
DIVULGAÇÃO 
 

Meteorologia Agrícola  ����  Geadas  
 

 As geadas podem ser de três tipos: geadas de advecção ou geadas negras, geadas de evaporação e geadas de 
irradiação ou geadas brancas. Os efeitos que têm sobre os vegetais são semelhantes, embora os fenómenos meteorológicos 

que estão na sua origem sejam diferentes.  

 
 GEADAS DE ADVECÇÃO OU GEADAS NEGRAS 
 

  Advecção é o transporte de massas de ar frio ou 
quente pelo vento. As massas de ar frio na Península Ibérica 

ocorrem quando há uma invasão de massas de ar polar ou ártico 

(massas de ar muito frio e seco), com ventos de nordeste 

procedentes das regiões siberianas. A espessura da camada de 

ar frio nestas circunstâncias é muito grande, chegando a atingir 

mais de dois mil metros.  

 

  As geadas originadas pela invasão destas massas de 

ar frio são as geadas de advecção ou geadas negras, assim 

chamadas por deixarem as plantas enegrecidas e queimadas 
nos locais onde passam. Estas geadas ocorrem geralmente no 

Inverno, mas também na Primavera, altura em que provocam 
elevados prejuízos nas culturas. As geadas negras, ao 

contrário das geadas brancas, provocam sempre grandes 

prejuízos na agricultura. 

 
GEADAS DE EVAPORAÇÃO 

 

 A evaporação da água é um fenómeno que produz uma 

absorção de calôr do próprio líquido e dos corpos que o rodeiam. 
Quando a água que cobre as plantas se evapora com muita 
rapidez a temperatura destas desce acentuadamente. Se a 
temperatura dos órgãos vegetais mais tenros (gomos, 
folhas novas, flores, frutos jovens) descer abaixo de zero 
graus, produzem-se os efeitos próprios da geada. A 

evaporação rápida da fina camada de água gelada que cobre as 

plantas, ao nascer o sol no Inverno, produz este tipo de geadas, 

sobretudo nos locais expostos a nascente, que são 

repentinamente banhados pelo sol.  

 
GEADAS DE IRRADIAÇÃO OU GEADAS BRANCAS 

 

 A superfície terrestre aquece durante o dia sob a 
acção dos raios solares. Durante a noite, a Terra irradia o 
calor recebido de dia e a superfície terrestre arrefece, tal 
como a camada de ar junto ao solo. Em consequência deste     

arrefecimento, o vapôr de água condensa-se sobre a superfície 

terrestre e formam-se gotas de orvalho. Se o arrefecimento fôr 
muito intenso, o vapôr de água passa directamente ao 
estado de gelo, formando-se a geada, que se deposita em 

forma de pequenas escamas sobre a superfície terrestre e em 

todos os objectos que aí se encontrarem: edifícios , ervas, 

árvores, etc.. 
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  As geadas produzidas como consequência da 

irradiação terrestre recebem o nome de geadas de irradiação 

ou geadas brancas, por serem acompanhadas da formação de 

uma camada branca de gelo .  

  As geadas de irradiação ocorrem no Inverno, Outono e 

Primavera e podem provocar prejuízos nas culturas 
temporãs de Primavera e tardias de Outono.  

 



INTENSIDADE DAS GEADAS DE IRRADIAÇÃO 
 

 A irradiação terrestre é muito mais intensa durante as 

longas noites de Inverno, sobretudo quando o céu está limpo. Se 

o céu estiver nublado, uma parte do calôr irradiado reflecte-se 

nas núvens e volta para a terra. Com céu nublado não existe o 
perigo de geadas.  
 

  O arrefecimento devido à irradiação terrestre é muito 

intenso até uma altura que varia de 5 a 15 metros acima do solo. 

Acima dessa altura o ar está mais quente. Se houver vento, a 

camada de ar mais quente superior mistura-se com a de ar frio 

inferior, diminuindo o risco de geada.  
 

 Quando a humidade do ar é elevada, dá-se a 

condensação do vapôr de água. Este processo origina uma 

libertação de calôr, que aumenta a temperatura do ambiente.  
 

 Por isso, quando a humidade relativa do ar é 
elevada, a irradiação nocturna origina a formação de 
nevoeiro, mas não de geada. Por outro lado, os nevoeiros 

formam, tal como as núvens, uma camada protectora que 

impede a formação de geada.  

 Além dos factores meteorológicos, há outros como a 

configuração do terreno ou a constituição do solo, que 

influenciam a intensidade deste tipo de geadas.   
 

  Durante a noite, as montanhas arrefecem primeiro que 

os vales. O ar que está em contacto com a montanha arrefece e 

desliza para o fundo, acumulando-se nas terras mais baixas, 

aumentando aí o risco de geada, sobretudo se estas partes 
baixas não tiverem uma boa drenagem atmosférica, ou seja, 
se o ar frio não poder circular e se acumular no local. 
 

  A constituição do solo influi também na formação de 

geadas. Os solos arenosos, soltos e pedregosos arrefecem 
muito rápidamente. Produzem-se assim geadas com maior 

facilidade.  
 

MÉTODOS DE LUTA ANTI-GEADA 
 

  Há métodos de luta directos - de que são exemplo na 

nossa Região as águas de lima encaminhadas para os prados 

durante o Inverno, para impedir a queima das ervas pela geada 

e favorecer o seu desenvolvimento - e os métodos indirectos, 

cuja eficácia é sempre relativa, dependendo da intensidade da 

geada. Assim, é necessário ter em conta: 
 

LOCALIZAÇÃO DOS POMARES E VINHAS 
 

  Devem evitar-se as zonas baixas e de fraca drenagem 

atmosférica, como método de prevenção, sobretudo dos 

efeitos  das geadas brancas, uma vez que não existem 

praticamente meios de defesa contra geadas negras. 
 

ESCOLHA DE ESPÉCIES E VARIEDADES 
 

  Não há espécies nem variedades que sejam 
verdadeiramente resistentes à geada, embora a 

sensibilidade a este fenómeno seja diferente de umas para 

outras. Por outro lado, os danos produzidos sobre 
diferentes órgãos vegetais dependem muito do estado de 
desenvolvimento vegetativo da planta. 

 

 A macieira suporta melhor a geada que outras plantas, 

como por exemplo, a Vinha. Em ordem crescente de 

sensibilidade, seguem-se-lhe a pereira, o pessegueiro, a 

cerejeira. 
 

 Uma forma de prevenir, por vezes, o efeito de geadas 

na Vinha, é atrasar a poda, sobretudo nos locais mais atreitos à 

ocorrência de geadas. Podas tardias originam rebentações 

tardias, o que pode salvar a vinha menos bem localizada dos 

efeitos destruidores de uma geada  tardia, na Primavera. 
 

TÉCNICAS ADEQUADAS DE CULTIVO 
 

  Sabe-se que a temperatura de um solo recoberto de 
vegetação devidamente cortada é mais elevada do que a de 
um solo recentemente revolvido ou de um solo coberto de 
erva alta. Portanto, o risco de geada será maior nas vinhas e 
pomares com erva alta ou com solo recentemente revolvido. 

A erva seca proveniente dos cortes de manutenção do coberto 

vegetal, acumulada no terreno, constituiu uma boa protecção 

que diminui o arrefecimento do solo. 
 

   A resistência da planta diminui se esta estiver debilitada 
por ataques fortes de doenças ou pragas. Por conseguinte, 
uma protecção fitossanitária correcta, mantendo as plantas 
em boas condições de desenvolvimento, é um meio eficaz 
de prevenção dos efeitos da geada.  
 

  A fertilização racional das culturas, tendo especial cuidado 

nas adubações azotadas, evitando execessos de vigôr 

vegetativo, dão às plantas robutez, que lhes permitem resistir 

melhor aos efeitos negativos de uma geada. 

 
MEDIDAS A TOMAR APÓS A OCORRÊNCIA 

DE UMA GEADA 
 

  Apesar de todos os cuidados que possam ser tomados, 

a geada por vezes vem mesmo e torna-se então necessário 

tomar algumas medidas para minorar os prejuízos:. Assim, 

quando os pâmpanos da vinha são " queimados " pelas 

geadas, pode-se proceder a seguir, a uma pulverização com 

um adubo foliar e, se possível, a uma poda de reconstituição.  
 

  Esta acção tem por objectivo ajudar a planta a 

desenvolver novas varas e a recuperar, aínda que 

parcialmente, as que não tiverem sido totalmente destruídas, 

refazendo-se, assim, mais rápidamente do choque que a 

geada representa. Por outro lado, consegue-se assegurar a 

existência de "poda" no Inverno seguinte, que permita 

reconstituir a Vinha.  
 

  Se a geada não fôr muito tardia, por vezes aínda se 

poderá salvar uma parte da produção, a partir de gomos que 

ainda não tenham rebentado na altura da ocorrência da geada.                                           
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