 

intervalo. Como em S1 de 1999 as medições só se iniciaram aos 56 DAS e a data de emergência 

não foi registada, recorreu-se às equações logísticas ajustadas aos dados do IAF nos talhões 

3S1D1 e 3S1D2 (Quadros III.4 e III.6) para determinar IAF no período de tempo desde a 

emergência até aos 56 DAS. Por comparação com os resultados obtidos nos outros dois anos, 

considerou-se o estágio de emergência quando as plantas tinham um IAF de cerca de 0,01 m2 m-2 em 

D1 e cerca de 0,001 m2 m-2 em D2. 

A duração da área foliar verde desde a emergência até à floração apresenta-se na Figura 

III.22. Para uma mesma data de sementeira, a duração da área foliar à floração em D1 foi 
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aproximadamente o dobro da D2 devido sobretudo à maior densidade de plantas em D1 do que em 

D2. As diferenças da DAF entre datas de sementeira nos vários anos são compreensíveis de acordo 

com o discutido anteriormente. 

Em estudos realizados em Évora sobre o efeito da data e densidade de sementeira na 

produção do girassol, Barros et al. (2004) e Carvalho et al. (1996) também verificaram que a 

duração da área foliar aumentou com o aumento da população de plantas. Para populações de 1,7, 

3,5 e 4,6 plantas m-2, Barros et al. (2004) obtiveram respectivamente valores de DAF de 12, 18 e 19 

dias para o período entre o capítulo visível e a floração. Para densidades de 2,5, 5 e 7,5 plantas m-2, 

Carvalho et al. (1996), obtiveram respectivamente valores médios de DAF de 36, 55 e 57 dias para 

o total do ciclo de desenvolvimento da cultura. Estes resultados mostram que a população tem um 

efeito significativo na duração da área foliar, a qual diminui consideravelmente com a diminuição do 

número de plantas por m2. 
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Figura III.22. Duração da área foliar entre a emergência e a floração para as duas datas (S1 e S2) e densidades 
de sementeira (D1 e D2) durante os ciclos culturais de 1997, 1998 e 1999. 

 

No que diz respeito à data de sementeira, tanto Barros et al. (2004) como Carvalho et al. 

(1996) verificaram que para uma mesma população de plantas a antecipação da data de sementeira 

levou ao aumento da DAF. Os autores explicam este aumento não só pela influência que a data de 

sementeira apresenta em relação ao IAF, como pelo efeito que tem na duração cronológica dos 

diferentes estados da cultura. Estes resultados são semelhantes aos obtidos neste trabalho nos 

    1997        1998        1999 
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anos de 1998 e 1999 mas não no ano de 1997, em que a data de sementeira parece não afectar a 

duração da área foliar. É evidente que a densidade de plantas por unidade de terreno afecta a 

duração da área foliar através da variação do IAFverde, mas o efeito da data de sementeira sobre 

DAF parece estar condicionado pelo grau de deficiência hídrica no solo (dependente da quantidade 

de precipitação) que, como já discutido no ponto 2.3.2, afecta de maneira diferente a produção de 

área foliar. 

É natural que a duração da área foliar entre a emergência e a floração dependa fortemente 

do IAF verde à floração pelo que se correlacionaram estes dois parâmetros (Figura III.23). A 

regressão linear obtida foi bastante significativa (y = 45,8 x; R2 = 0,81, p < 0,01) mostrando que DAF 

aumenta linearmente com o aumento do IAF verde à floração, independentemente do ano, data ou 

densidade de sementeira, uma vez que a influência destes factores já é expressa através do IAF. A 

maior temperatura em S2 do que em S1 encurta a duração da expansão foliar mas acelera a 

senescência afectando por isso IAF e ∆t, enquanto que a densidade de sementeira afecta IAF mas 

não ∆t. Contudo, em qualquer das situações de temperatura, água no solo e densidade, a duração 

da área foliar é tal que corresponde a ter IAFverde à floração no terreno durante 46 dias desde a 

emergência. 
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Figura III.23. Relação entre a duração da área foliar verde à floração e o índice de área foliar verde à 
floração para as duas datas (S1 e S2) e densidades de sementeira (D1 e D2) durante os ciclos culturais de 
1997, 1998 e 1999. 

 

 



 92 

2.4. Distribuição vertical do número de folhas e áreas foliares 

 

A distribuição das folhas e áreas foliares no interior dos cobertos vegetais condiciona a 

penetração e intercepção de radiação solar. No Quadro III.7 apresentam-se os perfis verticais do 

IAF e do número de folhas (N) acumulados desde o topo da cultura até vários níveis ao longo da 

altura da planta. Os resultados são apresentados para os 66 e 90 DAS (18 de Maio e 11 de Junho) 

na S1D1 e na S1D2 de 1997; para os 72 DAS (20 Maio) e 100 DAS (17 Junho) na S1D1 e S1D2 de 

1998; 70 DAS (17 Junho) e 91 DAS (8 Julho) na S2D1 e S2D2 de 1998; 67 DAS (14 Maio) e 95 

DAS (11 Junho) na S1D1 e S1D2 de 1999 e 52 DAS (18 Junho) e 80 DAS (16 Julho) na S2D1 e 

S2D2 de 1999. Em cada talhão, a primeira data foi escolhida de forma a coincidir aproximadamente 

com a altura do aparecimento do capítulo e a segunda com a floração. Os dados da segunda data 

de sementeira do ano de 1997 não são apresentados pois não se fizeram medições do número de 

folhas em cada nível ao longo do comprimento das plantas. 

Nas Figuras III.24 a III.26 apresenta-se a distribuição vertical do índice de área foliar por 

unidade de comprimento da planta (isto é, o perfil da densidade de área foliar) nos mesmos dias 

seleccionados. Não se apresentam os resultados dos talhões 2S1D2 para o dia 20 de Maio (72 

DAS), 3S1D2 para o dia 14 de Maio (67 DAS) e 3S2D2 para o dia 18 de Junho (52 DAS) pois 

nestes dias as plantas tinham menos de 50 cm de altura (e com dois níveis de medição os perfis 

não são representativos). Tanto nestas Figuras como no Quadro III.7 verifica-se que a expansão 

foliar entre os 25 e os 50 cm de altura das plantas já tinha terminado aquando do aparecimento do 

capítulo em ambas as datas e densidades. Observa-se ainda no talhão 2S1D1 que entre estes dois 

níveis de altura das plantas, não só houve cessação da expansão foliar como também uma 

aparente redução do IAF do capítulo visível à floração. De facto, a partir da diferença entre 

(IAF2 - IAF3) aos 72 DAS e (IAF2-IAF3) aos 100 DAS verifica-se que a redução do IAF nessa zona 

da planta foi de 0,9 m2 m-2. Esta redução de área foi acompanhada pela redução de 9 folhas. No 

talhão 2S2D1 também se verifica uma redução de 0,38 m2 m-2 do IAF dos 70 DAS até aos 91 DAS, 

acompanhada por uma redução de 4 folhas entre os 25 e os 75 cm de altura da planta. A redução 

do número de folhas na zona da planta entre os 25 e os 50 cm de altura (em média de 6 folhas), à 

medida que as plantas crescem do CV até à floração também é verificada nos restantes casos 

embora não leve à redução do IAF. Esta redução do número de folhas sugere que à medida que a 

planta cresce em altura há um deslocamento das folhas para as zonas mais altas da planta. Acima 

dos 50 cm, o IAF continuou a aumentar do CV à floração, em consequência não só da expansão 

foliar como também do aumento do número de folhas.  
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Quadro III.7. Perfis verticais de IAF no girassol aos 66 e 90 DAS da S1 do período cultural de 1997, aos 72 e 
100 DAS (S1), e aos 70 e 91 DAS (S2) do período cultural de 1998, e aos 67 e 95 DAS (S1) e 52 e 80 DAS 
(S2) do período cultural de 1999. Índice de área foliar total (IAF1); índice de área foliar acumulado desde o topo 
da cultura até 25 cm acima do solo (IAF2); idem até 50 cm acima do solo (IAF3); idem até 75 cm acima do solo 
(IAF4) e idem até 100 cm acima do solo (IAF5). Representa-se também o número acumulado de folhas por 
planta (N) correspondente a cada nível de IAF. 

 

 Distância ao solo (cm) 
 

0 (Nível 1) 
 

25 (Nível 2) 
 

50 (Nível 3) 
 

75 (Nível 4) 
 

100 (Nível 5) 
Talhão DAS N1 

 
IAF1 

 
N2 

 
IAF2 

 
N3 

 
IAF3 

 
N4 

 
IAF4 

 
N5 

 
IAF5 

 

            
66 25 1,89 17 1,37 11 0,52     

1S1D1 
90 28 2,40 20 1,94 14 1,06 9 0,44   

            
66 26 1,05 17 0,75 11 0,28     

1S1D2 
90 27 1,60 17 1,29 11 0,81 4 0,30 2 0,02 

 
72 23 1,87 18 1,70 3 0,02     

2S1D1 
100 27 2,85 22 2,47 16 1,69 10 0,62 2 0,05 

            
72 23 0,69 15 0,53       

2S1D2 
100 26 1,09 18 0,94 10 0,44 4 0,10   

            
70 26 2,06 17 1,63 12 0,92 3 0,02   

2S2D1 
91 26 2,06 20 1,63 15 0,92 10 0,40   

            
70 25 0,98 18 0,77 13 0,46 7 0,12   

2S2D2 
91 25 1,00 18 0,79 13 0,49 5 0,15 2 0,01 

 
67 23 1,58 15 1,07 5 0,06     

3S1D1 
95 29 2,42 21 1,92 15 0,93 7 0,11   

            
67 27 1,02 18 0,70       

3S1D2 
95 28 1,56 19 1,20 13 0,62 6 0,15   

            
52 25 1,49 16 0,76       

3S2D1 
80 27 1,70 18 1,05 7 0,06     

            
52 24 0,71 15 0,44 2 0,01     

3S2D2 
80 24 0,99 15 0,74 6 0,23 3 0,03   

            
 

Em ambas as datas e densidades de sementeira a maior concentração de área foliar ocorre 

sensivelmente a meio da altura da planta (Figura III.24 a III.26), a qual corresponde à zona entre os 

25 e 50 cm ou 50 e 75 cm de altura, dependendo da altura total da planta. O perfil do número de 

folhas não acompanha o perfil da área foliar, sendo na maioria das situações uniforme ao longo da 

planta, com uma média de 6 a 7 folhas em cada nível considerado e de 2 folhas no nível 5 (acima 

dos 100 cm). O maior IAF por unidade de comprimento na zona central da planta é portanto 
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resultado da maior expansão das folhas situadas entre os 25-50 cm ou 50-75 cm de altura, que 

desenvolvem áreas foliares maiores que as restantes. 
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Figura III.24. Distribuição vertical do índice de área foliar por unidade de 
comprimento da planta (m2 m-2 m-1) nas duas densidades da primeira data de 
sementeira de 1997, nos dias indicados. 
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Figura III.25. Distribuição vertical do índice de área foliar por unidade de 
comprimento da planta (m2 m-2 m-1) nas duas datas e densidades de sementeira 
de 1998, nos dias indicados. 



 95 

0

25

50

75

100

125

0,0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0

3S1D1 (14 Maio)

3S1D1 (11 Junho)

3S1D2 (11 Junho)

 

A
ltu

ra
 (

cm
) 

0

25

50

75

100

125

0,0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0

3S1D1 (16 Julho)

3S2D1 (18 Junho)

3S2D2 (16 Julho)

 
 m2 m-2 m-1 

Figura III.26. Distribuição vertical do índice de área foliar por unidade de 
comprimento da planta (m2 m-2 m-1) nas duas datas e densidades de sementeira 
de 1999, nos dias indicados. 

 

 

2.5. Altura das plantas 

 

Na Figura III.27 apresenta-se a evolução da altura total média das plantas (h) em função 

dos dias após sementeira para os anos de 1998 e 1999. Não se apresenta o ano de 1997 porque 

neste ano não se fizeram medições da altura total das plantas. A altura das plantas evoluiu de 

uma forma aproximadamente sigmoidal e à floração todas as plantas já tinham atingido a altura 

máxima. Em 1998 a altura das plantas foi superior à de 1999. Em média, as plantas atingiram uma 

altura máxima de 1,1 m em 1998 e de 0,9 m em 1999. O crescimento em altura foi mais rápido em 

S2 do que em S1 como consequência das temperaturas mais elevadas em S2. 

Tal como para as áreas foliares, a análise estatística mostrou que houve diferenças 

significativas da altura das plantas à floração entre anos (p < 0,01), datas (p < 0,01) e densidades 

(p< 0,01), bem como entre as interacções ano x data e ano x densidade. A análise mostrou ainda, e 
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ao contrário do que se passou com as áreas foliares, que houve uma interacção significativa entre 

data x densidade (Anexo 5), o que indica que não só o ano como também a data de sementeira 

tiveram uma influência marcada nas diferenças observadas entre densidades. A partir da separação 

de médias realizada pelo teste de Scheffé, verificou-se (e tal como para AF) que em 1998 a altura 

das plantas à floração foi semelhante entre datas e densidades, com um valor médio de 1,1 m. Já 

em 1999, as diferenças foram significativas não só entre datas como também entre densidades. As 

plantas da primeira data de sementeira atingiram uma altura média de 0,92 m, enquanto que as da 

segunda data apenas atingiram uma altura média de 0,74 m. Quanto à densidade verificou-se que 

em D1 as plantas cresceram menos em altura (com um valor médio à floração de 0,76 m) que as da 

D2 (com um valor médio à floração de 0,92 m). 
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Figura III.27. Evolução ao longo do tempo da altura média da vegetação nas duas datas e 
densidades de sementeira dos períodos culturais de 1998 e 1999. Capítulo visível (CV), Floração 
(F). As barras verticais representam o desvio padrão. 
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Para verificar a relação entre o índice de área foliar e a altura média da vegetação, 

apresenta-se na Figura III.28 estes dois parâmetros nos ciclos culturais de 1998 e 1999. Verifica-se 

que o IAF aumenta com o crescimento em altura, sendo este aumento mais acentuado nos talhões 

de menor densidade (D2) do que nos de maior densidade (D1) o que indica que para um mesmo 

IAF a altura das plantas foi superior em D2 do que em D1. Para uma mesma densidade, sobretudo 

na D2, a relação entre IAF e a altura h entre anos e datas de sementeira não é evidente. Para 

verificar se relação IAF/h foi semelhante entre anos e datas, ajustou-se a cada talhão uma 

regressão linear e fez-se a comparação do coeficiente angular dessas regressões através da 

análise de regressão múltipla. Os coeficientes de determinação das regressões lineares ajustadas a 

cada talhão variaram entre 0,74 e 0,98 com um nível de significância inferior a 0,01.  
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Figura III.28. Relação entre a altura média da vegetação e o índice de área foliar para os ciclos culturais 
de 1998 e 1999. A recta a cheio representa a regressão ajustada aos dados da densidade D1; a recta a 
tracejado largo representa a regressão ajustada aos dados da S1D2 de 1999 e a recta a tracejado fino 
representa a regressão ajustada aos dados da densidade D2 das duas datas de 1998 e de S2 de 1999. 

 

Os resultados da análise de regressão múltipla mostraram que para a densidade D1 de 

1998 e de 1999 não houve diferenças significativas entre datas (α = 0,05; F = 1,22 em 1998 e 

α = 0,05; F = 1,71 em 1999), sendo o declive das regressões igual a 2,73 m2 m-3. Para o talhão D2 

também não houve diferenças significativas entre datas no ano de 1998 (α = 0,05; F = 0,26) 

mas houve em 1999 (α = 0,05; F = 18,98). No entanto, o declive da regressão linear ajustada aos 

dados de S2D2 de 1999 foi semelhante ao da regressão ajustada aos dados dos talhões D2 de 



 98 

1998 (α = 0,05; F = 1,09). Face a estes resultados, aos dados da Figura III.28 ajustaram-se três 

regressões lineares, uma correspondente aos dados dos talhões D1, outra aos dados de S1D2 de 

1999 e uma terceira aos dados da densidade D2 das duas datas de sementeira de 1998 e da 

segunda data de 1999. 

Verifica-se então que existiu uma relação única (e muito significativa) entre IAF e h para os 

talhões de maior densidade (D1, 11,7 plantas m-2) a qual foi independente do ano e da data de 

sementeira. Já para os talhões de menor densidade (D2, 4 plantas m-2), essa relação única não 

existiu. Para uma mesma altura, a área foliar das plantas do talhão S1D2 de 1999 foi superior à dos 

restantes talhões D2. Apesar deste resultado constata-se que a relação IAF/h na densidade D1 foi 

significativamente mais elevada (2,73 m2 m-3) do que a obtida na densidade D2, na qual se obteve 

uma relação IAF/h de 1,82 m2 m-3 em S1D2 de 1999 e de 1,21 m2 m-3 em S1D2 e S2D2 de 1998 e 

S2D2 de 1999. 

 
 

3. Crescimento do girassol 

 
3.1. Matéria seca 
 

A acumulação da matéria seca total (MST) acima do solo assim como a repartição da MST 

em MS das folhas e caules (MSF+C) e dos capítulos (MSCAP) é apresentada nas Figuras III.29 a 

III.31 em relação aos dias após sementeira, para os três anos de ensaio (1997, 1998 e 1999). Estão 

também representados os desvios padrão referentes a algumas médias.  

Numa primeira análise, o resultado mais evidente é que em todos os anos de ensaio os 

talhões de maior densidade produziram uma maior quantidade de MST que os de menor densidade, 

e que as plantas da S1 produziram mais do que as da S2, com excepção do ano de 1997 em que 

parece não ter havido grandes diferenças de produção de MS entre datas de sementeira. Além 

disso, em ambas as datas e densidades de cada ano as figuras mostram que a MST cresce até à 

floração e tende a estabilizar a partir desta altura. Após o aparecimento do botão floral e até à 

floração, observa-se o crescimento simultâneo da inflorescência (MSCAP) e órgãos vegetativos 

(MSF+C). A partir da floração a MSF+C tende a diminuir, enquanto que a biomassa do capítulo 

continua a crescer até um valor onde parece estabilizar. 

Este padrão de variação da MS encontra-se relacionado com as várias etapas do 

desenvolvimento da planta (Bingham, 1969; Fischer, 1983 citado por Connor & Sadras, 1992) 

e indica que após plena floração o capítulo continua o seu crescimento à custa das reservas  
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Figura III.29. Evolução e repartição da matéria seca do girassol ao longo do tempo nas duas datas (S1 e S2) e 
densidades (D1 e D2) de sementeira em 1997. Matéria seca total (MST); matéria seca das folhas e caules 
(MSF+C) e matéria seca do capítulo (MSCAP). As barras verticais representam o desvio padrão. 
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Figura III.30. Evolução e repartição da matéria seca do girassol ao longo do tempo nas duas datas (S1 e S2) e 
densidades (D1 e D2) de sementeira em 1998. Matéria seca total (MST); matéria seca das folhas e caules 
(MSF+C) e matéria seca do capítulo (MSCAP). As barras verticais representam o desvio padrão. 

   Floração 

 Floração 

   Floração 

  Floração 



 101 

 

S1D1-1999

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 20 40 60 80 100 120 140 160

MST
MS F+C
MS CAP

 

 

S1D2-1999

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 20 40 60 80 100 120 140 160

MST
MS F+C
MS CAP

 

 

S2D1-1999

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 20 40 60 80 100 120 140 160

MST
MS F+C
MS CAP

 

M
at

ér
ia

 s
ec

a 
(g

 m
-2

) 

 

S2D2-1999

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 20 40 60 80 100 120 140 160

MST
MS F+C
MS CAP

 
 Dias após sementeira 

Figura III.31. Evolução e repartição da matéria seca do girassol ao longo do tempo nas duas datas (S1 e S2) e 
densidades (D1 e D2) de sementeira em 1999. Matéria seca total (MST), matéria seca das folhas e caules (MS 
F+C) e matéria seca do capítulo (MS CAP). As barras verticais representam o desvio padrão. 
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acumuladas na planta durante o período de crescimento vegetativo. Com efeito, o girassol produz 

cerca de 80% da MST até à floração, sendo a sua taxa de crescimento durante a fase de 

enchimento do grão muito baixa (Andrade, 1995) devido ao declínio da capacidade fotossintética 

após floração (Connor & Sadras, 1992; Gimenes et al., 1994). Os assimilados armazenados nos 

órgãos vegetativos e os pouco produzidos durante o crescimento do capítulo são metabolizados em 

óleo e proteína a um custo respiratório muito elevado, resultando numa marcada diminuição na 

fixação de carbono (Hall et al., 1989 citado por Gimenes et al., 1994; Connor & Sadras, 1992). 

Após a floração, a transferência para os órgãos reprodutivos das reservas acumuladas nos 

órgãos vegetativos é também referida por Gimenes et al. (1994) e Gimenes & Fereres (1986), os 

quais constatam que há um declínio da biomassa das folhas durante a fase reprodutiva à medida 

que a MS é concentrada nos componentes altamente energéticos presentes na semente.  

Os dados de MST e MSCAP nas Figuras III.29 a III.31 seguem uma curva aproximadamente 

sigmoidal, pelo que se ajustou uma regressão logística cujo modelo matemático é descrito pela 

equação III.6. O Quadro III.8 mostra que em todos os casos a acumulação de biomassa total foi bem 

descrita por esta equação, a qual apresentou coeficientes de determinação superiores a 0,86 e o 

nível de significância dos parâmetros determinados foi significativo ou muito significativo, com 

excepção do parâmetro b de 3S1D1, que não foi significativo. 

 

Quadro III.8. Parâmetros das regressões logísticas entre a matéria seca total (MST, g m-2) e dias após 
sementeira. Valores estimados e erro padrão do coeficiente a (eq. III.6). 

 

Ano 
 

Data e 
densidade 

n a (g m-2) b (DAS-1) c (DAS) R2 

       1S1D1 16 1002,5 ± 30,7* 0,14 ± 0,03* 72,1 ± 1,2* 0,98 
1S1D2 16 665,7 ± 41,2* 0,13 ± 0,04* 75,3 ± 2,6* 0,93 
1S2D1 12 1059,7 ± 60,2* 0,11 ± 0,02* 62,0 ± 2,2*  0,99 

1997 

1S2D2 12 549,0 ± 52,1* 0,10 ± 0,03* 62,0 ± 3,6* 0,96 
        

2S1D1 17 1024,5 ± 137,5* 0,08 ± 0,03** 90,3 ± 6,6* 0,87 
2S1D2 17 438,3 ± 10,1* 0,10 ± 0,01* 89,6 ± 1,0* 0,99 
2S2D1 13 568,0 ± 44,2* 0,20 ± 0,08* 61,3 ± 3,1* 0,86 

1998 

2S2D2 13 317,5 ± 20,9* 0,11 ± 0,02** 66,5 ± 3,0* 0,96 
       

3S1D1 12 890,5 ± 62,6* 0,13 ± 0,09*** 78,4 ± 3,2* 0,92 
3S1D2 12 533,6 ± 14,2* 0,19 ± 0,04* 77,1 ± 1,1* 0,97 
3S2D1 13 456,5 ± 22,8* 0,20 ± 0,09** 50,4 ± 1,8* 0,95 

1999 

3S2D2 13 358,4 ± 30,0* 0,11 ± 0,05** 56,7 ± 3,6* 0,94 
        

* p<0,01; **p<0,05; ***n.s 
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No ano de 1997 e para a mesma densidade de sementeira, a MST parece ter sido 

semelhante entre datas (Quadro III.8). As plantas da D1 produziram uma biomassa total de cerca de 

1000 g m-2 e as da D2 uma média de 600 g m-2, equivalente a cerca de 88 g planta-1 e a 150 g planta-1, 

respectivamente. Já no ano de 1998 observam-se diferenças entre densidades de sementeira e 

entre datas. As plantas na S1D1 produziram uma quantidade de biomassa semelhante àquelas da 

S1 de 1997 (cerca de 1000 g m-2) mas as da S2D1 produziram uma biomassa bastante inferior 

(cerca de 570 g m-2 ou 50 g planta-1). Na S1D2 a biomassa também foi superior à da S2D2, com 

valores de cerca de 400 g m-2 ( ≈ 100 g planta-1) e de 300 g m-2 ( ≈ 77 g planta-1), respectivamente. 

Em 1999 houve uma diferença da ordem dos 450 g m-2 entre S1D1 e S2D1. Na S1D1 as plantas 

atingiram uma biomassa total de cerca de 900 gm-2 ( ≈ 78 g planta-1) ao passo que as da S2D1 

apenas atingiram uma biomassa de cerca de 450 g m-2 ( ≈ 40 g planta-1). A diferença entre S1D2 e 

S2D2 foi menor. Em S1D2 a MST foi da ordem dos 500 g m-2 ( ≈ 130 g planta-1) e na S2D2 dos 350 

g m-2 ( ≈ 88 g planta-1). 

A massa dos capítulos variou entre 190 g m-2 (na S2D2 de 1999) e 520 g m-2 (na S2D1 de 

1997) a qual correspondeu em ambas as situações a cerca de 45 g planta-1. Apesar das diferenças 

detectadas em termos de MST e de MSCAP entre os vários talhões em estudo, verificou-se que a 

MSCAP foi cerca de 40% a 50% da MST em todos os anos (Figuras III.29 a III.31). 

Para testar se as diferenças de produção de MST foram significativas entre anos, datas e 

densidades foi realizada uma análise de variância com os valores de MST obtidos na última 

amostragem (data no Quadro II.2), a qual corresponde sensivelmente à maturação fisiológica. Os 

resultados da análise (Anexo 6) mostram que houve diferenças significativas entre anos, datas e 

densidades. A separação de médias realizada pelo teste de Scheffé mostrou ainda que as 

diferenças de produção de MST ocorreram em todas as datas e densidades, excepto em 1997 onde 

para uma mesma densidade a produção foi semelhante entre datas. Em média, as plantas 

produziram mais em 1997 (859 g m-2) do que em 1998 (486 g m-2) e em 1999 (667 g m-2). A 

produção de MS também foi maior em S1 (773 g m-2) do que em S2 (568 g m-2) - excepto em 1997 - 

e maior em D1 (834 g m-2) do que em D2 (508 g m-2). 

Uma observação importante a tirar destes resultados é que em todas as situações a 

biomassa final acima do solo por unidade de área de terreno aumentou com o aumento da 

população. Uma vez que para uma mesma data de sementeira não houve diferenças na duração do 

ciclo de desenvolvimento da cultura, e por outro lado o IAF foi sistematicamente maior nos talhões 

D1 que nos D2, o aumento de biomassa final com o aumento de densidade parece ter sido devido 

apenas ao maior número de plantas por m2 existente nos talhões de maior densidade (D1). Este 
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aumento de biomassa final com o aumento de densidade é também referido noutros estudos 

(Gimenes et al., 1994; Villalobos et al., 1994) e é provavelmente devido à maior DAF nos talhões de 

maior densidade. De facto, maiores durações de área foliar verde permitem uma maior actividade 

fotossintética das plantas e deverão corresponder a maiores produções de biomassa. Tanto a 

semelhança detectada na produção de biomassa acima do solo entre as duas datas de sementeira 

de 1997 como as diferenças verificadas nos anos de 1998 e 1999 parecem poder ser explicadas 

com base na DAF, a qual foi semelhante entre datas no ano de 1997 e maior em S1 do que S2 em 

1998 e 1999. 

A relação entre a biomassa total e a duração da área foliar verde à floração é apresentada 

na Figura III.32. Verifica-se que quanto maior é a duração da área foliar verde maior é a produção de 

matéria seca, sendo esta relação linear e altamente significativa (R2 = 0,96 e p < 0,01). Em estudos 

realizados com várias cultivares de girassol em diferentes condições hídricas, Gimenez & Fereres 

(1986) também encontraram relações altamente significativas entre a produção de grão e a duração 

da área foliar. Rawson & Turner (1982, 1983) chegaram a resultados idênticos, obtendo uma relação 

única entre estes dois parâmetros para cinco genótipos de girassol.  
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Figura III.32. Relação entre a matéria seca total e a duração de área foliar verde à floração nas duas datas 
(S1 e S2) e densidades (D1 e D2) de sementeira durante os períodos culturais de 1997, 1998 e 1999. A 
recta representa a regressão linear ajustada aos dados. 

 

O declive da regressão representa a produção de matéria seca por unidade de área foliar e 

por dia, indicando que no presente estudo as plantas produziram 12,2 g m-2 dia-1, independentemente 

das condições ambientais (expressas através das duas datas de sementeira nos três anos) e 
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culturais (diferentes densidades). Como a produção de matéria seca do girassol ocorre sobretudo 

até à floração, e como em todas as situações a DAF é tal que corresponde à permanência do IAF 

verde à floração durante 46 dias desde a emergência, a produção de matéria seca depende do IAF 

da cultura porque maiores IAF correspondem a maior intercepção de radiação solar e, 

consequentemente, maior produção de biomassa. 

 

 

4. Intercepção de radiação solar 

 

Neste ponto apresentam-se e discutem-se os resultados referentes à intercepção de 

radiação, sua relação com o índice de área foliar e eficiência de extinção da radiação ao longo do 

coberto. 

 

 

4.1. Extinção da radiação solar através do coberto 

 

A penetração de luz através de um coberto vegetal depende não só do índice de área foliar, 

mas também do coeficiente de extinção da radiação (K), tal como descrito na equação I.5. Para 

verificar se as diferentes datas e densidades de sementeira afectaram a estrutura geométrica dos 

cobertos vegetais e por isso modificaram a forma com a luz penetrou no interior dos mesmos, 

estimou-se o coeficiente de extinção de radiação em dois ou três dias de cada data e densidade de 

sementeira, entre o capítulo visível e a floração. Os dias são indicados no Quadro III.9. 

Para estimar K utilizou-se a equação I.5 onde K é a inclinação da relação entre ln (1-f) e 
IAF, sendo f a fracção de radiação solar interceptada pelo índice de área foliar. Os valores de IAF e 
os f correspondentes foram medidos nos vários níveis ao longo da altura das plantas (ver secção 
3.2 do capítulo II). Exceptua-se a segunda data (S2) de 1997, em que se utilizou o IAF e o f  totais 
pois avarias nos tubos solarímetros colocados a 25 e a 50 cm acima do solo não permitiram a 
medição de f nestes níveis. Com base nestas medições, construiu-se a Figura III.33 onde o valor de 
(1-f) foi multiplicado por 100 para uma representação mais fácil, o que não altera o declive das 
rectas, ou seja, o valor de K. A figura mostra que os dados obtidos em 1997 são diferentes dos 
obtidos nos outros dois anos havendo no entanto em ambas as situações um decréscimo 
aproximadamente linear de ln (1-f) com o aumento do índice de área foliar. Em cada uma das 
situações não se observam diferenças causadas pelas diferentes datas e densidades de 
sementeira. Na mesma figura estão representadas as regressões lineares ajustadas aos dados de 
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1997 por um lado e aos dados de 1998 e 1999 por outro. Para verificar se a diferença que se 
observa é significativa, fez-se a comparação dos declives das rectas para os dois casos através de 
uma análise de regressão múltipla. Os resultados da análise revelaram que houve diferenças 
significativas entre os declives obtidos para o ano de 1997 e para os anos de 1998 e 1999 

(α = 0,05; F = 104,55). Os valores de K obtidos foram de 0,42 (R2 = 0,65; p < 0,01) para o ano de 

1997 e de 0,24 (R2 = 0,63; p < 0,01) para os anos de 1998 e 1999. Ambas as regressões 
intersectam o eixo dos yy (IAF = 0) para valores de f próximos de zero, o que mostra que os caules 
pouco contribuíram para a intercepção de radiação.  

 

Quadro III.9. Datas das medições efectuadas para determinação do 
coeficiente de extinção da radiação nas duas datas (S1 e S2) e 
densidades (D1 e D2) de sementeira do girassol durante os períodos 
culturais de 1997, 1998 e 1999.  

 

Ano 
Data e 

densidade 
 Data das medições 

S1D1  

 

18 de Maio (66 DAS) 
31 de Maio (79 DAS) 
11 de Junho (90 DAS) 

 

S1D2  

 

18 de Maio (66 DAS) 
31 de Maio (79 DAS) 
4 de Junho (83 DAS) 
11 de Junho (90 DAS) 

 

   

S2D1  

 

4 de Julho (60 DAS) 
11 de Julho (67 DAS) 

 

1997 

S2D2  

 

4 de Julho (60 DAS) 
11 de Julho (67 DAS) 

 

 

S1D1  

 

9 de Junho (92 DAS) 
18 de Junho (101DAS) 

 

S1D2  

 

9 de Junho (92 DAS) 
18 de Junho (101DAS) 

 

   

S2D1  

 

24 de Junho (77 DAS) 
30 de Junho (83 DAS) 
4 de Julho (87 DAS) 

 

1998 

S2D2  

 

24 de Junho (77 DAS) 
30 de Junho (83 DAS) 

 

 

S1D1  

 

30 de Maio (83 DAS) 
9 de Junho (93 DAS) 

 

S1D2  

 

30 de Maio (83 DAS) 
9 de Junho (93 DAS) 

 

   

S2D1  

 

19 de Julho (83 DAS) 
29 de Julho (93 DAS) 

 

1999 

S2D2  

 

19 de Julho (83 DAS) 
29 de Julho (93 DAS) 
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Figura III.33. Relação entre ln [(1-f)×100] e índice de área foliar (IAF) para os ciclos culturais de 1997, 1998 
e 1999. Os declives das regressões correspondem ao coeficiente de extinção da radiação. A linha a cheio 
representa a recta ajustada conjunto de dados de 1998 e 1999 e a linha a tracejado representa a recta 
ajustada aos dados de 1997. 

 

Estes valores de K resultam de medições com tubos solarímetros sensíveis a todo o 

espectro de radiação solar, e são mais baixos do que aqueles encontrados na bibliografia quer 

estimados em termos de radiação total (0,56, Bange et al., 1997a), quer em termos de radiação 

fotossinteticamente activa, que variam entre 0,86 (determinado por Orgaz et al. (1992) e usado por 

Soriano et al. (2004) para estudar o efeito da data de sementeira na produtividade do girassol) e 

0,95 (Gimenez et al., 1994). De facto, como as folhas se comportam como corpos aproximadamente 

negros para a radiação fotossinteticamente activa, esta é absorvida e extinta mais eficientemente 

(maior k) que o restante espectro da radiação solar. Através da relação empírica ln (1-fp) = 1,4 ln(1-ft), 

onde fp é a fracção interceptada da radiação fotossinteticamente activa e ft é a fracção interceptada 

da radiação total (Squire, 1990), é possível obter valores de K em termos de radiação 

fotossinteticamente activa a partir dos da radiação total. Os coeficientes de extinção fp assim obtidos 

para o ano de 1997 e para os anos de 1998 e 1999 foram respectivamente de 0,59 e 0,42, muito 

inferiores aos referidos na bibliografia, sobretudo o obtido em 1998 e 1999. 

O coeficiente de extinção da radiação é tido como razoavelmente estável para determinado 

genótipo, sob uma variada gama de condições (Squire, 1990). A constância de K para a cultura do 

girassol sujeita a diferentes condições ambientais e/ou culturais é evidenciada em Bange et al. 

(1997b) e Soriano et al. (2004) para diferentes datas de sementeira e por Gimenez et al. (1994) para 
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populações de plantas e níveis de azoto diferentes. Apesar  destas evidências, no presente estudo 

verifica-se que os valores de K foram significativamente diferentes entre o ano de 1997 e os anos 

de 1998 e 1999, revelando que a radiação foi extinta mais eficientemente através dos cobertos em 

1997 que nos outros dois anos. Portanto a estrutura geométrica dos cobertos vegetais em 1997 foi 

diferente da de 1998 e 1999, mas entre 1998 e 1999 não houve diferenças. Como em cada ano não 

houve diferenças entre datas e densidades de sementeira, a modificação da estrutura do coberto 

deve ser devida a condições ambientais em 1997 diferentes das de 1998 e 1999.  

Uma vez que a maior parte das folhas do girassol são praticamente horizontais, espera-se 

que K tome valores próximos da unidade (Squire, 1990). Os valores de K aqui obtidos reflectem o 

facto de que nem todas as folhas da planta se dispõem horizontalmente e que a diminuição deste 

parâmetro entre o ano de 1997 e os outros dois anos parece ter sido causada pela modificação do 

ângulo ou da distribuição foliar. Assim, parece que em 1998 e 1999 as folhas estariam dispostas 

mais paralelamente ao caule, tornando o coberto mais transparente à radiação. A curvatura das 

folhas para baixo, que ocorre quando o lado superior do pecíolo cresce mais rapidamente que o 

lado inferior, é chamada epinastia. Várias condições de stress, como a anaerobiose induzem a 

epinastia. No girassol, o encharcamento ou as condições anaeróbicas em torno das raízes 

acentuam a síntese de etileno na parte aérea, levando à resposta epinástica (Taiz & Zeiger, 2004). 

Esta situação pode ter ocorrido no ano de 1998, levando à diminuição de K. Quanto ao ano de 

1999, um stress hídrico mais severo terá levado ao emurchecimento das folhas, o qual provoca 

igualmente a alteração do ângulo foliar e a redução de K. Portanto, quer o encharcamento verificado 

em 1998, quer o stress hídrico mais severo verificado no ano de 1999 terão tido as mesmas 

consequências em termos da arquitectura dos cobertos, levando à diminuição do coeficiente de 

extinção da radiação e consequentemente à diminuição da quantidade de radiação interceptada 

pela cultura. 

 

 

4.2. Fracção total de radiação solar interceptada 
 

 Na Figura III.34 apresenta-se a variação da fracção total de radiação solar interceptada (f) 

por todo o coberto vegetal, determinada a partir das medições da radiação transmitida até ao solo, 

ao longo do ciclo cultural do girassol para os três anos de ensaio. Os dados são apresentados para 

datas a partir dos 57 DAS na S1 de 1997 e 1999, 46 DAS na S2 de 1997, 65 DAS na S1 de 1998, 

54 DAS na S2 de 1998, 52 DAS na S2D2 de 1999 e 66 DAS na S2D1 de 1999. Nestas datas as 

plantas em 1997 tinham cerca de 19 folhas, em 1998 tinham aproximadamente 18 folhas e 35 cm  
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Figura III.34. Evolução da fracção total de radiação solar interceptada (f) ao longo do ciclo cultural do 
girassol nos períodos experimentais de 1997,1998 e 1999. Floração (F). 

 

de altura, em S1 de 1999 cerca de 17 folhas e 25 cm de altura e em S2 de 1999 tinham cerca de 25 

folhas e 55 cm de altura. Apesar dos tubos solarímetros terem estado no campo antes destas datas, 

avarias nos tubos e, em alguns casos, a obtenção de valores de radiação solar transmitida 

superiores aos incidentes, impossibilitaram a determinação de f para datas anteriores às 

apresentadas. É possível que esta última situação tenha sido devida à reflexão de radiação pelas 

                  (S2)                (S1) 

                    (S2)                 (S1) 
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folhas, a qual foi contabilizada pelos tubos solarímetros adicionalmente à radiação solar global 

incidente. Nesta altura as folhas ainda eram bastante pequenas, não cobrindo convenientemente os 

tubos. 

A intercepção de radiação solar durante o crescimento da cultura diferiu entre anos, datas e 

densidades, embora se tenha verificado que independentemente do ano as plantas da S1 

interceptaram relativamente mais radiação que as da S2 e as da D1 mais que as da D2, embora 

estas diferenças não tenham sido constantes entre anos. Durante o período experimental de 1997 

(Figura III.34), a intercepção máxima de 90% na S1D1 e de 73 % na S1D2 foi atingida aos 78 e 91 

DAS, respectivamente. Na S2 as plantas interceptaram um máximo de 75% na D1 e de 58 % na D2, 

tendo estes valores sido observados aos 60 DAS. Em 1998, a intercepção máxima foi cerca de 70% 

para ambas as densidades da S1, tendo sido atingida aos 92 DAS na D1 e aos 86 DAS na D2. Na 

S2 houve diferenças entre densidades; a D1 interceptou um máximo de 56% e a D2 de 32% e em 

ambos os casos este valor foi atingido aos 62 DAS. No ano de 1999 as diferenças entre densidades na 

S1 foram pequenas; as plantas da D1 interceptaram um máximo de 58% e as da D1 um máximo de 

49%, tendo estes valores sido atingidos aos 74 e aos 81 DAS, respectivamente. Na S2 a intercepção 

máxima foi semelhante entre densidades (30%) e foi atingida aos 66 DAS na D1 e aos 52 DAS na D2. 

Os resultados mostram que a intercepção de radiação total durante o crescimento da 

cultura tende a aumentar ao longo do tempo, mas que a partir de determinada altura f baixa 

marcadamente, embora esta diminuição seja pouco evidente no talhão S1D2 do período cultural de 

1997. Comparando com as Figuras III.18 a 20, constata-se que a intercepção máxima é geralmente 

atingida quando as plantas têm o IAF verde máximo. Esta situação é válida para todos os talhões 

considerados, excepto na S1D2 de 1999 em que f máximo é atingido mais tarde do que o IAF verde 

máximo. Como neste ano as medições de f só se iniciaram aos 66 DAS é provável que a 

intercepção máxima tenha ocorrido também um pouco mais cedo, coincidindo com o IAF verde 

máximo. 

Vários estudos têm mostrado que f baixa marcadamente durante o crescimento reprodutivo 

do girassol (Andrade, 1995; Bange et al., 1997a e 1997b), estando esta diminuição relacionada com 

a rápida senescência foliar e consequente diminuição da área foliar verde. As folhas ao secar 

dispõem-se mais paralelamente ao caule, reduzindo deste modo a fracção de radiação interceptada.   

Como em cada ano K não variou entre datas nem entre densidades de sementeira, as 

diferenças na fracção de intercepção de radiação observadas entre densidades mostram que o 

maior valor de IAF observado nos talhões D1 relativamente aos talhões D2 permitiu uma melhor 

cobertura do solo, resultando numa maior intercepção de radiação. Os menores níveis de radiação 
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interceptada pelas plantas na S2 comparativamente com as da S1 parecem ser devidos aos 

menores índices de área foliar e à aceleração da senescência foliar em S2.  

 

 

4.3. Fracção de radiação solar interceptada e índice de área foliar 
 

A dependência da intercepção da radiação solar em IAF nas duas datas e densidades de 

sementeira para os três anos de ensaio é ilustrada na Figura III.35. Em todos os casos, a fracção de 

radiação interceptada (f) tende a aumentar com o desenvolvimento da área foliar e a aproximar-se 

assimptoticamente de um valor máximo. A Figura mostra ainda que para um mesmo IAF, as plantas 

em 1997 interceptaram uma maior quantidade de radiação que em 1998 e 1999, devido ao maior 

valor de K em 1997.  

Para cada valor de K, f deverá ser função única de IAF (eq. I.5). Devido à diferença de K 

entre anos, na Figura III.35 ajustaram-se duas regressões polinomiais na forma f = a.IAF2 + b.IAF, 

uma englobando os dados dos anos de 1998 e 1999 e outra os do ano de 1997. As regressões 

efectuadas descreveram adequadamente a relação entre f e IAF (Quadro III.10). Portanto, em cada 

caso as diferenças de f entre datas de sementeira e entre densidades são devidas sobretudo a 

diferenças de área foliar. 
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Figura III.35. Relação entre a fracção total de radiação interceptada e o índice de área foliar do 
girassol em 1997, 1998 e 1999. A curva a cheio representa a equação ajustada aos dados de 
1997 e a linha a tracejado a equação ajustada ao conjunto dos dados de 1998 e 1999. 
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Quadro III.10. Parâmetros das regressões polinomiais entre a fracção 
total de radiação interceptada e o índice de área foliar. Valores estimados 
e erro padrão dos coeficientes da regressão. 
 

Ano n a b R2 

     1997 14 -0,09 ± 0,031** 0,54 ± 0,058* 0,71 

     
1998 e 1999 20 -0,10 ± 0,029* 0,48 ± 0,050* 0,65 

     * p<0,01; **p<0,05 

 
Os resultados mostram que valores de índice de área foliar superiores a cerca de 2,5 (em 

1998 e 1999) ou a cerca de 3,0 (em 1997) já não contribuem significativamente para o aumento da 

fracção de radiação interceptada, que tende a estabilizar nessa altura. A partir daí, o aumento de 

IAF levará a um “desperdício” de folhas (carga respiratória das folhas sombreadas sem 

compensação produtiva) devido à sobreposição marcada de folhas na planta e entre plantas. Squire 

(1990) apresenta uma compilação de resultados que indicam que várias culturas produzem 

consideravelmente mais área foliar que aquela que é requerida para a intercepção máxima. Por 

exemplo, as culturas do milho painço e palmeira-dendém, atingem a intercepção máxima para 

valores de IAF de cerca de 6 e nas culturas de amendoim, mandioca e ervilha f máximo é atingido 

para índices de área foliar de cerca de 4. No girassol, Bange et al. (1997a), utilizando três 

variedades diferentes em termos de estatura e maturação e semeadas em datas diferentes, também 

demonstraram que IAF máximo não estava directamente relacionado com f máximo. Os autores, 

verificaram que valores de IAF superiores a 4 já não contribuíam para o aumento da fracção da 

radiação solar interceptada pela cultura.  

 

 

5. Radiação solar interceptada e produção de biomassa 
 

A acumulação de matéria seca total (MS, g m-2) em função da acumulação de radiação 

interceptada (Si, MJ m-2) durante o ciclo da cultura é apresentada na Figura III.36 para o conjunto de 

dados dos três anos de ensaio. Os dados do talhão S2D1 de 1999 não são apresentados porque houve 

semanas em que os tubos solarímetros junto ao solo tiveram avarias, impedindo a determinação da 

acumulação de radiação interceptada. Depois da floração e devido às elevadas temperaturas 

verificadas nessa altura do ano, sobretudo em S2, as avarias nos tubos solarímetros foram mais 

frequentes ocorrendo vários períodos com falhas nas medições em S2. Assim, após floração, 

apresentam-se apenas os dados referentes à primeira data de sementeira, dos três anos de ensaio. 
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A acumulação de MS do girassol em função da acumulação de Si revelou o mesmo padrão 

em todas as condições experimentais, aumentando de uma forma aproximadamente linear com o 

aumento de Si durante a fase vegetativa. A partir da floração, verifica-se que a acumulação de MS 

aumenta a uma taxa mais lenta.  
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Figura III.36. Acumulação de matéria seca (g m-2) em função da radiação interceptada acumulada (MJ m-2) para o 
conjunto de dados dos três anos de ensaio. A linha a cheio representa a regressão linear ajustada até à floração ao 
conjunto de dados dos três anos de ensaio e as linhas a tracejado as regressões Y = 0,34x + 547,0 (R2 = 0,13) e 
Y = 0,32x + 319,1 (R2 = 0,22) ajustadas respectivamente aos dados de S1D1 (××××) e de S1D2 (+) depois da floração.  

 

Na Figura III.36 não existe evidência que os dados obtidos durante a fase vegetativa 

tenham revelado padrões diferentes em cada ano experimental apesar das diferentes condições 

radiativas, de temperatura e de disponibilidade hídrica entre cada ano. Por isso, ajustou-se uma 

regressão linear única ao conjunto de dados dos três anos até à floração. O declive da recta é a 

“eficiência de conversão da radiação interceptada em matéria seca”, ε  (eq. I.3) durante o período 
vegetativo. A regressão linear ajustada teve valores de R2 = 0,74, com p < 0,01, indicando que a 

relação entre MS e Si acumulada é significativamente linear. O valor estimado de ε  foi de 1,4 g MJ-1 
com um intervalo de confiança para 95% de probabilidade de 1,2 a 1,6 g MJ-1. Após floração, 

verifica-se que os dados se separam em dois conjuntos distintos, correspondendo um à S1D1 e 

outro à S1D2, como consequência da maior produção de MS verificada nos talhões D1 

relativamente aos talhões D2. Assim, ajustou-se uma recta a cada conjunto de dados. Embora as 

rectas ajustadas não sejam estatisticamente significativas (R2 = 0,13; p = 0,19 em S1D1 e R2 = 0,22; 
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p = 0,08 em S1D2), os declives de ambas as rectas foram semelhantes revelando que após floração 

ε  (≈ 0,33 g MJ-1) parece não ter variado com a densidade de sementeira e que foi mais baixo que o 
verificado durante a fase vegetativa. 

O primeiro resultado importante que pode ser retirado destas observações é a linearidade 

da relação entre MS e Si durante o período vegetativo, única para os três anos de ensaio com 

diferentes datas e densidades de sementeira do Florassol. Nestes anos, a cultura do girassol 

semeada em duas datas, esteve exposta a diferentes regimes de água no solo (Figura III.11), 

temperatura (Figura III.3), défice de pressão de vapor (Figura III.5) e radiação solar (Figura III.1) 

durante o seu ciclo de desenvolvimento. No entanto, estas condições parecem não ter afectado 

significativamente o valor de ε , nomeadamente no período vegetativo. Diferentes condições 
radiativas, térmicas e hídricas também não afectaram o valor de ε  no girassol, sorgo, trigo e grão-
de-bico (Albrizio & Steduto, 2005). Na soja e em duas espécies diferentes de feijão em condições 

favoráveis de disponibilidade hídrica no solo, diferentes regimes de temperatura, défice de pressão 

de vapor e radiação solar incidente também não exerceram influência sobre ε  (Muchow et al., 
1993). Com efeito, o coeficiente de conversão da radiação tende a ser conservativo para uma dada 

cultivar (Monteith, 1977b; Kiniry et al., 1989; Squire, 1990).  

Há indicações na literatura de que a deficiência hídrica está geralmente associada a uma 

diminuição de ε  na cultura do girassol (Muchow, 1985; Muchow, 1989; Singh & Sri Rama, 1989; 
Jamieson et al., 1995; Sinclair & Muchow, 1999). No entanto, Andrade (1995), Bange et al. (1997b) 

e Soriano et al. (2004) determinaram ε  na cultura do girassol semeada em diferentes datas, 
portanto sujeitas a diferentes condições radiativas, térmicas e hídricas e verificaram que a eficiência 

de conversão de radiação interceptada em matéria seca se mantinha constante. A temperatura 

(Garcia et al., 1988; Andrade et al., 1993; Justes et al., 2000) e o défice de pressão de vapor 

(Stockle & Kiniry, 1990) são também mencionados na literatura como possíveis factores que 

afectam a invariância de ε  durante o crescimento de uma cultura. Provavelmente, quando as 
condições de stress hídrico ou térmicas são crónicas (isto é, são introduzidas lenta e 

continuamente), como no caso do presente estudo, a cultura ajusta o seu desenvolvimento e 

crescimento de tal forma que a eficiência fotossintética e ε  se mantêm constantes. Pelo contrário, 
se o stress for agudo (introduzido rapidamente), a adaptação da cultura é mais difícil e ε  pode ser 
afectado (Abreu, 1987).  

Um segundo resultado que importa realçar é que o aumento de densidade de sementeira 

do Florassol de 4 para 11,7 plantas m-2 também não exerceu influência sobre ε . Vários trabalhos 
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desenvolvidos com a cultura do girassol também evidenciam o mesmo comportamento, mesmo 

para outras cultivares (Kiniry et al., 1989; Gimenes et al., 1994; Hall et al., 1995). 

O terceiro resultado relevante do Florassol é a diminuição clara de ε  após floração. Esta 
diminuição é bem conhecida mesmo noutras cultivares (Connor & sadras, 1992; Trapani et al., 

1992; Andrade, 1995; Hall et al., 1995; Bange et al., 1997a; Albrizio & Steduto, 2005), estando 

principalmente relacionada com o aumento da carga respiratória e senescência foliar durante a fase 

de enchimento do grão (Connor & sadras, 1992; Trapani et al., 1992) e com os elevados custos de 

síntese das sementes ricas em óleo (Trapani et al., 1992; Steer et al., 1993).  

No Quadro III.11 apresentam-se alguns valores de ε  referenciados na bibliografia para a 
cultura do girassol, calculados com base na radiação solar total interceptada ou na radiação 

fotossinteticamente activa (PAR) interceptada e matéria seca acima do solo. A eficiência de 

conversão de radiação de 1,4 g MJ-1 obtida neste trabalho para o período vegetativo é semelhante 
aos valores encontrados por Albrizio & Steduto (2005) em Itália e por Bange et al. (1997a) na 
Austrália, que também utilizaram a radiação total. 

Quando determinado através da radiação PAR (Trapani et al., 1992; Andrade, 1995; Flénet 

& Kiniry, 1995), os valores de ε  para a fase vegetativa são mais elevados do que quando 
determinados através da radiação total. Considerando-se que cerca de 0,50 da radiação total é 

fotossinteticamente activa (Monteith & Unsworth), o valor de ε  determinado no presente trabalho 
para a radiação total passaria a ser de 2,8 g MJ-1 se expresso em termos da PAR. Este valor é 

semelhante ao valor mais elevado referido na bibliografia para esta fracção da radiação solar, que é 

de 2,73 (Andrade, 1995). 

Quanto à fase reprodutiva, e apesar do valor de ε  obtido (0,3 g MJ-1) não ter tido 
significado estatístico, constata-se que é semelhante ao determinado por Albrizio and Steduto 

(2005). Se expresso em termos de radiação PAR, o valor de ε  para a fase reprodutiva seria de 
0,6 g MJ-1, o qual é inferior aos valores de 1,3 g MJ-1 determinados por Andrade (1995) e por 

Trapani et al. (1992) para a mesma fase de desenvolvimento.  
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Obs. 

Grande variabilidade de ε, entre espécies. 
No girassol, há um desvio na linearidade entre MS 
e Si após a floração. 

Diminuição de ε após floração. 
No girassol ε não foi afectado pela data de 
sementeira. 

 
ε não variou entre datas de sementeira. 
Houve diferenças entre genótipos. 
 

Não observaram diferenças entre 
tratamentos. 

(a) Experiencia 1: ε não variou entre datas 
(b) Experiência 2: ε varia com a data de 
sementeira. Valor mais baixo na sementeira mais 
tardia 

Diminuição de ε após floração. 

ε ε ε ε (g MJ-1) 

1,3 
0,2 

2,73 
1,32 

1,03 
1,73 
1,19 

1,77 

1,01 (a) 
1,34 (b) 
1,16 (b) 

1,01 
2,4 
1,3 

Radiação 

Total 

PAR 

Total 

PAR 

PAR 

PAR 

Estágio de 
desenvolvimento 

Vegetativo 
Reprodutivo 

Vegetativo 
Reprodutivo 

Emergência – Cap. Visível 
Cap. Visível – Floração 
Floração - Maturação 

Vegetativo e 
reprodutivo 

Vegetativo 

0-47 DAS 
47 DAS – Floração 
Floração - Maturação 

Variáveis  
experimentais 

Espécies (C3 e C4) 

Espécies 
Data de sementeira 

Genótipos 
Data de sementeira 

Azoto 

Anos 
Data de sementeira 

Variação de ε ao longo 
 do desenvolvimento da 

cultura 

Local 

Valenzano  
Itália 

Buenos Aires 
Argentina 

Queensland 
Austrália 

Temple, Texas 
USA 

Córdova 
Espanha 

Buenos Aires 
Argentina 

Quadro III.11. Valores da eficiência de conversão da radiação em matéria seca (ε) para o girassol referidos na bibliografia e obtidos a partir da MS acima do solo. 

Fonte 

Albrizio and Steduto (2005) 

Andrade (1995) 

Bange et al. (1997a) 

Flénet and Kiniry (1995) 

Soriano et al. (2004) 

Trapani et al. (1992) 
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6. Efeito da cultura sobre o microclima 

 

Neste ponto apresentam-se e discutem-se os resultados referentes à influência das 

propriedades ópticas e mecânicas da cultura do girassol semeado em duas datas e densidades 

diferentes (S1D1 de 1998 e S2D2 de 1999) sobre o microclima local através de componentes do 

balanço energético. No que diz respeito às propriedades ópticas, analisa-se o efeito da cultura 

sobre o saldo de radiação da superfície. Quanto às propriedades mecânicas, caracteriza-se a 

cultura em termos aerodinâmicos e analisa-se a resistência da sua camada limite ao fluxo de 

momento linear ou quantidade de movimento, que é equivalente à resistência aos fluxos de calor 

sensível e calor latente (Thom, 1975; Brutsaert, 1991). 

 

 

6.1. Radiação líquida 

 

Durante o período diurno, o maior input de energia na equação do balanço energético da 

superfície é a radiação líquida. Na Figura III.37 são apresentados os valores médios semanais da 

radiação líquida acumulada para o período diurno e para o período nocturno sobre os talhões S1D1 

de 1998 e S2D2 de 1999. A evolução da radiação líquida diária durante o período diurno segue ao 

longo dos períodos culturais um padrão semelhante ao da radiação solar global (Figura III.1). Tende 

a aumentar até Junho, atingindo um patamar que se mantém até ao início de Agosto em 1998 e até 

ao final de Agosto em 1999. No período Junho - Agosto, os valores médios diurnos de Rn foram 

de 16 MJ m-2 dia-1 em 1998 e de 14 MJ m-2 dia-1 em 1999. Os valores mínimos de 9 MJ m-2 dia-1 

(1998) e de 7 MJ m-2 dia-1 (1999) foram registados em inícios de Setembro. Observa-se ainda um 

pico de Rn nas semanas 5 e 6 de 1998 (9 a 22 de Abril), com valores na ordem dos 18 MJ m-2 

dia-1, relacionados sobretudo com os valores anormalmente elevados de Sg que se verificaram 

nessas semanas, superiores ao normal para essa altura do ano (Quadro II.1 e Figura II.1). No 

período nocturno, os valores de Rn foram muito semelhantes nos dois anos com um valor médio de 

-1,9 MJ m-2 dia-1. 

Verificou-se que a radiação líquida diária foi superior sobre o talhão de maior densidade 

(S1D1 de 1998) do que sobre o de menor densidade (S2D2 de 1999), nomeadamente nos meses 

mais quentes (Junho e Julho), e sobretudo durante o período diurno. Pela equação do balanço 
radiativo (eq. I.7), Rn depende de Sg, do albedo da superfície (α) e do balanço entre a radiação de 

longo comprimento de onda descendente e ascendente (Ld – Lu). Como as variações de Sg foram 
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globalmente pequenas entre os anos de 1998 e 1999 (Figura III.1) as diferenças de Rn observadas 

entre o talhão S1D1 de 1998 e o talhão S2D2 de 1999 deverão estar relacionadas com a alteração 

do albedo da superfície e/ou com a alteração da diferença (Ld - Lu). 
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Figura III.37. Evolução dos valores médios semanais da radiação líquida diária acumulada nos períodos diurno e 
nocturno sobre os talhões S1D1 de 1998 e S2D2 de 1999. As setas indicam a sementeira em cada data e ano. 9 de 
Março (S198); 8 de Março (S199); 8 de Abril (S298) e 27 de Abril (S299). 

 

Para exemplificar a forma como a radiação líquida variou ao longo do dia, apresenta-se na 

Figura III.38 a evolução de Rn ao longo de um dia médio nas semanas de 23 a 29 de Julho de 1998 

e de 1999. Ambas as semanas apresentam curvas características de dias de céu limpo, embora em 

1999 existam períodos de céu nublado, nomeadamente no início da manhã e a meio da tarde. O 

valor máximo de Rn registado foi de 555 W m-2 em 1998 e de 486 W m-2 em 1999. No período 

nocturno o saldo foi negativo e semelhante nas duas semanas seleccionadas. 
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Figura III.38. Variação diária da radiação líquida ao longo de um dia médio da semana indicada 
sobre os talhões S1D1 de 1998 e S2D2 de 1999. 

 

 

6.2. Albedo da superfície 

 

O albedo de uma superfície é a sua reflectividade relativamente à radiação solar, sendo 

definido pela razão entre a radiação solar que é reflectida pela superfície e a radiação solar total 

que ela recebe. O albedo é um dos factores que modificam o balanço de energia, limitando a 

quantidade de radiação disponível, de acordo com a equação I.7.  

Na Figura III.39 representa-se a evolução dos valores médios semanais do albedo diário 

sobre os talhões S1D1 de 1997 e 1998 e sobre o talhão S2D2 de 1999. As variações do albedo ao 

longo de cada ciclo cultural foram pequenas, verificando-se ainda que em S2D2 de 1999 os valores 

do albedo foram ligeiramente superiores aos dos outros anos. O albedo variou entre 16 e 21% 

durante o ciclo cultural de 1997, entre 18 e 24% durante o ciclo cultural de 1998 e entre 22 e 25% 

durante o ciclo cultural de 1999. Considerando-se um valor de albedo constante através de todo o 

ciclo de desenvolvimento da cultura (Burman & Pochop, 1994), obtiveram-se os valores médios de 

19%, 20% e 23% para os ciclos culturais de 1997, 1998 e 1999, respectivamente. A análise 

estatística mostrou que as diferenças de albedo foram significativas entre os anos de 1997 e 1998 

por um lado (com um valor médio de 20%) e o ano de 1999 (23%) por outro. Estes valores 

encontram-se dentro da gama dos referenciados na literatura, que variam entre 0,16 e 0,25 em 

superfícies com vegetação agrícola (Arya, 1988; Pielke & Avissar, 1990).  
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Figura III.39. Evolução dos valores médios semanais do albedo diário sobre os talhões S1D1 de 1997 e 1998 e 
S2D2 de 1999. As setas indicam a data de sementeira em cada data e ano: 13 de Março (S197); 9 de Março 
(S198); 8 de Março (S199); 5 de Maio (S297); 8 de Abril (S298) e 27 de Abril (S299). 

 

Para verificar se o aumento de 3% do albedo em S2D2 de 1999 em relação a S1D1 de 

1998 foi o único parâmetro responsável pela diminuição da radiação líquida nesse talhão, 

utilizou-se a equação I.7 para recalcular Rn em 1998 com os valores do albedo obtidos em 

1999. Este procedimento foi feito para o período de tempo compreendido entre 10 de Junho a 5 

de Agosto (Figura III.40). Verificou-se que em média Rn em 1998 diminuiu cerca de 1 MJ m2 dia-1, 

mas que essa diminuição não foi suficiente para anular as diferenças de Rn observadas entre 

os dois talhões. Com este procedimento, a diferença entre Rn de 1998 e Rn de 1999, 

inicialmente de cerca de 2 MJ m2 dia-1, passou para metade. Por isso, o albedo explicou apenas 

50% da variação de Rn entre S1D1 de 1998 e S2D2 de 1999. Os restantes 50% terão sido 

devidos à diminuição de (Ld - Lu). Provavelmente no ano mais seco de 1999 a superfície 

aqueceu mais devido ao menor consumo de energia na evapotranspiração, o que levou ao 

aumento da radiação emitida pela superfície e consequentemente à diminuição de (Ld – Lu), que 

contribuiu com os restantes 50% para a redução de Rn em 1999 em relação a 1998. 
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Figura III.40. Valores médios semanais da radiação líquida diária acumulada no período diurno de 1998, 
recalculada com os valores de albedo obtidos em 1999 e, para comparação, a radiação líquida diária acumulada no 
período diurno de 1998 e de 1999 nas semanas de 10 de Junho a 5 de Agosto. 

 

O albedo de um coberto vegetal depende da sua geometria, nomeadamente da sua altura e 

área foliar (Brutsaert, 1991; Burman & Pochop, 1994). Para analisar a influência da estrutura da 

vegetação, nomeadamente a altura das plantas e o índice de área foliar sobre o albedo da 

superfície, apresenta-se respectivamente nas Figuras III.41 e III.42 a relação entre o albedo e a 

altura das plantas e a relação entre o albedo e o IAFverde. Na Figura III.41 os resultados só são 

apresentados para os talhões S1D1 de 1998 e S2D2 de 1999 (relembre-se que em 1997 não se 

efectuaram medições da altura das plantas). Na Figura III.42 os valores são apresentados a partir 

de IAFverde de cerca de 0,2 m2 m-2. Antes deste período a área foliar cobria apenas uma pequena 

fracção do solo e portanto o albedo representa praticamente a reflexão do solo nu.  

Tanto na Figura III.41 como na Figura III.42 observa-se que o albedo tende a diminuir com o 

desenvolvimento da cultura, isto é, com o aumento da altura das plantas e do IAFverde, pois quanto 

maior for o percurso de extinção da radiação no coberto, maior será a quantidade de radiação 

absorvida e menor a reflectida. De facto, o albedo da maioria das superfícies vegetais diminui com o 

aumento da altura e da área foliar da vegetação (Jacobs & Van Pul, 1990; Galvani et al., 2000; 

Oquntunde & Giesen, 2004).  
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Figura III.41. Relação entre o albedo da superfície e a altura média das plantas e ao longo dos ciclos 
culturais dos talhões S1D1 de 1998 e S2D2 de 1999. A recta representa a regressão linear ajustada 
ao conjunto dos dados. 
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Figura III.42. Relação entre o albedo da superfície e o índice de área foliar verde (IAFverde) ao longo 
dos ciclos culturais dos talhões S1D1 de 1997, S1D1 de 1998 e S2D2 de 1999. A recta representa a 
regressão linear ajustada ao conjunto dos dados. 

 

Dada a aparente linearidade e homogeneidade entre os valores obtidos nos três talhões, 

ajustou-se ao conjunto de todos os dados uma regressão linear entre o albedo e a altura das 

plantas (Figura III.41) e outra à relação entre o albedo e o IAFverde (Figura III.42). Embora ambas as 
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regressões tenham apresentado um elevado nível de significância (p < 0,01), mostrando que o 

albedo foi influenciado tanto pela altura média da vegetação (h, cm) como pelo IAFverde, os 

coeficientes de determinação foram muito baixos nos dois casos (R2 = 0,27 e R2 = 0,22). Por isso, a 

variação do albedo foi descrita em função da variação simultânea destes dois parâmetros através 

de um modelo de regressão linear múltipla, utilizando-se os dados dos talhões S1D1 de 1998 e 

S2D2 de 1999. O modelo obtido (α = 23,85 – 0,013 h – 0,917 IAFverde ) teve melhores resultados 

(R2 = 0,41 p < 0,01; Anexo 7) que os modelos lineares simples anteriores, indicando que de facto o 

albedo é função do IAF verde e da altura das plantas, tal como demonstrado também por 

Galvani et al. (2000) para a cultura do pepino. Embora só explique 41% da variabilidade entre as 

variáveis, a equação obtida foi significativa e permite prever variações de albedo com a altura das 

plantas e com o IAFverde do girassol.  

O maior albedo verificado sobre o talhão de menor densidade (S2D2 de 1999) parece 

dever-se, pelo menos em parte, ao menor porte e ao menor IAF desenvolvido pelas plantas neste 

talhão comparativamente com os talhões de maior densidade, nomeadamente os talhões S1D1 de 

1997 e S1D1 de 1998 (ver Figuras III.16 e III.27 e Quadro III.6). Por outro lado, o albedo depende 

também do grau de cobertura do terreno pois a reflectividade do solo é diferente da das folhas. Em 

S2D2 de 1999 a cultura cobria o terreno proporcionalmente menos que nos outros anos e o albedo 

foi por isso mais influenciado pelas características ópticas do solo e pelo seu baixo teor de 

humidade, o que poderá igualmente ter contribuído para o aumento do albedo neste talhão. O 

albedo de um solo mineral seco de textura argilosa ou franco-argilosa pode ser superior ao das 

superfícies vegetais (ver secção 2.2 do capítulo I). Robivone et al. (1981), ao analisar por imagem 

satélite o albedo de áreas localizadas na Bacia do rio Brigída em Pernambuco, verificou que as 

zonas com maior grau de cobertura do solo apresentavam menores albedos do que aquelas com 

maior área de solo exposto e, que nestas últimas, o albedo era menor quanto maior fosse o teor de 

humidade do solo. 

 

 

6.3. Características aerodinâmicas da superfície 

 

Neste ponto apresentam-se e discutem-se os resultados referentes ao deslocamento do 

plano zero ou plano de referência (d), ao parâmetro de rugosidade da superfície (z0), à velocidade 

de fricção (u∗) e à resistência aerodinâmica (ra), determinados conforme descrito no Capítulo II, 
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ponto 4.3, para os períodos culturais de 1998 e 1999. Relembre-se que as medições para a 

determinação das características aerodinâmicas da superfície foram efectuadas no talhão D1 (11,7 

plantas m-2) da primeira data de sementeira de 1998 e no talhão D2 (4 plantas m-2) da segunda data 

de sementeira de 1999. 

 

 

6.3.1. Deslocamento do plano de referência e parâmetro de rugosidade da superfície 

 

Os parâmetros d e z0 foram obtidos a partir dos perfis verticais horários da velocidade 

média do vento medidos acima da superfície. A avaliação destes parâmetros teve como base o 

estudo de 361 perfis (263 em 1998 e 98 em 1999) obtidos em condições de neutralidade térmica. 

Nas Figuras III.43 e III.44 apresentam-se alguns perfis logarítmicos da velocidade do vento 

exemplificativos dos utilizados, os quais mostram a qualidade dos perfis medidos. Nos 361 perfis, os 

coeficientes de determinação associados às regressões lineares ajustadas variaram em ambos os 

anos entre 0,999 e 0,979, com p < 0,01, mostrando ser significativamente lineares.  

A elevada linearidade dos perfis utilizados para a determinação de d e de z0 indica que são 

bem descritos pela equação I.21, o que leva a supor que todos os níveis de medição de u estariam 

dentro da camada limite de fluxo constante. Embora não tenham sido encontrados na literatura 

informação deste tipo sobre a cultura do girassol, estudos efectuados por Raupach et al. (1980) em 

túneis de vento mostram que em superfícies homogéneas a altura mínima de medição é 

aproximadamente igual a h + 1,5 x l, sendo respectivamente h e l a altura e a largura dos 

elementos de rugosidade. Já para um pinhal, Lindroth (1984) recomenda a determinação da altura 

mínima de medição somando o espaçamento entre os elementos rugosos com a sua altura.  

Usando as expressões propostas por Raupach et al. (1980) e por Lindroth (1984), e 

considerando que após floração a largura das plantas, dada pelo respectivo diâmetro (comprimento 

de duas folhas), era aproximadamente de 0,35 m, o primeiro nível de medição (z1) encontrar-se-ia 

nesta altura demasiado dentro do coberto vegetal, afectando as medições da velocidade do vento 

(u1) em z1. Face a esta possibilidade, comparou-se os valores de d e z0 determinados com as 

medições dos quatro níveis (z1 a z4) com os determinados apenas com as dos três últimos níveis (z2 

a z4). Quando se utilizam três níveis de medição, a equação II.5 passa a ter apenas uma 

combinação (e solução) possível, havendo semanas em que por não existir solução para a equação 

II.5, não foi possível determinar d nem z0. Assim, para correlacionar estes parâmetros utilizaram-se 

apenas as semanas em que se estimou d e z0 de ambas as formas. 
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Figura III.43. Perfis verticais horários da velocidade média do vento em função de ln (z-d) em vários dias ao longo 
do ciclo cultural do girassol do talhão S1D1 do ano de 1998. 
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Figura III.44. Perfis verticais horários da velocidade média do vento em função de ln (z-d) em vários dias ao longo 
do ciclo cultural do girassol do talhão S2D2 do ano de 1999. 
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Na Figura III.45 apresenta-se a relação entre os valores de d e de z0 obtidos para o ano de 

1998 (talhão S1D1) com os quatro níveis de medição e com os três últimos níveis de medição. O 

coeficiente linear da regressão ajustada a d foi de 1,14 e a z0 de 0,85, com intervalos de confiança 

para 95% de probabilidade respectivamente de [0,85; 1,4] e de [0,71; 0,98]. As regressões mostram 

uma tendência próxima de 1:1 e um ajustamento significativo, quantificado pelo coeficiente de 

determinação (R2 = 0,57 para d e R2 = 0,87 para z0), com p < 0,01 em ambos os casos.  
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Figura III.45. Relação entre os valores do deslocamento do plano de referência (d) e do parâmetro de 
rugosidade da superfície (z0) estimados a partir dos quatro níveis de medição (1 a 4) e a partir dos últimos 
três níveis de medição (níveis 2 a 4). A recta a cheio representa a equação ajustada aos dados de d e a 
recta a tracejado a equação ajustada aos dados de z0. também se mostra a relação 1:1. Os dados 
referem-se ao talhão S1D1 do ano de 1998. 

 

Estes resultados mostram que há uma correlação muito aceitável entre os valores de d e de 

z0 determinados a partir dos níveis 1 a 4 e aqueles dos níveis 2 a 4. Não parece portanto que as 

estimativas destes parâmetros tenham sido influenciadas por medições na proximidade da 

superfície. Assim, todas as análises que se seguem foram feitas com os valores obtidos a partir dos 

quatro níveis de medição. 

 

 

6.3.1.1. Deslocamento do plano de referência 

 

A partir dos valores de d obtidos dos perfis horários da velocidade do vento em condições de 

neutralidade atmosférica, calcularam-se médias semanais e respectivos desvios padrão do 

deslocamento do plano de referência. Os resultados apresentam-se no Quadro III.12. As datas 

correspondentes a cada semana encontram-se no Anexo 1. Os valores do deslocamento do plano de 
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referência variaram consideravelmente durante os períodos culturais de 1998 e de 1999. Entre Maio 

a Junho de 1998 e Junho a Agosto de 1999, o deslocamento médio semanal variou respectivamente 

entre 0,13 m e 0,59 m e entre 0,11 m e 0,59 m. As diferenças entre os valores médios semanais de d 

foram significativas (p < 0,01; Anexo 8) em ambos os casos. Nos dois anos o aumento de d ocorre 

aproximadamente até à floração (semana 15 de 1998 e semana 9 de 1999) e a partir desta altura d 

tende a flutuar bastante. Para avaliar estatisticamente essa flutuação, aos valores médios semanais 

do deslocamento do plano de referência após floração foi aplicada uma análise de variância a um 

factor de classificação para testar a hipótese de igualdade em cada ano e entre anos. Os resultados 

mostraram que para um mesmo ano o valor de d manteve-se constante desde a floração até ao final 

das medições, mas foi diferente entre anos (p < 0,05; Anexo 9). Em 1998 o valor médio de d após 

floração foi de 0,52 m e em 1999 de 0,42 m.  

 

Quadro III.12. Valores médios semanais e desvios-padrão do deslocamento do plano de 
referência (d) e do deslocamento do plano de referência normalizado (d/h) durante os ciclos 
culturais de 1998 (S1D1) e 1999 (S2D2). 

 

1998  1999 

Semana d (m) d/h  Semana d (m) d/h 

       
9 0,13 ± 0,049 0,65 ± 0,242  4 0,11 ± 0,057 0,67 ± 0,337 
10 0,24 ± 0,058 0,75 ± 0,183  5 0,20 ± 0,086 0,60 ± 0,255 
11 0,31 ± 0,113 0,57 ± 0,207  6 0,28 ± 0,210 0,52 ± 0,400 
12 0,37 ± 0,133 0,49 ± 0,174  7 0,31 ±  0,175 0,39 ± 0,219 
13 0,41 ± 0,081 0,45 ± 0,090  8 0,31 ± 0,118 0,40 ± 0,155 
14 0,45 ± 0,164 0,42 ± 0,154  9 0,34 ± 0,155 0,41 ± 0,190 
15 0,59 ± 0,210 0,52 ± 0,185  10 0,23 ± 0,106 0,26 ± 0,118 
16 0,49 ± 0,187 0,42 ± 0,161  11 0,43 ± 0,321 0,52 ± 0,393 
17 0,53 ± 0,134 0,46 ± 0,116  12 0,57 ± 0,188 0,63 ± 0,207 
18 0,50 ± 0,191 0,43 ± 0,165  13 0,34 ± 0,168 0,38 ± 0,193 
19 0,57 ± 0,238 0,50 ± 0,205  14 0,59 ± 0,035 0,65 ± 0,039 
20 0,53 ± 0,306 0,46 ± 0,264     
      

 

O valor de d está relacionado com a geometria do coberto vegetal, nomeadamente com a 

altura média (h) dos elementos de rugosidade (Monteith & Unsworth, 1990; Raupach, 1994; 

Jasinsky & Crago, 1999; Prueger et al., 2004; Borak et al., 2005; Raupach et al., 2006). A Figura 

III.46 mostra a relação entre ambos tanto em 1998 como em 1999, verificando-se que o 

deslocamento do plano de referência aumentou linear e significativamente com o aumento da altura 

média da vegetação, até as plantas atingirem a sua altura máxima. Durante o ciclo cultural de 1998, 

o deslocamento do plano de referência aumentou de 0,13 m, quando as plantas tinham cerca de 
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0,20 m de altura até 0,59 m quando a altura das plantas era de 1,13 m. Em 1999, os valores de d 

variaram entre 0,11 (plantas com 0,17 m de altura) até 0,34 (plantas com 0,80 m de altura).  

Os declives das regressões lineares entre o deslocamento do plano de referência e a altura 

média da vegetação (Figura III.46) são a relação d/h até à floração (ver Quadro III.12). Por terem 

valores muito próximos nos dois anos de ensaio (0,48 em 1998 e 0,44 em 1999), efectuou-se uma 

análise de regressão múltipla para testar a eventual semelhança entre eles. Os resultados desta 

análise (α = 0,05; F = 3,19) revelaram que não houve variações significativas de d/h entre os anos 

de 1998 e 1999. A relação d/h até à floração foi de 0,47 em ambos os casos. Após floração, a 

comparação dos valores médios semanais do deslocamento do plano de referência após a sua 

normalização na forma d/h (Quadro III.12), revelou que não houve diferenças significativas para um 

mesmo ano nem entre anos (Anexo 10), mantendo-se a razão d/h também igual a 0,47.  

 

y  = 0,47x
(R2 = 0,85; p < 0,01)

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

Altura média da vegetação (m)

D
es

lo
ca

m
en

to
 d

o 
pl

an
o 

de
 r

ef
er

en
ci

a 
(m

)

1998

1999

 
Figura III.46. Variação do deslocamento do plano de referência em função da altura média da vegetação 
nos talhões S1D1 de 1998 e S2D2 de 1999, até à floração. A linha a cheio representa a recta d = 0,48h 
(R2=0,86; p<0,01) ajustada aos dados ciclo cultural de 1998, a linha a tracejado a recta d = 0,44h 
(R2=0,76; p<0,001) ajustada aos de 1999 e a linha a traço grosso representa a recta de equação no corpo 
da figura ajustada ao conjunto de dados dos dois anos. 

 

Portanto, a diferença de densidade de sementeira de 11,7 plantas m-2 para 4 plantas m-2 

influenciou os valores de d, mas não os de d/h, embora os valores médios semanais de d/h tenham 

uma grande variabilidade (Quadro III.12). Além disso, apesar do valor médio de d após floração ter 



 130 

sido maior em 1998 do que em 1999, a altura média das plantas em S2D2 de 1999 era menor do 

que em S1D1 de 1998 (secção 2.5), pelo que a relação d/h manteve-se semelhante entre os dois 

anos e igual ao período pré-floração. 

Os valores de d/h encontrados neste estudo ficam dentro do intervalo de 0,4 a 0,5 obtido 

por Borak et al. (2005) para superfícies com vegetação agrícola, embora seja mais baixo do que o 

valor de 0,62 observado por Jasinsky et al. (2005) para o mesmo tipo de superfícies. Encontra-se 

ainda próximo da gama de valores referenciados por Monteith & Unsworth (1990), nomeadamente 

entre 0,6 e 0,7 para superfícies vegetais onde a densidade máxima de folhagem se concentra a 

meio da altura do coberto. Valores de 0,50 e 0,36 são também referenciados por Hurtalová e 

Matejka (1999), respectivamente para as culturas de centeio e de cevada. 

A geometria de um coberto vegetal é caracterizada não só pela altura média dos elementos 

que a compõem, como também pelo índice de área do coberto (Λ), definido por Raupach (1994), 

Borak et al. (2005) e Jasinsky et al. (2005), como a área total (uma face) das folhas e caules de 

todos os elementos do coberto por unidade de área do terreno. Por isso, espera-se que d também 

se encontre relacionado com Λ. Para analisar a dependência de d relativamente à densidade da 

vegetação utilizou-se neste trabalho o índice de área foliar (IAF) em substituição de Λ, procedimento 

também seguido por Prueger et al. (2004) para estimar d e z0 sobre uma área de pastagem na 

região semi-árida de Las Cruces (Novo México). Além disso, tendo em conta a Figura III.28, d 

deverá estar relacionado com IAF através de h. 

Na Figura III.47 apresenta-se a variação do deslocamento do plano de referência em função 

do índice de área foliar total. Tal como em relação à altura média da vegetação, o deslocamento do 

plano de referência também aumentou linear e significativamente com o índice de área foliar até à 

floração. Em 1998, a variação de d de 0,13 m até 0,59 m, correspondeu a variações de IAF de 0,63 

até 2,83 m2 m-2. Em 1999, a variação de d de 0,11 m a 0,34 m correspondeu à variação do índice 

de área foliar de 0,23 a 1,02 m2 m-2. A relação d/IAF, dada pelo declive das regressões lineares 

entre d e IAF foi diferente entre os talhões S1D1 de 1998 e S2D2 de 1999 com valores 

respectivamente iguais a 0,18 m e 0,36 m. O aumento de d com o aumento de IAF foi mais 

acentuado em 1999 do que em 1998 e, por isso, para um mesmo valor de IAF, o deslocamento do 

plano de referência foi sistematicamente maior no talhão S2D2 do que no S1D1, o que seria de 

esperar tendo em conta as relações apresentadas na Figura III.28. De facto, para um mesmo índice 



 131 

de área foliar entre os dois talhões, as plantas em S2D2 são maiores (maior h) que as em S1D1, e 

por isso os valores de d são maiores.  
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Figura III.47. Variação do deslocamento do plano de referência em função do índice de área foliar da 
vegetação, nos talhões S1D1 de 1998 e S2D2 de 1999 até à floração. A linha a cheio representa a 
regressão linear ajustada aos dados de S1D1 de 1998 e a linha a tracejado a regressão linear ajustada 
aos dados de S2D2 de 1999. 

 

Embora uma relação única de d/h seja estatisticamente significativa nos dois talhões até e 

após floração e permita explicar o comportamento de d com o crescimento da vegetação, a 

verdade é que não só os valores de d/h têm uma grande variação (Quadro III.12), como os 

resultados anteriores também mostram que à medida que as plantas crescem e o IAF aumenta, h 

(Figura III.28) aumenta mais rapidamente do que d (Figura III.47). Isto é, d/h não deveria ser 

constante ao longo do crescimento da vegetação, mas deveria diminuir à medida que IAF 

aumenta. Esta relação é confirmada na Figura III.48, onde se verifica também que para um 

mesmo IAF, d/h foi maior na densidade D1 (11,7 plantas m-2) do que na D2 (4 plantas m-2). 

Nos dois casos, as regressões lineares ajustadas foram muito significativas (p < 0,01) e mostram 

que a diminuição de d/h com o aumento de IAF foi mais marcado em 1999 do que em 1998: 
 

d/h = -0,12 IAF + 0,80   em 1998                                             (III.8) 

d/h = -0,39 IAF + 0,77   em 199                                            (III.9) 

Contudo, em ambos os casos, quando IAF tende para zero d/h tende para um limite máximo de 

cerca de 0,8. O valor de d/h de 0,47 referido anteriormente corresponde à média dos valores de d/h 
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apresentados na Figura III.48, onde também se mostram os grandes desvios padrão associados a 

cada valor médio de d/h. 
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Figura III.48. Relação entre o deslocamento do plano de referência normalizado (d/h) e o índice de área 
foliar nos talhões S1D1 de 1998 e S2D2 de 1999 até à floração. A linha a cheio representa a regressão 
linear ajustada aos dados de S1D1 de 1998 e a linha a tracejado a regressão linear ajustada aos dados 
de S2D2 de 1999. 

 

A diminuição de d/h com o aumento de IAF está possivelmente relacionada com a 

repartição da área foliar ao longo das plantas, uma vez que d/h é sensível à altura da planta onde 

se concentra a maior densidade de folhagem, tal como demonstrado por Shaw & Pereira (1982). Em 

ambos os anos de ensaio, verifica-se que no início do ciclo de desenvolvimento (semanas 9 e 10 de 

1998 e semanas 4 e 5 de 1999) os valores de d tendem a situar-se na proximidade do topo da 

cultura, a cerca de 0,8h, mas à medida que a cultura cresce em altura e as áreas foliares se 

expandem d tende a “deslocar-se” para níveis inferiores da planta. De facto, no início do ciclo de 

desenvolvimento do girassol (ver ponto 2.4) a maior concentração de folhas e de área foliar ocorre 

na zona superior da planta, mas à medida que a vegetação cresce a maior concentração de área 

foliar passa a ocorrer entre os 25 e os 50 cm de altura da planta ou entre os 50 e 75 cm, 

dependendo da sua altura total. Apesar da vegetação se ir tornando mais densa e a altura acima do 

nível do solo onde ocorre a absorção de quantidade de movimento pela superfície vegetal 

aumentar, a relação d/h tende a diminuir porque h aumenta mais rapidamente do que d. Com efeito, 

as folhas situadas no terço superior das plantas têm dimensões mais reduzidas do que aquelas 

situadas a meio da altura da vegetação, tornando essa zona do coberto fisicamente mais aberto e 
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permeável. Deste modo, as trocas de quantidade de movimento entre a atmosfera e a superfície 

passam a ocorrer em níveis relativamente inferiores das plantas, aqueles onde se concentra a maior 

área foliar, o que poderá explicar a redução de d/h com o aumento do IAF do início do ciclo de 

desenvolvimento até à floração. 

Para um mesmo índice de área foliar, d/h foi menor em S2D2 de 1999 porque, como 

referido anteriormente, as plantas aí estavam nessa altura mais altas e cada uma com mais área 

foliar do que as plantas em S1D1 de 1998, sendo por isso d/h proporcionalmente menor. Contudo, o 

facto de d/h ser praticamente igual no início do crescimento foliar nas duas densidades, mas depois 

decrescer mais rapidamente na D2 do que na D1, mostra o efeito da menor densidade em D2 nos 

menores valores de d/h, devido à maior permeabilidade do coberto mais aberto nesse talhão. 

Embora os valores do deslocamento do plano de referência sejam teoricamente 

independentes da velocidade do vento, estudos como os de Legg et al. (1981) e Bispo (2002) 

mostram que o aumento da velocidade do vento pode encurvar as plantas suficientemente flexíveis, 

levando à diminuição de h e de d. A direcção do vento também pode influenciar d (Campbell & 

Norman, 1998), esperando-se que aumente para direcções transversais às linhas de sementeira 

(Munro & Oke, 1973; McInnes et al., 1991) por o coberto vegetal ser mais fechado nessa direcção.  

Para analisar a influência da velocidade do vento sobre d, os registos da velocidade do 

vento à altura de 2 m foram relacionados com os respectivos valores de d obtidos em cada perfil. Os 

resultados indicam que o efeito da velocidade do vento sobre os valores de d foi muito irregular em 

todas as semanas consideradas e, por isso, sem significado para a estimativa do deslocamento do 

plano de referência. Hurtalová & Matejka (1999) também não encontraram alterações de d com a 

velocidade do vento em pastagens, trigo e cevada. 

Quanto ao efeito da direcção do vento, os valores do deslocamento do plano de referência 

de cada semana foram agrupados nas situações em que este foi paralelo, perpendicular e diagonal 

às linhas de sementeira, obtendo-se um valor médio de d para cada direcção. Os resultados 

apresentam-se no Quadro III.13 junto com a correspondente velocidade média do vento a 2 m. As 

semanas 13 e 14 de 1999 não são apresentadas porque durante este período não houve registos 

da direcção do vento. Em 1998, 56% das observações foram registadas na direcção diagonal, 23% 

na direcção perpendicular e 21% na direcção paralela às linhas de sementeira. Em 1999, 52% das 

observações foram registadas na direcção diagonal, 17% na direcção perpendicular e 31% na 

direcção paralela às linhas de sementeira. Portanto, nos dois anos a direcção predominante do 

vento foi diagonal às linhas de sementeira. Com excepção da semana 12, nas outras semanas de 

1998 não se observam diferenças estatisticamente significativas de d entre as três direcções do 
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vento consideradas (Anexo 11). Já em 1999, com a menor densidade de sementeira, os valores de 

d foram significativamente mais elevados quando o fluxo de ar foi perpendicular (ou diagonal) às 

linhas de sementeira. Exceptua-se desta análise a semana 8 em que se constata não haver 

diferenças significativas de d entre direcções do vento (Anexo 11).  

Face a estes resultados, parece haver evidência que a direcção do vento em relação às 
linhas de sementeira condicionou os valores de d apenas no talhão com a densidade de 4 plantas m-2 
devido a uma cobertura mais incompleta da entrelinha nesse talhão. Quando as linhas de 
sementeira estão posicionadas paralelamente ao fluxo de ar, há menor turbulência e o vento é 
canalizado nas entrelinhas, diminuindo d. Por outro lado, quando a densidade aumenta e há 
sobreposição de folhas na linha e na entrelinha, como aconteceu no talhão D1 (11,7 plantas m-2), o 
efeito da direcção do vento face às linhas de sementeira parece deixar de se fazer sentir.  

 

Quadro III.13. Valores médios semanais do deslocamento do plano de referência 
(d, m) e da velocidade do vento medida a 2 m de altura (u, ms-1) obtidos em 
direcções do vento paralelo, perpendicular e diagonal às linhas de sementeira.  

 

 

Paralelo 
 

  

Perpendicular 
  

Diagonal 
Ano 
talhão 

Semanas  

d 
 

u 
  

d 
 

u 
  

d 
 

u 
 

          
9 -- --  0,12 3,97  0,14 4,02 
10 -- --  -- --  0,22 1,94 
11 0,27 3,31  -- --  0,32 2,41 
12 0,30 3,01  0,45* 3,65  0,33 3,61 
13 -- --  0,33 3,12  0,42 2,84 
14 0,41 3,04  0,41 4,30  0,48 3,59 
15 0,58 3,16  0,61 3,74  0,59 3,25 
16 0,35 2,63  0,45 2,30  0,56 2,39 
17 0,58 2,21  0,54 3,18  0,50 2,91 
18 0,56 2,66  0,50 3,57  0,49 3,31 
19 0,58 2,46  0,55 3,13  0,58 2,38 

19
98
 

S1
D
1 

20 -- --  0,46 2,97  0,56 3,02 
 

4 0,09 3,65  -- --  0,19* 4,51 
5 0,20 4,71  0,35* 2,50  0,10 4,58 
6 0,16 4,27  0,58* 4,73  0,15 3,55 
7 0,20 3,87  0,44* 3,68  0,28 3,57 
8 0,26 3,50  0,37 3,21  0,31 3,60 
9 0,13 3,76  0,40* 3,64  0,35* 4,16 
10 -- --  -- --  0,23 5,33 
11 0,06 2,33  -- --  0,61* 4,05 

19
99
 

S2
D
2 

12 0,16 2,43  -- --  0,64* 3,99 
          

-- Sem registos; * valores estatisticamente mais elevados 

 

Em conclusão, a caracterização do deslocamento do plano de referência sobre a cultura do 

girassol pode ser realizada com uma aproximação razoável como função única da altura média da 
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vegetação. No entanto, em estudos mais aprofundados é preferível utilizar equações do tipo das 

equações III.8 e III.9, porque a altura média onde se concentra a maior densidade de área foliar 

afecta o nível médio onde se dá a absorção aparente de momento. Esta altura média depende da 

densidade da vegetação. A direcção do vento também pode afectar os valores de d, especialmente 

quando os espaços na entrelinha não são totalmente cobertos pela vegetação.  

 

 

6.3.1.2. Parâmetro de rugosidade da superfície 

 

No Quadro III.14 são apresentadas as médias e os desvios padrão semanais do parâmetro 

de rugosidade da superfície (z0) obtidos em condições de neutralidade atmosférica nos talhões 

S1D1 de 1998 e S2D2 de 1999. Em ambos os talhões, as médias semanais do parâmetro de 

rugosidade variaram significativamente ao longo do ciclo cultural; em 1998 z0 variou entre 0,03 m e 

0,19 m e em 1999 entre 0,00 m e 0,03 m (p < 0,01; Anexo 12). Verifica-se que os valores de z0 

medidos sobre o talhão de menor densidade (S2D2 de 1999) foram sistematicamente menores que 

aqueles medidos sobre o talhão de maior densidade (S1D1 de 1998). Tal como aconteceu com os 

valores de d, a partir da floração (semana 15 de 1998 e semana 9 de 1999), os valores médios 

semanais de z0 não sofreram alterações significativas até ao final das medições (Anexo 12), sendo 

mais baixos em 1999 (0,01 m) do que em 1998 (0,16 m) (Anexo 13) como consequência da menor 

cobertura do terreno no talhão D2 de 1999 comparativamente ao talhão D1 de 1998. 

O parâmetro de rugosidade da superfície descreve a capacidade da superfície para 

absorver quantidade de movimento do ar (Elston e Monteith, 1975). No que respeita à geometria do 

coberto, este parâmetro depende, tal como d, da altura, densidade e uniformidade dos elementos 

que compõem a superfície. A relação entre o parâmetro de rugosidade da superfície e a altura 

média da vegetação (Figura III.49) mostra que este parâmetro aumentou enquanto a vegetação 

cresceu e atingiu a sua altura máxima próximo da floração. O aumento foi significativamente linear, 

quer durante o período cultural de 1998 (z0 = 0,14h; R2 = 0,79; p < 0,01) quer durante o período 

cultural de 1999 (z0 = 0,02h; R2 = 0,53; p < 0,01), indicando que a capacidade do girassol para 

absorver a quantidade de movimento do ar aumentou à medida que a vegetação cresceu e se 

expandiu. É importante realçar que no talhão S2D2 de 1999 este aumento foi menos significativo e 

bastante menor que no talhão S1D1 de 1998. Assim, ao contrário do que aconteceu em relação a 

d/h, a relação z0/h até à floração foi diferente entre os dois talhões, com um valor de 0,14 em S1D1 

de 1998 e de 0,02 em S2D2 de 1999. Depois da floração e para um mesmo ano não se registaram 
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diferenças significativas de z0/h (Anexo 14), sendo esta relação semelhante à do período pré-

floração de cada ano.  

 
Quadro III.14. Valores médios e desvios-padrão semanais do parâmetro de rugosidade da 
superfície (z0) e do parâmetro de rugosidade da superfície normalizado (z0/h) durante os 
ciclos culturais de 1998 (S1D1) e 1999 (S2D2). 
 

1998  1999 

Semana Z0 (m) Z0/h  Semana Z0 (m) Z0/h 

       
9 0,03 ± 0,01 0,16 ± 0,05  4 0,01 ±0,00 

 
0,02 ± 0,01 

10 0,05 ±0,03 0,18 ± 0,06  5 0,01 ± 0,00 0,02 ± 0,01 
11 0,09 ±0,04 0,16 ± 0,08  6 0,02 ±0,01 0,03 ± 0,02 
12 0,09 ±0,05 0,12 ± 0,06  7 0,02 ±0,01 0,03 ± 0,02 
13 0,08 ±0,03 0,09 ± 0,04  8 0,01 ±0,01 0,02 ± 0,01 
14 0,18 ±0,09 0,17 ± 0,06  9 0,02 ±0,01 0,02 ± 0,02 
15 0,17 ±0,08 0,15 ± 0,07  10 0,01 ±0,01 0,02 ± 0,01 
16 0,19 ±0,08 0,16 ± 0,07  11 0,02 ±0,02 0,02 ± 0,03 
17 0,17 ±0,05 0,14 ± 0,04  12 0,03 ±0,01 0,00 ± 0,01 
18 0,17 ±0,08 0,15 ± 0,07  13 0,01 ±0,01 0,01 ± 0,01 
19 0,15 ±0,07 0,13 ± 0,06  14 0,00 ±0,00 0,00 ± 0,00 
20 0,12 ±0,09 0,10 ± 0,08     
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(R2 = 0,79; p < 0,01)
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Figura III.49. Variação do parâmetro de rugosidade da superfície em função da altura média da 
vegetação nos talhões S1D1 de 1998 e S2D2 de 1999 até à floração. A linha a cheio representa a 
regressão linear ajustada aos dados do ciclo cultural de 1998 e a linha a tracejado a regressão linear 
ajustada aos dados do ciclo cultural de 1999. 
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Em 1998, o valor médio do parâmetro de rugosidade da superfície normalizado (z0/h = 0,14) 

foi semelhante aos referidos na literatura, tipicamente próximos de 0,1 (Woodward & Sheehy, 1983). 

Por exemplo, Soegaard (1999) determinou um valor médio de z0/h de 0,07 para a cultura de trigo 

com uma altura média de 1,10 m e um valor médio de 0,11 para a cultura de cevada com uma altura 

média de 0,34 m. Tanner & Pelton (1960), Plate (1971) e Brutsaert (1991) também referem que para 

várias superfícies relvadas, terrenos em pousio agronómico e campos de beterraba a relação z0/h é 

próxima de 0,13 – 0,14. Em pastagens e superfícies agrícolas, Jasinski et al. (2005) determinaram 

respectivamente valores médios de z0/h de 0,11 e 0,08 para uma variada gama de índices de área 

de coberto (Λ). Já o valor de 0,02 obtido em S2D2 de 1999 foi bastante inferior aos geralmente 

observados em cobertos vegetais, estando próximo do valor de 0,008 determinado por Soegaard 

(1999) para superfícies sem vegetação.  

Apesar de vários estudos considerarem z0 como função única de h (Tanner & Pelton, 1960; 

Plate, 1971; Brutsaert, 1991), outros também relacionam este parâmetro com outras características 

da superfície, tais como a densidade de vegetação (Garratt, 1994; Raupach, 1992; Raupach, 1994; 

Jasinski & Crago, 1999; Jasinski et al., 2005; Shao & Yang, 2005; Raupach et al., 2006). Embora a 

altura da vegetação seja tipicamente dominante na evolução de z0, estes estudos demonstram que 

as estimativas de z0 sobre cobertos vegetais melhoram quando se consideram também parâmetros 

adimensionais que caracterizam a densidade de vegetação, como por exemplo o índice de área do 

coberto, o índice de área frontal ou o índice de área foliar, tal como no caso de d.  

A influência do índice de área foliar sobre o parâmetro de rugosidade da superfície é 

apresentada na Figura III.50. Verifica-se que no talhão S1D1 de 1998, z0 aumentou linearmente 

de 0,03 m para 0,18 m com o aumento dos valores de IAF de 0,63 m2 m-2 para 2,83 m2 m-2  

(z0 = 0,05 IAF; R2 = 0,67; p < 0,01). No talhão S2D2 de 1999 o aumento de z0 com IAF, embora 

menos acentuado, também foi significativamente linear (z0 = 0,02 IAF; R2 = 0,86; p < 0,01), variando 

de 0,01 m quando o IAF foi de 0,23 m2 m-2 para 0,02 m quando foi de 0,92 m2 m-2. Como os valores 

na Figura III.50 parecem relativamente próximos entre as duas densidades, efectuou-se uma 

análise de regressão múltipla para testar a eventual semelhança entre eles. Os resultados da 

análise (α = 0,05; F = 0,83) mostraram que não houve variações significativas de z0/IAF entre os 

anos de 1998 e 1999, sendo a relação z0/IAF até à floração de 0,047 em ambos os casos. Verifica-

se que nas pequenas densidades de sementeira (D2) z0 correlaciona-se melhor com IAF do que 

com h e que nas densidades mais elevadas (D1) correlaciona-se bem tanto com IAF como com h. 

Por isso, para populações de girassol entre 4 a 11,7 plantas m-2, será preferível utilizar IAF para 

descrever o comportamento de z0 com o evoluir do crescimento da cultura.  
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Figura III.50. Variação do parâmetro de rugosidade da superfície em função do índice de área foliar da 
vegetação nos talhões S1D1 de 1998 e S2D2 de 1999 até à floração. A linha a cheio representa a recta z0 
= 0,05 IAF (R2=0,67; p<0,01) ajustada aos dados ciclo cultural de 1998, a linha a tracejado a recta z0 = 
0,02 IAF (R2=0,86; p<0,001) ajustada aos de 1999 e a linha a traço grosso representa a recta de equação 
no corpo da figura ajustada ao conjunto de dados dos dois anos. 
 

Tal como para o deslocamento do plano de referência, z0/h foi também analisado em função 

da densidade da vegetação, através do índice de área foliar. Os resultados são apresentados na 

Figura III.51, onde não se observa uma relação clara entre z0/h e IAF em qualquer dos anos, à parte 

talvez de uma diminuição muito ligeira e não significativa de z0/h à medida que IAF aumenta. 

Contudo, na literatura tem sido referida a complexidade desta relação. Por exemplo, Raupach 

(1992, 1994), ao derivar expressões de z0/h em função do índice de área do coberto (Λ) para 

aplicação em superfícies vegetais, verificou que a razão z0/h tende a aumentar com Λ até um valor 

Λmáximo, a partir do qual diminui, sendo Λmáximo interpretado como a densidade onde começa a haver 

sobreposição dos elementos rugosos e, por isso, a adição de mais elementos à superfície não 

afecta a rugosidade e atrito da mesma. Aplicando as expressões propostas por Raupauch (1992, 

1994) para estimar z0 sobre várias superfícies naturais, Jasinski & Crago (1999), Borak et al. (2005), 

Jasinski et al. (2005) e Shao & Yang (2005) também comprovam esses resultados.  

No talhão S1D1 de 1998 e numa primeira análise, poderia existir uma correlação positiva 

entre z0/h e o índice de área foliar até um valor de cerca de 1,0 m2 m-2, passando depois a haver 

uma correlação negativa. No entanto, para um IAF de 1,0 m2 m-2 as plantas do talhão S1D1 de 1998 

tinham aproximadamente 30 cm de altura e na realidade não se sobrepunham. Portanto não é 
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provável que este seja o índice limite referido por Raupach (1994) e por Garratt (1994), a partir da 

qual a rugosidade decresce com o aumento de IAF. 
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Figura III.51. Relação entre o parâmetro de rugosidade da superfície normalizado (z0/h) e o índice de 
área foliar (IAF) nos talhões S1D1 de 1998 e S2D2 de 1999.  

 

A dependência de z0 sobre a velocidade e direcção do vento foi também analisada (Quadro 

III.15). Tal como para d, os registos da velocidade do vento à altura de 2 m obtidos em cada 

semana foram relacionados com os respectivos valores de z0, e os resultados também não 

evidenciam nenhuma correlação entre z0 e u. Na literatura há indicações de que em superfícies 

vegetais z0 diminui com o aumento da velocidade do vento (Sutton, 1953), mas os trabalhos de 

Dong et al. (2001) realizados em túneis de vento com elementos de várias alturas e densidades, 

também não encontraram qualquer relação.  

Em cada semana também não se verificaram diferenças significativas entre os valores de z0 

obtidos para cada uma das direcções do vento (Anexo 15), indicando que z0 não parece ter sido 

influenciado pela direcção do vento. 
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Quadro III.15. Valores médios semanais do parâmetro de rugosidade da superfície 
(z0, m) obtidos em direcções do vento paralelo, perpendicular e diagonal às linhas de 
sementeira. A velocidade do vento medida a 2m de altura em cada semana é 
apresentada no Quadro III.13. 
 

 

Paralelo 
 

  

Perpendicular 
  

Diagonal Ano 
talhão 

Semanas 
Z0  Z0  Z0 

          
9 --  0,031  0,034 
10 --  --  0,066 
11 0,093  --  0,088 
12 0,109  0,072  0,098 
13 --  0,125  0,073 
14 0,210  0,188  0,168 
15 0,199  0,148  0,150 
16 0,226  0,211  0,155 
17 0,153  0,162  0,177 
18 0,182  0,157  0,175 
19 0,174  0,136  0,137 

19
98
 

S1
D
1 

20 --  0,128  0,118 
 

4 0,003  --  0,007 
5 0,016  0,006  0,010 
6 0,025  0,001  0,023 
7 0,011  0,027  0,024 
8 0,014  0,019  0,011 
9 0,006  0,015  0,031 
10 0,013  --  -- 
11 0,000  --  0,044 

19
99
 

S2
D
2 

12 0,000  --  0,019 
          

-- Sem registos  

 

 

6.3.2. Velocidade de fricção 

 

A velocidade de fricção foi calculada a intervalos de 60 minutos para todas as condições de 

estabilidade atmosférica através da multiplicação do declive da recta definida pela equação do perfil 

logarítmico da velocidade média do vento (equação I.16) pela constante de Von Karman. As médias 

e os desvios padrão semanais da velocidade de fricção (u∗) durante os ensaios de 1998 e 1999, são 

apresentados no Quadro III.16. Os valores médios semanais da velocidade de fricção variaram 

significativamente entre 0,23 m s-1 e 0,55 m s-1 durante o ensaio de 1998 e entre 0,15 m s-1 e 

0,28 m s-1 durante o ensaio de 1999 (p < 0,01; Anexo 16). A velocidade de fricção média durante os 

ensaios de 1998 e 1999 foi respectivamente de 0,38 m s-1 e 0,21 ms-1. No período pós-floração os 

valores médios semanais da velocidade de fricção em cada ano foram sensivelmente semelhantes 

à média global (0,41 m s-1 em 1998 e 0,19 m s-1 em 1999). 
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Quadro III.16. Valores médios e desvios-padrão semanais da velocidade de 
fricção (u∗) durante os ciclos culturais de 1998 e 1999. 

 

1998  1999 

Semana u∗∗∗∗ (m s-1)  Semana u∗∗∗∗ (m s-1) 
     
9 0,35 ± 0,182  4 0,26 ± 0,097 
10 0,23 ± 0,065  5 0,18 ± 0,093 
11 0,27 ± 0,113  6 0,22 ± 0,080 
12 0,38 ± 0,166  7 0,28 ± 0,101 
13 0,30 ± 0,091  8 0,24 ± 0,087 
14 0,55 ± 0,191  9 0,23 ± 0,109 
15 0,46 ± 0,177  10 0,23 ± 0,102 
16 0,40 ± 0,123  11 0,15 ± 0,090 
17 0,41 ± 0,118  12 0,17 ± 0,059 
18 0,47 ± 0,166  13 0,24 ± 0,103 
19 0,41 ± 0,165  14 0,14 ± 0,059 
20 0,34 ± 0,125     
      

 

As velocidades de fricção médias encontradas neste estudo são semelhantes às referidas 

para culturas agrícolas; por exemplo para a luzerna variam entre 0,07 e 0,49 m s-1 (Dabney & 

Bouldin, 1990). O facto da velocidade de fricção média ter sido mais elevada no ano de 1998 do que 

no ano de 1999, indica que no talhão de maior densidade (S1D1 de 1998) a eficiência no transporte 

turbulento da quantidade de movimento sobre a vegetação foi superior à do talhão de menor 

densidade (S2D2). Estes resultados confirmam aqueles obtidos no ponto anterior, em que a 

superfícies mais rugosas estão associados maiores valores de u∗.  

Para uma dada superfície, a velocidade de fricção depende directamente da velocidade do 

vento (Thom, 1975). A relação entre u∗ e a velocidade média do vento medida a 2 m de altura (u2) na 

camada limite desenvolvida sobre o girassol foi analisada em cada semana dos anos de 1998 e 1999, 

e essa relação na fase pré-floração é ilustrada nas Figuras III.52 e III.53 para quatro semanas de cada 

período cultural. As Figuras III.54 e III.55 mostram a mesma relação para a fase pós-floração. Verifica-

se uma correlação linear positiva e significativa entre a velocidade de fricção média e a velocidade 

média do vento em todas as semanas. Esta relação é resultado do acréscimo da velocidade 

tangencial de rotação dos turbilhões gerados por processos mecânicos de atrito com a superfície, face 

a um aumento da velocidade do vento, aumentando o coeficiente de transporte vertical turbulento na 

camada limite. 

Se z0 e d forem constantes com a velocidade do vento, então a relação entre a velocidade 

de fricção e a velocidade do vento a uma dada altura é linear (Hurtalová & Matejka, 1999), tal como 
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apresentado nas Figuras III.52 a 55. De facto, em cobertos aerodinamicamente estáveis, a relação 

linear u∗= a uz, onde a é uma constante e uz é a velocidade média do vento à altura z provém da 

equação do perfil logarítmico do vento. Relações lineares entre u∗ e uz são também referenciadas 

por Bosveld (1997) para um coberto florestal. 
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Figura III.52. Relação entre a velocidade de fricção e a velocidade média do vento a 2m de altura durante as 
semanas 9, 11, 12 e 15 do período pré-floração de 1998. As linhas a cheio representam as regressões lineares 
ajustadas aos dados. 

 

A Figura III.52 mostra que no ano de 1998 o declive das rectas ajustadas tende a aumentar 

até à floração, com valores na ordem dos 0,10 no início do ciclo (semana 9) e dos 0,17 à floração 

(semana 15). De facto, à medida que a vegetação cresce e as áreas foliares se expandem a 

rugosidade da superfície aumenta e a velocidade de fricção tende a aumentar para uma mesma 

velocidade do vento. Verifica-se ainda que as regressões ajustadas não passam na origem, ou seja, 

a velocidade de fricção não se anula quando u2 = 0. Este facto leva a crer na existência de 

uma turbulência inerente à própria atmosfera no local experimental nesse ano, da ordem dos 0,02 a 

0,07 m s-1. Este comportamento foi também identificado por Bispo (2002) sobre um coberto florestal.  



 143 

Já em 1999 (Figura III.53), a relação entre u∗ e u2 até à floração variou entre 0,07 (semana 

4) e 0,08 (semana 9). Neste talhão, e como já referido no ponto 6.3.1.2, o aumento de rugosidade 

da superfície ao longo do ciclo foi muito ténue e por isso, a variação de u∗/u2 até à floração também 

foi menos acentuada do que no ano de 1998. Verifica-se ainda que as regressões ajustadas 

possuem ordenada nula na origem, pelo que parece não ter existido turbulência inerente à própria 

atmosfera nesse local, nesse ano. 
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Figura III.53. Relação entre a velocidade de fricção e a velocidade média do vento a 2m de altura durante as 
semanas 4, 6, 8 e 9 do período pré-floração de 1999. As linhas a cheio representam as regressões lineares 
ajustadas aos dados. 

 

No período pós-floração (Figuras III.54 e III.55) obteve-se tanto em 1998 como em 1999 

uma relação linear única e muito significativa entre u∗ e u2 para todo o período, sendo os 

parâmetros das regressões semelhantes aos obtidos em cada ano até à floração. 
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Figura III.54. Relação entre a velocidade de fricção e a velocidade média do vento a 2m de altura no 
período pós-floração do ciclo cultural de 1998. A linha representa a regressão linear ajustada 
aos dados das semanas 16 a 19. 
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Figura III.55. Relação entre a velocidade de fricção e a velocidade média do vento a 2m de altura no 
período pós-floração do ciclo cultural de 1999. A linha representa a regressão linear ajustada 
aos dados das semanas 10 a 13. 

 

A variação semanal dos coeficientes lineares das regressões apresentadas nas Figuras 

III.52 e III.53 parece ter alguma relação com a variação da geometria do coberto ao longo do 

crescimento do girassol, o que remete para a possibilidade de estimar u∗ a partir de variáveis 

biométricas, nomeadamente a altura das plantas e o IAF. Para analisar o efeito da altura da 

vegetação (h) sobre a velocidade de fricção, apresenta-se na Figura III.56 a relação entre u∗/u2 e h 

até à floração nos talhões S1D1 de 1998 e S2D2 de 1999. Em 1998 a relação u∗/u2 tende a 
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aumentar linear e muito significativamente de 0,12 até 0,23 com o aumento da altura das plantas de 

cerca de 0,20 m até cerca de 1,1 m. Em 1999 o aumento foi pouco pronunciado e 

estatisticamente não significativo (p = 0,12); u∗/u2 variou de 0,07, quando as plantas tinham cerca 

de 0,2 m até 0,10 quando a altura das plantas era de cerca de 0,8 m. Verifica-se ainda que para um 

mesmo h a relação u∗/u2 foi sistematicamente superior em S1D1 do que em S2D2.  
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Figura III.56. Relação entre u∗/u2 e a altura média das plantas nos talhões S1D1 de 1998 e S2D2 de 1999 
até à floração. A linha a cheio representa a regressão linear ajustada aos dados de 1998 e a linha a 
tracejado a regressão linear ajustada aos dados de 1999. 

 

Na Figura III.57 apresenta-se a relação entre u∗/u2 e o índice de área foliar até à floração 

nos dois talhões, onde se pode observar que para um mesmo índice de área foliar, a relação u∗/u2 

foi sempre maior no talhão de maior densidade (D1) do que no talhão de menor densidade (D2). Em 

S1D1 de 1998 u∗/u2 aumentou linear e significativamente com IAF mas em S2D2 de 1999 esse 

aumento não foi significativo (p = 0,11) tal como se observou na relação com h. Apesar disso, os 

declives das duas regressões foram sensivelmente idênticos (0,038 em S1D1 e 0,024 em S2D2) e 

comparados por uma análise de regressão múltipla. Os resultados mostram que os declives das 

regressões foram semelhantes nos dois talhões (α = 0,05; F= 3,59), obtendo-se um declive comum 

de 0,036 e que quando IAF é igual a zero u∗/u é igual a 0,09 em S1D1 e a 0,06 em S2D2. 
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Figura III.57. Relação entre u∗/u2 e o índice de área foliar nos talhões S1D1 de 1998 e S2D2 de 1999 até 
à floração. A linha a cheio representa a regressão linear ajustada aos dados de 1998 e a linha a tracejado 
a regressão linear ajustada aos dados de 1999. Os pontos a cinzento representam a relação no talhão 
S1D1 de 1998 sem o efeito da turbulência inerente à atmosfera verificada nesse ano sobre esse talhão. 

 

Os maiores valores de u∗/u2 verificados sobre o talhão de maior densidade (S1D1 de 1998) 

podem dever-se ao facto de neste talhão existir uma turbulência inerente à própria atmosfera, como 

se tinha observado na Figura III.52. De facto, em cada ano de ensaio o girassol foi semeado em 

parcelas diferentes, pelo que é possível que áreas adjacentes às parcelas tenham criado situações 

de maior turbulência sobre o talhão S1D1 de 1998 do que sobre o talhão S2D2 de 1999. O efeito 

dessa turbulência intrínseca foi retirado dos valores semanais de 1998 (pontos a cinzento da Figura 

III.57), mas apesar disso u∗/u2 continuou a ser superior em 1998 do que em 1999 para um mesmo 

IAF. Os menores valores de u∗/u2 observados no talhão S2D2 de 1999 são certamente devidos ao 

facto das plantas estarem mais espaçadas entre si, proporcionando uma melhor passagem do ar no 

interior do coberto e criando menos rugosidade e menor turbulência. 

Os valores de u∗/u2 aqui determinados são inferiores aos referidos na literatura, 

principalmente os obtidos sobre o talhão de menor densidade (S2D2). Raupach (1994) sugere um 

valor máximo de 0,3 para uma variada gama de superfícies naturais e artificiais. Valores máximos 

da mesma relação obtidos por Jasinski et al. (2005) variam desde 0,23 em cobertos arbustivos até 

0,32 em pastagens, tendo superfícies com vegetação agrícola valores na ordem dos 0,26.  

Em vários estudos (Raupach, 1992 e 1994, Jasinski et al., 2005) verificou-se que a relação 

u∗/u aumenta com o aumento da densidade de vegetação até um valor máximo de densidade (Λmax) 
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e depois tende a estabilizar. Para densidades superiores à máxima, a sobreposição de folhas na 

planta e entre plantas já não influencia u∗/u, levando a que esta relação se aproxime de um valor 

constante. Raupach (1994) considera que a densidade máxima a partir da qual u∗/u se mantém 

estável é de 0,6 m2 m-2, mas Jasinski et al. (2005) obtiveram valores muito superiores em todas as 

superfícies que investigaram, os quais variaram entre 0,76 em cobertos arbustivos, 3,0 em 

superfícies com vegetação agrícola até 3,2 em cobertos florestais. A Figura III.57 sugere que em 

nenhum dos talhões do presente estudo se atingiu um IAF correspondente à densidade máxima; 

provavelmente por isso, os valores máximos de u∗/u2 determinados neste estudo foram inferiores 

aos referidos na literatura, sendo naturalmente a diferença mais pronunciada no talhão de menor 

IAF, isto é, no talhão S2D2 de 1999. 

A velocidade de fricção, para além de variar com a velocidade do vento, também depende 

da estratificação térmica (Hayashi, 1983), o que se reflecte na sua variação ao longo do dia. Para 

estudar esta variação, foram determinadas de hora a hora as velocidades de fricção ao longo do dia 

médio de cada semana, para todas as condições de estabilidade atmosférica. Nas Figuras III.58 e 

III.59 ilustra-se a variação dessas médias para duas semanas seleccionadas no ano de 1998 e 

1999, respectivamente. Os valores da velocidade de fricção tendem a aumentar desde o início da 

manhã até um valor máximo que se regista entre as 18 e as 21 horas. Este aumento deve-se 

ao aumento da velocidade média do vento (Figura III.9) que provoca o aumento da turbulência  
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Figura III.58. Variação da velocidade de fricção ao longo de um dia médio das semanas 9 e 18 do 
período cultural de 1998. As barras verticais em cada ponto representam os desvios padrão das médias. 
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Figura III.59. Variação da velocidade de fricção ao longo de um dia médio das semanas 4 e 13 do 
período cultural de 1999. As barras verticais em cada ponto representam os desvios padrão das médias. 

 

mecânica e ao aquecimento radiativo da superfície que, ao aquecer o ar, cria instabilidade térmica 

que amplia a convecção forçada. À noite, a velocidade de fricção decresce porque por um lado, a 

velocidade média do vento diminui, reduzindo a turbulência mecânica e, por outro, porque as 

condições de estabilidade térmica então dominantes inibem a turbulência mecânica. 

 

 

6.3.3. Resistência aerodinâmica 

 

A resistência aerodinâmica (ra) foi determinada para todas as condições de estabilidade 

atmosférica através da equação I.22 para a altura de referência de 2 m. Calcularam-se as médias, 

medianas e respectivos desvios padrão para cada semana nos anos de 1998 e 1999 (Quadro 

III.17). Os valores médios semanais de ra variaram consideravelmente entre os anos de ensaio. Em 

1998 a resistência aerodinâmica variou entre 11,4 s m-1 e 43,4 s m-1, sendo a média ao longo das 

doze semanas de 22,2 s m-1. Em 1999 os valores de ra foram muito superiores aos de 1998, 

variando entre 47,6 s m-1 e 175,0 s m-1 com uma média de 93,1 s m-1. Os desvios padrão semanais, 

compreendidos entre 5,28 s m-1 e 37,97 s m-1 (1998) e entre 26,47 s m-1 e 78,17 s m-1 (1999) foram 

elevados, indicando alguma heterogeneidade dos valores da resistência aerodinâmica aqui 

determinados. Após floração, a média de ra em 1998 (17,5 s m-1) foi ligeiramente inferior à média 

global e em 1999 (118,9 s m-1) foi ligeiramente superior. 
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Os valores da resistência aerodinâmica determinados no talhão S1D1 de 1998 encontram-

se próximos daqueles referidos por Hurtalová & Matejka (1999) para culturas agrícolas homogéneas: 

40 s m-1 para o centeio, 14 s m-1 para pastagens, 20 s m-1 para o trigo. Já os valores de ra 

determinados sobre o talhão de menor densidade (S2D2 de 1999) foram muito superiores. Neste 

talhão, o menor número de plantas por m2 associado à pequena área foliar por planta levou à 

diminuição da rugosidade da superfície, com consequente diminuição da turbulência da camada 

limite e da velocidade de fricção, e aumento da resistência aerodinâmica. 

 
Quadro III.17. Valores médios semanais e desvios padrão da resistência 
aerodinâmica (ra) durante os ciclos culturais de 1998 e 1999. 

 

1998  1999 

Semana ra (s m-1)  Semana ra (s m-1) 
     
9 34,6 ± 15,77  4 66,3 ± 40,11 
10 43,4 ± 16,95  5 92,8 ± 60,28 
11 30,2 ± 11,22  6 82,2 ± 44,77 
12 22,0 ± 9,16  7 47,6 ± 26,47 
13 24,5 ± 5,49  8 61,9 ± 35,98 
14 11,4 ± 6,05  9 79,5 ± 74,44 
15 13,0 ± 6,51  10 79,4 ± 57,23 
16 14,4 ± 5,28  11 123,2 ± 78,17 
17 14,8 ± 6,61  12 144,0 ± 71,77 
18 14,3 ± 11,65  13 72,7 ± 43,19 
19 16,0 ± 13,68  14 175,0 ± 74,97 
20 28,1 ± 26,92     
      

  

 A resistência aerodinâmica está inversamente relacionada com a velocidade de fricção 

(equação I.22), sendo de esperar maiores resistências em situações de menores velocidades de 

fricção. Na Figura III.60 apresenta-se a relação entre a resistência aerodinâmica e a velocidade de 

fricção para todas as condições de estabilidade atmosférica para os períodos culturais de 1998 e 

1999. A relação -1,34
a u 7,39  r ∗=  foi muito significativa (R2 = 0,79; p < 0,01). Para situações de 

elevada turbulência (maior u∗) a resistência ao transporte através da camada limite turbulenta é 

mínima e, por outro lado, em situações de fraca turbulência a resistência aumenta rapidamente. 

Nas Figuras III.61 e III.62 são apresentadas respectivamente as relações entre a resistência 

aerodinâmica e a altura média da vegetação e entre a resistência aerodinâmica e o índice de área 

foliar até à floração. Em ambos os talhões a resistência tende a diminuir com o aumento de h e de 

IAF e, para um mesmo valor destes parâmetros, constata-se que a resistência é superior em S2D2 

de 1998 do que em S1D1 de 1999. Estando ra relacionada inversamente com u∗, estes resultados 
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são coerentes com os obtidos nas Figuras III.56 e 57. As regressões lineares ajustadas aos dados 

do talhão S1D1 de 1998 foram significativas tanto para a relação entre ra e h como para a entre ra e 

IAF, mas as regressões lineares ajustadas aos dados do talhão S2D2 de 1999 não o foram 

em qualquer dos casos.  
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Figura III.60. Relação entre a resistência aerodinâmica e a velocidade de fricção durante os ciclos 
culturais de 1998 e de 1999. A linha representa a função exponencial de equação no corpo da 
figura ajustada ao conjunto de pontos. 
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Figura III.61. Relação entre a resistência aerodinâmica e a altura média da vegetação nos talhões S1D1 
de 1998 e S2D2 de 1999 até à floração. A linha a cheio representa a regressão linear ajustada aos 
dados de 1998 e a linha a tracejado a regressão linear ajustada aos dados de 1998.  
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Figura III.62. Relação entre a resistência aerodinâmica e o índice de área foliar nos talhões S1D1 de 
1998 e S2D2 de 1999 até à floração. A linha a cheio representa a regressão linear ajustada aos dados 
de 1998 e a linha a tracejado a regressão linear ajustada aos dados de 1998. 

 

Portanto, no ano de 1998 verificou-se que se pode estimar ra a partir de h ou de IAF e, em 

concordância com os dados obtidos nas Figuras III.56 e III.57, a estimativa de ra melhora quando se 

considera a altura média das plantas em vez do IAF. No entanto, o mau ajustamento das 

regressões lineares entre ra e h e entre ra e IAF em 1999 não permitiu definir nenhuma equação 

válida para estimar a resistência aerodinâmica a partir destas variáveis estruturais nesse ano. 

Apesar destes resultados, verificou-se que houve uma clara tendência para a diminuição de ra quer 

com o aumento da altura média das plantas, quer com o aumento do índice de área foliar. 

A variação média ao longo do dia da resistência aerodinâmica determinada para todas as 

condições de estabilidade atmosférica encontra-se exemplificada nas Figuras III.63 e III.64 para 

duas semanas seleccionadas no período cultural de 1998 e de 1999, respectivamente. Apesar de 

na Figura III.63 a variação da resistência aerodinâmica não apresentar um padrão bem definido, na 

Figura III.64 observa-se claramente que os valores de ra tendem a diminuir do início da manhã até 

um valor mínimo que se regista entre as 18 e as 21 horas, voltando depois a aumentar. Este padrão 

de variação reflecte a variação diária da velocidade de fricção (ver Figuras III.58 e III.59), na medida 

em que a situações de turbulência mais intensa correspondem valores da resistência mais baixos.  
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Figura III.63. Variação da resistência aerodinâmica ao longo de um dia médio das semanas 1 e 10 do 
período cultural de 1998. As barras verticais em cada ponto representam os desvios padrão das médias. 
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Figura III.64. Variação da resistência aerodinâmica ao longo de um dia médio das semanas 1 e 10 do 
período cultural de 1999. As barras verticais em cada ponto representam os desvios padrão das médias. 

 

Em síntese, o aumento de população de 4 para 11,7 plantas m-2 e a maior disponibilidade 

hídrica no solo na data de sementeira mais precoce (S1) levaram à diminuição da resistência 

aerodinâmica, pelo que à maior densidade (D1 de 1998) estarão associados fluxos convectivos de 

energia e massa através da camada limite maiores que à menor densidade (D2 de 1999). 
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CAPÍTULO IV 
 

CONCLUSÕES 

 

 

Influência do clima na vegetação 

O desenvolvimento e o crescimento do girassol foram influenciados pelas condições 

climáticas muito distintas verificadas ao longo dos ciclos de desenvolvimento da cultura durante os 

três anos, bem como pela densidade de sementeira adoptada. Contudo, em todos os anos a 

temperatura do ar foi o parâmetro climático que controlou de forma semelhante a duração do 

período de desenvolvimento, verificando-se que nas sementeiras mais tardias, com temperaturas 

médias do ar mais elevadas, o desenvolvimento vegetativo foi mais rápido, encurtando a duração 

do período entre a emergência e a floração. Apesar dos diferentes regimes de precipitação e de 

água no solo (impostos não só pela data de sementeira como também pelo ano), temperatura, 

radiação solar e densidade de sementeira, as durações térmicas necessárias para completar as 

fases de desenvolvimento emergência - capítulo visível e capítulo visível - floração foram 

semelhantes em todas as situações e respectivamente iguais a 537 ± 14 °C dia e a 363 ± 30 °C dia. 

Assim, numa larga gama de condições hídricas é possível simular a duração do ciclo do 

girassol como função única da temperatura média do ar. A temperatura do ar também 

determinou a taxa de produção de folhas, obtendo-se um filocrão único para todas as condições 

do ensaio de 26,2 °C dia folha-1. 

A cultura adaptou-se às diferentes condições climáticas e às diferentes densidades de 

plantas principalmente através da alteração das áreas foliares. Essas alterações foram 

condicionadas pela disponibilidade hídrica ao longo de cada ciclo cultural. No ano mais seco de 

1999 foi evidente que a antecipação da data de sementeira levou ao aumento da área foliar por 

planta e do índice de área foliar, pois atrasou em termos do ciclo cultural o aparecimento da 

deficiência hídrica, enquanto que no ano menos seco de 1997 a deficiência hídrica associada ao 

atraso da data de sementeira não foi tão expressiva como em 1999 e não influenciou a produção de 

área foliar. Já em 1998 o excesso de água no solo devido à quantidade anormal de precipitação que 

ocorreu durante o mês de Maio eliminou as diferenças de área foliar não só entre datas como 

também entre densidades. 
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O aumento da densidade de sementeira de 4 para 11,7 plantas por m2 manifestou-se pela 

diminuição das áreas foliares por planta mas, devido ao maior número de plantas por unidade de 

área de terreno, levou ao aumento do índice de área foliar. 

O aumento do índice de área foliar resultou no aumento da fracção de radiação interceptada 

pelo girassol. Alterações na arquitectura da parte aérea do girassol entre o ano de 1997 e os anos 

de 1998 e 1999 também influenciaram a fracção de radiação solar interceptada pela cultura. Em 

1997 a radiação foi interceptada mais eficientemente enquanto que as situações de encharcamento 

em 1998 e de stress hídrico severo em 1999 levaram a que as folhas se dispusessem mais 

paralelamente ao caule, reduzindo o coeficiente de extinção da radiação solar. Portanto, a utilização 

de um coeficiente de extinção único em modelos de crescimento e produção do girassol deve ser 

feita com alguma cautela, sobretudo em condições hídricas extremas. 

A produção de biomassa foi determinada pela quantidade de radiação solar interceptada e 

pela eficiência do uso dessa radiação pela cultura. Os diferentes regimes de precipitação e de água 

no solo, temperatura, radiação solar e densidade de sementeira não alteraram a eficiência com que 

o girassol usou a radiação solar para produzir biomassa. Em todas as condições ε  foi igual a 
1,5 g MJ-1 até ao estágio de floração. Por isso, as diferenças na produção de biomassa observadas 

entre anos, densidades e datas de sementeira deveram-se às diferenças da quantidade de radiação 

solar interceptada pelo coberto, dependentes do índice de área foliar verde e do coeficiente de 

extinção de radiação. A produtividade aumentou com o aumento de população e com excepção do 

ano de 1997, em que a produção de biomassa foi igual em ambas as datas de sementeira, as 

plantas das sementeiras mais temporãs produziram mais que as das sementeiras mais tardias. O 

índice de área foliar verde à floração é um bom indicador da produção final de biomassa em 

situações em que a radiação solar seja semelhante. 

 

Influência da vegetação no microclima 

A evolução da altura média das plantas e do índice de área foliar ao longo do ciclo de 

desenvolvimento da cultura e as diferenças estruturais criadas pelas diferentes densidades de 

plantas e diferentes disponibilidades hídricas no solo influenciaram o albedo, a radiação líquida e os 

parâmetros aerodinâmicos da superfície.  

A menor disponibilidade hídrica e menor densidade de sementeira em 1999 levaram a uma 

diminuição do índice de área foliar, uma diminuição da altura média das plantas e uma menor 

cobertura do solo pela vegetação. Estas alterações conduziram ao aumento do albedo em 1999 
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comparativamente a 1998 que, juntamente com o aumento da radiação de longo comprimento de 

onda emitida pela superfície, levaram a que em 1999 houvesse uma menor quantidade de radiação 

líquida disponível. Portanto, o albedo foi controlado pelos processos dinâmicos entre a vegetação e 

o clima; por um lado foi significativamente influenciado pela disponibilidade hídrica climática e, por 

outro, influenciou o próprio microclima através da variação de Rn.  

As diferenças estruturais da vegetação também influenciaram a rugosidade da superfície e 

consequentemente a resistência aerodinâmica da camada limite ao fluxo de quantidade de 

movimento. No talhão de menor densidade de plantas a diminuição da rugosidade da superfície 

gerou condições de menor turbulência e consequentemente levou ao aumento da resistência 

aerodinâmica. 

 Assim, é natural que no talhão de menor densidade de plantas a menor quantidade de 

radiação líquida disponível associada a maiores resistências aerodinâmicas reduzam os fluxos de 

calor, vapor de água e CO2. Por outro lado, devido à menor disponibilidade hídrica no solo na 

segunda data de sementeira, é de esperar uma menor evaporação e um maior aquecimento 

convectivo do ar (associado à maior temperatura da superfície) sobre o talhão com 4 plantas m-2 e 

semeado mais tarde de 1999 relativamente ao talhão com 11,7 plantas m-2 e semeado mais cedo 

de 1998. De facto, em condições hídricas limitantes a fracção de energia do balanço de radiação 

canalizada para o fluxo de calor latente proveniente da superfície (λE/Rn) deve ser menor que 

aquela canalizada para o fluxo de calor sensível (H/Rn). Na cultura do tomateiro, Ferreira-Gama 

(1987) observou uma diminuição de λE/Rn e um aumento de H/Rn progressivos com a diminuição 

da disponibilidade hídrica do solo, tal como foi também observado por Itier et al. (1992) com a 

cultura da soja e por De Lorenzi & Rana (2000) com a cultura de uva de mesa.  

 

Considerações finais 

A antecipação da data de sementeira das culturas de Primavera/Verão em geral e do 

girassol em particular parece ser fundamental para garantir o sucesso das mesmas nas condições 

mediterrâneas, se tivermos em conta o aumento de temperatura e a redução da quantidade de 

precipitação na Primavera (Abreu et al., 2007). Essa antecipação aumentará a quantidade de água 

disponível durante o ciclo cultural e permitirá que a duração cronológica da cultura seja maior (a 

temperaturas mais baixas), aumentando o índice de área foliar, a intercepção de radiação solar e a 

produção de biomassa. 
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Para isso, é necessário a selecção e melhoramento de variedades com temperaturas base 

suficientemente baixas para que o seu desenvolvimento não seja afectado, e com durações 

térmicas de todo o ciclo cultural que permitam optimizar a produção de biomassa relativamente à 

disponibilidade hídrica local. Por exemplo, nas condições actuais em que a temperatura média no 

mês de Março tem aumentado cerca de 1°C/10 anos (Abreu et al., 2007), uma cultivar de girassol 

com uma temperatura base de 4 °C aceleraria o seu desenvolvimento em 4,3 dias/10 anos apenas 

nesse mês, considerando uma temperatura média mensal actual de 11,2 °C. Caso a temperatura 

base da cultivar fosse de 2 °C, o ciclo de desenvolvimento seria reduzido em 3,5 dias/10 anos, 

também apenas em Março. Neste segundo caso, a redução de 2 °C da temperatura base permitiria 

que a antecipação da data de sementeira estivesse associada a uma menor redução cronológica do 

ciclo de desenvolvimento da cultura. A influência da temperatura base na antecipação da data de 

sementeira e na duração cronológica do ciclo vegetativo tem de ser ponderada tendo em conta as 

condições locais, e conjugada com a duração térmica do ciclo vegetativo de cada variedade. 

Associado à antecipação da data de sementeira, a selecção de uma densidade que 

permitisse optimizar o índice de área foliar relativamente à disponibilidade hídrica permitiria obter 

produtividades de biomassa superiores às actuais, visto a eficiência de utilização da radiação ser 

invariante. 

Por outro lado, e uma vez que alterações da densidade afectam o microclima, parece 

importante analisar as implicações resultantes dessas alterações na temperatura da superfície 

(meristemas vegetativos) e no fluxo de evapotranspiração que afecta a disponibilidade hídrica. 
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Anexo 1. Datas das semanas consideradas para cada período cultural do girassol durante os três anos de 
ensaio. As zonas a sombreado correspondem às semanas em que se determinou o deslocamento do 
plano de referência (d), o parâmetro de rugosidade da superfície (z0), a velocidade de fricção (u*) e a 
resistência aerodinâmica (ra). 

 

1997 
Semanas 

1998 
Semanas 

 
1999 

Semanas 

 

1 

 
29 Março 
4 Abril 

 

1 

 
12 Março 
18 Março 

 

1 

 
12 Maio 
18 Maio 

2 5 Abril 
11 Abril 2 19 Março 

25 Março 2 19 Maio 
25 Maio 

3 12 Abril 
 18 Abril 3 26 Março 

1 Abril 3 26 Maio 
1 Junho  

4 19 Abril 
25 Abril 4 2 Abril 

 8 Abril 4 2 Junho 
8 Junho 

5 26 Abril 
2 Maio 5 9 Abril 

15 Abril 5 9 Junho 
15 Junho 

6 3 Maio 
9 Maio 6 16 Abril 

22 Abril 6 16 Junho 
22 Junho 

7 10 Maio 
16 Maio 7 23 Abril 

29 Abril 7 23 Junho 
29 Junho 

8 17 Maio 
23 Maio 8 30 Abril 

6 Maio 8 30 Junho 
6 Julho 

9 24 Maio 
30 Maio 9 7 Maio 

13 Maio 9 7 Julho 
13 Julho 

10 31Maio 
6 Junho 10 14 Maio 

20 Maio 10 14 Julho 
20 Julho 

11 7 Junho 
13 Junho 11 21 Maio 

27 Maio 11 21 Julho 
27 Julho 

12 14 Junho 
20 Junho 12 28 Maio 

3 Junho  12 28 Julho 
3 Agosto 

13 21 Junho 
27 Junho 13 4 Junho 

10 Junho 13 4 Agosto 
10 Agosto 

14 28 Junho 
4 Julho 14 11 Junho 

17 Junho 14 11 Agosto 
17 Agosto 

15 5 Julho 
11 Julho 15 18 Junho 

24 Junho 15 18 Agosto 
24 Agosto 

16 12 Julho 
18 Julho 16 25 Junho 

1 Julho 16 25 Agosto 
31 Agosto 

17 19 Julho 
25 Julho 17 2 Julho 

8 Julho 17 1 Setembro 
7 Setembro 

18 26 Julho 
1 Agosto 18 9 Julho 

15 Julho   

19 2 Agosto 
8 Agosto 19 16 Julho 

22 Julho   

20 9 Agosto 
12 Agosto 20 23 Julho 

29 Julho   

  21 30 Julho 
5 Agosto   

  22 6 Agosto 
12 Agosto   

  23 13 Agosto 
19 Agosto   

  24 20 Agosto 
26 Agosto   

  25 27 Agosto 
2 Setembro   

  26 3 Setembro 
9 Setembro   

  27 10 Setembro 
16 Setembro   

  28 17 Setembro 
23 Setembro   
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Anexo 2. Comparação dos valores médios semanais do número total de folhas por planta durante os 
períodos culturais de 1997, 1998 e 1999.  

design: 3 way anova fixed effects    
dependent: 1 variable: nº de folhas    
between: 1-ANO: (3) 1997, 1998, 1999; 2-DATA: (2) S1, S2; 3-DENS: (2) D1, D2 
within none      
       
Summary of all Effects; design: (folhas.sta)    
 df Effect MS Effect df Error MS Error F p-level 
1 2 6,825 108 3,537 1,930 0,1502 
2 1 149,633 108 3,537 42,305 2,5E-09 
3 1 19,200 108 3,537 5,428 0,0217 
12 2 8,658 108 3,537 2,448 0,0913 
13 2 9,475 108 3,537 2,679 0,0732 
23 1 0,833 108 3,537 0,236 0,6284 
123 2 4,608 108 3,537 1,303 0,2760 

 
Anexo 3. Comparação dos valores médios semanais da área foliar por planta à floração durante os 

períodos culturais de 1997, 1998 e 1999.  

design: 3 way anova fixed effects   
dependent: 1 variable: AF    
between: 1-ANO: (3) 1997, 1998, 1999; 2-DATA: (2) S1, S2; 3-DENS: (2) D1, D2 
within none     
       
Summary of all Effects; design: (anovaaf.sta)   
 df Effect MS Effect df Error MS Error F p-level 
1 2 0,145 108 0,006078 23,86543 2,61E-09 
2 1 0,035 108 0,006078 5,717797 0,018523 
3 1 0,383 108 0,006078 63,05765 2,04E-12 
12 2 0,047 108 0,006078 7,737443 0,000724 
13 2 0,025 108 0,006078 4,050626 0,020123 
23 1 0,011 108 0,006078 1,789771 0,183764 
123 2 0,009 108 0,006078 1,419654 0,246273 

 
Anexo 4. Comparação dos valores médios semanais do índice de área foliar à floração durante os períodos 

culturais de 1997, 1998 e 1999.  

design: 3 way anova fixed effects    
dependent: 1 variable: IAF     
between: 1-ANO: (3) 1997, 1998, 1999; 2-DATA: (2) S1, S2; 3-DENS: (2) D1, D2 
within none      
       
Summary of all Effects; design: (anovaiaf.sta)   
 df Effect MS Effect df Error MS Error F p-level 
1 2 5,850873 108 0,349574 16,73716 4,66E-07 
2 1 0,677579 108 0,349574 1,938299 0,166714 
3 1 40,37714 108 0,349574 115,5039 9,28E-19 
12 2 3,853811 108 0,349574 11,02431 4,4E-05 
13 2 1,016943 108 0,349574 2,909095 0,05881 
23 1 0,154986 108 0,349574 0,443357 0,506926 
123 2 1,897286 108 0,349574 5,427424 0,005675 
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Anexo 5. Comparação dos valores médios semanais da altura das plantas à floração durante os períodos 
culturais de 1998 e 1999.  

design: 3 way anova fixed effects    
dependent: 1 variable: h    
between: 1-ANO: (3) 1997, 1998, 1999; 2-DATA: (2) S1, S2; 3-DENS: (2) D1, D2 
within none      
       
Summary of all Effects; design: (altura.sta)    
 df Effect MS Effect df Error MS Error F p-level 
1 1 0,990125 72 0,008692 113,909309 0,000000 
2 1 0,075645 72 0,008692 8,702608 0,004284 
3 1 0,098000 72 0,008692 11,274447 0,001258 
12 1 0,276125 72 0,008692 31,766905 0,000000 
13 1 0,188180 72 0,008692 21,649239 0,000015 
23 1 0,524880 72 0,008692 60,385017 0,000000 
123 1 0,008000 72 0,008692 0,920363 0,340590 

 

Anexo 6. Comparação dos valores médios semanais da matéria seca total durante os períodos culturais de 
1997, 1998 e 1999.  

design: 3 way anova fixed effects    
dependent: 1 variable: MST    
between: 1-ANO: (3) 1997, 1998, 1999; 2-DATA: (2) S1, S2; 3-DENS: (2) D1, D2 
within none      
       
Summary of all Effects; design: (anovamst.sta)    
 df Effect MS Effect df Error MS Error F p-level 
1 2 1385717,75 108 33048,39844 41,92995071 3,33991E-14 
2 1 1261371,625 108 33048,39844 38,16740799 1,17007E-08 
3 1 3188471,75 108 33048,39844 96,47885895 1,18273E-16 
12 2 511354,8438 108 33048,39844 15,47290897 1,23375E-06 
13 2 41888,64453 108 33048,39844 1,267493963 0,285690188 
23 1 162472,8906 108 33048,39844 4,916210651 0,028700691 
123 2 299779,9688 108 33048,39844 9,07093811 0,000228287 

 

Anexo 7. Regressão linear múltipla entre o albedo da superfície, altura média das plantas e índice de área 
foliar verde.  

Regression Summary for Dependent Variable: ALB   
R= ,64054155 R²= ,41029348 Adjusted R²= ,35901465   
F(2,23)=8,0012 p<,00230 Std.Error of estimate: 1,2439  
       

St. Err. St. Err. n=26 BETA 
of BETA 

B 
of B 

t(23) p-level 

Intercpt   23,85065 0,44556 53,52955 1,2E-25 
H -0,34709 0,170344 -0,01292 0,006343 -2,03757 0,053257 
IAF -0,4328 0,170344 -0,91737 0,361064 -2,54074 0,018271 
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Anexo 8. Comparação dos valores médios semanais do deslocamento do plano de referência durante os 
períodos culturais (1) e durante o período pós floração (2) de S1D1 de 1998 e de S2D2 de 1999. 

  
(1) 

1998 

Anova: factor único    
SUMÁRIO     

Grupos Contagem Soma Média Variância 

9 19 2,4866 0,13 0,002383 
10 3 0,7115 0,24 0,003333 
11 22 6,8238 0,31 0,012792 
12 29 10,8592 0,37 0,017746 
13 7 2,8747 0,41 0,006548 
14 52 23,2432 0,45 0,026903 
15 22 12,9982 0,59 0,043923 
16 26 12,7756 0,49 0,034815 
17 24 12,6544 0,53 0,017971 
18 28 14,0968 0,50 0,036614 
19 28 16,0968 0,57 0,056455 
20 3 1,5818 0,53 0,093333 

 

ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 3,831536 11 0,348321 12,25852 2,02E-18 1,82693 
Dentro de grupos 7,132075 251 0,028415    
       
Total 10,96361 262     

 
 

1999 

Anova: factor único    
SUMÁRIO     

Grupos Contagem Soma Média Variância 

4 9 1,0163 0,11 0,003194 
5 6 1,2266 0,20 0,007417 
6 7 1,9292 0,28 0,044167 
7 22 6,9078 0,31 0,030598 
8 14 4,2968 0,31 0,014011 
9 15 5,0355 0,34 0,024 
10 2 0,4624 0,23 0,01125 
11 3 1,2812 0,43 0,103333 
12 7 3,9875 0,57 0,035357 
13 11 3,6452 0,33 0,028136 
14 2 1,1778 0,59 0,00125 

 

ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 1,117623 10 0,111762 4,417675 5,03E-05 1,941327 
Dentro de grupos 2,201003 87 0,025299    
       
Total 3,318626 97     
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(2) 

1998 

SUMÁRIO     
Grupos Contagem Soma Média Variância 

16 26 12,7756 0,491369 0,034815 
17 24 12,6544 0,527267 0,017971 
18 28 14,0968 0,503457 0,036614 
19 28 16,0968 0,574886 0,056455 
20 3 1,5818 0,527267 0,093333 

 

ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 0,112217 4 0,028054 0,732479 0,571812 2,459053 
Dentro de grupos 3,983242 104 0,0383    
       
Total 4,095459 108     

 
 

1999 

SUMÁRIO     
Grupos Contagem Soma Média Variância 

10 2 0,4624 0,2312 0,01125 
11 3 1,2812 0,427067 0,103333 
12 7 3,9875 0,569643 0,035357 
13 11 3,6452 0,331382 0,028136 
14 2 1,1778 0,5889 0,00125 

 

ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 0,371514 4 0,092878 2,606482 0,066671 2,866081 
Dentro de grupos 0,712673 20 0,035634    
       
Total 1,084187 24     

 
 

Anexo 9. Comparação dos valores médios semanais após floração do deslocamento do plano de referência 
entre os anos de 1998 (S1D1) e 1999 (S2D2). 

 
Anova: factor único       
SUMÁRIO       

Grupos Contagem Soma Média Variância    
1998 109 57,2054 0,52 0,037921    
1999 25 10,5541 0,42 0,045174    

 

ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 0,214305 1 0,214305 5,461423 0,020946 3,912874 
Dentro de grupos 5,179646 132 0,03924    
       
Total 5,393951 133     
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Anexo 10. Comparação em cada ano (S1D1 de 1998 e S2D2 de 1999) (1) e entre anos (2) dos valores 
médios semanais após floração do deslocamento do plano de referência normalizado (d/h). 

.  
(1) 

1998 

SUMÁRIO     
Grupos Contagem Soma Média Variância 

16 26 11,03247 0,424326 0,025963 
17 24 10,92781 0,455325 0,013402 
18 28 12,1734 0,434764 0,027304 
19 28 13,90052 0,496447 0,0421 
20 3 1,365976 0,455325 0,069602 

 

ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 0,083684 4 0,020921 0,732479 0,571812 2,459053 
Dentro de grupos 2,970432 104 0,028562    
       
Total 3,054115 108     

 
 

1999 

SUMÁRIO     
Grupos Contagem Soma Média Variância 

10 2 0,514349 0,257175 0,01392 
11 3 1,568176 0,522725 0,154809 
12 7 4,381868 0,625981 0,042697 
13 11 4,189885 0,380899 0,037173 
14 2 1,308667 0,654333 0,001543 

 

ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 0,422713 4 0,105678 2,21782 0,103639 2,866081 
Dentro de grupos 0,952993 20 0,04765    
       
Total 1,375706 24     

 
 
(2) 

SUMÁRIO    
Grupos Contagem Soma Média Variância 

1998 109 49,40017 0,453213 0,028279 
1999 25 11,96295 0,478518 0,057321 

 
ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 0,013022 1 0,013022 0,388034 0,534409 3,912874 
Dentro de grupos 4,429822 132 0,033559    
       
Total 4,442844 133     
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Anexo 11. Comparação dos valores médios do deslocamento do plano de referência obtidos em direcções 
do vento paralelo (a), perpendicular (b) e diagonal (c) às linhas de sementeira em cada semana dos 
ciclos culturais de 1998 (S1D1) e 1999 (S2D2). 

 
1998  

Semana 9 
SUMÁRIO    
Grupos Contagem Soma Média Variância 

b 6 0,6984 0,1164 0,001750 
c 13 1,8382 0,1414 0,002917 

 

ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 0,002566 1 0,002566 0,996992 0,332041 4,451322 
Dentro de grupos 0,043750 17 0,002574    
       Total 0,046316 18         

 

Semana 11 
SUMÁRIO    
Grupos Contagem Soma Média Variância 

a 6 1,6474 0,274567 0,015417 
c 16 5,1764 0,323525 0,012073 

 

ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 0,010459 1 0,010459 0,810241 0,37876 4,35125 
Dentro de grupos 0,258177 20 0,012909    
       Total 0,268636 21     

 

Semana 12 
SUMÁRIO    
Grupos Contagem Soma Média Variância 

a 7 2,0936 0,299086 0,005595 
b 13 5,8024 0,446338 0,016314 
c 9 2,9632 0,329244 0,017778 

 

ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 0,125334 2 0,062667 4,385093 0,022854 3,36901 
Dentro de grupos 0,371563 26 0,014291    
       Total 0,496897 28     

 

Semana 14 
SUMÁRIO    
Grupos Contagem Soma Média Variância 

a 9 3,6969 0,410767 0,024375 
b 17 6,9997 0,411747 0,017794 
c 26 12,5466 0,482562 0,033062 
     

ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 0,065823 2 0,032911 1,23458 0,299848 3,186585 
Dentro de grupos 1,306244 49 0,026658    
       Total 1,372067 51     
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Semana 15    
SUMÁRIO    
Grupos Contagem Soma Média Variância 

a 7 4,0517 0,578814 0,014762 
b 4 2,4224 0,6056 0,077292 
c 11 6,5241 0,5931 0,06 

 

ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 0,00194 2 0,00097 0,020022 0,980198 3,52189 
Dentro de grupos 0,920446 19 0,048445    
       Total 0,922386 21     

 

Semana 16    
SUMÁRIO    
Grupos Contagem Soma Média Variância 

a 6 2,2636 0,377267 0,035667 
b 7 3,1742 0,453457 0,017857 
c 13 7,3378 0,564446 0,035609 

 

ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 0,157601 2 0,0788 2,542718 0,100539 3,42213 
Dentro de grupos 0,712784 23 0,030991    
       Total 0,870385 25     

 

Semana 17    
SUMÁRIO    
Grupos Contagem Soma Média Variância 

a 6 3,4636 0,577267 0,033667 
b 5 2,703 0,5406 0,01075 
c 13 6,4878 0,499062 0,014647 

 

ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 0,026231 2 0,013115 0,711499 0,502365 3,466795 
Dentro de grupos 0,387103 21 0,018433    
       Total 0,413333 23     

 

Semana 18    
SUMÁRIO    
Grupos Contagem Soma Média Variância 

a 3 1,6818 0,5606 0,1525 
b 7 3,5242 0,503457 0,024524 
c 18 8,8908 0,493933 0,030882 

 

ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 0,011429 2 0,005714 0,146199 0,864719 3,385196 
Dentro de grupos 0,977143 25 0,039086    
       
Total 0,988571 27     
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Semana 19    
SUMÁRIO    
Grupos Contagem Soma Média Variância 

a 7 4,0742 0,58203 0,050714 
b 5 2,753 0,5506 0,088 
c 16 9,2696 0,57935 0,057625 

 

ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 0,003625 2 0,001812 0,029798 0,970676 3,385196 
Dentro de grupos 1,520661 25 0,060826    
       Total 1,524286 27     

 

 

1999 

Semana 4     
SUMÁRIO    
Grupos Contagem Soma Média Variância 

a 2 0,6349 0,0907 0 
c 7 0,3814 0,1907 0,00167 

 

ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 0,015556 1 0,015556 10,888889 0,013124 5,591448 
Dentro de grupos 0,01 7 0,001429    
       Total 0,025556 8         

 

Semana 5    
SUMÁRIO    
Grupos Contagem Soma Média Variância 

a 1 0,0961 0,0961  
b 1 0,3461 0,3461  
c 4 0,7844 0,1961 0,00167 

 

ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 0,032083 2 0,016042 9,625 0,049509 9,552094 
Dentro de grupos 0,005 3 0,001667    
       Total 0,037083 5         

 

Semana 6     
SUMÁRIO    
Grupos Contagem Soma Média Variância 

a 2 0,3012 0,1506 0,00125 
b 2 1,1512 0,5756 0 
c 3 0,4768 0,1589 0,00583 

 

ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 0,252083 2 0,126042 39,032258 0,002376 6,944272 
Dentro de grupos 0,012917 4 0,003229    
       
Total 0,265 6         
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Semana 7     
SUMÁRIO    
Grupos Contagem Soma Média Variância 

a 10 1,994 0,1994 0,01511 
b 8 3,6362 0,4545 0,02887 
c 4 1,1276 0,2819 0,00729 

 

ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 0,292406 2 0,146203 7,716332 0,003523 3,521893 
Dentro de grupos 0,359997 19 0,018947    
       Total 0,652403 21         

 

Semana 8     
SUMÁRIO    
Grupos Contagem Soma Média Variância 

a 4 1,0348 0,2587 0,00396 
b 1 0,2712 0,2712  
c 9 2,9908 0,3323 0,01924 

 

ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 0,016379 2 0,008189 0,543450 0,595563 3,982298 
Dentro de grupos 0,165764 11 0,015069    
       Total 0,182143 13         

 

Semana 9    
SUMÁRIO    
Grupos Contagem Soma Média Variância 

a 3 0,3871 0,1290 0,0008 
b 10 3,957 0,3957 0,0183 
c 2 0,6914 0,3457 0,00500 

 

ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 0,164333 2 0,082167 5,743689 0,017786 3,885294 
Dentro de grupos 0,171667 12 0,014306    
       Total 0,3360 14         

 

Semana 12     
SUMÁRIO    
Grupos Contagem Soma Média Variância 

a 1 0,1625 0,1625  
c 6 3,825 0,6375 0,00375 

 

ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 0,193393 1 0,193393 51,571429 0,000815 6,607891 
Dentro de grupos 0,01875 5 0,00375    
       Total 0,212143 6         
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Anexo 12. Comparação dos valores médios semanais do parâmetro de rugosidade da superfície durante os 
períodos culturais (1) e durante o período pós floração (2) de S1D1 de 1998 e de S2D2 de 1999. 

 
(1) 

1998 

Anova: factor único    
SUMÁRIO     

Grupos Contagem Soma Média Variância 

9 19 0,626138 0,032955 0,000104 
10 3 0,166216 0,055405 0,000368 
11 22 2,066377 0,086099 0,001845 
12 29 2,580501 0,088983 0,002297 
13 7 0,564662 0,080666 0,001068 
14 52 9,470228 0,18212 0,003436 
15 22 3,637141 0,165325 0,006606 
16 26 4,84648 0,186403 0,005746 
17 24 4,028489 0,167854 0,002663 
18 28 4,794137 0,171219 0,005778 
19 28 4,093408 0,146193 0,00475 
20 3 0,364158 0,121386 0,008758 

 

ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 0,619332 11 0,056303 15,21198 1,31E-22 1,826624 
Dentro de grupos 0,936409 253 0,003701    
       
Total 1,555742 264     

 
 

1999 

Anova: factor único    
SUMÁRIO     

Grupos Contagem Soma Média Variância 

4 9 0,056924 0,006325 8,46E-06 
5 6 0,061581 0,010264 1,64E-05 
6 7 0,11832 0,016903 0,000145 
7 17 0,364816 0,02146 0,000135 
8 12 0,149553 0,012463 7,7E-05 
9 11 0,194539 0,017685 0,000178 
10 2 0,026109 0,013054 8,15E-05 
11 3 0,044318 0,014773 0,00063 
12 7 0,02034 0,002906 5,16E-05 
13 13 0,141738 0,010903 9,87E-05 
14 2 0,000525 0,000262 3,05E-08 

 

ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 0,003113 10 0,000311 2,810036 0,005009 1,95438 
Dentro de grupos 0,008642 78 0,000111    
       
Total 0,011755 88     
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(2) 

1998 

SUMÁRIO     
Grupos Contagem Soma Média Variância 

16 26 4,84648 0,186403 0,005746 
17 24 4,028489 0,167854 0,002663 
18 28 4,794137 0,171219 0,005778 
19 28 4,093408 0,146193 0,00475 

20 3 0,364158 0,121386 0,008758 
 

ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 0,028615 4 0,007154 1,468409 0,217142 2,459053 
Dentro de grupos 0,50666 104 0,004872    
       
Total 0,535275 108     

 
 

1999 

SUMÁRIO     
Grupos Contagem Soma Média Variância 

10 2 0,026109 0,013054 8,15E-05 
11 3 0,044318 0,014773 0,00063 
12 7 0,02034 0,002906 5,16E-05 
13 11 0,141738 0,010903 9,87E-05 
14 2 0,000525 0,000262 3,05E-08 

 

ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 0,000589 4 0,000147 1,142717 0,362599 2,816705 
Dentro de grupos 0,002834 22 0,000129    
       
Total 0,003423 26     

 
 
Anexo 13. Comparação dos valores médios semanais após floração do parâmetro de rugosidade da 

superfície entre os anos de 1998 (S1D1) e 1999 (S2D2). 
 

Anova: factor único       
SUMÁRIO       

Grupos Contagem Soma Média Variância    
1998 109 18,12667 0,1663 0,004956    
1999 27 0,233029 0,008631 0,000132    

 

ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 0,537953 1 0,537953 133,8145 6,86E-22 3,911794 
Dentro de grupos 0,538698 134 0,00402    
       
Total 1,076651 135     
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Anexo 14. Comparação em cada ano (S1D1 de 1998 e S2D2 de 1999) (1) e entre anos (2) dos valores 
médios semanais após floração do parâmetro de rugosidade da superfície normalizado (z0/h). 

.  
(1) 

1998 

SUMÁRIO     
Grupos Contagem Soma Média Variância 

16 26 4,185216 0,16097 0,004285 
17 24 3,478834 0,144951 0,001986 
18 28 4,140014 0,147858 0,004309 
19 28 3,534895 0,126246 0,003542 
20 3 0,314471 0,104824 0,006531 

 

ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 0,021339 4 0,005335 1,468409 0,217142 2,459053 
Dentro de grupos 0,377833 104 0,003633    
       
Total 0,399172 108     

 
 

1999 

SUMÁRIO     
Grupos Contagem Soma Média Variância 

10 2 0,029042 0,014521 0,000101 
11 3 0,054244 0,018081 0,000944 
12 7 0,022303 0,003186 6,2E-05 
13 13 0,162917 0,012532 0,00013 
14 2 0,000583 0,000291 3,77E-08 

 

ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 0,000834 4 0,000208 1,168416 0,351738 2,816705 
Dentro de grupos 0,003924 22 0,000178    
       
Total 0,004758 26     

 
 
(2) 

SUMÁRIO    
Grupos Contagem Soma Média Variância 

1998 109 15,65343 0,143609 0,003696 
1999 27 0,269089 0,009966 0,000183 

 
ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 0,386496 1 0,386496 128,2165 2,85E-21 3,911794 
Dentro de grupos 0,40393 134 0,003014    
       
Total 0,790426 135     

 



 190 

Anexo 15. Comparação dos valores médios do parâmetro de rugosidade da superfície obtidos em direcções 
do vento paralelo (a), perpendicular (b) e diagonal (c) às linhas de sementeira em cada semana dos 
ciclos culturais de 1998 (S1D1) e 1999 (S2D2). 

 
1998  

Semana 9 
SUMÁRIO    
Grupos Contagem Soma Média Variância 

b 6 0,186163295 0,03102722 8,46E-05 
c 13 0,439974998 0,03384423 0,000118 

 

ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 3,25776E-05 1 3,2578E-05 0,300735 0,590552 4,451323 
Dentro de grupos 0,001841555 17 0,00010833    
       Total 0,001874133 18     

 

Semana 11 
SUMÁRIO    
Grupos Contagem Soma Média Variância 

a 6 0,557640636 0,092940106 0,001553473 
c 16 1,415823786 0,088488987 0,002077219 

 

ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 8,64544E-05 1 8,64544E-05 0,044420268 0,835206179 4,351250027 
Dentro de grupos 0,03892565 20 0,001946282    
       Total 0,039012104 21         

 

Semana 12 
SUMÁRIO    
Grupos Contagem Soma Média Variância 

a 7 0,760717461 0,108673923 0,001274451 
b 13 0,938553244 0,072196403 0,002967578 
c 9 0,881230795 0,097914533 0,001743884 

 

ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 0,007095345 2 0,003547673 1,612332958 0,21873048 3,36900996 
Dentro de grupos 0,057208711 26 0,002200335    
       Total 0,064304056 28         

 

Semana 14 
SUMÁRIO    
Grupos Contagem Soma Média Variância 

a 9 1,893424372 0,210380486 0,003606609 
b 17 3,203670269 0,188451192 0,00245874 
c 26 4,373133471 0,168197441 0,003766272 
     

ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 0,012909102 2 0,006454551 1,948099343 0,153427996 3,186585218 
Dentro de grupos 0,162349525 49 0,003313256    
       Total 0,175258627 51         
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Semana 15    
SUMÁRIO    
Grupos Contagem Soma Média Variância 

a 7 1,395565251 0,199366464 0,005443707 
b 4 0,593652318 0,148413079 0,009862602 
c 11 1,647923635 0,14981124 0,006457133 

 

ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 0,011903246 2 0,005951623 0,891654342 0,426451526 3,521890335 
Dentro de grupos 0,126821381 19 0,00667481    
       Total 0,138724626 21         

 

Semana 16    
SUMÁRIO    
Grupos Contagem Soma Média Variância 

a 6 1,354959561 0,225826593 0,005944856 
b 7 1,479371124 0,211338732 0,005209638 
c 13 2,012149735 0,154780749 0,00466484 

 

ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 0,026677421 2 0,013338711 2,623032233 0,094157243 3,422130135 
Dentro de grupos 0,116960189 23 0,005085226    
       Total 0,143637611 25         

 

Semana 17    
SUMÁRIO    
Grupos Contagem Soma Média Variância 

a 6 0,9156856 0,152614267 0,001667851 
b 5 0,810605684 0,162121137 0,001987166 
c 13 2,302198197 0,177092169 0,003525386 

 

ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 0,002667294 2 0,001333647 0,477988912 0,626611511 3,466794851 
Dentro de grupos 0,058592554 21 0,002790122    
       Total 0,061259848 23         

 

Semana 18    
SUMÁRIO    
Grupos Contagem Soma Média Variância 

a 3 0,54722649 0,18240883 0,015171336 
b 7 1,096304594 0,156614942 0,00413623 
c 18 3,150605465 0,175033637 0,005806422 

 

ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 0,002130513 2 0,001065256 0,173078202 0,842071033 3,385196123 
Dentro de grupos 0,153869219 25 0,006154769    
       
Total 0,155999732 27         
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Semana 19    
SUMÁRIO    
Grupos Contagem Soma Média Variância 

a 7 1,215667443 0,173666778 0,005907923 
b 5 0,68026116 0,136052232 0,007822966 
c 16 2,19747973 0,137342483 0,003630394 

 

ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 0,007051141 2 0,003525571 0,727249793 0,493180303 3,385196123 
Dentro de grupos 0,121195315 25 0,004847813    
       Total 0,128246457 27         

 

 

1999 

Semana 4     
SUMÁRIO    
Grupos Contagem Soma Média Variância 

a 2 0,00662 0,00331 0,00001 
c 7 0,05031 0,00719 0,00001 

 

ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 2,34E-05 1 2,33896E-05 3,696160762 0,095970326 5,591447848 
Dentro de grupos 4,43E-05 7 6,32808E-06    
       Total 6,77E-05 8         

 

Semana 5    
SUMÁRIO    
Grupos Contagem Soma Média Variância 

a 1 0,016009 0,016009  
b 1 0,005624 0,005624  
c 4 0,039949 0,009987 0,000009 

 

ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 5,48366E-05 2 2,74183E-05 3,015316275 0,191471714 9,552094496 
Dentro de grupos 2,7279E-05 3 9,09301E-06    
       
Total 8,21157E-05 5         

 

Semana 6     
SUMÁRIO    
Grupos Contagem Soma Média Variância 

a 2 0,049648 0,024824 0,000033 
b 2 0,001064 0,000532 0,000000 
c 3 0,067609 0,022536 0,000041 

 

ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 0,0007567 2 0,00037835 13,11290721 0,017513138 6,94427191 
Dentro de grupos 0,0001154 4 2,88532E-05    
       
Total 0,000872113 6         
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Semana 7     
SUMÁRIO    
Grupos Contagem Soma Média Variância 

a 10 0,0449824 0,0112456 0,0000755 
b 3 0,0815740 0,0271913 0,0000004 
c 4 0,2382600 0,0238260 0,0001514 

 

ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 0,000572 2 0,00029 2,51775 0,11640 3,73889 
Dentro de grupos 0,001590 14 0,00011    
       Total 0,002162 16         

 

Semana 8    
SUMÁRIO    
Grupos Contagem Soma Média Variância 

a 4 0,0557849 0,0139462 0,0000470 
b 1 0,0192467 0,0192467  
c 8 0,0861605 0,0107701 0,0000898 

 

ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 7,769E-05 2 3,885E-05 0,5048276 0,6182035 4,1028210 
Dentro de grupos 7,695E-04 10 7,695E-05    
       
Total 8,472E-04 12         

 

Semana 9    
SUMÁRIO    
Grupos Contagem Soma Média Variância 

a 3 0,012374 0,006187 0,000030 
b 6 0,088595 0,014766 0,000169 
c 2 0,093570 0,031190 0,000020 

 

ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 0,000863 2 0,0004313 3,7751488 0,0700495 4,4589701 
Dentro de grupos 0,000914 8 0,0001143    
       
Total 0,001777 10         

 

Semana 12    
SUMÁRIO    
Grupos Contagem Soma Média Variância 

a 1 0,0019185 0,0019185  
c 6 0,0162276 0,0027046 8,438E-06 

 

ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 5,297E-07 1 5,297E-07 0,062774 0,812133 6,607891 
Dentro de grupos 4,219E-05 5 8,438E-06    
       
Total 4,272E-05 6         
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Anexo 16. Comparação dos valores médios semanais da velocidade de fricção durante os períodos 
culturais de 1998 e de S2D2 de 1999. 
 

1998 

Anova: factor único    
SUMÁRIO     

Grupos Contagem Soma Média Variância 

9 132 46,62884 0,35 0,033124 
10 104 24,16412 0,23 0,004184 
11 153 41,70247 0,27 0,012694 
12 149 56,48444 0,38 0,027435 
13 87 26,13522 0,30 0,008232 
14 151 82,89275 0,55 0,036468 
15 139 63,4473 0,46 0,031348 
16 144 57,41625 0,40 0,015173 
17 135 54,90432 0,41 0,013851 
18 138 65,47625 0,47 0,027712 
19 134 49,09184 0,41 0,039156 

 

ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 11,11877 10 1,111877 47,17337 8,147E-82 1,837196 
Dentro de grupos 34,29436 1455 0,02357    
       
Total 45,41313 1465     

 
 

1999 

Anova: factor único    
SUMÁRIO     

Grupos Contagem Soma Média Variância 

4 161 42,57089 0,26 0,009422 
5 156 28,81032 0,18 0,008326 
6 163 35,08034 0,22 0,006323 
7 149 41,12515 0,28 0,010165 
8 161 39,29474 0,24 0,007638 
9 158 37,12017 0,23 0,011869 
10 150 34,15565 0,23 0,010103 
11 157 25,72674 0,15 0,006606 
12 168 28,36025 0,17 0,003462 
13 164 39,78238 0,24 0,010681 
14 164 22,84297 0,14 0,003431 

 

ANOVA       
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 3,146495 10 0,314649 39,59771 9,835E-71 1,836131 
Dentro de grupos 13,82631 1740 0,007946    
       
Total 16,9728 1750     
 

 


