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Título: Climatologia das precipitações intensas no Sul de Portugal. Tese de Doutoramento em Geografia 
(Geografia Física), Universidade de Lisboa, 445p. 
Resumo : As chuvas abundantes e, de modo particular, os eventos de precipitação intensa constituem um dos 
mais graves riscos naturais existente em Portugal, suscitando a vários especialistas, entre os quais, os 
geógrafos, o interesse na sua investigação. Pretende-se, nesta tese de doutoramento, proceder a um estudo de 
Climatologia, centrado no fenómeno das chuvadas intensas que se registam nas regiões meridionais de 
Portugal, onde a sua ocorrência constitui uma característica muito relevante do seu Clima, de feição mais 
marcadamente mediterrânica que o da metade setentrional do país. O conjunto da investigação compreende, 
essencialmente, duas componentes: uma primeira, corresponde a uma abordagem no âmbito da análise 
estatística dos dados de precipitação registados em estações udométricas e udográficas; uma segunda 
vertente, diz respeito ao estudo do contexto atmosférico associado aos eventos de precipitação muito 
abundante. 

O estudo estatístico das chuvadas intensas, assente no tratamento de dados pluviométricos 
observados à escala diária ou reconstituídos a partir de registos udográficos, foi organizado no sentido de 
analisar os contrastes espaciais na frequência de ocorrência, intensidade e duração dos eventos muito 
chuvosos. A determinação dos modos de distribuição espacial das precipitações (padrões pluviométricos) 
característicos deste tipo de episódios chuvosos constituiu também outra das finalidades desta abordagem. 

A caracterização do contexto atmosférico associado aos episódios de precipitações intensas 
envolveu duas perspectivas de abordagem distintas e complementares. Em primeiro lugar, procede-se à 
elaboração de classificações de situações atmosféricas de escala sinóptica (ou de larga escala) respeitantes a 
inventários de dias de precipitação abundante. Estas classificações visam estabelecer tipologias sintéticas de 
situações atmosféricas favoráveis a este tipo de fenómeno, com base no tratamento sistemático de eventos 
chuvosos registados no decurso de períodos de tempo muito alargados. Por último, procede-se ao estudo dos 
contextos atmosféricos particulares, a diferentes escalas de análise, nos quais se desencadearam alguns dos 
episódios de precipitação torrencial de carácter mais extremo que se observaram, recentemente, no Sul de 
Portugal. A amostra de eventos definida integra um conjunto de episódios torrenciais ocorridos nos Outonos 
de 1997 e 2001 no Algarve, ilustrativos de diferentes situações atmosféricas cuja dinâmica se revela decisiva 
para a eclosão dos fenómenos convectivos responsáveis pela forte intensidade das precipitações. 
Palavras-chave: Precipitações intensas; climatologia; escala sinóptica; fenómenos de meso-escala. 
 
Titre : Climatologie des pluies intenses dans le Sud du Portugal. Thèse de Doctorat en Géographie 
(Géographie Physique), Université de Lisbonne, 2003, 445 p 
Résumé : Les pluies abondantes, et en particulier, les épisodes de précipitations intenses constituent un des 
risques naturels les plus graves existants au Portugal. Ils ont suscité l´intérêt de nombreux chercheurs, parmi 
lesquels on compte les géographes. La présente thèse de Doctorat est une étude de climatologie sur les pluies 
intenses dans les régions méridionales du Portugal. L´occurrence de telles pluies constituent une des 
caractéristiques les plus relevantes de ces régions, de cachet nettement plus méditerranéen que le reste du 
pays. La recherche a compris deux composantes : on a effectué tout d´abord d´une analyse statistique des 
donnés de précipitations des stations pluviométriques et pluviographiques ; ensuite, on a procédé  à l´étude 
du contexte atmosphérique des épisodes de pluies diluviennes. 
 L´étude statistique des pluies intenses a reposé sur le traitement des données pluviométriques 
observées à l´échelle journalière ou de celles reconstituées à partir des enregistrements pluviographiques. La 
détermination des modes de distribution spatiale les plus caractéristiques des pluies dans ce genre d´épisode a 
aussi constitué l´un des objectifs de l´analyse. 

L´étude des caractéristiques du contexte atmosphérique associé aux épisodes pluvieux intenses a été 
envisagée selon deux perspectives complémentaires: 

Dans un premier temps, on a procédé à une classification des situations atmosphériques d´échelle 
synoptique (ou de grande échelle), relatives à une série choisie de jours de pluie abondantes. La classification 
a eu pour finalité l´établissement de typologies synthétiques de situations atmosphériques favorables à ce 
type de phénomène, en s´appuyant sur le traitement systématique d´épisodes pluvieux enregistrés au cours 
d´une longue période d´observation. 

On a étudié ensuite certaines liaisons entre le contexte synoptique et les phénomènes de meso-
-échelle dans certains épisodes de pluie torrentielle de caractère extrême observés récemment dans le Sud du 
Portugal. L´échantillon utilisé faisait partie intégrante d´un ensemble épisodes qui a particulièrement touché 
l´Algarve et/ou l´Alentejo durant les automnes  de 1997 et de 2001. Il est l´illustration de comme, dans divers 
contextes synoptiques, la dynamique atmosphérique de méso-echelle se révèle décisive dans l´éclosion et 
dans l´entretien de phénomènes convectifs responsables pour la forte intensité des pluies. 
Mots-clés:Précipitations intenses; climatologie; échelle synoptique; phénomènes de méso-échelle. 
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  “(...) no Mediterrâneo (...) o carácter essencial das chuvas é 

a concentração e a violência com que ocorrem. São 
invulgares as brumas, a chuvinha miúda e interminável das 
finisterras atlânticas. Uma atmosfera luminosa tolda-se 
rapidamente, e a chuva não tarda, em bátegas violentas que 
o leito dos rios não chega para conter. Produzem-se 
inundações catastróficas, rasgões brutais das torrentes no 
solo desnudado e ressequido, grandes massas de água que 
escoam transbordando e arrastando tudo na sua passagem – 
para as quais o português e o castelhano têm nomes 
intraduzíveis em outras línguas: enxurrada, chaparrón. A 
chuva, assim como vem, assim bruscamente cessa, para 
voltar ao domínio da atmosfera límpida e seca, que recorta, 
com admirável nitidez, todos os contornos distantes.” 

Orlando Ribeiro, «Mediterrâneo, Ambiente e Tradição», (2ª ed.), p.48-49, 
Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1985. 

 
 

Introdução 
 

No momento da realização deste trabalho, encontram-se ainda bem vivas na 
memória colectiva as imagens de destruição verificadas na sequência da ocorrência de 
episódios chuvosos torrenciais que afectaram Portugal no Outono de 1997 e no Inverno de 
2000/2001. A forte intensidade das precipitações manifestada nalguns dos eventos 
chuvosos daqueles períodos foi um factor determinante para o desencadeamento de 
desastres naturais como os movimentos de terreno ou as cheias rápidas, que estiveram na 
origem da perda de muitas vidas humanas e de avultados estragos materiais (danos em 
infra-estruturas como casas, estradas, barragens e pontes), cuja reparação, nalguns casos, 
ainda hoje não se encontra efectuada ou concluída. As chuvas abundantes, e, de modo 
particular, os eventos de precipitação intensa, constituem um dos mais graves riscos 
naturais existente em Portugal, confrontando as autoridades com a necessidade de tomar 
medidas de protecção e atenuação dos impactos nefastos, o que constitui um problema 
extremamente complexo, como o comprovam as dificuldades sentidas neste domínio, 
mesmo pelas sociedades mais dotadas nos planos científico e tecnológico. 

 Atendendo a estes aspectos, a motivação para tratar, num estudo de climatologia, o 
tema das precipitações intensas, nomeadamente na perspectiva da sua utilidade, afigura-se 
evidente. Em Portugal, nesta área de investigação, os contributos dos geógrafos têm sido 
pouco frequentes, devendo-se a outros especialistas, com destaque para os engenheiros, os 
progressos mais substanciais(1). Entre os meteorologistas não pode deixar de se fazer 
referência, aos trabalhos realizados nos anos 80, em especial por GODINHO e ROCHA 

FARIA , tendo sido interrompida, no entanto, a sua continuidade, considerando a 
inexistência de publicações recentes. Nos últimos anos, a pesquisa científica no âmbito 
deste domínio de estudos, tem sido levada a cabo, sobretudo com um carácter de 
investigação aplicada, por especialistas e técnicos do Instituto da Água, concretizada na 
divulgação pública de numerosos trabalhos através do designado Sistema Nacional de 

                                                 
(1) - O historial dos estudos realizados em Portugal neste domínio, com as correspondentes citações e 
indicação das referências bibliográficas, será apresentado no primeiro capítulo da dissertação. 
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Informação de Recursos Hídricos. Os trabalhos de RODRIGUES e BRANDÃO, centrados na 
estimação dos períodos de recorrência de precipitações extremas e na previsão de cheias 
em diversas bacias portuguesas, constituem exemplo dos relevantes contributos deste 
grupo de investigadores. 

 No que diz respeito aos estudos desenvolvidos por geógrafos, dever-se-ão 
mencionar, em primeiro lugar, os trabalhos realizados nos anos 70 e 80 por DAVEAU  
(nalguns casos, dirigindo pesquisas que envolveram vários colaboradores). O conjunto 
destas investigações traduziram-se na publicação de vários mapas, cujo conteúdo e textos 
explicativos, bem como, alguns artigos de análise que enquadraram a sua elaboração, 
constituíram um impulso importante no conhecimento da diversidade espacial das 
precipitações em Portugal. Foi, no entanto, no mais antigo destes trabalhos (1972) que a 
autora se debruçou, de modo particular, na variação espacial da frequência de dias de 
precipitação muito abundante, não tendo sido retomada esta linha de pesquisa através de 
um estudo específico. 

 O estudo da dinâmica atmosférica no Atlântico Oriental, em particular, no que diz 
respeito às evoluções ciclogenéticas que se desenrolam no seu domínio subtropical, foi 
objecto de investigação por parte de FERREIRA (1985, 1989). A autora distinguiu diferentes 
modalidades de formação de depressões, cuja natureza e contexto de formação a levou a 
atribuir-lhe a designação genérica de “convectivas subtropicais”. Algumas destas 
evoluções ciclogenéticas afectam predominantemente os arquipélagos dos Açores, da 
Madeira e das Canárias; outras, no entanto, poderão condicionar a progressão de 
depressões convectivas até às regiões meridionais de Portugal Continental, e constituir, um 
factor de risco de ocorrência de episódios de chuva intensa, em especial no que se refere ao 
Algarve. 

Outro geógrafo que se debruçou no estudo de situações atmosféricas que poderão 
associar-se à ocorrência de episódios chuvosos, eventualmente de forte intensidade, foi 
VENTURA (1985). A sua investigação recaiu na classificação de situações depressionárias 
associadas à presença, em altitude, de células de bloqueio (também conhecidas por “gotas 
de ar frio”) e na avaliação da importância do contributo das chuvas por elas originadas no 
regime pluviométrico em Portugal. Em relação ao período que analisou (segunda metade 
da década de 80), demonstrou a superior relevância deste tipo de situações depressionárias 
nos meses de Primavera, o seu contributo relativo mais expressivo em anos hidrológicos de 
tendência seca, e ainda o facto de, em termos gerais, assegurarem uma maior percentagem 
das chuvas anuais na metade meridional do país, com destaque para o Algarve. 

Este mesmo autor realizou uma investigação (1994) onde analisou o ritmo e a 
distribuição espacial das precipitações no Sul de Portugal, tratando-se de uma obra que, 
pelo seu tema, pelo território estudado e, sobretudo pela perspectiva de abordagem, 
constitui, naturalmente, uma referência fundamental para o presente trabalho. Os 
resultados e conclusões da investigação de VENTURA, que serão discutidos no âmbito do 
enquadramento geral desta dissertação (mais precisamente, nos capítulos I e II) suscitaram 
diversas questões que, em parte, contribuíram para definir alguns rumos de pesquisa nesta 
dissertação. 

O título atribuído a este trabalho procurou sugerir de modo, tanto quanto possível 
preciso, a problemática a desenvolver e a unidade espacial sobre a qual o estudo incide (o 
Sul do país, neste caso). A parte do território continental português que, habitualmente, é 
designada por “Sul”, pode ser delimitada por uma fronteira política e dois limites naturais: 
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A Este, a fronteira com Espanha; a Norte, o rio Tejo; a Oeste e a Sul, o Oceano Atlântico. 
São estes, justamente, os limites que se adoptaram para definir a região de estudo. E, 
porquê o Sul de Portugal? A resposta a esta questão prende-se com três ordens de razões. 

Em primeiro lugar, os já referidos trabalhos de VENTURA e de FERREIRA, não só 
levantaram muitas questões que, em termos pessoais, suscitaram um grande interesse em as 
retomar ou desenvolver, adoptando pontos de vista diversos ou utilizando outras 
metodologias, como também puseram em evidência o facto do Sul do país constituir um 
cenário onde o estudo da dinâmica atmosférica, em particular das situações depressionárias 
constitui, sem dúvida, uma tarefa complexa mas, igualmente, bastante aliciante. O Sul de 
Portugal, inserido na banda meridional das latitudes médias, encontra-se particularmente 
sujeito à alternância da influência das circulações subtropical e dos ventos de Oeste (por 
vezes, com o estabelecimento de fenómenos de interacção entre ambas). Por outro lado, o 
contexto geográfico do Sul de Portugal proporciona a possibilidade de estas regiões 
poderem ser abordadas por um conjunto multifacetado de sistemas depressionários, desde 
depressões frontais provenientes de Oeste e Noroeste, às depressões nascidas, reactivadas 
ou regeneradas na bacia atlântica ibero-marroquina, ou, até mesmo, embora mais 
raramente, as formadas na área do estreito de Gibraltar e do Mar de Alborán. Para esta 
diversidade contribui o mosaico complexo de massas de ar associadas à influência das 
depressões, as quais podem atingir o Sul de Portugal mantendo parte das características 
que adquiriram nas suas áreas de formação (por exemplo, as latitudes médias e altas do 
Atlântico Norte, as latitudes tropicais e subtropicais do Atlântico Norte-Oriental, as 
margens ocidentais da Península Ibérica e do Norte de África) ou chegar bastante 
modificadas, em consequência da trajectória seguida e das características do substrato das 
regiões de passagem. 

A segunda razão que pesou na escolha do Sul de Portugal como objecto de estudo 
prende-se com o facto de este território, nos limites já definidos, assegurar a possibilidade 
de nele encontrar, no que diz respeito aos dias muito chuvosos, diversos padrões de 
repartição espacial das chuvas, como foi demonstrado por VENTURA (1994). O estudo dos 
padrões pluviométricos constitui também uma área de investigação que é, em termos de 
pessoais, muito atractiva, cuja abordagem se considerou ser fundamental no âmbito do 
tema geral da dissertação. 

Finalmente, a escolha do Sul de Portugal como objecto de estudo deveu-se também 
a motivações de carácter prático, que se prendem quer, com a maior facilidade de recolha 
de informação (alguns dados tiveram de ser colhidos em Santarém, na Direcção Regional 
do Ambiente de Lisboa e Vale do Tejo), quer com o melhor conhecimento pessoal de que 
se dispunha, à partida sobre as características do território, em particular do seu relevo. 

 Uma imagem do relevo da região estudada, um dos mais importantes factores que 
condicionam as suas características pluviométricas, por via das modificações que induz nas 
massas de ar húmido e instável (VENTURA, 1994), é apresentada na figura 1(2). Nesta 
figura, procedeu-se a um exagero vertical das altitudes e a uma representação do terreno 
em perspectiva (com o observador situado a Sudoeste) tendo em vista proporcionar uma 
imagem sugestiva da orografia do Sul de Portugal. 

                                                 
(2) -  Utilizando o programa “IDRISI” (versão I32.01, Clark Labs., Worcester, E.U.A.), esta representação do 
relevo foi elaborada com base num Modelo Digital de Terreno (M.D.T.) global, no qual a resolução é de 
aproximadamente 1 km, proveniente do United States Geological Survey (“GTOPO30”). Este M.D.T. 
encontra-se acessível no site de internet http://edcdaac.usgs.gov/gtopo30/gtopo30.html 
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 Considerando os grandes contrastes no modelado do Sul do país, pode dizer-se que 
no Ribatejo e no Alentejo predominam as áreas deprimidas e vastas extensões aplanadas, 
enquanto o relevo do Algarve assume um carácter bem mais montanhoso. Como se 
evidencia na figura 1, os principais acidentes de relevo situam-se, com poucas excepções, 
em sectores periféricos do território considerado. Em termos climáticos, “esta periferia 
montanhosa acentua o carácter continental das áreas interiores do Alentejo, apesar da 
presença relativamente próxima do oceano” (VENTURA, 1996, p.2). No entanto, excluindo 
o caso da Serra de Monchique (902 metros de altitude), as montanhas que acompanham os 
dois litorais - ocidental e meridional - têm dimensões modestas (o desnível máximo das 
vertentes não atinge, em geral, os 500 metros), limitando o seu papel de obstáculo 
orográfico face aos fluxos húmidos e instáveis, não devendo permitir gerar impulsões 
verticais do ar de forte amplitude. Este é um aspecto que deve ser sublinhado, tendo em 
atenção que, por exemplo, no contexto da Península Ibérica, é nas muitas montanhas que 
acompanham a costa mediterrânica de Espanha, várias delas com altitude máxima superior 
a 1000 metros, que se verificam, com menores intervalos de recorrência, episódios de 
precipitações extremamente abundantes (OLCINA CANTOS, 1994). 
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Figura 1 – O relevo do sul de Portugal 
(representação em perspectiva e com sobreelevação). 

 
 Em relação ao território de estudo e aos limites que o definem, deve ser referido 
que, neste trabalho, serão analisadas apenas as precipitações intensas que ocorrem no 
Ribatejo, no Alentejo e no Algarve. Não se englobou neste estudo a região da Península de 
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Setúbal, apesar de se situar a Sul do rio Tejo, facto que se deve à muito fraca densidade de 
estações udométricas que se verificou existir nesta área, não permitindo uma recolha de 
informação de acordo com as necessidades da investigação. 

Apresentado o tema e a região a estudar nesta investigação, importa, em seguida, 
expor o modo como foi organizada a dissertação. 

 A dissertação divide-se em três partes de dimensão desigual, as quais se pretendeu 
que constituíssem blocos distintos mas encadeados, numa sequência que reflecte, em larga 
medida, as diferentes fases da elaboração do trabalho. 

 A primeira parte tem, sobretudo, um carácter de enquadramento teórico e 
compreende dois capítulos (I e II). No primeiro capítulo procede-se a uma breve síntese do 
conhecimento actual sobre os diferentes aspectos que caracterizam o regime das 
precipitações no Sul de Portugal. Trata-se de um recolha selectiva, não exaustiva, em cuja 
elaboração se procurou seguir uma perspectiva geográfica, isto é, atribuir uma particular 
atenção à diversidade espacial dos vários elementos que, conjuntamente, definem as 
características pluviométricas das regiões meridionais do país. Intencionalmente, neste 
capítulo procede-se à abordagem das precipitações extremas como uma das vertentes 
importantes dos comportamentos pluviométricos, à escala regional, procurando estabelecer 
uma certa interligação com outros aspectos indispensáveis à compreensão da diversidade 
climática, nomeadamente no âmbito dos contrastes no regime das chuvas. 

O capítulo II constitui, igualmente, uma síntese bibliográfica, neste caso elaborada 
com o intuito de caracterizar os sistemas atmosféricos cujo funcionamento e dinâmica, a 
diferentes escalas espacio-temporais, são responsáveis pelo desencadeamento das 
precipitações, e eventualmente, pelas de tipo torrencial. Também neste caso, procurou-se 
efectuar uma selecção da vastíssima bibliografia disponível, organizando-a numa recensão 
que visa dois objectivos essenciais: o primeiro, consiste em apresentar os principais 
modelos conceptuais que descrevem a estrutura e o funcionamento destes sistemas 
atmosféricos – que serão designados de “pluviosos” – numa caracterização geral que 
pretende reunir os elementos fundamentais à compreensão da génese das precipitações; o 
segundo, reside na introdução de terminologia e na definição de conceitos cuja aplicação 
foi necessária no decurso da investigação realizada, designadamente no âmbito da análise e 
da classificação das situações atmosféricas que enquadram a ocorrência dos episódios de 
precipitação abundante.  

Com a parte II, dá-se início ao tratamento e análise dos dados recolhidos com vista a 
esta investigação. O conteúdo desta segunda parte corresponde ao tratamento estatístico 
dos dados de precipitação, os quais se subdividem em três conjuntos: séries de 
precipitações máximas diárias, precipitações diárias e registos udográficos. O conjunto 
das análises realizadas com base na utilização destes dados proporcionou a organização de 
dois capítulos (III e IV). 

As precipitações registadas em unidades temporais de 24 horas são o objecto de 
estudo do capítulo III, no qual se procura caracterizar a diversidade espacial do Sul de 
Portugal, no que diz respeito à abundância diária das precipitações. Tendo em atenção o 
tema desta investigação, no âmbito da Climatologia e da Geografia, o interesse e a 
necessidade da utilização deste tipo de dados são evidentes. Por um lado, é à escala diária 
que se torna possível efectuar uma recolha de dados pluviométricos de modo a obter uma 
razoável cobertura espacial da região estudada (atendendo à rede estações udométricas 
existente). Por outro lado, o estudo das precipitação à escala de análise diária permite 
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estabelecer uma relativa aproximação às ocorrências individuais dos eventos chuvosos, o 
que é uma condição fundamental quando se pretende, como é o caso (na última parte da 
dissertação), relacioná-los com as situações atmosféricas em que se deu o seu 
desencadeamento. 

No capítulo IV estudar-se-á a estrutura dos episódios chuvosos no Sul de Portugal, 
reconstituída com base na análise dos udogramas de algumas estações. Serão abordados 
aspectos como a duração e a intensidade das chuvadas, completando, deste modo, o estudo 
efectuado no capítulo anterior, onde apenas é focada a abundância (diária) das 
precipitações. Será dado especial relevo aos contrastes espaciais na estrutura das chuvadas 
que afectam o conjunto, ainda que restrito, das estações em relação às quais foi possível 
recolher este tipo de informação.  

A parte II conclui-se com um capítulo que incide no estudo da variação espacial da 
frequência de ocorrência de fenómenos meteorológicos que se encontram associados aos 
episódios de chuva intensa: as trovoadas e o granizo. Trata-se de um domínio de 
investigação ainda muito pouco estudado em Portugal, situação que decorre, em certa 
medida, do carácter reduzido, senão mesmo escasso, da informação publicada disponível. 
Por esta razão, os dados recolhidos não permitiram mais do que proceder a uma breve 
introdução do problema, levantando algumas questões que poderão vir a ser retomadas em 
futuras investigações. A recente instalação em Portugal de uma rede de detectores de 
descargas eléctricas, da responsabilidade do Instituto de Meteorologia, abrirá, certamente, 
novas perspectivas ao estudo da distribuição espacial e da frequência de ocorrência das 
trovoadas, que constituem, a par do granizo e das precipitações intensas, as manifestações 
mais importantes dos fenómenos meteorológicos associados à convecção na atmosfera. 

A última parte da dissertação, a mais desenvolvida das três que integra, é dedicada ao 
estudo do contexto atmosférico dos episódios de precipitação torrencial no Sul de Portugal. 
Partindo de inventários de dias de precipitação abundante e torrencial, definidos na 
segunda parte, procede-se à aplicação de diferentes metodologias de caracterização das 
correspondentes situações atmosféricas e dos fenómenos meteorológicos que nelas se 
desenrolam, a diferentes escalas de análise. O trabalho realizado compreendeu duas fases, 
dando origem, consequentemente, a dois capítulos (VI e VII) cujo conteúdo se 
complementa no objecto de estudo e nas escalas de análise atmosférica que são abordadas. 

Assim, no capítulo VI, procede-se à análise do contexto sinóptico (e de larga escala) 
dos episódios de precipitações abundantes no Sul de Portugal, tratando, de forma 
sistemática, inventários que compreendem situações chuvosas observadas no decurso de 
períodos de tempo alargados (por exemplo, 30 anos). A análise realizada corresponde, 
deste modo, a um estudo climatológico sobre a variabilidade das situações atmosféricas de 
escala sinóptica associadas aos episódios de precipitações abundantes. Os resultados 
concretizam-se na apresentação e discussão de diferentes tipologias de situações 
atmosféricas, estabelecidas com base em distintos métodos de classificação (ditos 
“subjectivos” ou “objectivos”). Na caracterização do contexto atmosférico de escala 
sinóptica são também utilizados, por último, os dados das radiossondagens (estações de 
Lisboa/Aeroporto e Funchal) com o intuito de quantificar as condições de instabilidade que 
favorecem o desenvolvimento da convecção, nomeadamente através da utilização de 
índices e parâmetros termodinâmicos relevantes sobre a energia e as propriedades termo-
higrométricas das massas de ar em presença. 

A análise do contexto atmosférico em que são desencadeados os episódios de 
precipitação torrencial prossegue no capítulo VII, partindo de uma selecção de eventos de 
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estudo cuja precipitação total ultrapassou os 100 mm. Os casos escolhidos – 5 – são 
ilustrativos de situações atmosféricas marcadas por uma forte actividade convectiva, nas 
quais a intensidade das precipitações é susceptível de poder causar (ou constituir um factor 
de agravamento do risco da sua ocorrência) inundações em áreas urbanas ou cheias rápidas 
e deslizamentos em pequenas bacias-vertentes. A selecção destes casos de estudo teve 
também por base o padrão ou modo de organização dos fenómenos convectivos que 
estiveram na origem das precipitações torrenciais. Na génese destes eventos chuvosos 
extremos encontram-se fenómenos (evoluções ciclogenéticas, formação e crescimento de 
sistemas nebulosos complexos) cujas condicionantes se manifestam a diferentes escalas 
espacio-temporais. Torna-se necessário proceder a uma análise integrada do contexto 
atmosférico, interligando a sua evolução à escala sinóptica com a dinâmica dos sistemas 
nebulosos que se desenrola a uma escala espacio-temporal inferior – a meso-escala. Esta 
análise complexa, que requer a integração de elementos de análise muito diversos (por 
exemplo, dados produzidos por modelos de circulação geral, documentos sinópticos, dados 
de radiossondagens, imagens de satélite e de radar meteorológico) é essencial para a 
compreensão das causas do carácter convectivo das precipitações e do modo como estas se 
repartem espacialmente. O estudo realizado neste capítulo, baseado num restrito conjunto 
de eventos outonais (embora resultante de uma escolha criteriosa) que afectaram de modo 
especial a região do Algarve, visa a obtenção de resultados que se espera que possam 
contribuir para a melhoria do conhecimento em relação a três ordens de questões 
fundamentais: 

1) - a determinação e, quando possível, a quantificação, dos factores 
termodinâmicos responsáveis pelas condições de instabilidade atmosférica e pelo 
desenvolvimento dos fenómenos convectivos no Sul de Portugal ou nas suas margens 
atlânticas (ocidental e meridional). Este aspecto, por razões que se prendem com 
preferências pessoais de investigação, acabou por ser aquele ao qual se terá dado 
mais relevo na abordagem realizada; 
 2) - a caracterização da dinâmica atmosférica à escala sinóptica que se revela 
favorável à ciclogénese, e, consequentemente, à evolução dos sistemas 
depressionários conducente à ocorrência dos fenómenos convectivos, cuja 
manifestação fundamental são as precipitações torrenciais; 
3) - a identificação e análise da evolução das estruturas nebulosas de meso-escala 
(sistemas convectivos) onde se desencadeiam as precipitações intensas. Procurar-se-
á distinguir diferentes tipos de organização espacial dos sistemas nebulosos de 
natureza convectiva, obtendo elementos úteis ao conhecimento da sua estrutura e 
ciclo de vida próprios. Espera-se que os resultados obtidos em relação a esta linha de 
investigação constituam um ponto de partida para futuras pesquisas, dada a 
inexistência de estudos em Portugal neste domínio. 

A concluir esta introdução, uma referência às principais dificuldades com que o autor 
se defrontou para a prossecução da investigação. 

A necessidade de investir na recolha e análise de bibliografia respeitante a diferentes 
áreas – estatística, climatologia, meteorologia, teledetecção – constituiu uma dificuldade 
difícil de superar. Tratando-se de um tema ainda pouco estudado por geógrafos 
climatologistas, esse investimento tornou-se numa exigência ainda maior, à qual se 
procurou corresponder, na medida das possibilidades pessoais. 

Outra ordem de dificuldades prendeu-se com a recolha de dados e documentação, a 
qual, necessariamente, condicionou, em diversos aspectos (metodologias utilizadas, 
alcance dos resultados) a organização e o desenvolvimento do trabalho. Muitos dados e 
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elementos que teriam sido úteis à investigação não puderam ser tratados por não estarem 
acessíveis ou publicados, ou ainda, noutros casos, porque a sua aquisição se tornaria 
demasiado dispendiosa.  

Estou grato a muitas pessoas que me ajudaram a superar algumas destas dificuldades, para 
além do estímulo e apoio que me concederam, que foram fundamentais para a realização da tese. 

Agradeço, em primeiro lugar, à Professora Denise Brum Ferreira, orientadora da tese, que 
tem acompanhado de muito perto todo o meu percurso como investigador e docente, incutindo-me, 
desde os meus tempos de estudante de licenciatura, o gosto pela Climatologia, Os comentários e 
sugestões que me colocou ao longo da orientação da tese, da concepção do plano até à sua estrutura 
final, em muito ajudaram a melhorar a qualidade do trabalho. Estou-lhe profundamente 
reconhecido por me ter encorajado nalguns momentos de certo desânimo, e pela grande 
disponibilidade que sempre manifestou no desenrolar da investigação, não só para proceder à 
leitura crítica dos textos que ia redigindo, mas também para estabelecer contactos com outros 
investigadores, que se revelaram muito proveitosos.  
 A realização desta tese não teria sido possível sem o inexcedível apoio do Instituto da 
Água, onde obtive a generalidade dos dados de precipitação utilizados na tese. Ao Eng. Rui 
Rodrigues, (Director de Serviços de Recursos Hídricos, Instituto da Água) gostaria de expressar o 
meu reconhecimento por toda a disponibilidade e simpatia com que sempre me acolheu. À Engª. 
Claúdia Brandão (Chefe de Serviços de Recursos Superficiais, Instituto da Água), com quem tive o 
privilégio de colaborar como investigador, devo o inestimável apoio e incentivo que me concedeu 
desde que travámos conhecimento. A sua amizade e o agradável convívio que estabelecemos são 
experiências que guardo com muito carinho.  
 Na preparação desta dissertação foi muito importante um estágio que realizei, em 1998, no 
Centre de Recherches Métérologiques (Météo-France), em Toulouse, querendo manifestar, a este 
propósito, o meu agradecimento à Fundação Calouste Gulbenkian pelo apoio financeiro prestado. 
Estou muito grato ao grupo de investigadores com que aí contactei, nomeadamente a Rose-May 
Thepenier, Stephan Sénési, e Veronique Ducrocq, que me deram várias sugestões frutuosas para a 
investigação e disponibilizaram bibliografia essencial. 

Foi também muito proveitoso o estágio que realizei, em 1999, no Centre de Météorologie 
Spatiale de Lannion, onde contactei com vários especialistas em teledetecção que tansmitiram 
muitos ensinamentos muito importantes. Entre eles, devo destacar o cuidado e a disponibilidade de 
Dominique Dagorne para me dar explicações que me foram muito úteis no que se refere ao 
tratamento de imagens de satélite. 

À Professora Maria João Alcoforado, a quem também muito devo o meu gosto pela 
Climatologia, agradeço o interesse que sempre mostrou em relação ao progresso, incentivando-me 
com a sua amizade e palavras de estímulo. 

Quero dirigir uma nota especial de apreço e agradecimento ao meu amigo Pedro Gomes, 
com quem tenho colaborado como investigador, facto que tem proporcionado um convívio 
científico muito gratificante. A sua leitura de textos provisórios da tese, e as trocas de impressões 
que mantivemos foram sempre muito estimulantes e enriquecedoras, motivando-me sempre para 
procurar melhorar o trabalho. Aos meus amigos e colegas António Lopes, Henrique Andrade, José 
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Introdução 

Procurar sintetizar os principais conhecimentos adquiridos no âmbito do estudo das 
precipitações em Portugal constitui uma tarefa difícil, por diversas razões. Desde logo por 
se tratar de um tema vasto, sobre o qual se debruçam especialistas de diferentes formações, 
com interesses de investigação nem sempre convergentes ou complementares, e 
privilegiando metodologias cujos objectivos muitas vezes não se articulam facilmente entre 
si. Esta dificuldade é certamente uma das razões para, em décadas de investigação, serem 
poucas as tentativas realizadas com o fim de proceder a uma síntese dos resultados. O 
contínuo aprofundamento das investigações efectuadas em diferentes áreas das Ciências da 
Atmosfera acarreta uma crescente complexidade, o que só torna mais premente e 
necessário o trabalho de sistematização, organizando e actualizando elementos que vão 
sendo adquiridos a um ritmo cada vez maior. 

O objectivo da síntese que em seguida se apresenta não será tanto o de efectuar uma 
recolha e uma análise exaustiva dos trabalhos de investigação sobre a precipitação em 
Portugal, o que se afiguraria desapropriado no âmbito desta dissertação, mas sobretudo 
procurar concretizar quais os resultados mais relevantes já adquiridos e apontar quais as 
questões que actualmente merecem uma maior atenção pela comunidade científica, tendo 
em atenção a produção recente neste domínio de estudos. O texto está organizado segundo 
quatro temas, cuja abordagem procura recobrir as grandes ordens de problemas climáticos 
que se colocam no estudo das precipitações em Portugal. Em relação a cada um desses 
temas foi atribuído, naturalmente, um enfoque particular às questões que dizem mais 
directamente respeito ao Sul de Portugal, a região estudada nesta dissertação. 

 

 

1. A diversidade espacial da precipitação à escala anual 

Os valores “médios” de precipitação, são elementos fundamentais na caracterização 
do Clima, e o seu cálculo assumiu a maior importância desde os primórdios da chamada 
Climatologia Analítica (ou Climatologia Descritiva). No que diz respeito à precipitação, as 
primeiras tentativas de representação cartográfica de valores médios anuais em Portugal 
Continental datam da segunda metade do século XIX, período em que são criadas as 
primeiras estações climatológicas com funcionamento regular. O primeiro destes ensaios 
deve-se a BARROS GOMES (1878), que publicou nas suas Cartas Elementares de Portugal 
um mapa em que os valores de precipitação média anual são um dos critérios usados na 
diferenciação de dez regiões climáticas. Pouco depois, em 1881, a Administração Geral 
das Matas publica um relatório que integra dois mapas realizados anteriormente por 
FISCHER, respeitantes à precipitação anual e à precipitação estival. Apesar da incipiente 
informação disponível no momento em que se realizaram estes primeiros trabalhos, pode 
dizer-se que neles se reconhecem já alguns dos grandes traços da diversidade 
pluviométrica de Portugal Continental, nomeadamente os contrastes Norte-Sul e Litoral-
-Interior. 
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Após estes trabalhos precursores passaram-se algumas décadas até à publicação de 
novas investigações neste domínio, sobretudo sob o impulso de geógrafos. De facto, o 
estudo da distribuição espacial das precipitações no território português tem uma já longa 
tradição entre os geógrafos, conforme mostrou DAVEAU (1977, 1987), a autora a quem se 
devem algumas das contribuições de maior relevo no que diz respeito ao conhecimento da 
repartição espacial da precipitação em Portugal Continental. A clássica representação de 
distribuição de valores médios da precipitação anual, baseados em normais climatológicas, 
entretanto instituídas, ou em outros períodos de observações, mereceu diversas 
contribuições, assentes em dados e documentação de crescente riqueza e qualidade. 

Em 1932, LAUTENSACH publica um mapa da precipitação média anual (período 
1903-1922) que constitui “a primeira representação válida das chuvas em Portugal e a sua 
qualidade demonstra a importância da interpretação geográfica dos dados pontuais de 
registo” (DAVEAU , 1977, p.17). O carácter notável do mapa de LAUTENSACH, apresentado 
na escala 1:2 700 000  e elaborado com dados de 17 estações portuguesas, decorre do 
apreciável rigor e detalhe da representação, a qual contém já muitos aspectos da 
distribuição que só, muito depois, a maior densidade da rede climatológica haveria de 
permitir confirmar. 

Um outro geógrafo, H. GAUSSEN publicou, em 1948, um mapa das precipitações da 
Península Ibérica na escala aproximada de 1:3 600 000. Segundo DAVEAU  (1977), embora 
a interpretação dos dados disponíveis que se revela neste mapa seja menos conseguida, no 
que diz respeito ao Norte do país, do que no mapa de LAUTENSACH, proporciona, no 
entanto, uma imagem mais diferenciada da precipitação no Alentejo.   

Em 1941 é publicado o conhecido Atlas de Portugal, dirigido por A. GIRÃO (1941), 
nele se incluindo uma folha com um mapa na escala 1:1 500 000, dedicada à precipitação 
média anual em Portugal, da autoria de ALBUQUERQUE e PINA MANIQUE. Em relação aos 
trabalhos anteriores, esta representação pôde beneficiar da existência de dados observados 
num número já significativo de postos pluviométricos (302), apesar da sua repartição 
muito desigual no território e da duração variável das correspondentes séries de registos. 

Ainda na década de quarenta são também publicados mais dois mapas, um relativo à 
repartição da precipitação anual em Portugal Continental e um outro respeitante a toda 
Península Ibérica, de autoria, respectivamente, do meteorologista A. FERREIRA (1943) e do 
hidrólogo P. GONZALES QUIJANO (1946). Nestes casos, a representação baseou-se mais 
numa interpolação matemática dos valores, não se procedendo a uma interpretação do 
papel do relevo no traçado das isoietas, pelo que a imagem final se traduz numa forte 
atenuação dos contrastes espaciais na distribuição das chuvas. 

Em 1951, LAUTENSACH publicou um mapa (esc. 1:1 500 000) da precipitação anual 
na Península Ibérica, utilizando valores médios de 289 estações portuguesas, calculados 
em relação ao período 1906-1925. Conforme destacou DAVEAU  (1977), analisando as 
diferenças entre este mapa e as anteriores representações, é de sublinhar o facto de, pela 
primeira vez, as montanhas do Gerês português surgirem com valores superiores aos da 
Serra da Estrela. Esta contribuição de LAUTENSACH (1951) serviu de base a uma 
adaptação, com diversas modificações, efectuada por RIBEIRO e incluída na obra 
“Geografia de Espanha e Portugal” (1955). As melhorias introduzidas e os vastos 
conhecimentos de O.RIBEIRO, revelam-se num mapa que apresenta os traços essenciais da 
distribuição das chuvas em Portugal Continental, tratando-se de uma representação de 
pequena escala (1:5 000 000). 
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As mais recentes tentativas de representação cartográfica da precipitação anual em 
Portugal têm hoje cerca de 25 anos(3), tendo a sua produção surgido na sequência da 
publicação dos valores médios da normal 1961-60, pelo Serviço Meteorológico Nacional 
(fascículo XIII do Clima de Portugal). Este mesmo serviço foi responsável por um mapa 
integrado no Atlas Climatológico de Portugal (1974), que não obstante assentar em dados 
homogéneos e observados num número muito significativo de estações (334 locais), 
apresenta um traçado muito simplificado das isoietas, resultado de uma interpolação 
simples dos valores, com escassa consideração dos factores geográficos que afectam a 
repartição das chuvas. Daí que o mapa elaborado por DAVEAU (1977, publicado na 
esc.1:500 000), essencialmente baseado nos mesmos valores médios, mas elaborado com a 
preocupação de utilizar todo o conhecimento até então adquirido sobre a influência das 
características geográficas do território, se tenha tornado na representação mais detalhada 
de que se dispõe sobre a distribuição da precipitação anual em Portugal Continental.  

Na memória que integra este mapa, DAVEAU (1977), caracteriza a distribuição das 
chuvas em Portugal Continental, quer em termos médios anuais, quer em situações 
particulares, relacionadas com a influência de determinadas situações atmosféricas. Uma 
das importantes contribuições deste trabalho, retomada num artigo publicado pouco depois 
(DAVEAU , 1978), é o de propor um conjunto de modalidades de acção do relevo na 
repartição das precipitações. Apesar de assentar essencialmente na interpretação dos 
contrastes espaciais na distribuição dos valores, e portanto, não podendo dispor de uma 
base experimental, os estudos de DAVEAU  fornecem um conjunto de hipóteses em relação a 
alguns aspectos da influência do relevo na precipitação, como sejam os gradientes 
pluviométricos nas vertentes, e as diferentes modificações sofridas pelas massas de ar e 
pelos fluxos ao colidirem e transporem obstáculos montanhosos (ascendências, 
divergências, convergências, subsidências, abrandamentos, acelerações, etc.). O mapa da 
precipitação publicado em 1977(4) resulta, em larga medida, da aplicação desse conjunto de 
regras hipotéticas no traçado das isoietas. 

O relevo, a latitude e o afastamento ao oceano são três ordens de factores geográficos 
condicionantes da distribuição espacial das chuvas que têm, com desigual contribuição, 
nítidas repercussões no padrão pluviométrico médio. Conjuntamente, revelam-se de forma 
flagrante na localização dos valores máximos, que se observam nas montanhas do noroeste 
português, em cujos topos a precipitação média anual supera os 3000 mm. Os valores 
decaem de Norte para Sul, do litoral para as regiões interiores, das áreas de maior altitude 
para as mais baixas. No Vale do Guadiana, que  representa o contexto geográfico que mais 
se afasta do das serras do Minho, registam-se menos de 500 mm. As influências ligadas à 
acção do relevo introduzem uma muito maior complexidade a esta variação geral 
Noroeste/Sudoeste, impondo uma acentuação dos contrastes e reforçando, desde logo, a 
oposição entre o Norte do país, mais chuvoso, e o Sul mais seco. A maior predominância 
das montanhas na metade setentrional do país determina a existência de contrastes mais 
vigorosos nas regiões do Norte, e a distribuição e disposição  dos maciços, provoca o 
chamado efeito de abrigo (nalguns casos também com reflexos no campo térmico, 
originando o designado efeito de FØhn), fazendo com que alguns vales e depressões de 
Trás-os-Montes e da Beira Alta se apresentem como as áreas de Portugal Continental onde 
a precipitação média anual é mais escassa, inferior mesmo a 400mm. Esta oposição 

                                                 
(3) - No que diz respeito a mapas publicados em suporte não informático. 
(4) - Acrescente-se que a referência feita diz respeito ao mapa da quantidade total de precipitação, mas esta 
publicação compreende também um mapa do número médio anual de dias de precipitação (P≥ 0,1mm). 
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Norte/Sul na repartição da chuvas é, no entanto, em certa medida, atenuada pela 
diversidade de trajectórias associadas aos tipos de tempo chuvosos, que, em Portugal 
Continental, poderão estar relacionadas quer com depressões que se deslocam a latitudes 
acima dos 40-45ºN (situação mais frequente), quer com depressões provenientes de 
latitudes subtropicais, cuja dinâmica afecta de modo mais directo as regiões meridionais 
(DAVEAU , 1977, p.169; DAVEAU , 1978, p. 429 e 430). 

A consideração destes grandes contrastes na repartição das chuvas foi um critério 
fundamental para a proposta de divisão do território de Portugal Continental em duas 
regiões pluviométricas (Figura I.1), apresentada por DAVEAU (1977): o Norte e o Sul, 
tomando como limite o rio Tejo. A Sul do Tejo a precipitação média anual (1931-60) só 
supera os 800 mm nas serras e nos principais obstáculos de relevo. A metade setentrional 
compreende três subdivisões: o Noroeste, que abrange as áreas mais chuvosas, sendo 
limitado a Este pela vertente interior dos maciços do Gerês, Alvão/Marão e Montemuro, e 
a Sul pela Bacia do Mondego; o Nordeste, muito mais seco, correspondendo a Trás-os-
Montes e à parte mais setentrional da Beira Interior; e finalmente, o Centro, um domínio 
de transição para a região Sul, que se estende da Estremadura à Cordilheira Central. 

No que diz respeito ao Sul de 
Portugal, região sobre a qual importa 
proceder a uma análise mais desenvolvida, 
o mapa de DAVEAU  (1977) apresenta 
muitos aspectos interessantes ainda não 
revelados nos trabalhos anteriores. Apesar 
da extensão das planuras no Ribatejo e do 
relevo suavemente ondulado do Alentejo, o 
Sul apresenta contrastes significativos na 
distribuição da precipitação e a autora, ao 
apreciar este padrão pluviométrico, 
definiu-o da seguinte forma: “l´impression 
d´uniformité n´est pourtant que fort 
relative; (...) où l´on aurait pu supposer 
que le relief, atténué, s´effacerait derrière 
les facteurs latitude et continentalité dans 
l´explication de la répartition des pluies, 
c´est pourtant lui, au total, qui demeure le 
facteur plus visible. (obs.cit.p.168 e 169)”. 

Figura I.1 - As divisões pluviométricas de 
Portugal, segundo DAVEAU (1977). 

A forte influência do relevo na distribuição das chuvas decorre, desde logo, da 
existência de alinhamentos montanhosos que acompanham quer o litoral ocidental, quer a 
costa meridional algarvia. Estes relevos, nalguns casos de dimensões modestas (como a 
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Serra de Grândola, com 325 metros de altitude máxima, ou a Serra do Cercal, 341 m), 
noutros constituindo maciços de maior altitude (Serra de Monchique, 902 m) apresentam, 
em certos troços, uma disposição paralela à linha de costa, da qual distam, em geral, 
poucos quilómetros. As colinas e montanhas pré-litorais actuam, deste modo, como 
barreiras face à progressão dos fluxos húmidos, desencadeando ascendências a barlavento 
e, provavelmente, subsidências a sotavento com amplitude suficiente para acentuar os 
contrastes na distribuição das chuvas, mesmo quando os desníveis são pouco importantes. 

O Vale do Tejo, limite natural da região estudada neste trabalho, apresenta, de um 
modo geral, condições de maior secura do que as áreas que o dominam. A montante de 
Constância é um vale estreito, onde as condições de abrigo se reforçam pela acção de 
barreira exercida pelas montanhas da Cordilheira Central. Para jusante, no Ribatejo, o Vale 
abre-se numa ampla bacia, também ela abrigada dos fluxos húmidos do Atlântico pelo 
Maciço Calcário Estremenho e pela Serra de Montejunto. A precipitação média anual é 
inferior a 600/700mm e o número médio de dias chuvosos é inferior a 70. 

A parte setentrional do Alto Alentejo constitui a região mais húmida do Sul do país. 
Este destaque decorre, em primeiro lugar, da presença da mais alta montanha do Sul de 
Portugal, a Serra de S. Mamede, que se eleva aos 1027 metros, e cuja singularidade 
climática foi sublinhada por DAVEAU  (1977): “La Serra de S. Mamede pourrait à la 
rigueur être considérée comme une annexe du Portugal Central”. No seu mapa, a autora 
atribuiu um valor de precipitação anual superior a 1200mm ao topo desta Serra. Para 
Oeste, nos planaltos que separam o Tejo do Sorraia, a precipitação anual ultrapassa os 
800mm, enquanto para Sul os valores decaem gradualmente, até quantidades inferiores aos 
600mm, decréscimo que é interrompido apenas nalguns relevos mais importantes como o 
Planalto de Estremoz e a Serra de Ossa.  

No Baixo Alentejo, um bom exemplo da influência do relevo é dado pela apreciável 
dissimetria pluviométrica da Bacia do Sado: Nos topos que a limitam a Sul (Serra da Vigia, 
393 m de altitude) e Oeste (Serras de Cercal e Grândola) a precipitação média anual 
ultrapassa os 800mm; no fundo da depressão e nos relevos que a limitam a Este os valores 
são em geral inferiores a 600mm. Nesta parte do Alentejo só nalguns acidentes de relevo 
topograficamente mais destacados, como é o caso da Serra de Mendro (ou Serra de Portel, 
com 412 m de altitude máxima) ou da Adiça (712 m), esta situada muito mais para o 
interior, se atingem valores comparáveis aos dos relevos ocidentais. 

No Algarve, a disposição do relevo, quase sempre concordante com o traçado da 
costa,  faz com que a distribuição das chuvas acompanhe de perto a hipsometria. As áreas 
litorais são as mais secas, nelas se registando menos de 500mm, aumentando os valores 
para o interior, e de forma mais rápida  nas vertentes dos principais acidentes de relevo. Os 
flancos virados a Sul são os mais chuvosos, observando-se mais de 1000mm no maciço do 
Caldeirão, e mais de 1200 no de Monchique, o que é demonstrativo da individualidade da 
“Serra Algarvia” no contexto já marcadamente mediterrânico do Clima na extremidade 
meridional do país. O reforço e, ao mesmo tempo, a retenção das chuvas nestas áreas 
montanhosas, nomeadamente sob a acção de fluxos húmidos provenientes de Sudoeste e de 
Sul, contribui, por seu turno, para acentuar a secura das áreas a sotavento e do Baixo Vale 
do Guadiana. Essencialmente devido a este facto, a vertente Nordeste da Serra do 
Caldeirão é a região mais seca do Sul de Portugal, sobretudo atendendo ao reduzido 
número de dias de precipitação, em média inferior a 50 por ano (DAVEAU  1977, p. 169). 
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O conjunto de elementos já apresentados referem-se às diferentes tentativas já 
realizadas no domínio da representação cartográfica da precipitação média anual em 
Portugal Continental, desenvolvidas através de métodos clássicos de interpolação. 
Recentemente, registou-se uma contribuição muito relevante neste domínio científico, com 
a utilização de técnicas de geoestatística em ambiente SIG (sistemas de informação 
geográfica) com vista à modelação espacial de diferentes parâmetros de precipitação, 
numa aplicação ao território de Portugal Continental. Trata-se do estudo efectuado por 
NICOLAU (2002), cujos resultados fundamentais se traduziram na produção de um conjunto 
de mapas, divulgados num site da internet(5), entre os quais se inclui uma representação da 
precipitação média anual respeitante ao período de referência de 1959/60-1990/91 (figura 
I.). Deve sublinhar-se que a cartografia levada a cabo nesta investigação (NICOLAU, 2002) 
resulta da elaboração e validação de uma série de modelos de interpolação baseados não 
apenas nas observações (registos de precipitação em estações) mas também num grande 
número de variáveis explicativas(6), destinadas a auxiliar a estimação. 
     É interessante notar que esta 
representação (figura I.2) revela um 
padrão espacial que, nos seus traços 
gerais, confirma a interpretação 
realizada no mapa de DAVEAU  (1977), 
ainda que os períodos de referência não 
sejam coincidentes. No que diz respeito 
às regiões do Sul de Portugal, é possível 
confirmar que os valores estimados por 
DAVEAU  (1977) são, em larga medida, 
corroborados nos resultados desta  
metodologia assente em técnicas de 
geoestatística. A notável influência do 
relevo no padrão de distribuição espacial 
da precipitação anual está bem patente 
na individualização dos núcleos mais 
chuvosos, coincidentes com as 
principais montanhas situadas na metade 
meridional do país. Os quantitativos 
estimados para as áreas mais elevadas 
dos diferentes maciços montanhosos são 
semelhantes aos já mencionados 
anteriormente, a propósito da cartografia 
de  Daveau (1977).   Há que  referir,  no 

 

 

Figura I.2 – Precipitação média anual no período 
1959/60-1990/91 (NICOLAU, 2002). Fonte: 
Instituto Geográfico Português (mapa extraído do 
site http.//193.136.121.108/cnig/). 

entanto,   uma   excepção   importante  nesta comparação, o caso da Serra de Monchique, 
onde os totais anuais estimados por NICOLAU (2002) excedem  significativamente os 

                                                 
(5) - O site foi construído no âmbito do projecto “Modelação e mapeamento da distribuição espacial da 
precipitação: uma aplicação a Portugal Continental” e corresponde a uma iniciativa conjunta do Centro 
Nacional de Informação Geográfica (actual Instituto Geográfico Português) e do Instituto da Água. 
(6) - Os modelos foram testados com a avaliação do contributo explicativo para a estimação de variáveis 
como a distância ao mar (definida segundo diferentes direcções), a altitude e diversos parâmetros 
fisiográficos (como o declive, a exposição, curvatura do terreno e outros) determinados a partir da utilização 
de um modelo digital do terreno). 
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valores médios interpolados por DAVEAU (1977), atingindo--se no topo deste maciço 
quantitativos superiores a 1600 mm. 

 

Na exposição já realizada, os aspectos focados baseiam-se quer nas referências já 
citadas, quer também na sistematização efectuada por DAVEAU et al. (1987), e constituem 
os trabalhos mais recentes em que é analisada a distribuição da precipitação anual no 
conjunto do território de Portugal Continental. Mas, no que diz respeito especificamente ao 
Sul de Portugal, as investigações mais recentes e de maior relevo devem-se a VENTURA 
(1994, 1996), em cujos trabalhos deu grande importância aos estudo da diversidade 
espacial das precipitações. A sua dissertação de doutoramento (1994), constitui, aliás, a 
mais desenvolvida investigação levada a cabo sobre a diversidade pluviométrica do Sul de 
Portugal, nela dedicando um capítulo relativo à distribuição da precipitação anual. Na sua 
abordagem, privilegiou o estudo do regime provável e não o regime médio, pelo que 
preferiu estudar a distribuição dos valores medianos da precipitação anual, em detrimento 
dos valores médios. A mediana constitui um valor central numa série, pelo que o estudo da 
variação espacial da precipitação mediana permite obter uma noção da distribuição das 
quantidades de precipitação que poderão ser excedidas num em cada dois anos. 
Apresentam-se em seguida as principais conclusões extraídas com base no mapa elaborado 
por este autor, apresentado na escala 1:1 500 00, e elaborado com base em séries relativas 
ao período 1949-1978. Elas confirmam, em larga medida, as ideias já apresentadas nos 
trabalhos de DAVEAU , com a vantagem de se referirem a um parâmetro estatisticamente 
mais representativo como medida de centralidade. 

De acordo com VENTURA (1994) a isoieta dos 600 mm estabelece uma boa oposição 
entre as áreas mais chuvosas e as mais secas do Sul do país. As áreas mais chuvosas 
compreendem quase toda a superfície do Alto Alentejo, onde apenas na parte oriental da 
bacia do Sorraia a mediana não atinge os 600 mm.  Na análise do mapa por si elaborado, o 
autor destaca as “Serras”, naturalmente, como sendo áreas mais chuvosas do Alentejo, 
chamando à atenção para o facto de não existirem dados em relação às suas partes mais 
elevadas, dada a ausência de estações de medição. Nas Serras mais próximas do mar 
(Grândola, Cercal e mesmo na de Monfurado, já um pouco mais para o interior), registam-
se mais de 700mm, excedendo, provavelmente, os 800 mm nas partes mais altas e expostas 
ao fluxos marítimos. Nas Serras do interior como as de Ossa e da Adiça, bem como no 
Planalto de Estremoz, observam-se, igualmente, mais de 700 mm, tomando em 
consideração os valores observados em estações próximas. Na Serra de S.Mamede, 
registam-se os valores mais elevados, que, segundo VENTURA, deverão ultrapassar os 900 
mm, tendo em conta os valores observados em Portalegre e Castelo de Vide. 

Um outro aspecto destacado pelo autor, no que diz respeito à identificação das áreas 
mais chuvosas do Sul, prende-se com a influência exercida pelas serras litorais do 
Alentejo. Confirmando as ideias já avançadas por DAVEAU (1977), o autor chama à 
atenção para o facto de as serras litorais do Alentejo, apesar de serem pouco elevadas, se 
revelarem, no entanto, obstáculos orográficos com um importante papel na distribuição 
regional das chuvas, actuando, "como uma barreira à progressão do ar oceânico, em 
função da disposição concordante relativamente à linha de costa e ao forte desnível da sua 
vertente oeste, (...) e correspondem a um máximo regional das precipitações que se 
prolonga para o interior" (p.108).  
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Em oposição às áreas mais chuvosas, o interior do Baixo Alentejo e, sobretudo, o 
Baixo Vale do Guadiana, apresentam valores de precipitação mediana anual muito mais 
baixos, não chegando a atingir os 400 mm em Mértola (388mm). As áreas mais secas do 
Alentejo correspondem às depressões, particularmente nos seus sectores mais abrigados: 
"as precipitações não alcançam os 500 mm, um ano em cada dois, nalguns locais do vale 
do Sado, em grande parte da bacia do Guadiana entre a foz do Degebe e a região de 
Alcoutim" (VENTURA, 1994, p.112). No Algarve, também uma estreita faixa litoral, 
abrangendo os trechos meridional e ocidental da costa, regista igualmente valores 
inferiores a 500mm. De acordo com a interpretação de VENTURA, nas áreas mais altas das 
Serras de Monchique a mediana da precipitação anual ultrapassa, em ambos os casos, os 
900mm, o que representa um quantitativo comparável ao que atribui ao topo da Serra de 
Mamede. Confrontando os resultados analisados por VENTURA com os fornecidos pelos 
trabalhos de DAVEAU , verifica-se há uma apreciável convergência no que diz respeito quer 
à localização das áreas mais chuvosas, quer das mais secas, devendo notar-se o facto da 
amplitude de variação dos valores ser menor no caso dos valores relativos à mediana, o que 
decorre do tipo de distribuição estatística (de tipo assimétrica positiva) deste parâmetro 
climático. 

 

 

2. Os ritmos pluviométricos 

 

A forma como a precipitação se reparte ao longo do tempo impõe um grande número 
de limitações ao desenvolvimento dos seres vivos e às actividades humanas, sendo essas 
influências marcada por ritmos que se fazem sentir à escala diária, estacional, anual, e 
interanual. Neste contexto, o ritmo anual da ocorrência da precipitação assume-se como 
um aspecto fundamental da caracterização dos climas, definindo os períodos de maior 
disponibilidade de recursos hídricos e aqueles em que estes configuram uma situação de 
escassez mais ou menos acentuada. No presente ponto deste capítulo, pretende-se proceder 
à abordagem dos aspectos mais relevantes do ritmo anual da precipitação, atribuindo um 
ênfase particular ao caso do Sul do país, mas procurando enquadrá-lo na diversidade das 
características climáticas do conjunto do território português. 

 Existe um grande número de metodologias de estudo do ritmo intranual da 
precipitação e algumas delas têm já exemplos de aplicação ao caso português. A forma 
mais habitual de descrição do ritmo pluviométrico anual baseia-se na consideração dos 
valores médios de precipitação do conjunto dos meses do ano, os quais definem o 
designado regime médio da precipitação. O regime médio da precipitação foi tomado 
como um critério essencial nos ensaios de divisão climática regional propostos por 
diferentes autores como LAUTENSACH (1932), RIBEIRO (1955) ou ALCOFORADO et al 
(1982) e DAVEAU  (1977, 1985, 1987).  

LAUTENSACH (1932), sem ter cartografado os resultados da sua divisão climática, 
propôs uma classificação em 11 “províncias climáticas” e aplicou também a tipologia de 
KÖPPEN a Portugal Continental. De acordo com os critérios de KÖPPEN, LAUTENSACH 
refere que no território de Portugal Continental se encontram quatro subtipos do género 
climático identificado pela sigla “Cs”, atribuída a um “clima chuvoso e moderadamente 
quente, com chuvas preponderantes de Inverno”.  
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Com base na comparação de gráficos termo-pluviométricos, criados por H. 
GAUSSEN, RIBEIRO (1955) diferenciou  as principais unidades climáticas do território de 
Portugal Continental, não tendo também expressado em termos cartográficos essa divisão 
regional. Sem pretender definir limites precisos, individualizou quatro grandes conjuntos 
climáticos: o Noroeste, onde a precipitação anual excede normalmente os 1000mm e há, 
em média apenas um ou dois meses com precipitação inferior a 30mm. Dentro do 
Noroeste, destacou, pela maior abundância das precipitações, as montanhas do Norte de 
Portugal; Os vales do Douro e dos seus tributários ao Norte da Cordilheira Central, cujo 
clima, é marcado por um “Inverno moderado e um Verão ardente”, que apelidou de 
“ transmontano”; Um terceiro e vasto conjunto, com características de transição, estende-se 
para Sul da Bacia do Mondego, e é `caracterizado por diferenças sensíveis entre o litoral, 
“de clima moderado pela proximidade do Oceano” e o interior, onde “as chuvas se 
concentram, a estiagem aumenta, em secura e em calor”; E, finalmente, o Algarve, 
claramente individualizado “pelo Inverno quase tépido, pelo longo Verão, pela 
luminosidade do ar, pela escassez e repartição das chuvas (400 a 500 mm, em 66 dias, 
com o máximo em Novembro e cinco a seis meses secos)”. 

Os autores já citados puseram em evidência o facto das características climáticas do 
território de Portugal Continental serem marcadas por uma transição entre os domínios do 
-Atlântico e do Mediterrâneo. Com o objectivo de estudar esta oposição fundamental na 
diversidade climática de Portugal, ALCOFORADO et al (1982) empregaram um conjunto de 
índices, desenvolvidos nos anos 50 por GAUSSEN, BAGNOULS e EMBERGER, obtendo uma 
divisão do território em domínios bioclimáticos. A utilização destes índices, destinados a 
traduzir a intensidade e a duração das condições de stress hídrico e térmico que as plantas 
suportam, conduziu à individualização de cinco domínios. Eles correspondem a diferentes 
modalidades dum mesmo tipo climático – o Mediterrânico –, uma vez que, em quase todo 
o território de Portugal Continental, as chuvas se concentram na época mais fria do ano, 
sendo o período mais quente assinalado  pela ocorrência de pelo menos um mês 
“biologicamente seco”. As regiões ao Sul do Tejo (incluindo a região de Lisboa e a 
península de Setúbal) são aquelas cujo clima apresenta uma feição mais marcadamente 
mediterrânea, com destaque para o Baixo Vale do Guadiana e o litoral meridional do 
Algarve, onde, em média, a duração do período seco pode atingir os seis meses. A Serra de 
S.Mamede é a única área a Sul do Tejo que, nesta classificação, é integrada no tipo “pré-
-Atlântico”, o tipo bioclimático que classifica a maior parte das regiões do Centro do país. 
Finalmente, a parte setentrional de Portugal apresenta um forte contraste  entre o Noroeste, 
que constitui o domínio dito “Atlântico” (o qual, tem ainda uma “extensão”, com 
características um pouco atenuadas, nas montanhas da Cordilheira Central), e o fundo do 
Vale do Douro, no seu troço montante português, cuja condição de abrigo lhe confere um 
nítido traço mediterrânico. Refira-se que só nas partes mais elevadas das montanhas do 
Noroeste se confirmou a ausência de dias biologicamente secos, constituindo “o único 
espaço português que escapa à típica secura do Verão mediterrânico” (M OUNIER, 1979; 
DAVEAU , 1987, p. 404). 

Os contrastes espaciais no regime intranual das precipitações foram um dos critérios 
considerados por DAVEAU , quer na sua definição de regiões pluviométricas, a que já se fez 
referência (DAVEAU , 1977), quer na elaboração de um “esboço provisório de regiões 
climáticas” (DAVEAU , 1985, 1987). Em qualquer destas propostas de divisão regional do 
território, a distinção fundamental estabelece-se entre o “Norte” e o “Sul” de Portugal,  e 
esta oposição está, em certa medida, relacionada com o regime pluviométrico. Para Sul de 
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uma linha que a autora situa um pouco ao Norte do Tejo (ver figura 1), várias 
características pluviométricas se modificam: “(...) des pluies rares et peu abondantes, 
quatre mois en moyenne de sécheresse estivale, une maille pluviométrique dont l´ampleur 
contraste avec le dessin menu des régions portugaises situés au Nord du fleuve” (DAVEAU , 
1977, ob. cit., p.168). A diferenciação entre o Norte e o Sul do país relaciona-se mais, 
deste modo, com as quantidades e com a frequência das precipitações do que com uma 
verdadeira modificação do ritmo anual das chuvas. Uma breve síntese do regime 
pluviométrico anual pode ser descrita nos seguintes tópicos, recorrendo quer ao conjunto 
dos trabalhos já citados, quer a diversas publicações editadas pelo Serviço Meteorológico 
Nacional (actualmente designado, Instituto Nacional de Meteorologia), sobretudo durante a 
década de 80.  

Em todo o território de Portugal Continental, o ano pluviométrico “médio” 
compreende uma estação “chuvosa” e outra “seca”, intercaladas por “períodos de 
transição”.  

A estação seca caracteriza-se pela ocorrência de quantitativos baixos de precipitação, 
observados num reduzido número de dias.  A intensidade e a duração desta estação seca 
variam de forma muito significativa consoante as regiões, e em função, sobretudo, da 
latitude e da altitude (DAVEAU , 1987). No Noroeste, a estação seca é curta – um ou dois 
meses (Julho e Agosto) – alargando-se para as regiões mais meridionais até 4 meses no 
Alentejo, e 5 a 6 na litoral meridional algarvio e no trecho inferior do Vale do Guadiana. 
Esta desigualdade da duração da estação seca pode também ser apreciada considerando o 
balanço hídrico dos solos, cujos valores médios (segundo o método de THORNTHWAITE 
para o  cálculo da evapotranspiração potencial e para estações com séries cronológicas de 
tamanho variável) foram determinados por MENDES e BETTENCOURT (1980) e ROCHA 

FARIA  et al (1982). De acordo com estes trabalhos, o período deficitário em termos de 
disponibilidades hídricas nos solos, estende-se, em média, no Noroeste português, do início 
de Junho até meados de Setembro, enquanto nas regiões mais meridionais de Portugal 
Continental aquelas condições se manifestam de meados de Abril a meados de Outubro. 
Por esta razão, em Portugal Continental, o “ano hidrológico”, isto é, a unidade temporal 
fundamental instituída para a organização de dados hidrológicos, tem início em Outubro e 
fim em Setembro. 

A estação “chuvosa” em Portugal Continental, considerando-a como o período 
durante o qual as precipitações mensais são mais abundantes,  é relativamente longa, 
decorrendo de Novembro a Março. A distribuição da precipitação ao longo da estação 
chuvosa difere muito consoante os anos, traduzindo uma forte variabilidade interanual. O 
ritmo interno da estação chuvosa em Portugal Continental é muito complexo, 
caracterizando-se por uma alternância de períodos sem precipitação com sequências de 
dias chuvosos, numa sucessão que, em cada ano hidrológico, pode tomar contornos muito 
diferentes(7). Os meses mais chuvosos, segundo o regime médio, podem variar consoante 
os locais, sendo difícil o reconhecimento duma regionalização do regime pluviométrico 
médio (GODINHO, 1982). Esta dificuldade havia já sido bem já bem sublinhada por 
DAVEAU  (1977), chamando à atenção que a consideração de séries de observação distintas 

                                                 
(7) - SOUSA MACHADO (1980) determinou que, no período 1948-1967, a mais longa sequência de dias 
consecutivos com precipitação registada em Portugal Continental, foi de 31 dias, em Âncora, no Noroeste. 
No litoral algarvio, nunca se registaram, em idêntico período, mais de 15 dias seguidos com precipitação.  
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é suficiente para obter resultados diferentes na determinação do regime pluviométrico 
“médio”: 

“(...) le rythme interne de la saison pluvieuse au Portugal est si variable que les 
apparences de régularité qui s´esquissent parfois à l´échelle trentenaire des normales 
tendent à disparaitre au fur et à mesure que la période d´observation s´accroit.” (ob cit. 
p.50). 

Estudando o período 1900-1970, em 14 estações de Portugal Continental, GODINHO 

(1982) verificou que Novembro é o mês do ano em que mais é frequente ocorrer o máximo 
absoluto de precipitação, seguindo-se-lhe, por ordem decrescente de probabilidade 
empírica, Janeiro, Fevereiro, Dezembro e Março. 

A transição da estação seca para a chuvosa é mais curta do que a passagem inversa. 
Apesar de, nalguns anos, Outubro poder registar quantitativos elevados de precipitação, 
antecipando a estação chuvosa, é o mês característico de transição para o começo das 
chuvas (DAVEAU , 1987). Aos meses de Primavera corresponde, em termos médios, uma 
diminuição mais gradual das precipitações, em comparação com o ritmo de acréscimo 
pluviométrico da outra estação de transição. 

Expostos, em termos muito gerais, os elementos que caracterizam o regime médio 
anual das precipitações em Portugal Continental, importa em seguida proceder à 
abordagem dos aspectos que, quanto a este tema, dizem respeito à parte meridional do país.  

O regime pluviométrico anual no Sul de Portugal, foi estudado de forma 
desenvolvida por VENTURA (1994), devendo aqui apontar-se as suas principais conclusões, 
obtidas com base na análise dos dados de precipitação expressos à escala mensal, no 
período 1948/49-1977/78, e em relação a 121 locais de observação. Um dos resultados 
mais interessantes do seu estudo prende-se com a diversidade espacial do regime 
pluviométrico “médio”, tendo diferenciado três domínios com aspectos particulares no que 
diz respeito ao ritmo anual das chuvas (figura I.3): 

- Um extensa região compreendendo o litoral alentejano, o Vale do Sado, o 
Baixo Alentejo meridional e todo o Algarve. Estas regiões individualizam-se 
pelo facto de serem as áreas que, no Sul do país, se caracterizam por uma mais 
forte concentração invernal das chuvas, prevalecendo o mês de Dezembro como 
máximo mensal de precipitação e ainda pela sua  secura estival mais acentuada. 
São Domigos e Almodôvar são locais representativos desta região 
pluviométrica, de acordo com o autor; 

- O Interior do Baixo Alentejo. Nestas áreas a concentração invernal das chuvas 
é mais moderada e identificam-se dois máximos mensais de precipitação, um no 
início e outro no final do inverno. O autor indica Mértola/Vale Formoso como 
estação representativa desta região ; 

- As regiões setentrionais, abrangendo todo o Alto Alentejo, e prolongando-se 
pela parte central  do Baixo Alentejo. São as áreas de menor concentração 
invernal das chuvas, com precipitações de Primavera relativamente abundantes, 
observando-se em Fevereiro, em geral, o máximo mensal de precipitação. 
Castelo de Vide, Avis, Évora e Beja são locais de observação representativos 
destas regiões. 
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Figura I.3 – Regiões pluviométricas do Sul de Portugal, definidas com base nas características do 
regime médio anual. (extraído de VENTURA, 1994). 

 

Para além do regime “médio”, VENTURA (1994) recorreu igualmente ao estudo do 
regime “provável”(8), o que lhe permitiu avaliar a variabilidade do ritmo anual das 
precipitações. A análise dos valores respeitantes às várias frequências (decis) pôs em 
evidência alguns aspectos interessantes do regime pluviométrico. Constatou que  o mínimo 
absoluto ocorre em Julho nas regiões mais próximas do litoral e em Agosto nas latitudes 
setentrionais e, sobretudo, no interior do Baixo Alentejo. Confirmou que o aumento da 
precipitação se inicia sempre em  Setembro, podendo Outubro apresentar, nas frequências 
elevadas, quantitativos comparáveis aos meses da estação chuvosa propriamente dita. A 
evolução mais complexa da precipitação ao longo da Primavera traduz-se “no possível 
incremento, ou pelo menos uma diminuição do ritmo de decréscimo, das chuvas, de Abril 
para Maio, retomando-se a diminuição geral de Maio para Junho” (ob.cit. p. 144). 
Finalmente, no que diz respeito à estação chuvosa, o estudo do regime provável permitiu 
confirmar, em particular, nas frequências médias, “a tendência para o aparecimento de 
mais do que um máximo, frequentemente dois, que correspondem a Dezembro e Março, 
sobretudo nas regiões meridionais” (p.144). 

                                                 
(8) - Estudo baseado (igualmente) na análise do período 1948/49-1977/78. 
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O conjunto de elementos apresentados neste ponto do capítulo, relativo aos ritmos 
pluviométricos, não integram os aspectos da variabilidade interanual, cuja abordagem se 
reservou para o ponto seguinte. 

 

 
3. A variabilidade interanual da precipitação. 

Os estudos sobre a variabilidade climática constituem um domínio de investigação 
que actualmente, e nos anos mais recentes, tem despertado um grande interesse à 
comunidade científica, em parte devido às preocupações gerais suscitadas pelo problema 
das alterações climáticas. Desde há várias décadas que se conhece que a precipitação em 
Portugal Continental se caracteriza por uma acentuada irregularidade. A forte variabilidade 
interanual é uma característica intrínseca quer da estação chuvosa, quer das estações de 
transição, sendo a estação seca o período do ano que apresenta um comportamento mais 
estável. Em termos regionais verifica-se que, em valor relativo, os contrastes interanuais 
nos quantitativos tendem a ser mais fortes nas regiões do Sul, mais secas, mas, em valor 
absoluto, a amplitude das variações é muito mais elevada no Norte do país, e em particular 
nas montanhas. 

Os estudos de variabilidade climática envolvem normalmente o tratamento de séries 
longas de observação, bem como a utilização de métodos de análise estatística, cujo 
contínuo desenvolvimento e aperfeiçoamento visa a obtenção de resultados mais 
satisfatórios e válidos. Por este motivo, neste ponto será dado mais relevância aos trabalhos 
publicados mais recentemente, uma vez que os seus resultados são mais significativos, 
quer porque as séries de observação climática que os sustentam têm maior duração, quer 
também porque se dispõe de melhores elementos para interpretar o significado dos vários 
aspectos da variabilidade. 

Os primeiros trabalhos especificamente desenvolvidos para estudar a variabilidade 
climática em Portugal datam de meados dos anos 80. A série de precipitações anuais de 
Lisboa/Geofísico (no período 1856-1980) foi estudada por ALCOFORADO (1984), tendo 
demonstrado um aspecto que os estudos mais recentes têm confirmado: à escala anual, a 
evolução é marcada por uma acentuada irregularidade, não se definindo, no conjunto da 
série “secular”, uma qualquer tendência significativa. Ao considerar alguns períodos em 
particular, é contudo evidente que ocorreram sequências de anos predominantemente 
excedentários em termos pluviométricos (como de 1957 a 1969, em Lisboa) e outros 
claramente deficitários (é o caso, em Lisboa, do período 1920-1934). Este facto deve ser 
tomado em atenção, devendo haver a maior prudência na interpretação do significado de 
resultados extraídos em estudos assentes em séries de duração mais curta, como sejam as 
normais climatológicas.  

No que diz respeito às décadas mais recentes, vários estudos mostraram já alguns 
aspectos que denotam uma evolução particular quanto à variabilidade da precipitação. 
MENDES e ESPÍRITO SANTO (1993) estudaram as séries anuais e estacionais de precipitação, 
para o período de 1931-1992, num conjunto de estações de Portugal Continental. 
Verificaram a existência de uma significativa redução dos valores da quantidade de 
precipitação de Primavera nos últimos 30 anos, comparativamente ao primeiro trinténio 
analisado. Segundo estes autores, este decréscimo fica a dever-se, sobretudo, ao mês de 
Março, que foi sensivelmente mais seco no segundo trinténio considerado. Esta diminuição 
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das precipitações de Primavera manifestou-se em quase todo o país, assumindo maior 
expressão na Beira Interior e no Alentejo. Resultados concordantes foram obtidos noutros 
trabalhos mais recentes, como os de GOMES (1994) e de MATOS et al (1994, citado por 
CORTE-REAL et al, 1998). GOMES (1994) estudou as séries anuais, estacionais e mensais de 
precipitação no período 1900-1993, em seis estações de Portugal Continental (Montalegre, 
Porto/S.do Pilar, Coimbra, Lisboa/Geofísico, Beja e Faro). Recorrendo ao método das 
médias móveis, encontrou, para o conjunto das séries uma nítida redução da precipitação 
no mês de Março, sobretudo nas estações de Lisboa, Beja e Faro. 

Esta evolução recente do comportamento pluviométrico da Primavera, e em especial 
do mês de Março, suscitou e continua a suscitar um grande interesse de investigação. O 
mês de Março marca o final da estação chuvosa em Portugal, e uma redução sensível nos 
quantitativos deste mês poderá trazer importantes consequências, por exemplo, ao nível da 
paisagem e dos sistemas agrícolas (FERREIRA, 1995). No caso do Alentejo, este problema 
foi estudado por alguns autores, no sentido de avaliar as suas consequências num eventual 
agravamento e aumento da frequência dos fenómenos de seca. Nesta região, as secas são, 
provavelmente, pelas suas consequências socio-económicas, o fenómeno climático com 
maiores impactos no Alentejo. Diversos trabalhos de climatologia, como os de PINTO 

(1995) e NEVES (1995) foram elaborados nesta perspectiva. As conclusões destes estudos 
apontam para o facto das anomalias pluviométricas no Alentejo apresentarem um 
comportamento diferenciado antes e depois de 1964, afectando de uma forma mais 
marcante as precipitações de Primavera.  NEVES (1995) salientou que "antes de 1964, os 
anos de chuvas deficitárias constituíam fases secas de curta duração, isoladas em séries 
de anos em que a pluviosidade era geralmente normal ou superior à normal. Desde 1964, 
e com maior frequência nos anos 70 e 80, o ritmo das secas e da sua variabilidade 
modificaram-se" (p.91). A autora concretiza esta ideia referindo que a secura primaveril, 
essencialmente a partir da década de 1970, é devida a uma importante anomalia negativa 
da precipitação no mês de Março. No caso da região da margem esquerda do Alentejo, 
PINTO (1995) notou, igualmente, que é na Primavera que se observa a mais significativa 
tendência no sentido da diminuição da precipitação, tendo aumentado a frequência de anos 
com Primaveras secas e extremamente secas a partir de 1963. Esta tendência, embora 
corresponda a uma acentuação da secura, "não permite concluir a existência de um 
processo significativo de aridificação do clima desta região da margem esquerda do 
Guadiana" (p.90). A aridificação de algumas áreas do Alentejo verificada nas últimas 
décadas, nomeadamente nas áreas de montado, prende-se com o problema climático da 
acentuação da secura mas também, em larga medida, com a evolução dos solos associada 
às alterações das condições biofísicas ao longo do século XX (FERREIRA, 2000). 

Nos últimos anos, a investigação no domínio da variabilidade climática em Portugal 
tem vindo a centrar-se no estudo das suas relações com o funcionamento do sistema 
Oceano-Atmosfera no espaço do Atlântico Norte, havendo já alguns trabalhos publicados, 
sobretudo por geofísicos (TRIGO et al, 2002-a) . Na última década, consubstanciou-se a 
ideia de que, na Península Ibérica, a variabilidade da precipitação (e, em especial, da 
precipitação invernal) está fortemente condicionada pelo fenómeno da Oscilação do 
Atlântico Norte (NAO) (GOMES, 2001; TRIGO et al, 2002-a; 2002-b). No que diz respeito à 
estação chuvosa em Portugal (Novembro a Março), GOMES, (1998), mostrou que essa 
relação se expressa por uma correlação negativa em todo o Atlântico Norte, a sul de 55ºN, 
e uma correlação positiva nas latitudes mais elevadas. A referida correlação negativa é 
significativa, contudo, apenas nos meses de Dezembro, Janeiro, Fevereiro e Março. Isto 
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significa que nas regiões meridionais do Atlântico Norte, nas quais se integra o Sudoeste 
da Península Ibérica, a variação da precipitação está em oposição de fase com os ciclos da 
NAO (MARTÍN VIDE, 1998; GOMES,1998). 

A influência da NAO no regime pluviométrico português tem sido demostrada 
noutros trabalhos. CORTE-REAL et al (1998) efectuaram um estudo em que analisaram as 
relações entre a variabilidade da precipitação em Portugal Continental e algumas 
características da circulação atmosférica, usando dados diários de 75 estações, referentes 
ao período 1951-1990. Elaboraram uma classificação de padrões de circulação atmosférica 
associados às precipitações diárias em Portugal, tendo definido quatro tipos: “Chuvoso”, 
“Seco de Verão”, “ Seco de Inverno” e “de Bloqueio”. De acordo com os autores, a 
diminuição das chuvas de Março registada a partir  dos anos sessenta acompanha a 
redução, nesse mesmo mês, da frequência de dias com o padrão “Chuvoso”, havendo um 
concomitante aumento do tipo “Seco de Verão”. Por seu turno, a tendência de redução da 
frequência do tipo “Chuvoso” estará intimamente relacionada com as variações de 
intensidade da NAO (CORTE-REAL et al, 1998, p. 628), tendo os autores determinado uma 
significativa correlação negativa. Quando a NAO se encontra numa fase positiva, “o 
anticiclone dos Açores torna-se também mais forte, e a actividade depressionária diminui 
no Atlântico Oriental a Oeste da Península Ibérica” (CORTE-REAL et al, 1998, p.629), 
justamente o contrário do que sucede no Noroeste da Europa. Estes dados põem em 
evidência o facto da conhecida tendência de decréscimo da precipitação no mês de Março, 
verificada nas três últimas décadas do século XX, estar relacionada com a clara tendência 
de subida do índice NAO a partir de 1950. São as fases negativas do ciclo da NAO que se 
associam a um aumento da frequência da circulação meridiana e dos bloqueios, permitindo 
o desenvolvimento de depressões de posição mais meridional, e contribuindo, desse modo, 
para à ocorrência de períodos e anos de tendência chuvosa no Sudoeste Europeu, 
particularmente nas suas latitudes mais baixas. 

Nos trabalhos mais recentes no domínio do estudo da variabilidade pluviométrica 
têm sido apresentados resultados, em larga medida, convergentes quanto à detecção de 
componentes determinísticas, nomeadamente em relação à existência de oscilações quasi-
-periódicas.  

Uma das mais importantes finalidades dos estudos sobre a variabilidade e as 
variações do clima é a de procurar avaliar se o comportamento dos fenómenos extremos 
(vagas de calor  e de frio, secas e chuvadas intensas/inundações) se modifica ao longo do 
tempo, num dado local ou região, quanto à sua frequência e magnitude. No ponto seguinte 
procede-se à abordagem dos principais resultados apresentados no domínio dos estudos 
sobre as precipitações intensas em Portugal, atribuindo maior ênfase, naturalmente, as 
aspectos relativos às regiões meridionais do país. 

 

4. Os fenómenos extremos: estudos sobre as precipitações intensas 

Os fenómenos extremos associados às precipitações compreendem quer as situações 
de escassez acentuada – as secas -, quer os episódios de natureza oposta, em que a 
abundância e/ou intensidade das chuvas ultrapassa largamente os valores médios ou mais 
frequentes. Atendendo ao tema central da dissertação, abordar-se-ão aqui apenas os 
aspectos relacionados com o estudo das precipitações intensas, apesar de se reconhecer a 
importância do problema das secas em Portugal, que constitui também uma importante 
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área de investigação para os climatologistas. Para além destes e dos meteorologistas, outros 
especialistas se têm interessado pelo estudo das precipitações intensas em Portugal, como é 
o caso dos engenheiros, a quem cabe projectar as redes de saneamento e definir, por 
exemplo, o dimensionamento das obras hidráulicas. Neste ponto do presente capítulo, as 
precipitações intensas serão abordadas privilegiando uma perspectiva geográfica, isto é, 
serão apresentados os principais elementos disponíveis na bibliografia relativos ao modo 
como os episódios de chuva abundante afectam as diferentes regiões do território 
português. 

Apesar de ter já cerca de trinta anos, uma representação cartográfica efectuada por 
DAVEAU  (1972) proporciona uma imagem muito interessante da desigual incidência dos 
episódios de precipitação intensa em Portugal Continental (figura I.4). Na metade 
setentrional do país há uma apreciável coincidência entre as regiões mais chuvosas (na 
figura, individualizadas pela isoieta dos 1000mm) e as que contêm um maior número de 
locais onde ocorreram precipitação diárias muito abundantes (a autora utilizou como 
valores limiares os máximos diários de 110mm e de 180mm). É patente que é nas 
montanhas do Noroeste que se verifica a maior densidade de locais que registaram (no 
período 1931-1960) máximos diários tão elevados. No interior e no Sul do país, a 
incidência das precipitações intensas – apreciada em função de totais diários – é 
francamente menor, devendo ser destacadas, contudo, duas regiões que se individualizam 
claramente : a Cordilheira Central e o Algarve.  

 
Figura I.4 – Udómetros que registaram 
precipitação diária superior a 110mm durante o 
período 1931-1960 (extraído de DAVEAU , 1972). 

         No primeiro caso, serão as 
condições orográficas que explicam a 
maior tendência para o registo de 
chuvas mais copiosas ; O segundo caso 
(Algarve), constitui um conjunto 
regional bem destacado e relativamente 
distante das áreas  já mencionadas, o 
que sugere traduzir a importância do 
contexto geográfico particular, impondo 
características próprias no que diz 
respeito aos aspectos da dinâmica 
atmosférica responsáveis pelas 
precipitações intensas. Sendo uma 
região em que os totais anuais de 
precipitação são geralmente baixos 
(exceptuando o caso da Serra de 
Monchique), os episódios de 
precipitação abundante assumem uma 
maior contribuição relativa para o 
regime pluviométrico, o que constitui 
um importante traço da sua 
originalidade climática. 
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Vários trabalhos posteriores vieram confirmar, no essencial, estes contrastes 
espaciais. O conhecimento sobre a intensidade das precipitações em Portugal começou por 
se consolidar, como é natural, em relação à duração de 24 horas(9), uma vez que esta é a 
unidade de tempo em que são registados os dados nas estações udométricas, cuja rede 
compreendia, já em 1980, mais de 500 locais com períodos de observação superior a 20 
anos. Deste modo, GODINHO (1982) demonstrou já que, em Portugal Continental, os 
recordes de precipitação em 24 horas têm sido sucessivamente atingidos nalgumas 
estações do Minho, situadas nas Serras da Peneda, da Amarela, do Gerês e da Cabreira. 
Neste trabalho, o autor procedeu à selecção, no período 1950-1974, das chuvadas em que o 
valor de precipitação em 24 horas excedeu, nalgum local, os 300mm, tendo identificado um 
total de três tempestades, com valores máximos, em todas elas, a ocorrerem nas montanhas 
no Noroeste. 

O máximo absoluto de precipitação diária verificou-se na estação da Barragem de 
Guilhofrei (na base da vertente ocidental da Serra da Cabreira), a 17 de Novembro de 
1960: 572,9 mm(10). Este valor é muito superior aos que imediatamente lhe seguem na lista 
dos seis locais com os mais elevados registos de precipitação em 24 horas, como pode ver-
se no quadro I: 

O quadro é elucidativo de como as precipitações diárias excepcionalmente 
abundantes ocorrem sobretudo no Noroeste, e também na Serra da Estrela. Este aspecto foi 
também confirmado num outro trabalho de GODINHO (1991), no qual o autor procedeu à 
elaboração de inventários de acontecimentos chuvosos intensos, em função de diferentes 
durações. Neste tipo de fenómenos, o relevo tem um importante papel no incremento das 
precipitações, tendo o autor chamado à atenção para o facto de entre “os locais em que se 
registaram quantidades de precipitação em 24 horas superiores a 200mm, mais de 80% 
têm altitudes superiores a 500 metros e menos de 10% estão abaixo dos 250m ” 
(GODINHO, 1991, ob.cit. p.9) . 

 

QUADRO I.1 – Máximos de precipitação em 24 horas (Fonte: SNIRH, Instituto da Água) 

Total 
P/24 h 

Data Local Altitude 
(m) 

Área Série 
de registos 

572,9 17/11/1960 Barragem de Guilhofrei 350 Serra da Cabreira 1939-1994 

337,0 03/11/1955 Covide/Junceda 520 Serra do Gerês 1948-1994 

331,0 23/12/1927 Penhas Douradas 1380 Serra da Estrela 1900-1993 

306,6 31/03/1962 S. Bento da Porta 
Aberta 

315 Serra do Gerês 1949-1994 

304,2 31/03/1962 Viade 930 Serra do Barroso 1943-1994 

281,6 28/01/1958 Peneda 680 Serra da Peneda 1946-1994 

                                                 
(9) - Medida, normalmente, às 9 horas (TMG), pelo que os valores máximos observados desta forma – 
precipitações máximas diárias – não representam as quantidades máximas de qualquer período de 24 horas.  
(10) -  Anuário dos Serviços Hidráulicos, ano de 1965/66. 
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A caracterização dos episódios de precipitação intensa, nomeadamente quando a 
investigação é levada a cabo com fins de aplicação operacional, necessita de poder ser 
expressa em termos quantitativos. Um dos parâmetros mais importantes para definir o grau 
de excepcionalidade dos episódios de chuva intensa, e cujo cálculo está muito 
generalizado, é o “período de retorno”, que pode ser definido como o número de anos que 
decorre, em média, para que um dado valor de um fenómeno seja igualado ou 
ultrapassado. Os primeiros trabalhos realizados com este objectivo, baseavam-se, 
sobretudo, em totais de precipitação registados em 24 horas, disponibilizados pela rede de 
estações udométricas. Só mais recentemente se fomentou a realização de trabalhos em que 
se procede ao cálculo de períodos de retorno referentes a durações horárias e sub-
-horárias, desde que se passou a dispor de um maior número de  estações udográficas, 
com séries de registos relativamente longas, essenciais à obtenção de resultados válidos. 
De entre os trabalhos que têm sido desenvolvidos em Portugal com vista à determinação de 
períodos de retorno relativos a diferentes totais e intensidades de precipitação (e para 
determinadas durações) dos acontecimentos pluviosos, podem-se considerar dois tipos :  

 a) Estudos “monográficos” de alguns episódios chuvosos excepcionais, cuja análise 
envolve o cálculo dos períodos de retorno respectivos. São exemplos deste tipo 
de trabalhos as contribuições de AMARAL  (1968), GODINHO (1982 ; 1984) e de 
BRANDÃO e RODRIGUES (1998), nas quais se analisa o grau de excepcionalidade 
de algumas das mais importantes situações de cheias e inundações ocorridas em 
Portugal, nas últimas décadas; 

 b) Estudos realizados com um carácter mais sistemático, em que se procura 
determinar para um conjunto de estações udográficas portuguesas os períodos de 
retorno correspondentes a algumas quantidades de precipitação (ou o inverso). É 
em relação a este conjunto de trabalhos que aqui importa fazer uma breve 
referência. 

Os primeiros resultados neste domínio, em relação ao território nacional, foram 
publicados por OLIVEIRA  (1942), que estudou os udogramas diários de Lisboa (Instituto 
Geofísico) do  período 1860-1939. Mas só passadas algumas décadas viria a ser publicado 
o primeiro trabalho, mais precisamente em 1980 (fascículo XIX do “Clima de Portugal”), 
em que se analisam várias estações do Continente. Utilizando as várias centenas de locais 
que já então constituíam a rede nacional de postos udométricos, ROCHA FARIA  et al (1980) 
determinaram as quantidades máximas de precipitação diária respeitantes a vários períodos 
de retorno (5, 10, 25, 50 e 100 anos), tendo aplicado, para o efeito, a lei de probabilidade 
de GUMBEL. A utilização destes valores estimados deve ser feita com prudência, uma vez 
que o cálculo se baseou em séries com duração muito variável, tendo muitas delas menos 
de 20 anos de registos. 

GODINHO (1987, 1989) deu início ao estudo das séries de registos udográficos de 
algumas estações portuguesas, publicando alguns mapas onde se apresentam as relações 
entre os máximos com durações de 60 minutos e os máximos diários de precipitação, tanto 
para os valores médios amostrais, como para o período de retorno de 100 anos. As 
estimativas sub-horárias feitas nestes trabalhos assentam ainda, contudo, na aplicação de 
relações médias, não se baseando na digitalização sistemática dos udogramas, que só mais 
recentemente começou a servir de base aos estudos estatísticos sobre as precipitações 
intensas. 
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Nesse sentido, uma importante contribuição para o estudo das precipitações intensas 
foi dada por BRANDÃO (1995), realizando um estudo baseado nas estações udográficas de 
Aveiro, Lisboa/Inst.Geofísico, Évora/Cemitério e Faro/Aeroporto. Neste trabalho, foram 
identificados nas séries udográficas das quatro estações os acontecimentos pluviosos cujo 
total superou uma e duas polegadas (respectivamente, 25.4mm e 50.8mm), bem como 
aqueles em que a intensidade média ultrapassou os limiares de 5mm/hora e 10mm/hora. A 
autora demonstra que, de entre estes quatro locais analisados, Faro é o que apresenta as 
intensidades de precipitação mais elevadas, para a mesma duração e período de retorno, 
apresentando igualmente a mais forte variabilidade, enquanto Aveiro apresenta os valores 
mais baixos, cabendo a Évora e Lisboa uma posição intermédia(11). O escalonamento destas 
estações é idêntico quando se considera a frequência de acontecimentos de chuva mais 
abundante (precipitação total superior a 50,8mm). Em relação à distribuição intermensal, 
os meses que registam uma maior frequência de casos são Novembro e Dezembro, sendo 
em Faro que se observa, de modo mais nítido, essa hegemonia.  

Num trabalho mais recente, BRANDÃO et al (2000)(12) divulgam diversos resultados 
da sua investigação sobre as variações espaciais das intensidades da precipitação em curtas 
durações, em Portugal. Esta equipa de investigadores do Instituto da Água analisou os 
udogramas de 23 postos udográficos de Portugal Continental, cujos registos possuem uma 
extensão entre 26 e 56 anos, com excepção dos casos das estações de Aveiro e de Relíquias 
(15 anos de duração), e também a de Lisboa/Inst. Geofísico, que possui a mais longa série 
de observações (132 anos). Apesar da densidade desta rede de locais ser bastante 
heterogénea e ainda algo insuficiente em relação ao que seria desejável  para poder extrair 
conclusões quanto à diversidade espacial destes fenómenos, o trabalho citado constitui a 
mais completa e actualizada investigação já efectuada neste domínio. Os resultados da 
identificação das intensidades máximas históricas (incluídas nas séries de registos) podem 
sintetizar-se nos seguintes tópicos: 

-  Intensidades relativas a muito curtas durações (30 minutos e 1 hora) – Os 
valores mais elevados registam-se em Penhas Douradas (única estação da Serra da 
Estrela utilizada) e em quatro das sete estações algarvias analisadas : Monchique, 
Figueirais, V.Real de Sto. António e Faro (as excepções são Praia da Rocha, 
S.Brás de Alportel e Catraia, estação situada na Serra do Caldeirão); Nestes 
locais, os totais de precipitação com período de retorno de 100 anos ultrapassam 
os 60mm para uma duração de 30 minutos e os 80mm para uma hora ; 

- Intensidades relativas a curta duração (6 horas) -  Os valores mais elevados 
registam-se em Monchique (Algarve). Neste local, o período de retorno 
centenário, para uma duração de 6 horas, ultrapassa os 180mm; 

- Intensidades para a duração de 24 horas – Os valores mais elevados encontrados 
referem-se a algumas estações algarvias (S.Brás de Alportel, Catraia, Figueirais e 
Monchique), e a uma estação situada no Minho (Casal Soeiro). Nos locais 
indicados, o período de retorno de 100 anos para uma duração de 24 horas 
corresponde a um total que pode variar entre os 200 e 310mm.  

 

                                                 
(11) -  Estes resultados baseiam-se  na determinação de Curvas IDF (Intensidade-Duração-Frequência). 
(12) -  Os autores retomaram e desenvolveram um trabalho anterior, da autoria de BRANDÃO E RODRIGUES, 
(1998) 
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Mais recentemente, na já citada investigação sobre a modelação espacial da 
precipitação, NICOLAU (2002) elaborou dois mapas onde se cartografam as precipitações 
máximas diárias em Portugal Continental, estimadas segundo a Lei de GUMBEL, para dois 
períodos de retorno – 100 anos e 2 anos. É, naturalmente, o primeiro destes mapas que 
importa aqui referir (figura I.5), já que diz respeito a uma estimação(13) de valores extremos 
de precipitação diária. Note-se que este mapa foi elaborado com base na utilização de um 
total de 448 estações, cujas séries de precipitação apresentavam trinta ou mais anos de 
registos desde o seu início de funcionamento até ao ano hidrológico de 1994/95 (NICOLAU, 
2002, p.278). 

 

Figura I.5 - Estimativa das precipitações máximas 
diárias para um período de retorno de 100 anos. 
Fonte: Instituto Geográfico Português (mapa extraído 
do site http.//193.136.121.108/cnig/). 

 

  Ao analisar esta figura (I.5), uma 
conclusão deve ser destacada e que, 
uma vez mais, confirma e reforça uma 
ideia já avançada por DAVEAU  (1972): 
no contexto do Sul do país, é no  
Algarve que as precipitações assumem 
um carácter mais extremo, registando-
-se intensidades que, no território do 
continente português apenas são 
igualadas e superadas nas áreas 
montanhosas da cordilheira Central e 
do Noroeste. Como se ilustra na figura 
I.5, todo a região algarvia contrasta com 
o padrão geral deste parâmetro na 
metade meridional do país, ocorrendo 
valores com precipitações máximas 
diária superiores a 120 mm. No interior 
do Algarve, realcem-se os máximos 
estimados para as regiões da Serra do 
Caldeirão e do Sotavento (160 a 200 
mm) e do Maciço de Monchique 
(>200mm). 

 No Alentejo e no Ribatejo, os valores estimados integram-se na classe que 
compreende valores entre 80 e os 120 mm, o que é bastante revelador da reduzida 
frequência dos fenómenos de precipitação intensa nestas regiões. 

 

 

Expostos, em traços gerais, alguns dos aspectos mais relevantes relativos à 
climatologia das precipitações intensas em Portugal Continental, importa agora referenciar 
alguns trabalhos onde o tema foi abordado de forma mais específica em relação às regiões 
do Sul do país. Neste âmbito, deve ser destacado o relevo da contribuição de VENTURA 
(1994), na qual, à semelhança de outros aspectos já abordados anteriormente, dedica um 
capítulo para o estudo destas questões. 

                                                 
(13) - Na elaboração do modelo de estimação, a autora recorreu à técnica de krigagem, utilizando a altitude 
como deriva externa (NICOLAU, 2002, p.278). 
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No que diz respeito ao Algarve, região onde, como se demonstrou nos parágrafos 
anteriores, os episódios de precipitação intensa têm uma grande importância no regime 
pluviométrico, deve ser referido o estudo realizado por REIS CUNHA (1957).  Não obstante 
este estudo se basear em séries de precipitação com duração ainda reduzida no momento 
em que foi efectuado, o autor obteve alguns resultados interessantes, tendo analisado as 
estações de Lagos, Faro, Monchique e Barranco do Velho (Serra do Caldeirão). Um dos 
aspectos sublinhados pelo autor é o forte aumento da frequência de dias de precipitação 
abundante (precipitação total superior a 30mm) das estações litorais para as situadas na 
Serra Algarvia. Verificou, igualmente, uma tendência para as máximas precipitações 
diárias do ano ocorrerem, predominantemente, no mês de Novembro, com excepção de 
Monchique, onde essa maior frequência se manifestou nos meses de Dezembro e de 
Janeiro.  

A individualidade do Algarve no contexto climático do Sul de Portugal, em 
particular, no que diz respeito às características pluviométricas, viria a ser bem 
demonstrada por VENTURA (1994; 1996). Para analisar a diversidade geográfica das 
precipitações no Sul de Portugal, VENTURA (1994) recorreu essencialmente a dois 
procedimentos: Em primeiro lugar efectuou um levantamento dos meses em que se 
registaram chuvas intensas, com base nos máximos diários publicados nos anuários 
climatológicos (período 1954-1983), tendo considerado 50mm como valor limiar 
significativo; Em segundo lugar, cartografou também a precipitação máxima diária 
correspondente a um período de retorno de 50 anos, utilizando para tal os valores 
estimados por ROCHA FARIA  et al (1980), com base na expressão de cálculo de GUMBEL. 
(figura I.6)  

Assim, ao analisar a repartição espacial do número de meses em que a precipitação 
máxima diária excedeu os 50mm, VENTURA (1994) mostrou que "são as áreas de relevo 
mais acentuado as que mais vezes registam este tipo de situação, e os locais abrigados do 
interior aqueles onde estas se verificam mais raramente" (ob. cit. p.321). A frequência 
destes casos nas serras meridionais (Monchique/Caldeirão) supera largamente a dos 
relevos setentrionais, mesmo em relação à Serra de S.Mamede (VENTURA, 1994, p.323). A 
distribuição espacial dos valores de precipitação diária relativos a um período de retorno de 
50 anos apresenta um padrão, que, no geral, tem os mesmos contrastes, como pode ser 
visto na figura I.6. Confirma-se nesta repartição que “o incremento motivado pelo relevo 
diminui significativamente para Norte” (p. 319), cabendo às serras do Algarve as 
quantidades mais elevadas de precipitação para este período de retorno. Outro aspecto 
interessante desta representação notado pelo autor, é o de ela mostrar que “as chuvas 
abundantes parecem ser, ao contrário dos valores médios e medianos, mais prováveis nos 
relevos do sotavento que nos do barlavento algarvio” (p.321). Este facto é tanto mais 
interessante na medida em que ele confirma uma ideia já avançada por DAVEAU  (1972), 
segundo a qual o Algarve Oriental parece apresentar, comparativamente às áreas do 
Barlavento, uma maior tendência para a ocorrência de situações de precipitação muito 
abundante.  

No que diz respeito aos períodos do ano mais propensos à ocorrência de 
precipitações abundantes no Sul do país, VENTURA (1994) refere que “o Inverno não é a 
estação do ano mais propícia, mas sim as estações intermédias, destacando-se nestas o 
Outono, pelo facto  do  oceano  próximo  ainda  possuir  um  elevado  conteúdo  térmico,  
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essencial quer ao aquecimento e 
instabilização das massas de ar, 
quer ao enriquecimento em vapor de 
água” (p.276). 

O autor refere ainda que 
“existem grandes diferenças de 
localização das chuvadas mais 
abundantes entre a época fria e a 
época quente do ano. Durante o 
inverno, as precipitações mais 
intensas ocorrem nas áreas mais 
acidentadas, sobretudo nas 
meridionais; na época quente, as 
chuvas de maior intensidade, pouco 
frequentes, afectam sobretudo as 
regiões do interior, especialmente 
no Alto Alentejo” (p.394). Tendo 
presente estas considerações, não 
pode deixar de se referir, contudo, 
que elas se baseiam no estudo de um 
conjunto de casos seleccionados pelo 
autor, não tendo este apresentado 
elementos que fundamentem, em 
termos estatísticos, as observações 
citadas. 
 

 

 
Figura I.6 - Repartição espacial da precipitação 
máxima diária correspondente a um período de 
retorno de 50 anos (extraído de VENTURA, 1994, 
elaborado a partir de valores estimados por ROCHA FARIA  
et al, 1980). 

 

 

 

Os dados já apresentados puseram em evidência que, no conjunto do Sul de Portugal, 
são as áreas de relevo mais movimentado as que se revelam mais favoráveis ao registo de 
precipitações com um carácter extremo para uma duração superior ou igual a 24 horas. 
Foi igualmente realçada a singularidade das serras do Algarve como constituindo as áreas 
onde aquelas situações são mais frequentes. O reconhecimento deste facto, associado à 
ocorrência de trágicas inundações em Portugal nas décadas de oitenta (no caso do Algarve, 
nos anos de 1988 e 1989), motivou a criação de um grupo de estudo de cheias na Direcção 
Geral dos Recursos Naturais. Entre os trabalhos publicados por este grupo de 
investigadores, é de destacar o da autoria de RODRIGUES (1990), dedicado à caracterização 
de episódios meteorológicos extremos no Sotavento Algarvio (referindo-se, 
aproximadamente, às regiões a Este de S.Bartolomeu de Messines). Entre outros aspectos, 
o autor procedeu ao estudo das séries de precipitação diária de 19 estações udométricas, 
com o objectivo de identificar eventuais diferenças no comportamento dos valores 
máximos. Da sua análise dos resultados concluiu que, no Algarve Oriental, podem ser 
consideradas duas zonas distintas : Um zona que compreende o litoral e a extremidade 
oriental do Algarve, nela integrando estações udométricas como Picota (a Norte de Tavira) 
e Beliche (a Norte de V.Real Sto.António). Estas áreas apresentam, para a duração de um 
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dia, os mais elevados valores de precipitação relativos a período de retorno de 100 anos ; a 
segunda zona, que integra locais como S. Brás de Alportel, Alcaria e Catraia (Serra do 
Caldeirão), corresponde às áreas de relevo mais movimentado. Aqui, os máximos de 
precipitação relativos a durações crescentes, de 3 e 7 dias, para um período de retorno de 
100 anos, tomam valores sucessivamente mais altos e superiores aos calculados para as 
estações da primeira zona referida. Estes resultados sugerem claramente que, no Algarve, a 
influência do relevo no incremento das precipitações se vai acentuando com a continuação 
dos fenómenos pluviosos para intervalos de tempo maiores, estando mais relacionada com 
o volume total do que com a intensidade da precipitação (RODRIGUES 1990; BRANDÃO et 
al, 1998). Trata-se de uma conclusão que está de acordo com o conhecimento geral sobre a 
influência do relevo na precipitação, mas que tem, neste caso, uma fundamentação 
rigorosa, assente na análise sistemática de dados registados numa rede relativamente densa 
de locais de observação. 
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Introdução 
  

No capítulo anterior procedeu-se a uma caracterização geral do ritmo e da 
distribuição espacial da precipitação em Portugal, atribuindo um maior relevo ao caso das 
suas regiões meridionais e aos aspectos relacionados com a ocorrência de situações de 
chuva muito abundante ou intensa. Seguidamente, prosseguindo com uma abordagem de 
âmbito mais teórico que visa enquadrar os principais problemas que irão ser tratados na 
dissertação, proceder-se-á à caracterização dos fenómenos e das situações atmosféricas 
responsáveis pelas precipitações, apresentando, nomeadamente, os principais modelos 
desenvolvidos com o intuito de descrever o contexto em que se desencadeiam os episódios 
chuvosos extremos. Será dado um maior desenvolvimento à abordagem dos sistemas 
atmosféricos responsáveis pela formação de precipitações (ou sistemas pluviosos(14)) que 
dizem respeito às latitudes médias e, de modo mais particular, ao Sudoeste Europeu e à sua 
margem atlântica. Com este capítulo pretende-se, deste modo, introduzir uma parte 
essencial da terminologia e dos conceitos que virão a ser objecto de estudo neste trabalho 
(na terceira parte da dissertação), procedendo ao tratamento de quatro assuntos 
fundamentais:  
 

• As escalas espacio-temporais em que se desenrolam os vários fenómenos 
atmosféricos responsáveis pelas precipitações abundantes; 

• Os sistemas atmosféricos de escala sinóptica; 

• Os sistemas atmosféricos de escala sub-sinóptica (meso-escala); 

• As particularidades dos sistemas atmosféricos pluviosos que afectam o 
espaço português, nomeadamente as suas regiões meridionais. 

Deve ter-se em atenção que o último destes tópicos destacados será, no entanto, 
apenas aflorado neste capítulo, uma vez que constitui um dos aspectos centrais a 
desenvolver na terceira parte da dissertação. O capítulo que agora se inicia pretende 
constituir, deste modo, uma breve revisão bibliográfica, organizada com vista a procurar 
reunir e sintetizar os principais modelos conceptuais elaborados com vista à descrição dos 
sistemas atmosféricos responsáveis pela ocorrência de precipitações, e que, eventualmente, 
poderão estar na origem de episódios chuvosos de tipo torrencial. 

 
                                                 
(14) - Neste trabalho, quando se adjectiva um sistema atmosférico de «pluvioso», atribui-se-lhe o significado 
etimológico de esse sistema possuir a capacidade de, potencialmente, poder gerar precipitações. Na língua 
portuguesa não existe o vocábulo «pluviogénico», que seria uma adaptação do francês «pluviogénique» e 
que, provavelmente, expressaria melhor o sentido pretendido. 
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1. As escalas de análise associadas aos sistemas atmosféricos onde se produzem as 
precipitações 

 

Antes de caracterizar os sistemas atmosféricos associados aos fenómenos da 
precipitação, importa definir as escalas – ao nível espacial e temporal - a que se 
desenrolam os processos que estão na sua origem. As escalas espaciais das estruturas 
atmosféricas são determinadas pela sua dimensão típica ou comprimento de onda, 
enquanto as escalas temporais se definem pela sua duração típica ou período (OKE, 1987, 
p.3). De um modo geral, os sistemas de classificação de escalas atmosféricas integram 
quatro níveis principais, cujos limites se definem sobretudo em função das dimensões 
horizontais dos sistemas que lhes dizem respeito (quadro II.1). Na figura II.1 apresenta-se 
um esquema onde alguns fenómenos atmosféricos são classificados de acordo com essas 
mesmas quatro escalas espacio-temporais fundamentais (de acordo com OKE, 1987).  

 

QUADRO II .1 - Dimensões horizontais dos sistemas 
atmosféricos (Oke, 1987) 

Micro-escala 10-2 a 103 m 

Escala Local 102 m a 50 km 

Meso-escala 10 km a 200 km 

Macro-escala 100 km a 100 000 km 
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Figura II.1 – As escalas espaciais e temporais de vários fenómenos atmosféricos (extraído de OKE, 

1987, adaptado de SMAGORINSKY, 1974) 
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Embora se reconheça a existência de um considerável consenso quanto ao número de  
divisões fundamentais de escalas atmosféricas (4), o mesmo não pode dizer-se em relação 
à terminologia adoptada nos vários esquemas de classificação, bem como no tocante aos 
limites espaciais e temporais entre os vários níveis de análise. 

Um esquema mais discriminado de classificação de escalas que o já apresentado, e 
com uma ampla aceitação no domínio da Meteorologia, é o sistema proposto por 
ORLANSKI (1975). Neste esquema (Figura II.2), pode estabelecer-se a correspondência 
aproximada, para vários fenómenos meteorológicos, entre as suas dimensões horizontais 
mais comuns e  a sua duração típica. 
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Figura II.2 – Escalas espaciais e temporais de diferentes fenómenos atmosféricos. (extraído de 

COTTON e ANTHES (1989), adaptado de ORLANSKI, 1975). 



Climatologia das Precipitações Intensas no Sul de Portugal 
_______________________________________________________________________________________ 

 58

Tal como já se referiu, a caracterização dos sistemas atmosféricos responsáveis por 
precipitações («precipitation systems», na terminologia anglo-saxónica) constitui o 
objectivo essencial do presente capítulo. Uma das complexidades do estudo destes sistemas 
atmosféricos reside justamente no facto de os fenómenos de precipitação poderem ser o 
resultado de processos e interacções que se desenrolam a diferentes escalas. Como refere 
BLUESTEIN (1993), «as dimensões horizontais dos sistemas pluviosos  variam desde um 
quilómetro, para o caso de algumas nuvens convectivas, até aproximadamente os 100 a 
400 quilómetros para os sistemas de meso-escala.  O limite superior da escala espacial é 
habitualmente a meso-escala (...) Os sistemas pluviosos estão, no entanto, integrados em 
sistemas de escala sinóptica, com os quais estabelecem interacções» (ob.cit. p. 130).   

A caracterização dos sistemas atmosféricos onde se produzem as precipitações diz 
respeito, deste modo, quer à escala sinóptica (ou macro-escala-β, no sistema de 
ORLANSKI), que define o seu contexto geral de formação, quer aos fenómenos de meso-
-escala, que condicionam de modo particular a sua estrutura interna e evolução.  No 
quadro II.2 (adaptado de RIVRAIN  (1997) pode ver-se uma exemplificação deste 
encadeamento, considerando algumas estruturas e fenómenos atmosféricos que se 
manifestam a escalas atmosféricas sucessivamente mais restritas (e de acordo com a 
classificação de ORLANSKI): 

 

QUADRO II.2 – Relações entre as escalas atmosférica s e algumas estruturas meteorológicas 

Escalas atmosféricas Exemplos de estruturas e/ou 

fenómenos atmosféricos  

Dimensões 

horizontais 

(Orlanski, 1975)  

Duração típica  

Macro-escala-α - Grandes processos de regulação 

térmica (ex. célula de Hadley) 

>10 000 km Permanentes  

 

Macro-

escala 

(2 000 km) 

 

Macro-escala-β 

(ou escala 

sinóptica) 

↑ Grandes anticiclones ; Grandes 

talwegs ou dorsais estacionárias 

  

↓  Depressões temperadas 

(- Frentes ; depressões térmicas) 

 

2 000 a 10 000 

km 

 

- Várias 

semanas 

 

- 4 a 7 dias) 

 

Meso-escala-α 

(- Frentes ; depressões térmicas) 

- talwegs de curto comprimento de onda 

(- Sistemas convectivos de meso-
escala) 

 

200 a 2000 km 

 

Entre um dia e 

uma semana 

Meso-escala-β (- Sistemas convectivos de meso-
escala) 

- trovoadas multicelulares 

- super células 

 

20 a 200 km 

Entre algumas 

horas e um dia 

 

Meso-

escala 

(2 a 2000 

km) 

Meso-escala-γ - trovoada isolada 2 a 20 km De meia hora a 

algumas horas 
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Como se sugere pelas indicações contidas no quadro anterior, alguns sistemas 
atmosféricos encontram-se na transição entre duas escalas de análise, uma vez que as suas 
dimensões poderão variar em torno de valores limites desta classificação (é o caso das 
frentes, das depressões térmicas e dos sistemas convectivos de meso-escala). 

Uma importante distinção entre os sistemas atmosféricos de escala sinóptica e os de 
meso-escala que deve ser destacada prende-se com a amplitude relativa dos movimentos 
verticais e horizontais do ar que lhes são característicos. Assim, à escala sinóptica, a 
amplitude dos movimentos verticais é muitíssimo menor em relação à dos movimentos 
verticais. Os movimentos de grande escala estão, deste modo, essencialmente associados 
aos gradientes térmicos horizontais. Em contraposição, os movimentos do ar ao nível da 
meso-escala sofrem uma muito maior influência dos gradientes térmicos verticais e da 
instabilidade convectiva. Por este motivo, os movimentos dominantes nas circulações de 
meso-escala «têm um fraco contributo para a energia cinética da atmosfera mas assumem 
um papel relevante no transporte vertical de calor latente e sensível e na física das núvens 
e das precipitações» (SAUVAGEOT, 1982, p.169).  

Em face do exposto, importa sublinhar que a caracterização da complexidade dos 
sistemas atmosféricos que dão origem às precipitações requer a consideração de diferentes 
escalas de análise, obrigando à utilização de meios de observação e de estudo específicos. 
À escala sinóptica, o estudo das situações atmosféricas requer a utilização de documentos 
como as cartas sinópticas contendo informação respeitante (para vários níveis da 
troposfera) a diferentes variáveis como a altitude dos geopotenciais, a temperatura do ar, os 
parâmetros da humidade e do vento. As imagens elaboradas a partir de informações 
captadas por satélites meteorológicos – nos vários canais que estes possam possuir – 
assumem igualmente uma grande importância como meio de observação e análise dos 
sistemas nebulosos, indispensável para conhecer a sua morfologia, estrutura e dinâmica 
evolutiva. Os estudos de meso-escala dos sistemas atmosféricos pluviosos requerem a 
utilização, para além das fontes de dados já mencionadas, de informação processada a 
partir de radares meteorológicos, os captores que possibilitam o conhecimento da natureza 
e da distribuição espacial das precipitações. Aliás, foi o desenvolvimento destes meios de 
teledetecção que verdadeiramente fomentaram, a partir dos anos 50,  os avanço científicos 
num domínio das ciências da Atmosfera que recebeu precisamente o nome de «Meso-
-Meteorologia» (ATKINSON, 1981). As redes de observação meteorológica situadas à 
superfície, quer de estações de radiossondagem, quer de estações climatológicas e de 
medição das precipitações (estações udométricas e udográficas), fornecem as medições 
pontuais necessárias tanto ao estudo das situações atmosféricas (a diferentes escalas), como 
para proceder à calibração e validação de dados obtidos pelos meios de teledetecção ou 
calculados com base em modelos matemáticos.  

Neste capítulo, serão abordados os sistemas atmosféricos onde se desencadeiam os 
fenómenos das precipitações (que, de modo mais simplificado, também poderão ser 
designados por «sistemas pluviosos») de acordo com a sua escala meteorológica, 
considerando dois níveis fundamentais : a escala sinóptica (ou macro-ß), a que 
corresponde, por exemplo, a actividade das depressões extratropicais, e a meso-escala, que 
constitui um contexto atmosférico espacial extremamente importante para a compreensão 
de muitos dos fenómenos associados à ocorrência de precipitações intensas. No esquema 
seguinte indicam-se os sistemas pluviosos que serão objecto de uma breve caracterização 
no presente capítulo, começando-se por descrever os principais exemplos relativos à escala 
sinóptica, passando em seguida aos sistemas de meso-escala.  



Climatologia das Precipitações Intensas no Sul de Portugal 
_______________________________________________________________________________________ 

 60

 

 

Figura II.3 – Principais exemplos de sistemas pluviosos de escala sinóptica e de meso-escala. 

 

 

2. Os sistemas de precipitação de acordo com a sua fenomenologia: precipitação 
«convectiva» e precipitação «estratiforme» 

Para além de definição das escalas de análise meteorológica, há um outro aspecto 
essencial a considerar antes de proceder à apresentação dos principais tipos de sistemas 
pluviosos: a fenomenologia dos sistemas onde se geram as precipitações. De facto, a 
precipitação pode ser classificada de acordo com diferentes critérios, entre os quais se 
podem referir, de entre os mais comuns, a sua «forma» e a sua «origem». A classificação 
das diferentes formas de precipitação corresponde à conhecida distinção de hidrometeoros 
como o chuvisco, a chuva, o granizo, a saraiva e a neve. Uma classificação das 
precipitações de carácter genético, igualmente muito divulgada, é a que atende, 
nomeadamente, à natureza dos movimentos ascensionais do ar que estão na sua origem, 
integrando três tipos fundamentais, e que são as precipitações de «tipo convectivo», as 
precipitações ditas «ciclónicas», e ainda as precipitações «orográficas» (BARRY e 
CHORLEY, 1992).  

Um critério muito importante para a descrição, não das precipitações mas sim dos 
sistemas pluviosos, diz respeito à sua fenomenologia, permitindo estabelecer a distinção 
entre sistemas estratiformes e sistemas convectivos (BLUESTEIN, 1993, p. 430).  

Nos sistemas convectivos, os fenómenos atmosféricos caracterizam-se pela 
ocorrência de fluxos verticais turbulentos de calor e momento(15) (como os aguaceiros, ou 
as trovoadas). As regiões de precipitação convectiva são normalmente relativamente 
circunscritas e a precipitação tende a ser intermitente e intensa. Os sistemas nebulosos 
estratiformes são caracterizados por fluxos relativamente suaves de calor e momento. A 
precipitação estratiforme é muitas vezes encontrada no lado polar de frentes quentes, 

                                                 
(15) - Momento – Grandeza vectorial, que representa o produto da massa e da velocidade de um corpo. 

SISTEMAS 
ATMOSFÉRICOS 

RESPONSÁVEIS POR 
PRECIPITAÇÕES 

(Latitudes 
médias/ Sudoeste 

Europeu) 

SISTEMAS 
DE ESCALA SINÓPTICA 

 

SISTEMAS 
DE MESO-ESCALA 

 

- depressões frontais    
das latitudes médias 

- depressões frias 
isoladas (ou gotas de 
ar frio) 

- depressões 
térmicas 

- depressões a 
sotavento de 
barreiras 
orográficas 

-  células isoladas (ou 
   trovoadas isoladas) 
-  sistemas multicelulares 
-  super células 
-  linhas de trovoadas 
 
-  linhas de instabilidade 
-  complexos convectivos 
   de meso-escala 
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associada a numa extensa região de advecção quente. As regiões de precipitação 
estratiforme são normalmente bastante extensas. Por outro lado, as precipitações 
estratiformes ocorrem habitualmente segundo um regime relativamente estável e 
persistente, em oposição ao ritmo que caracteriza as precipitações convectivas.  

Muitos sistemas pluviosos convectivos evoluem para sistemas de precipitação 
estratiforme durante a sua fase de decadência (COTTON e ANTHES, 1989; BLUESTEIN, 1993, 
HOUZE, 1993). Segundo os mesmos autores, em muitos sistemas pluviosos verifica-se que 
a precipitação convectiva se pode desencadear, num dado momento do seu ciclo de vida, 
no interior de uma área de precipitação estratiforme. Determinados sistemas convectivos 
de meso-escala, como as linhas de instabilidade (ou «squall-lines», que mais adiante serão 
caracterizadas), apresentam ao longo do seu ciclo de vida quer regiões de precipitação 
convectiva, quer de precipitação estratiforme. 

 

 

 

3. Os sistemas atmosféricos de escala sinóptica 

Nesta síntese serão apresentados os sistemas atmosféricos pluviosos de escala 
sinóptica, dando relevo sobretudo aos diferentes modelos conceptuais ou esquemas 
teóricos elaborados para a descrição «idealizada» da sua estrutura e evolução. Os exemplos 
considerados referem-se apenas às principais estruturas meteorológicas que, no Hemisfério 
Norte, afectam a faixa meridional das latitudes médias (a que diz mais directamente 
respeito ao território português), sendo excluídos desta análise outros sistemas de escala 
sinóptica que não são característicos dessas mesmas regiões, como sejam as depressões 
árcticas (ou «polar lows»), por exemplo. 

 

3.1 As depressões frontais das latitudes médias 

As depressões frontais das latitudes médias (por vezes também designadas por 
«depressões temperadas» ou «depressões extratropicais») são os sistemas pluviosos de 
maior dimensão dessa faixa zonal, tendo em consideração tanto a sua duração média de 
vida, como a escala espacial a que se processam os mecanismos que contribuem para a 
formação das precipitações. São organismos de pressão com um padrão isobárico 
sensivelmente circular, com um diâmetro típico entre 1500 e 3000 km e uma duração que 
pode variar entre 4 e 7 dias (BARRY e CHORLEY, 1992). 

As depressões frontais temperadas são geradas na cintura de ventos de Oeste, 
geralmente sobre superfícies oceânicas, onde a disponibilidade de vapor de água (e 
também de calor, durante o Inverno) e os contrastes entre as massas de ar tropical e polar 
que aí convergem, criam, à superfície, condições atmosféricas favoráveis à ciclogénese 
(nascimento de depressões). Estes sistemas foram descritos após a 1ª Guerra Mundial pelos 
meteorologistas da Escola de Bergen (nomeadamente por J. BJERKNES, T. BERGERON e H. 
SOLBERG), que propuseram a chamada «Teoria da Frente Polar» ou «Modelo do Ciclone 
Norueguês» para explicar a sua génese e evolução. De acordo com esta teoria, as 
depressões temperadas teriam a sua origem em ondulações da frente polar - a faixa onde se 
dá o encontro das massas de ar polar com as massas de ar tropical, muito contrastadas 
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quanto ao seu teor em vapor de água, temperatura e densidade – de que resultariam 
turbilhões ciclónicos com uma estrutura e um ciclo de vida particulares. A partir da década 
de 40, com o desenvolvimento das redes de estações de radiossondagem, reconheceu-se 
que a formação e a actividade das depressões temperadas era indissociável das 
características da circulação atmosférica em altitude, na média e alta troposfera. Nalguns 
aspectos, sobretudo relativos à descrição da sua estrutura, o modelo norueguês da 
depressão temperada ainda permanece, em parte, aplicável, o mesmo não sucedendo no 
que diz respeito às questões da génese e da dinâmica destes sistemas. 

 

3.1.1 Origem e formação das depressões temperadas frontais 

As condições atmosféricas associadas à formação de depressões frontais temperadas 
compreendem sempre dois aspectos, que podem ser considerados os principais factores da 
ciclogénese ligada a este tipo de sistemas: a convergência, à superfície, de massas de ar 
diferentes, (com definição de zonas frontais), e a existência, em altitude, de uma região de 
divergência. A conjugação destes aspectos depende fortemente das características da 
circulação atmosférica de altitude (média e alta troposfera). As ondas de Rossby - grandes 
ondulações nos ventos de Oeste, ao nível da média e alta troposfera - assumem um papel 
importante na formação e no movimento(16) das depressões frontais temperadas. Nas 
vertentes orientais dos vales planetários, o fluxo de Oeste é normalmente divergente, 
favorecendo, à superfície, a formação e o aprofundamento das depressões (BARRY e 
CHORLEY,1992, p. 162). Na figura II - 3 apresenta-se o esquema clássico da estrutura de 
uma depressão temperada, num plano horizontal e em corte vertical, pondo em evidência a 
relação entre alguns aspectos da circulação em altitude e os elementos do sistema frontal à 
superfície. 

Talvegue

C
rista

Figura II.4 – Relação entre a circulação de atmosférica de altitude e os três estádios evolutivos de 
uma depressão frontal das latitudes médias da esquerda para a direita : estádio de «juventude», 
estádio de «maturidade», e «oclusão». O fluxo assinalado pela flecha mais espessa indica a posição 
da corrente de jacto (jet polar). As letras L e H assinalam, respectivamente, uma região 
depressionária e uma região anticiclónica. Extraído de BARRY e CHORLEY, 1992, p.163). 

                                                 
(16) - O movimento das depressões tende a acompanhar a migração das ondulações em altitude na corrente 
de Oeste, e «a sua direcção, à superfície, é habitualmente paralela à disposição das isóbaras nos sector 
quente» (SUMNER, 1988, p. 217). A sua progressão é mais rápida sobre os oceanos do que sobre as áreas 
continentais, e «o seu movimento pode também ser influenciado por fontes energéticas como as superfícies 
oceânicas quentes, que geram vorticidade ciclónica, ou barreiras montanhosas» (BARRY e CHORLEY, 1992 
p. 165). 
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O sector a jusante do talvegue em altitude constitui, deste modo,  uma zona de 
aceleração e de divergência do fluxo de Oeste, o que promove, nos níveis inferiores, a 
convergência do ar e o estabelecimento de uma circulação ciclónica. Enquanto a 
divergência do ar em altitude superar a dinâmica de convergência nos níveis inferiores da 
troposfera, a depressão terá tendência para se intensificar e aprofundar (SUMNER, 1988, 
p.215).  À superfície reforça-se uma zona baroclínica (isto é, com acentuados gradientes 
térmicos horizontais e contrastes na densidade do ar) e definem-se as descontinuidades 
(«frentes» ou «zonas frontais») entre massas de ar, quer as preexistentes, quer as que 
abordam o sistema depressionário pelo seu lado «equatorial» (a mais quente e húmida) ou 
pelo seu flanco polar (a mais fria). Forma-se assim uma ondulação que compreende duas 
zonas frontais: a situada na parte avançada do sistema frontal (ou perturbação) é a «frente 
quente», que separa uma massa de ar pré-existente (a que se dá a designação de «sector 
frio anterior»), da língua de ar quente que progride de Sul em direcção ao centro 
depressionário (o «sector quente»); a outra, é a «frente fria», que marca a separação entre o 
sector quente e o ar frio proveniente de latitudes mais setentrionais, que avança pelo lado 
ocidental da depressão (designado de «sector frio posterior»). 

Na figura II.4 encontra-se assinalada a posição da corrente de jacto em altitude (jet 
polar) em relação à depressão, ao longo do seu ciclo de vida, desde a sua fase de juventude 
até à dissipação, que ocorre após a oclusão do sistema frontal a ela associado. A actividade 
deste fluxo de alta velocidade na média e alta troposfera é muito importante para a 
formação e a manutenção das depressões, uma vez que as zonas em que o jet é divergente 
induzem os movimentos ascensionais do ar, reforçando a circulação ciclónica à superfície, 
o que contribui para o desenvolvimento de sistemas nebulosos e a ocorrência de 
precipitações. 

O conjunto de elementos descritos sintetizam, a utilização moderna do modelo de 
depressão temperada, cuja estrutura frontal corresponde ainda, no essencial, à identificada 
pela escola norueguesa. No entanto, actualmente, o modelo norueguês é considerado 
insuficiente para descrever e explicar a larga variedade de estruturas e evoluções que 
caracterizam as depressões frontais das latitudes médias (SCHULTZ et al 1998, p. 1767). 
Um modelo conceptual alternativo foi proposto por SHAPIRO e KEYSER (1990, citados por 
SCHULTZ et al, 1998; SCHULTZ e DOSWELL, 1999) tendo adquirido já uma larga aceitação. 
Na figura II.5 representam-se as diferenças estruturais fundamentais entre os dois modelos 
conceptuais. 

No modelo norueguês, a evolução inicia-se com uma ondulação frontal incipiente, 
que em seguida se torna mais cavada, há medida que o sector quente se estreita, em 
consequência da progressão mais rápida da frente fria, atingindo-se o estádio de 
maturidade. No último estádio processa-se a oclusão, que conduz à dissipação da 
depressão. Neste modelo, as descontinuidades frontais têm geralmente uma orientação 
Norte-Sul, e a frente fria é muito mais intensa e dinâmica do que a frente quente. 
 No modelo de SHAPIRO-KEYSER, a frente fria move-se perpendicularmente à frente 
quente (figura II.5). As duas frentes encontram-se desligadas uma da outra (fractura 
frontal), existindo uma separação junto da extremidade polar da frente fria. No estádio de 
maturidade da depressão, a disposição das frentes assemelha-se, deste modo, à forma de 
um “T” inclinado, enquanto a frente quente (“bent-back warm front”) adquire uma 
configuração em arco junto ao núcleo central de baixa pressão. Por fim, o ar frio acaba por 
rodear totalmente o ar quente, num processo que se designa por “seclusão quente”. A 
orientação típica da depressão que evolui de acordo com este modelo é, aproximadamente 
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Oeste-Este, que decorre do alongamento zonal da frente fria, cujo comprimento é muito 
superior ao da frente quente (figura II.5). 

Segundo SCHULTZ et al (1998), as depressões que se desenvolvem no seio de um 
fluxo de Oeste difluente (isto à saída da corrente de jacto) tendem a evoluir de acordo com 
o modelo do ciclone norueguês. Por seu turno, as depressões que se inserem no seio de um 
fluxo confluente (isto em regiões de entrada da corrente de jacto) tendem a apresentar uma 
evolução do tipo da descrita no modelo de SHAPIRO-KEYSER (p.1788). 

 
 
I– depressão frontal incipiente; II e II – estreitamento do 
sector quente; IV - oclusão 

I – depressão frontal incipiente; II – Fractura frontal; III – 
Disposição perpendicular (em forma de “T”) das frentes 
(frente quente em arco e frente fria alongada); IV – 
seclusão quente 

Figura II.5 – Comparação esquemática da estrutura da depressão temperada frontal de acordo 
com os modelos do ciclone norueguês (a) e o de SHAPIRO-KEYSER (1990). Em cima, as isolinhas 
são isóbaras (campo de pressão à superfície) e, em baixo, são isotérmicas (temperatura potencial) 
Figura extraída de SCHULTZ et al (1998). 

 

3.1.2 A nebulosidade e a precipitação nas depressões frontais das latitudes médias 

Nas últimas quatro décadas têm sido levados a cabo diversos programas  
internacionais de investigação no sentido de determinar a estrutura espacial e a variação 
temporal «típicas» da nebulosidade e da precipitação associadas às depressões frontais. 
São exemplos desses grandes projectos de pesquisa os trabalhos realizados nos anos 70 e 
80 sob a liderança de BROWNING (no Reino Unido), por HOBBS e HOUZE (nos Estados 
Unidos), ou os programas «FRONTS-84» e «FRONTS-87» e «FASTEX» (europeus), ou 
ainda o «Cold Fronts Research Program» (australiano). De entre os múltiplos avanços 
científicos obtidos nesse conjunto de trabalhos, apresentam-se, em seguida, alguns dos 
resultados mais relevantes no que diz respeito a dois aspectos : por um lado, a identificação 
do «padrão» mais comum da nebulosidade associada a este tipo de depressões ; por outro 
lado, a estrutura interna dos sistemas pluviosos mais característicos que se desenvolvem 
no interior das depressões temperadas frontais. Desde o início dos anos 70, o padrão de 
configuração dos sistemas nebulosos tem sido estudado essencialmente a partir da análise 
de imagens de satélite (infra-vermelho e visível). As medições a partir de radares 
(«convencionais» e «doppler»), complementadas com dados recolhidos em estações 
udográficas, em vôos de aviões e ascensões de balões, têm permitido, por seu turno, 
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efectuar os avanços mais significativos no que diz respeito ao conhecimento da estrutura e 
da microfísica das precipitações. 

Diversos estudos revelaram já que a estrutura vertical dos grandes fluxos 
atmosféricos existentes no interior das depressões é de grande importância tanto para o 
padrão de nebulosidade como para a distribuição das precipitações. O conhecimento das 
características destes fluxos atmosféricos principais modificou sensivelmente a 
compreensão da morfologia das depressões temperadas que havia sido estabelecida pelo 
modelo da escola norueguesa. A forma «em cunha» dos sistemas frontais associados às 
depressões é determinada, em boa parte, pelas curvaturas semelhantes que a corrente de 
jacto na média troposfera pode apresentar. Por outro lado, como sublinhou SUMNER (1988, 
p.218), «está hoje demonstrado que há uma estreita afinidade entre a forma e a 
localização das frentes à superfície, a disposição do jet de altitude, e a interacção entre 
este e os outros grandes fluxos atmosféricos ascendentes e subsidentes situados a outros 
níveis». Na figura II- 6 apresenta-se um modelo onde se esquematiza a estrutura dos 
principais fluxos atmosféricos que condicionam a morfologia dos sistemas pluviosos das 
depressões frontais (neste caso, uma depressão já parcialmente em oclusão).  

 

Figura II - 6 – Os fluxos atmosféricos principais que condicionam a distribuição das precipitações 
no interior de uma depressão frontal temperada. Esquema extraído de SUMNER (1988), segundo a 
elaboração de HAROLD (1973): A - Corrente ascendente de ar quente e húmido ; B - Corrente de jacto 
principal da média troposfera ; C - Corrente de ar frio e subsidente. 

 

Como se mostra nesta representação, o jet polar principal (o fluxo na média 
troposfera, aos 500 hPa, indicado na figura pela letra B) escoa, grosso modo, ao longo das 
frentes, em direcção ao centro da depressão no caso da frente fria, e para o exterior no caso 
da frente quente. Fundamental, neste esquema, é a existência nos níveis inferiores da 
depressão, no seu lado equatorial, de um fluxo de ar proveniente de Sul, quente e húmido, 
imediatamente adiante da frente fria. Este fluxo atmosférico (assinalado por um «A» na 
figura), que pode ser designado por «corrente ascensional de ar quente e húmido» 
(tradução adaptada do termo original «warm conveyor belt») é o principal factor 
condicionante da organização espacial da precipitação no interior do sistema 
depressionário (ATKINSON, 1981, p. 426 ; SUMNER, 1988, p.218 ; BARRY e CHORLEY, 
1992, p.154 ; MCILVEEN, 1992, p.390 ; HOUZE, 1993, p.475). No sector quente, este fluxo 
tem uma componente horizontal, dirigindo-se em direcção ao centro depressionário, ao 
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mesmo tempo que ascende na baixa troposfera, desde os 900 hPa e a uma velocidade 
aproximada de 25-30 ms-1 (BARRY e CHORLEY, 1992, p.154). A «corrente ascensional de 
ar quente e húmido» possui uma largura entre 100 e 1000 quilómetros, sendo a sua 
espessura de cerca de 2 quilómetros (ATKINSON, 1981, p.426). Esta corrente, inicialmente 
de Sul, toma uma curva anticiclónica ao passar sobre a frente quente aos níveis da média 
troposfera, rodando para Este e afastando-se do centro da depressão. A este fluxo 
atmosférico proveniente de latitudes mais baixas (logo, constituído por ar relativamente 
húmido e quente), «atribui-se a maior importância nos mecanismos que geram as 
precipitações da frente fria, contribuindo igualmente para «alimentar» parte da 
precipitações que ocorrem na área situada adiante da frente quente» (SUMNER, p. 219). 

O terceiro fluxo atmosférico indicado na figura (C) consiste numa corrente de ar 
relativamente frio e subsidente, que progride inicialmente de forma paralela em relação à 
frente quente, sendo depois desviado para o lado polar da depressão. Deve sublinhar-se, no 
entanto, que as características e o papel deste fluxo na actividade da depressão não estão 
ainda inteiramente esclarecidos, e a posição de alguns autores diverge mesmo quanto à 
dinâmica - subsidente ou ascensional - desta corrente atmosférica (SUMNER, 1988, p.219 ). 
A consideração da disposição e da estrutura deste conjunto de fluxos foi muito importante 
para a interpretação moderna da configuração dos sistemas nebulosos associados às 
depressões temperadas, bem como para o conhecimento das zonas de precipitação que 
nelas se desenvolvem.  

O padrão dos sistemas nebulosos mais comum associado às depressões temperadas 
tem sido descrito geralmente pela sua típica forma «em vírgula» (HOUZE, 1993 ; 
BLUESTEIN, 1993). A forma em vírgula reflecte, desde logo, a estrutura muito semelhante 
da zona de movimentos ascensionais do ar que se alonga sob a vertente oriental do vale 
depressionário. Para além deste aspecto, também a disposição das zonas estreitas de 
frontogénese e a circulação ciclónica dos ventos nos níveis inferiores da depressão 
contribuem igualmente para a configuração em vírgula dos sistemas nebulosos (HOUZE, 
1993, p.469). Na figura II-7 pode ver-se um esquema que ilustra a configuração dos 
sistemas nebulosos numa depressão frontal ainda em fase de «juventude». Neste esquema, 
a área mais extensa e de maior densidade de nuvens (1) está delimitada pela linha a cheio. 
O sector dianteiro do sistema 
nebuloso – a «cabeça» da vírgula - é 
normalmente constituído por nuvens 
altas e estratiformes como os cirrus e 
os cirrostratus. Com a aproximação 
da frente quente da depressão, a base 
das nuvens torna-se mais baixa, 
aumentando a sua espessura, dando 
lugar  a nuvens médias como os 
altostratus, e por fim, a nuvens 
baixas como os nimbostratus 
(SUMNER, 1988 ; TRIPLET e ROCHE, 
1986 ; BLUESTEIN, 1993, p. 151). O 
sector indicado por «2» na figura 
corresponde a uma extensão 
ocidental da cobertura nebulosa, cuja 
densidade é inferior à do sector 1. 

 

 

Figura II-7 – Esquema da configuração (em «vírgula» 
dos sistemas nebulosos numa depressão frontal 
temperada. As setas indicam a a direcção e as zonas de 
máxima velocidade dos ventos na alta troposfera. 
(extraído de BLUESTEIN, 1993, p. 151). 
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Estes dois sectores (1 e 2) constituem, no entanto, uma massa nebulosa contínua, (o 
«corpo» do sistema nebuloso), em contraste com o sector que se assinala por «0» na figura 
II-7. Trata-se, neste caso, da parte mais ocidental de todo o conjunto (designado por 
«traîne», na terminologia francesa), cuja nebulosidade é geralmente descontínua, formada 
por nuvens cumuliformes, podendo a sua estrutura variar, entre uma organização em 
células isoladas, ou de núcleos compactos, ou ainda, noutros casos, constituindo 
alinhamentos. Por último, o sector indicado por «3» corresponde a uma zona com uma 
fraca cobertura de nuvens, uma vez que está associada a uma progressão de ar subsidente, 
logo relativamente seco. O avanço desta «língua de ar seco», a partir do sector Sudoeste da 
depressão contribui, aliás, «para a aparência curva, «em gancho», da extremidade 
meridional da cauda da vírgula (BLUESTEIN, 1993, p. 150) 

Em depressões com uma circulação ciclónica muito activa, pode suceder que o 
padrão geral dos sistemas nebulosos se aproxime mais de uma forma em espiral do que de 
uma vírgula. Trata-se de uma configuração que é identificada frequentemente, e que resulta 
da presença de várias bandas nebulosas que convergem para o centro depressionário, 
tomando a aparência de um turbilhão (turbilhão extratropical). Em depressões oceânicas 
particularmente activas pode inclusivamente observar-se, para além do enrolamento em 
espiral, a formação no seu centro de um olho, similar ao que é típico nos ciclones tropicais, 
e que poderá resultar da oclusão do ar limpo e seco (BLUESTEIN, p. 151).  

Em relação às zonas de precipitação existentes no interior de uma depressão 
temperada, é bem conhecida uma sequência típica, marcada por aumento da intensidade 
pluviométrica com a aproximação da frente quente, seguindo-se um abrandamento na 
passagem do sector quente, e um novo e mais forte incremento com a chegada da frente 
fria. Esta sequência relativamente simples, não revela, no entanto a complexidade que 
caracteriza a estrutura e a dinâmica das zonas de precipitação das depressões frontais 
temperadas. A este respeito, MATEJKA et al (1980) e HOUZE (1981) estabeleceram uma 
classificação que integra várias categorias distintas mas que têm em comum a forma 
alongada e linear das zonas de precipitação, razão porque lhes foi atribuída a designação 
genérica de «bandas de chuva» («rainbands» na terminologia proposta). Segundo SUMNER 
(1988), numerosos trabalhos realizados no Reino Unido, nos Estados Unidos e no Japão - 
apoiados em observações de satélite e de radares, bem como em densas redes de udógrafos 
- vieram confirmar a existência e a morfologia destas bandas de chuva associadas às 
depressões temperadas. Para ilustrar esta tipologia, na figura II-8apresenta-se um esquema 
em que se idealiza, num plano horizontal, o padrão constituído pelo conjunto destas zonas 
de precipitação numa depressão frontal extratropical. Este modelo adapta-se para o caso de 
uma depressão frontal em estado de maturidade e baseia-se essencialmente nas estruturas 
reveladas a partir de voos de aviões  e de estudos elaborados com dados obtidos por 
radares (HOUZE, 1993).  

Neste modelo coexistem estruturas de escala sinóptica e de meso-escala. O conjunto 
formado por todos os sistemas nebulosos, com a sua característica forma em vírgula, bem 
como as zonas activas de frontogénese - frente quente e frente fria - constituem as 
estruturas de escala sinóptica. Essas duas zonas frontais confluem e unem-se junto à parte 
central da depressão, ao longo da frente oclusa (figura II-8). 



Climatologia das Precipitações Intensas no Sul de Portugal 
_______________________________________________________________________________________ 

 68

AR FRIO

AR QUENTE

Nuvens
convectivas

Banda pós-fro
ntal

Banda larga de fre
nte fria

Banda estreita de frente fria

PrecipitaçãoBanda
de sector
quente

Bandas de
frente quente

Bandas
em «onda»

Células

Limite zonas
nebulosas
(níveis altos)

Limite zonas
nebulosas
(níveis baixos)

 

Figura II - 8 – Representação esquemática, em plano horizontal, das diferentes estruturas pluviosas 
(bandas de chuva) no interior de uma depressão frontal (extraído de HOUZE, 1993). 

 

As diversas bandas de chuva que se inserem nas zonas frontais (que são áreas de 
precipitação de meso-escala) e que estão identificadas no esquema da figura II–8, 
individualizam-se no seio de uma zona de precipitação de muito maior extensão e de tipo 
estratiforme (HOUZE, 1993. 474). Este mesmo autor destaca igualmente que a maior parte 
destas bandas de chuva constituem incrementos locais dessa mesma precipitação 
estratiforme, com excepção de certos tipos particulares, que em seguida serão 
convenientemente destacados. As características essenciais das bandas de chuva podem 
sintetizar-se da seguinte forma: 

Bandas de frente quente – Estas bandas de precipitação estão associadas à frente 
quente. A frente quente corresponde a uma descontinuidade entre massas de ar 
(separando o «sector frio anterior» e o «sector quente») que tem, em geral, «um 
declive muito fraco – entre ½º e 1º - decorrendo cerca de 12 horas entre a 
chegada da porção superior da superfície frontal e a da frente quente 
propriamente dita»(17) (BARRY e CHORLEY, 1992, p. 153). A chegada da frente 
quente a um dado local pode manifestar-se por alterações sensíveis no estado do 
tempo à superfície, como sejam a subida da temperatura, a diminuição da 
pressão atmosférica e a intensificação do vento. A precipitação pode ocorrer, 
com intensidade ligeira ou moderada, sendo observada frequentemente sob a 
forma de chuvisco.(18) 

As bandas de frente quente situam-se na parte dianteira do sistema nebuloso 
formado pela frente quente da depressão, onde a advecção de ar quente tem uma 
acção preponderante. Têm aproximadamente 50km de largura e orientam-se 
paralelamente à frente quente. (ATKINSON, 1981, p.430 ; SUMNER, 1988, p.228). 

                                                 
(17) - Ou seja, neste caso, a linha de intercepção da superfície frontal quente com a superfície terrestre. 
(18) - Precipitação de gotículas de água com diâmetro entre 0.2 e 0.5 mm). 
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Estas bandas tendem a ser paralelas às isotérmicas, nesta parte da depressão 
(HOUZE, 1993, p.484). Numa frente quente podem existir várias destas bandas, 
que estão associadas a incrementos lineares de precipitação estratiforme. 
Segundo HOUZE (1993, p.484-487), estas bandas constituem zonas de 
precipitação de meso-escala, alimentadas por células de precipitação situadas a 
um nível superior (entre os 5 e os 6 km de altitude), mas o mecanismo que 
conduz ao reforço dos movimentos ascensionais do ar, nessas áreas alongadas, 
não está inteiramente identificado. ; 

Bandas «em onda» - São bandas de chuva que apresentam um padrão muito regular, 
sugerindo uma sucessão de ondas. A sua largura varia normalmente entre os 10 
e 20km. 

Bandas de sector quente – Possuem uma largura típica de 50km, e tendem a ser 
paralelas às frentes frias. Por esse motivo, também são designadas de bandas 
pré-frente fria (ATKINSON, 1981, p. 430); Correspondem a alinhamentos 
convectivos que progridem adiante da frente fria (podendo vir a ser por esta 
absorvidos), sendo responsáveis por aguaceiros ou trovoadas. (HOUZE, 1993, p. 
474). ; 

Banda estreita de frente fria – É a única, de entre todas as bandas associadas às 
zonas frontais (frente quente e frente fria), que é de tipo convectivo (não 
estratiforme). É uma banda de precipitação muito estreita (inferior a 5km de 
largura) e coincidente com a frente fria (ATKINSON, 1981, p.430). Esta zona de 
precipitação está associada à actividade da frente fria, ao longo da qual se 
estabelece uma circulação muito particular, cuja estrutura se representa na figura 
II-9. À esquerda, na figura, representa-se a projecção horizontal da frente e dos 
movimentos do ar na zona de frontogénese. À direita, indica-se a 
correspondente estrutura vertical. Pode ver-se que ao longo da frente fria existe 
uma corrente que flui em direcção ao centro da depressão e que tem um 
componente ascensional, ao longo dum plano inclinado sobre o sector frio 
posterior. Este importante fluxo (a já mencionada «corrente ascensional de ar 
quente e húmido») constitui o ramo ascendente da circulação associada à 
frontogénese, que possui igualmente um ramo subsidente, constituído pelo ar 
muito mais frio e seco que progride por detrás da frente (HOUZE, 1993, p. 477). 
O segmento AB assinalado neste esquema corresponde, deste modo, a uma zona 
de forte convergência e de abrupta e forçada ascensão do ar. Nas frentes muito 
marcadas, a progressão do ar frio constitui uma corrente de densidade, 
responsável pela subida tumultuosa do ar quente e húmido. Ao longo da frente 
fria verifica-se igualmente uma súbita mudança na direcção do vento, de 
Sudoeste para Noroeste. 

A precipitação produzida nesta banda estreita, sensivelmente coincidente com a 
frente fria, cujo movimento acompanha, caracteriza-se pela sua forte 
intensidade, tendo origem em células de cumulonimbus com um 
desenvolvimento vertical pode atingir ou mesmo ultrapassar os 5 km 
(dependendo também da latitude e da correspondente espessura da troposfera); 
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Figura II-9 – Os movimentos do ar associados a uma frente fria. a) projecção horizontal ; b) estrutura 
vertical. Extraído de HOUZE, 1993, p.475, adaptado a partir de BROWNING, 1986). 

 

Banda larga de frente fria – Ao contrário da banda estreita de frente fria, a 
existência da banda larga está ligada a uma região de movimentos ascensionais 
do ar situada a um nível superior, acima da frente, estando só muito 
indirectamente relacionada com processos que decorrem próximo da superfície 
terrestre (HOUZE, 1993, p.482). Algumas células convectivas de reduzida 
espessura, situadas a um nível elevado, «alimentam» níveis inferiores do sistema 
nebuloso da frente fria, levando a um aumento da taxa de precipitação 
estratiforme. Estas bandas têm geralmente uma largura de 50 km e dispõem-se 
paralelamente às frentes frias, ocupando a parte posterior do sistema nebuloso 
associado a esta zona frontal (ATKINSON, 1981, p.430); 

Bandas de chuva pós-frontais – São zonas de chuva que já não se inserem no 
conjunto do sistema nebuloso «frontal» propriamente dito, marcando a 
persistência das condições de instabilidade após a chegada do sector frio 
posterior. Segundo SUMNER (1988) e HOUZE (1993), tratam-se de bandas que, à 
semelhança das bandas de sector quente, constituem linhas de precipitação 
convectiva, de tipo aguaceiro ou trovoada. 

 

3.2 As depressões frias (ou gotas de ar frio) 

Sendo mais usualmente referidas por «gotas de ar frio», as «depressões frias», são 
estruturas meteorológicas que ocorrem com uma frequência considerável em várias regiões 
das latitudes médias, entre as quais se pode incluir a Península Ibérica (LLASAT, 1987, 
citado em GIL e MARTÍN VIDE (1995); RAMIS et al, 1994; OLCINA CANTOS, 1994). No caso 
português, o estudo da sua frequência de ocorrência e da sua importância no regime da 
precipitação (no período que compreendeu os anos climáticos de 1974/75 a 1979/80) foi 
feito por VENTURA (1985; 1987).  
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As depressões frias («cold lows» ou «cold pools» na terminologia anglo-saxónica) 
estão associadas a padrões de circulação de bloqueio nos Ventos de Oeste, com o 
isolamento, na média troposfera, de ar frio polar ou árctico. Na figura II-10 apresentam-se 
os três tipos fundamentais de bloqueio em que se formam as gotas frias. As depressões 
frias, são estruturas «mais evidentes na circulação e nos campos térmicos da média 
troposfera, (...) podendo não ser visíveis numa carta sinóptica de superfície» (BARRY e 
CHORLEY, 1992, p.168). Os mesmos autores salientam, de resto, que as gotas frias podem 
sobrepôr-se tanto a células de baixa pressão, como de alta pressão, à superfície. Deve 
referir-se que, no entanto, a existência, à superfície, de uma curvatura ciclónica das 
isóbaras e, sobretudo, a ausência de movimentos de subsidência, são factores importantes 
para a manutenção das gotas de ar frio (VENTURA, 1987). A configuração típica do seu 
campo térmico é simétrica (PALMÉN  e NEWTON, 1969; BARRY e CHORLEY, 1992), ao 
contrário do que sucede com as depressões temperadas frontais. Em contraste com a 
estrutura térmica em altitude, a dinâmica das gotas frias é muito assimétrica, observando-se 
uma tendência para os movimentos ascensionais do ar e as precipitações serem mais 
intensos no lado oriental (especialmente no sector sudeste) que no flanco ocidental 
(sobretudo no sector sudoeste), no caso de uma gota que se desloque de Oeste para Este 
(PALMÉN  e NEWTON, 1969). Segundo MEDINA, (1976), «as gotas frias mostram-se activas 
enquanto conservam uma assimetria nos ventos que as rodeiam» (ob.cit.p.100), pois 
quando tal não acontece transformam-se em vórtices ciclónicos quasi-estacionários, o que 
levará ao seu desaparecimento, por via da absorção gradual do ar quente que as envolvem. 
A actividade das gotas de ar frio pode revelar-se na produção de sistemas nebulosos em 
espiral, de tipo cumuliforme, cuja configuração nas imagens de satélite se assemelha aos 
que resultam de um processo de oclusão (MEDINA, 1976 p. 295). 

Vários autores têm sublinhado que gotas frias são sistemas que, potencialmente, 
podem ser responsáveis por precipitações intensas e espacialmente concentradas, podendo 
citar-se trabalhos de CAPEL MOLINA (1981 e 1990) e VENTURA (1987 e 1996), para referir 
apenas alguns exemplos respeitantes à Península Ibérica. 

 
Figura II.10- Tipos de bloqueio em que se formam as gotas de ar frio (extraído de VENTURA, 
1987). I-bloqueio «difluente»; II-bloqueio em «cut-off-low»; III-bloqueio «em ómega». O esquema 
é relativo ao nível de 500hPa, estando as isoípsas indicadas por linhas a cheio, expressas em metros 
geopotenciais, enquanto as linhas a tracejado são isotérmicas com valores expressos em graus 
centígrados). 
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No conjunto de anos estudado por VENTURA (1974/75-1979/80), o autor verificou 
que as gotas de ar frio tiveram uma grande importância no ritmo pluviométrico das regiões 
meridionais de Portugal, uma vez que a percentagem de chuvas por elas originadas 
«aumenta de noroeste para sudeste, do litoral minhoto para o sotavento algarvio» 
(VENTURA, 1987, ob.cit.p. 65). De acordo com o mesmo estudo, essa preponderância 
relaciona-se com o facto de serem as regiões meridionais da Península Ibérica as mais 
afectadas pelas gotas frias, dado estas registaram uma tendência para se localizar 
preferencialmente sobre o oceano, na área compreendida entre a península, os Açores e a 
costa africana. Ainda segundo o estudo realizado por VENTURA (1985), é nos anos secos 
em Portugal Continental, quando se regista um sensível decréscimo da frequência da 
circulação zonal de Oeste e um correspondente aumento da circulação bloqueada, que as 
gotas de ar frio assumem uma maior contribuição para a precipitação total. No conjunto de 
anos analisado, a Primavera foi o período do ano em que as gotas de ar frio se revelaram 
responsáveis por uma percentagem mais elevada das precipitações, sempre com maior 
relevância nas regiões do Sul do país que nas do Norte. 

Para além do facto já indicado de que as «gotas de ar frio» têm sido invocadas em 
vários trabalhos para explicar a ocorrência de situações de chuva intensa, não pode também 
deixar de se referir que elas mesmo podem ser a manifestação (ou mesmo o resultado) de 
uma forte actividade convectiva anterior à sua formação. THEPENIER (1983), ao estudar um 
conjunto de situações atmosféricas invernais responsáveis por precipitações muito 
abundantes no Sul de França (entre 1968 e 1974) constatou, com recurso a análise de 
imagens de satélite (ESSA-8 e NOAA-2), que a individualização de uma gota fria nos 
níveis elevados da troposfera pode constituir uma das fases no ciclo de vida de 
determinadas depressões. Essa evolução observada inicia-se com uma invasão de ar frio 
sobre a Bacia Mediterrânica ocidental, associada a um talvegue de grande comprimento de 
onda, dando lugar, em seguida, ao desenvolvimento de sistemas nebulosos de grande 
dimensão e contorno aproximadamente circular (constituídos por cumulonimbus). A 
actividade convectiva ligada a estes sistemas nebulosos resulta, «cerca de 12 horas mais 
tarde, no aparecimento de uma depressão em altitude coincidente com um mínimo de 
temperatura (gota fria)» (THEPENIER, 1983, ob. cit. p.60). Por fim, a dissipação final da 
depressão em altitude dá-se 2 a 12 horas depois do desaparecimento do sistema nebuloso, 
levando a autora a concluir do seguinte modo: «o conjunto das observações efectuadas 
sugere fortemente que os cumulonimbus que constituem o sistema nebuloso possam ter  um 
papel essencial no aparecimento e na evolução destas depressões, dado o acentuado 
arrefecimento que aqueles produzem na troposfera superior» (ob. cit. p. 60 e 61).  

Nos últimos anos, segundo LEÓN (2002), o termo “gota fria” tem vindo a cair em 
desuso entre os meteorologistas, passando a ser preferida a designação “Depressão isolada 
dos níveis altos”, mais adequada para identificar este tipo de perturbações. Esta nova 
denominação procura corresponder, em certa medida, ao termo anglo-saxónico “cut-off-
low” (que constitui uma das modalidades de bloqueio esquematizadas na figura II.10), 
afigurando-se como uma designação mais correcta sob o ponto de vista genético, uma vez 
que remete para a ideia implícita de uma circulação fechada e intensa, envolvendo um 
mínimo depressionário dinâmico e térmico, que poderá propagar-se dos níveis superiores 
da troposfera para os mais baixos. Deste modo, o conceito de depressão isolada dos níveis 
altos, poderá ser descrito, numa definição actual, como ”uma depressão fechada em 
altitude, que se separou e isolou completamente da circulação associada à corrente de 
jacto, movendo-se independentemente desse fluxo, chegando a ser, por vezes, estacionária, 
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ou, inclusivamente, a apresentar um movimento retrógrado (deslocando-se de Este para 
Oeste)” (LEÓN, 2002, p.9). 

 

 

 

 

4. Depressões de escala sub-sinóptica 

Abordam-se, em seguida, dois tipos básicos de sistemas atmosféricos em cuja 
formação os factores geográficos (como a “continentalidade”, ou as características do 
relevo) desempenham um papel tão importante quanto o da dinâmica atmosférica. Tratam-
-se de sistemas de escala sub-sinóptica, que podem, em certas condições, evoluir para 
organismos depressionários que, potencialmente, darão origem a precipitações intensas. 

 

4.1 Depressões a sotavento (ou de origem orográfica) 

As «depressões a sotavento» («lee depressions» ou «orographic lows», na 
terminologia anglo-saxónica) são sistemas atmosféricos cuja formação está claramente 
associada à acção de grandes barreiras orográficas. São relativamente vulgares a Este das 
Montanhas Rochosas (América do Norte) e no flanco Sul dos Alpes europeus, tendo 
também uma frequência de ocorrência apreciável a Sul dos Pirenéus (CAMPINS et al, 2000).  

Estas depressões devem-se às mudanças que as grandes barreiras orográficas 
provocam nos fluxos que as atravessam, designadamente, alterações na vorticidade 
vertical, direcção e força. Estes efeitos tendem a produzir uma tendência para uma 
divergência e curvatura anticiclónica dos fluxos sobre o topo do obstáculo montanhoso e 
uma convergência e curvatura ciclónica nas áreas a sotavento (SUMNER, 1988, p.203 ; 
BARRY e CHORLEY, 1992, p.166); Para que esses efeitos se produzam, no entanto, é 
necessário que as montanhas sejam altas e perpendiculares à direcção dos fluxos 
atmosféricos, e que possuam uma considerável extensão latitudinal (SUMNER, 1988, p. 
201). A individualização de centros de baixa pressão a sotavento de barreiras orográficas é, 
em geral, um factor insuficiente para, só por si, levar à ocorrência de precipitações, a não 
ser que às depressões estejam associados outros fenómenos como sejam vales em altitude 
ou superfícies frontais. 

 

 

4.2 Depressões térmicas 

Tal como se referiu anteriormente, as depressões térmicas são estruturas 
meteorológicas cujas dimensões as colocam na transição entre a escala sinóptica e a meso-
-escala (meso-α). 



Climatologia das Precipitações Intensas no Sul de Portugal 
_______________________________________________________________________________________ 

 74

Tratam-se de centros de baixa pressão que, muitas vezes não se apresentam 
claramente marcados nas cartas sinópticas de superfície por isóbaras fechadas. A diferença 
de pressão no seu centro em relação às pressões circundantes é, normalmente, de apenas 
alguns hectopascais (SUMNER, 1988). Geralmente, o termo «depressão térmica» aplica-se a 
configurações de pressão com uma extensão horizontal máxima de umas centenas de 
quilómetros, que se formam durante o Verão, e que são típicas de regiões continentais 
como o Norte de África, a península arábica, o subcontinente indiano e a Austrália (BARRY 
e CHORLEY, 1992).  

As depressões térmicas, são sistemas essencialmente estivais, que se formam sobre 
os continentes, na sequência de um forte aquecimento diurno, e repetido ao longo de uma 
sequência de vários dias ou semanas. Para que uma depressão de natureza térmica de 
desenvolva à superfície é necessário um forte aquecimento e que este se prolongue por 
mais de um ciclo dia/noite, permitindo, dessa forma, que parte do calor acumulado no dia 
anterior persista até ao dia seguinte. Assim, a baixa pressão relativa (e com uma espessura 
pelicular) formada pelo forte aquecimento do ar em contacto com o continente, terá 
condições para se desenvolver nos dias subsequentes. Essas condições observam-se de 
modo mais frequente em regiões continentais ou em penínsulas com uma extensão 
considerável (SUMNER, 1988; MCILVEEN, 1992). No caso da Europa Ocidental, assiste-se, 
por exemplo, a uma frequência notável de depressões térmicas, durante o Verão, na 
Península Ibérica. 

FERREIRA (1984) realizou uma investigação onde, entre outros aspectos, analisou as 
modalidades de formação e de evolução das depressões térmicas que afectam, durante a 
época estival, a Península Ibérica. A autora descreve as condições atmosféricas que 
favorecem o aparecimento destas depressões, bem como os factores que poderão conduzir 
à sua evolução para estruturas mais complexas, depressões de natureza «mista», as quais 
são potencialmente muito mais eficazes como sistemas pluviosos. 

A individualização de depressões térmicas na Península Ibérica ocorre num contexto 
em que preexistem condições anticiclónicas bem estabelecidas, com presença de uma 
inversão de subsidência que contribui para impedir a propagação do calor na troposfera. 
Esta acumulação de calor na baixa troposfera poderá afectar uma camada que pode atingir 
uma espessura de 1000m, ou mesmo, no máximo, 2000m, no caso de se sucederem vários 
dias com forte radiação solar (FERREIRA, 1984, p.37-46). O resultado é a formação de um 
«doma de ar quente», constituindo uma massa de ar «ibérica», individualizando-se uma 
depressão térmica, pelicular, na qual o ar se caracteriza por uma instabilidade latente. 
Frequentemente, individualizam-se deste modo, não um mas vários pequenos núcleos 
depressionários de origem térmica. Em certos casos, a circulação atmosférica à escala 
sinóptica poderá permitir que ocorra a advecção de ar tropical seco, proveniente do Saara, 
o que, por um lado, reforçará as condições térmicas necessárias à manutenção ou ao 
desenvolvimento das depressões térmicas peninsulares, e, por outro, poderá levar mesmo à 
conexão destas com as depressões térmicas saarianas. A ocorrência de convecção profunda 
e, consequentemente, de precipitações está dependente da evolução destas condições, dado 
o carácter pelicular das depressões térmicas. 

No entanto, a passagem de vales planetários, mesmo de fraca amplitude, na alta 
troposfera poderá levar à intensificação e ao aprofundamento da depressão (ou núcleos 
depressionários) à superfície. De acordo com FERREIRA (1984), formar-se-á assim um 
outro tipo de sistema, que designou de «depressão complexa». O ar frio superior de uma 
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gota de ar frio ou de um vale sobrepõe-se à coluna de ar quente, o que tem como 
consequência a activação das ascendências e a intensificação da depressão. A massa de ar 
quente torna-se instável e formam-se núcleos de trovoadas que poderão evoluir mesmo 
para verdadeiros tornados (FERREIRA, 1984, p. 45 e 46). Uma outra consequência desta 
evolução é o aumento forte do gradiente de pressão entre a fachada atlântica e o centro da 
península, levando a uma aceleração da chamada «nortada». 

Também outros autores têm, mais recentemente, demonstrado o carácter 
potencialmente perigoso que se encontra associado a esta evolução, na medida em que as 
manifestações da instabilidade gerada podem assumir efeitos devastadores, como sejam as 
trovoadas violentas e as tempestades de granizo. Assim, em Espanha, CAPEL MOLINA  e 
OLCINA CANTOS (1993) também sublinharam a importância da interacção da depressão 
térmica da Península Ibérica com ondulações das correntes de Oeste nos níveis elevados da 
troposfera, como sendo um dos factores responsáveis pela ocorrência de fenómenos 
convectivos estivais como as trovoadas e as tempestades de granizo. Estes autores 
demostraram a importância das penetrações de ar frio, em altitude (polar marítimo e 
continental europeu) para as trovoadas de Verão, sintetizando os aspectos fundamentais da 
evolução da situação atmosférica que, à escalas sinóptica, lhes estão na origem. Essa 
evolução inicia-se com um «tempo dominante anticiclónico, com uma típica baixa de 
origem térmica no Sudoeste da península ou no norte de África, em consequência das altas 
temperaturas estivais.(...) No entanto, temporária e irregularmente, o ar quente 
subtropical subsidente é substituído por irrupções frias na média e alta troposfera, dando 
origem a configurações semelhantes aos vales ou às depressões frias em altitude. Quando 
o ar frio aos 500hPa se desloca para estas latitudes com curvatura ciclónica das isoípsas, 
sobrepondo-se a uma camada inferior mais quente, desencadeia sempre uma intensa 
convecção, com uma notável instabilidade vertical. Cria-se assim um forte contraste de 
massas de ar (fria e seca em cima, quente e húmida em baixo) que pode levar à ocorrência 
de copiosas precipitações, no caso de existir um elevado teor de vapor de água nos níveis 
médios e baixos. Estas condições de forte instabilidade provocam a génese de conjuntos 
convectivos(...) (ob. cit. p.3). Deste modo, neste contexto sinóptico, a presença vales de ar 
polar marítimo, frequentemente de escassa amplitude e com eixo aproximadamente entre 
os 5 e os 10º de longitude Oeste, e a sua interacção com a depressão térmica à superfície, 
revelam-se factores suficientes para poder originar fenómenos convectivos como as 
trovoadas e episódios de granizo. 

 

 

 

5.  Os Sistemas atmosféricos de meso-escala 

 
 

5.1  Considerações gerais 
 

O termo "convecção" é utilizado em Meteorologia para designar os movimentos 
verticais na troposfera gerados pela flutuabilidade positiva, isto é, pela força que impele 
um volume de ar para cima (força de Arquimedes), dados os contrastes de densidade entre 
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este e o ar ambiente (ROUX, 1991, p.332). A convecção é um mecanismo complexo e que 
pode desencadear ou contribuir para a ocorrência de um grande número de fenómenos 
atmosféricos, como os aguaceiros intensos, as trovoadas ou os tornados. A convecção pode 
também manifestar-se a diferentes escalas espaciais e temporais e as suas consequências 
poderão tomar formas muito diversas.  

Neste trabalho, o interesse no fenómeno da convecção decorre, essencialmente, da 
necessidade de caracterizar os vários aspectos a ela associados e que são indispensáveis à 
compreensão e ao estudo dos episódios de chuva intensa no Sul de Portugal. Esta região 
integra-se num domínio climático - o Mediterrâneo - onde os episódios de chuva diluviana 
são relativamente frequentes, o que tem suscitado a elaboração de inventários (como os de 
JACQ, 1994; RIVRAIN ; 1997, entre outros) onde se procede ao registo de alguns aspectos 
como sejam a definição das áreas mais afectadas e do grau de excepcionalidade dos 
eventos. A Catalunha, o Levante, ou a Provença são exemplos de regiões mediterrânicas 
onde a ocorrência deste tipo de acontecimentos, particularmente no Verão e no Outono, é 
bem conhecida e tem sido objecto de vários estudos. As intensas precipitações que se 
registam nestas situações decorrem, na maioria dos casos, da actividade de sistemas 
atmosféricos que se manifestam a uma escala espacial e temporal própria: - a Meso-escala,  
que compreende várias subdivisões, de acordo com o sistema de classificação de 
ORLANSKI, (1975), apresentada anteriormente. O estudo dos fenómenos atmosféricos de 
meso-escala assume, actualmente, uma importância crescente na criação e no 
aperfeiçoamento dos modelos de previsão meteorológica.  

A convecção desempenha um papel central no funcionamento dos sistemas que, na 
terminologia actual dominante, são designados de Sistemas Convectivos de Meso-escala 
(S.C.M.E.), traduzindo a expressão original anglo-saxónica, Mesoscale Convective Systems 
(M.C.S). Na bibliografia mais recente, verifica-se uma generalização do termo "Mesoscale 
Convective System" (ou "Système Convectif de Meso-échelle," entre os autores de 
expressão francesa), substituindo uma outra designação - "Severe Local Storm" (MADDOX, 
1980; SUMNER, 1988), e que era atribuída ao mesmo conjunto de sistemas atmosféricos. 
São os sistemas convectivos de meso-escala, (que aqui serão referidos pelo acrónimo 
“SCME”), designadamente aqueles que no decurso da sua trajectória estabilizam ou 
permanecem na mesma área durante várias horas (sistemas quasi-estacionários), que são 
responsáveis pelos episódios de chuva mais abundante. Quando as áreas afectadas 
integram aglomerados urbanos ou edificações humanas, estes fenómenos poderão estar na 
origem de desastres ou catástrofes de grande dimensão. Nos Estados Unidos, ATLAS (1976, 
citado por MADDOX, 1980) estimou em 100 o número médio anual de vítimas mortais em 
consequência dos SCME. Em Portugal, os impactos socio-económicos das cheias e 
inundações ocorridas nos últimos anos não tem sido contabilizados de uma forma precisa, 
mas persistem na memória de muitos os dramas vividos em 1967, 1979, 1986,... 1997, para 
citar apenas alguns anos que ficaram tragicamente assinalados por desastres desta natureza. 

 Pretende-se aqui proceder a uma breve sistematização dos elementos que 
caracterizam os sistemas convectivos de meso-escala (SCME), abordando essencialmente 
os seus aspectos morfológicos e descrevendo a sua evolução temporal. Deve sublinhar-se 
que na bibliografia respeitante a este tema há um claro predomínio das contribuições de 
autores norte-americanos, reflexo duma actividade de investigação que, naquele país, tem 
já cerca de 50 anos. Os modelos conceptuais e a terminologia de uso corrente neste 
domínio científico têm, assim, sido produzidos sobretudo nos Estados Unidos, sendo 
relativamente recente a realização de grandes projectos de estudo dos fenómenos 
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convectivos na Europa, podendo referir-se como exemplos de países europeus  pioneiros 
neste domínio a França (MOREL e SÉNÉSI, 1998), a Espanha (RIOSALIDO, 1991), a 
Alemanha e a Suiça (SCHIESSER, HOUZE e HUNTRIESER, 1995). Deve sublinhar-se que os 
dados recolhidos pela teledetecção (imagens de satélite e de radar), indispensáveis na 
caracterização dos SCME, só agora começam a permitir a constituição de arquivos 
suficientemente grandes para elaborar estudos com bases mais rigorosas. Deste modo, é de 
esperar que nos próximos anos se venha a consubstanciar o conhecimento dos SCME na 
Europa e, eventualmente, a rever a aplicabilidade dos modelos conceptuais desenvolvidos 
nos E.U.A. ao contexto europeu. 
 

 

  

5.2 Os Sistemas Convectivos de Meso-Escala 

5.2.1. Definição 

O conceito de SCME não está definido de uma forma muito clara e os autores que 
procuraram estabelecer uma definição mais ou menos precisa propuseram enunciados com 
um significado bastante abrangente, permitindo que esta designação possa ser atribuída a 
uma grande variedade de sistemas atmosféricos. Indicam-se aqui três definições: 

- ZIPSER (1982, citado por HANE, 1988, p.363): - SCME (MCS) pode designar 
"qualquer sistema pluvioso cuja escala espacial esteja compreendida entre os 20 
e os 500 kms, e que se caracterize, nalgum momento da sua duração de vida, 
por convecção profunda". 

- COTTON e ANTHES (1989, p.593): o termo SCME (MCS) "descreve um sistema 
com convecção profunda que é consideravelmente maior do que uma trovoada 
isolada, e cujas nuvens apresentam geralmente um topo em forma de bigorna, 
estratiforme, entre a média e alta troposfera, com algumas centenas de 
quilómetros de dimensão horizontal; A duração de vida típica destes sistemas é 
de 6 a 12 horas, podendo a bigorna estratiforme perdurar por vários dias".  

- HOUZE (1993, p.334): um SCME (MCS) "é um sistema nebuloso que surge 
associado a um conjunto de trovoadas e que produz uma área contínua de 
precipitação com 100 kms (ou mais) na horizontal, em pelo menos uma 
direcção".  

Nestas definições, a convecção profunda é um aspecto que é sempre referido ou que 
está implícito, assim como as dimensões horizontais são sempre mencionadas, embora não 
se verifique uma convergência nos valores indicados. A duração de vida dos sistemas não 
é referida nas definições de ZIPSER e de HOUZE. De acordo com as várias definições, os 
SCME diferenciam-se das trovoadas isoladas pela sua mais longa duração,  e maiores 
dimensões, tanto na horizontal como na vertical (maior profundidade da convecção). 

Não se tratando propriamente de uma definição formal, SUMNER, na sistematização 
sobre este assunto a que procedeu na sua obra de síntese (1988), procurou enfatizar os 
aspectos que são referidos pela generalidade dos autores como sendo característicos dos 
SCME, e que completam, de certa forma, os três enunciados anteriores: 
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- (os SCME...) "todos eles, partilham certas características relativas à sua 
evolução e movimento e estão, de uma forma muito clara, associados a variações 
pronunciadas da velocidade e/ou direcção do vento entre a superfície e níveis 
mais elevados: o cisalhamento. É o cisalhamento que permite a contínua 
introdução de ar quente e de humidade no sistema e a expulsão do ar arrefecido, 
separando os «updrafts» (correntes ascensionais) e os «downdrafts» (correntes 
descendentes), tornando possível a sua auto-regeneração até durações de várias 
horas" (ob.cit. p.156). 

   

 

 

5.2.2. Tipos de sistemas convectivos de meso-escala (SCME) 

As tipologias de SCME que têm sido elaboradas baseiam-se no aspecto que os 
sistemas apresentam em imagens de radar e/ou de satélite, ou nas suas características 
físicas, ou ainda na gravidade dos fenómenos que lhes estão associados.  

A classificação proposta por CHISHOLM e RENICK (1972, citados por MADDOX, 1980 
e por SUMNER, 1988), baseada nas estrutura e na evolução dos sistemas reveladas nas 
imagens radar, constituiu um marco importante nas tentativas de definição de uma 
tipologia. Esta classificação compreende três tipos fundamentais: 

 a)- a "célula simples" (single cell storm) 

 b)- os sistemas "multicelulares" (multicell storms) 

 c)- as "super células" (supercell storms) 

 

Mas em 1980, MADDOX, com base na análise das estruturas observadas nas imagens 
infra-vermelho de satélite, propõe um conjunto de critérios que permitem definir uma 
categoria de sistemas atmosféricos de meso-escala (MADDOX, 1980), cuja importância - 
sobretudo nos Estados Unidos, mas também em outras regiões do globo - viria a ser 
comprovada em numerosos trabalhos realizados nas últimas duas décadas: os "Complexos 
convectivos de meso-escala", tradução de "Mesoscale convective complexes" (MCC). Os 
pressupostos indicados, conhecidos como «critérios Maddox», continuam actualmente a 
ser utilizados para identificar esta categoria de estruturas atmosféricas. 

Um outro tipo de SCME referido na generalidade da bibliografia recente, e que 
actualmente se considera poder ser tomado como uma categoria autónoma, é a «linha de 
instabilidade» ("squall line" para os autores anglo-saxónicos, "ligne de grains", para os de 
expressão francesa), que ocorre quer nas regiões tropicais, quer nas latitudes médias, 
embora com características diferentes nos dois domínios geográficos.  

Sistematizando, entre os autores anglo-saxónicos, duas classificações podem aqui 
tomar-se como exemplo, as quais consideram quatro tipos diferentes de SCME (Quadro 
II.3 e II.4): 
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QUADRO II.3 – Classificação de SUMNER, 1988 (Grã-Bretanha): 

 - sistemas multicelulares (multicell storm) 

SCME - sistemas supercelulares (supercell storm) 

(o autor usa a designação - linha de instabilidade («squall line») 

"Severe Local Storm") - complexos convectivos de meso-escala (mesoscale 
convective complexes) 

 

QUADRO II.4. – Classificação de HOUZE, 1993 (Estados Unidos): 

 - célula isolada (single cell storm) 

Trovoadas isoladas  - sistemas supercelulares (supercell storm) 

(Thunderstorms) - sistemas multicelulares (multicell storm) 

Linhas de trovoadas 

SCME - linha de instabilidade («squall line») 

(Mesoscale convective systems) - complexos convectivos de meso-escala 
(mesoscale convective complexes) 

 
 
 
Neste trabalho, tomar-se-á como referência a tipologia de HOUZE (1993), embora se 

proceda igualmente a uma breve caracterização dos sistemas mais simples (trovoadas 
isoladas), uma vez que a sua importância na Europa está amplamente documentada na 
bibliografia recente.  

 

 

 5.2.2.1 A célula convectiva (ou trovoada isolada) 

 

 A célula convectiva é a unidade fundamental que, em geral, é considerada na 
descrição dos SCME, e por este motivo foi incluída nesta sistematização, apesar de, como 
se referiu anteriormente, as tipologias mais recentes considerarem apenas as organizações 
nebulosas mais complexas do que as células isoladas.  

Um modelo que descreve as características da morfologia e da evolução da célula 
convectiva foi proposto por BYERS e BRAHAM  (1949, citado por MADDOX, 1980, SUMNER, 
1988; WEISMAN e KLEMP, 1988; COTTON e ANTHES, 1989; ROUX, 1991; HOUZE, 1993). 
Este modelo constitui o resultado de um estudo - o "Thunderstorm Project", que se baseou 
na observação de trovoadas nos estados da Florida e do Ohio (E.U.A.) e constituiu o 
primeiro marco importante na descrição dos fenómenos convectivos de meso-escala. 
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A primeira manifestação da formação duma célula isolada é a formação de uma 
"thermal", isto é, uma corrente ascendente com origem num volume de ar mais quente do 
que o ar que o rodeia. Se a instabilidade convectiva for suficiente, os movimentos 
ascensionais do ar (com uma velocidade de, pelo menos, 10 ms-1, segundo WEISMAN e 
KLEMP, 1988) poderão dar origem a uma nuvem cumuliforme, suficientemente 
desenvolvida na vertical (tipo cumulonimbus), cuja parte superior é já formada por agulhas 
de gelo. Esta condição é importante para assegurar quer um maior potencial das nuvens 
para gerarem precipitação, quer uma maior longevidade à célula convectiva. 

As células convectivas podem existir individualmente ou formar conjuntos 
convectivos, mais ou menos extensos. Na situação mais simples, uma célula isolada 
corresponde, assim, a um cumulonimbus (5 a 10 kms de diâmetro) que, em geral, tem 
menos de uma hora de vida (CHAPPEL, 1988; HANE, 1988; HOUZE, 1993), pelo que não 
constitui um sistema suficientemente desenvolvido para poder gerar quantidades muito 
elevadas de precipitação. Por outro lado, segundo HANE (1988), as células convectivas 
simples, geralmente, não são estacionárias, o que também contribui para que não 
representem um risco elevado de ocorrência de inundações. 

No modelo de BYERS e BRAHAM (1949), a evolução da célula compreende três 
estádios do seu ciclo de vida (figura II.11): 

- No estádio cumulus, existe sobretudo uma corrente ascensional (updraft ou 
updrought é o termo anglo-saxónico que se generalizou na terminologia 
internacional); Segundo COTTON e ANTHES (1989), neste estádio podem verificar-
se vários updrafts, sendo neste caso a célula isolada formada por várias torres 
convectivas. Em resultado dos updrafts, a célula passa a conter elevadas 
quantidades de água e de gelo. 

- O estádio de maturidade caracteriza-se pela coexistência de movimentos 
ascendentes (updrafts), de movimentos subsidentes (downdrafts) e de 
precipitação, depois de as nuvens terem atingido uma espessura que poderá variar 
entre 5 e os 15 kms (ROUX, 1991). A congelação de parte das gotícolas deslocadas 
pelos updrafts liberta calor latente, o que reforça a instabilidade. As precipitações 
iniciam-se na parte superior da nuvem e a sua densidade acaba por vencer a 
resistência oferecida pelos updrafts e forma-se uma corrente descendente 
(downdraft). A precipitação, ao atingir as baixas camadas, proporciona igualmente 
que ocorra uma forte evaporação, o que contribui para o arrefecimento do ar, que 
se torna, assim, mais denso, acentuando-se o downdraft. Sob a célula, podem 
então formar-se fluxos de ar frio divergente, (por vezes mesmo sob a forma de 
rajadas), definindo-se uma «frente fria» de meso-escala entre o ar quente e 
húmido das baixas camadas que alimenta a convecção e o ar arrefecido e denso 
dos downdrafts.  

- Se a corrente descendente perturbar a alimentação dos updrafts, a célula 
entra na sua fase de dissipação (SUMNER, 1988; WEISMAN e KLEMP, 1988; ROUX, 
1991; COTTON e ANTHES, 1989), na qual os movimentos verticais predominantes 
são de subsidência, verificando-se uma diminuição da precipitação. Por fim, a 
divergência nas baixas camadas do ar frio descendente, pode quebrar totalmente a 
alimentação da célula em ar instável. 
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Figura II.11 - O modelo conceptual da célula simples ou trovoada isolada de BYERS e BRAHAM  
(1949, extraído e modificado de COTTON e ANTHES, 1989, p.456 e 467). 
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Experiências mais recentes têm permitido a concepção de modelos mais evoluídos 
de células convectivas simples, que por vezes são também designadas de cumulonimbus 
isolados. HOUZE (1993) descreve um modelo empírico da dinâmica e da estrutura 
microfísica de um cumulonimbus, desenvolvido com base em observações efectuadas em 
passagens de aviões pelo interior de nuvens deste tipo. A figura II.12 (extraída de HOBBS e 
RANGNO, 1985) sintetiza este modelo, o qual revela que um cumulonimbus apresenta um 
lado mais «jovem», de crescimento, e um outro, mais «velho» e essencialmente formado 
por gelo. 

 

Figura II.12 – Modelo empírico de um cumulonimbus (modelo de HOBBS e RANGNO, 1985; figura 

extraída de HOUZE, 1993). 

 

 

O lado jovem do cumulonimbus é caracterizado por movimentos ascensionais do ar 
(updrafts), formando uma ou mais torres cumuliformes, com uma extensão horizontal de 1 
a 3 km. Se o topo da nuvem atinge um nível em que a temperatura é de 0ºC, significa que 
se atingiu um estádio de maturidade suficiente para que as gotículas de água adquiram um 
diâmetro de 20 µm. Nessas condições, formam-se partículas de gelo, as quais «crescem» 
através de uma mecanismo ainda não inteiramente conhecido, originando cordões de gelo. 
Nessa altura, a nuvem apresenta, normalmente, o seu máximo desenvolvimento vertical. 
As gotículas de água condensada e em sobrefusão, transportadas nos updrafts, são retidas 
pelas partículas de gelo e dão origem ao granizo (partículas de gelo em queda e com 
diâmetro inferior a 5 mm). Nas áreas em que os updrafts são menos dinâmicos, as 
partículas de gelo mais pesadas poderão cair e dar origem a precipitação ou a virga, no 
caso dos hidrometeoros não chegarem ao solo. As partículas de gelo mais pequenas são, 
por sua vez, arrastadas para as partes superiores do cumulonimbus e a sua progressiva 
acumulação dá origem à «bigorna», desenvolvendo-se o lado mais «idoso» da nuvem, de 
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aparência estratiforme. À medida que as partículas de gelo se vão agregando, acima do 
nível dos 0ºC, acabam também por precipitar-se, dando origem a chuvas de fraca 
intensidade, designadas de "chuvas estratiformes", fenómeno indiciador de que o 
cumulonimbus se aproxima do final do ciclo de vida.  

Ao longo da duração de vida do cumulonimbus, as trovoadas poderão constituir uma 
manifestação frequente e espectacular da sua dinâmica interna. As trovoadas ocorrem em 
consequência de uma separação das cargas eléctricas no interior da nuvem, de tal forma 
que determinadas partes ficam carregadas positivamente e noutras partes ficam 
concentradas as partículas carregadas negativamente. A transferência de cargas de uma 
para outra região da nuvem ou desta para a superfície terrestre, processa-se numa descarga 
eléctrica, cujo efeito visual constitui o relâmpago. No canal ao longo do qual se dá esta 
transferência, a temperatura pode subir até aos 30 000 ºK (HOUZE, 1993, p. 27), 
originando-se uma onda de choque e uma onda sonora, que são sentidas num trovão.  

 

As trovoadas associadas a uma só célula convectiva deverão ser as mais comuns mas 
só constituem uma ameaça de chuvas muito abundantes quando evoluem para sistemas 
com uma estrutura mais complexa e uma maior duração de vida (ROUX, 1991; HOUZE, 
1993). Segundo CHAPPELL, (1988), as células isoladas ocorrem normalmente em ambiente 
de vento relativamente moderado e cisalhamento reduzido. 

 

 

 
 

5.2.2.2 Sistemas multicelulares 

Os sistemas de tipo de muticelular são constituídos por várias células individuais (de 
duas a quatro, segundo CHAPPEL, 1988) que se encontram em diferentes estádios dos seus 
ciclos de vida. A duração de vida destas células pode ser relativamente curta (algumas 
dezenas de minutos) mas o sistema multicelular apresenta uma constante regeneração de 
novos elementos convectivos (ROUX, 1991, p.155). As novas células formam-se na 
periferia do sistema, com intervalos de 10-15 minutos (CHAPPELL, 1988). Os downdrafts 
(correntes subsidentes resultantes quer da maior densidade do ar, quer do arrefecimento 
ligado à evaporação das precipitações) gerados pelas células em estado de maturidade, 
espalham-se à superfície criando uma zona de convergência favorável ao desenvolvimento 
de novas células (WEISMAN e KLEMP, 1988, p.332). 

O modelo conceptual dos sistemas multicelulares (multicell storm) foi proposto por 
MARWITZ (1972, citado por SUMNER, 1988; WEISMAN e KLEMP, 1988, HOUZE, 1993, 
COTTON e ANTHES, 1989) e estabelece que o seu desenvolvimento requer condições de 
instabilidade moderada a forte (updrafts com velocidade entre 20 e 40 ms-1, segundo 
CHISHOLM e RENICK, 1972, citados por SUMNER, 1988) e um cisalhamento moderado do 
vento. Na figura II.13, (extraída de HOUZE, 1993), apresenta-se o modelo explicativo da 
renovação das células, a qual se dá normalmente à frente do sistema, atendendo à direcção 
de deslocamento da massa nebulosa. 
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Figura II.13 – Modelo de um sistema multicelular de BROWNING et al, 1976 ( figura extraída de 
HOUZE, 1993). 

 Como se pode observar no esquema da figura II.13, as células mais jovens (n+1) 
situam-se à frente do sistema (relativamente à progressão deste) e o seu desenvolvimento 
vertical aumenta para o interior da massa nebulosa (célula n). A célula "n-1" encontra-se já 
no seu estádio de maturidade e as precipitações nela geradas ao evaporarem na média 
troposfera alimentam as correntes descendentes (downdrafts). Se as condições de 
cisalhamento forem propícias, junto ao solo a corrente de densidade (com origem nos 
downdrafts) favorece a formação de novos elementos convectivos na dianteira da massa 
nebulosa principal. Este fenómeno "é o elemento essencial das trovoadas multicelulares, 
uma vez que ele permite a manutenção da organização global durante um período do 
tempo mais longo que no caso das células individuais" (ROUX, 1991, p.158). O sistema 
pode, assim, adquirir um carácter quasi-estacionário, gerando grandes quantidades de 
precipitação. A dissipação (célula "n-2") das células sucessivamente formadas dá-se na 
parte posterior do sistema multicelular (relativamente á sua progressão), onde os 
movimentos verticais são essencialmente subsidentes e a precipitação decai 
acentuadamente. 

 De referir ainda que, de acordo com SUMNER (1988) e ROUX (1991) citando 
trabalhos realizados nos Estados Unidos, a criação de novas células tende a dar-se no lado 
direito (no hemisfério Norte) do sistema, o que leva a que este apresente um deslocamento 
aparente, segundo um certo ângulo, relativamente à direcção do vento na média troposfera. 
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5.2.2.3 As super células 

As super células, cuja identificação se deve a BROWNING (1964), são, 
potencialmente, o tipo mais perigoso dos sistemas convectivos isolados (WEISMAN e 
KLEMP, 1988, p.334), uma vez que podem produzir ventos muito fortes, trovoadas, grandes 
quantidades de precipitação e granizo, e, nalgumas regiões originam fenómenos do tipo 
tornado. Segundo HOUZE (1993) trata-se de um tipo de sistema convectivo muito menos 
frequente do que as trovoadas de tipo multicelular. Os efeitos eventualmente devastadores 
destes fenómenos são reforçados pelo facto destes sistemas serem, frequentemente, quasi-
-estacionários (HANE, 1988). Embora sendo formadas por uma só célula, o seu tamanho, 
intensidade e duração de vida são muito maiores do que no caso duma célula convectiva 
comum, podendo essa comparação ser considerada com base nos valores indicados no 
quadro II.5 (referidos por ROUX, 1991). 

 

QUADRO II.5 - Comparação de algumas características das células comuns e das super células 
(segundo ROUX, 1991) 

 célula convectiva comum 
(em estado de maturidade) 

supercélula 
(em estado de maturidade) 

diâmetro (kms) até 10 20 a 50 

velocidade dos updrafts (m/s) até 10-15 até 30-50 

duração de vida (horas) < ½ ≥1 

 

 

Uma super célula tem, assim, uma duração comparável a um sistema multicelular 
mas constitui uma só estrutura nebulosa, onde o ar ascende num grande updraft e subside 
num grande downdraft. É o modo como o sistema se renova continuamente - o chamado 
fenómeno da propagação da célula convectiva - que permite o seu carácter quasi-
-estacionário, o seu crescimento e o seu prolongamento no tempo por um período mais 
longo. De um modo geral, verifica-se que essa propagação se dá no flanco direito da 
célula, relativamente à sua direcção de progressão, razão pela qual alguns meteorologistas 
designam estes sistemas de “derechos” ou “severe right storms” (COTTON e ANTHES, 
1989). Na figura II.14 (extraída de COTTON e ANTHES, 1989, p.460 e 461), apresenta-se um 
modelo de super célula, proposto por CHISOLM e RENICK (1972), evidenciando os aspectos 
essenciais da estrutura de um sistema convectivo com estas características.  
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Figura II.14– Modelo de um sistema supercelular: 
A -Reflectividade radar (dBz) a diferentes altitudes; 
B - Corte vertical (Figura extraída de COTTON e 
ANTHES, (1989), p. 460 e 461. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Na figura II.15 representa-se um esquema simplificado apresentado por ROUX (1991) 
e que ilustra, igualmente, este modelo de super célula. 
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Figura II.15 – A trovoada supercelular (figura extraída de ROUX, 1991, p.160). 

 

O deslocamento das super células efectua-se a uma velocidade que pode diferir 
sensivelmente em intensidade e direcção da do vento médio da troposfera. Mas trata-se da 
propagação contínua duma estrutura estável, e não da criação de novos elementos 
convectivos. Nas super células, os movimentos verticais do ar têm uma componente  de 
rotação - a chamada vorticidade - que assume no fenómeno “tornado” a sua manifestação 
mais espectacular. A corrente ascendente situada no centro da massa nebulosa é de tal 
forma intensa que as precipitações são arrastadas para cima. É por esta razão que nas 
imagens radar surge uma zona de reflectividade mais fraca, que os meteorologistas 
americanos designaram de BWER (“Bounded Weak Echo Region”). As precipitações 
ocorrem, assim, na periferia da zona de ascendência, onde os movimentos verticais são 
menos intensos. Se o seu peso não for suficiente para superar os movimentos ascensionais, 
as gotícolas de água poderão ascender e cair várias vezes, vindo a adquirir uma dimensão 
tal que provocará uma corrente descendente intensa, com uma velocidade que pode atingir 
os 20 m/s. É este mecanismo também que conduz à formação do granizo. 

 O ar frio do fluxo descendente espalha-se à superfície numa corrente de densidade. 
Mas a particularidade do fenómeno das super células advém do facto de, devido a uma 
distribuição dos ventos propícia na troposfera, a propagação se dar a uma velocidade que 
acompanha o ritmo de deslocamento do conjunto convectivo. É esta estabilidade que 
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assegura uma intensificação da corrente de densidade, por via da chegada contínua de ar 
frio descendente. Nestas condições, a convergência entre o ar quente e instável das baixas 
camadas com a corrente descendente permanece sensivelmente no mesmo local. Há assim 
uma alimentação contínua da corrente ascendente, permitindo uma estabilidade da 
estrutura interna do sistema convectivo. O SCME adquire assim uma maior duração. 

 Nalguns casos, segundo referem COTTON e ANTHES, (1989) citando vários 
trabalhos, uma super célula pode ser resultado da evolução dum sistema multicelular. 
 

 

 

5.2.2.4 Linhas de trovoadas 

 Frequentemente, as trovoadas ocorrem em grupos, nos quais as células convectivas 
poderão formar uma linha recta ou uma curva. Estas linhas podem fazer parte de estruturas 
convectivas mais extensas - os chamados «SCME propriamente ditos» - ou ocorrer 
isoladamente. As condições de cisalhamento do vento e do ambiente que se observa à 
frente da linha de trovoadas são factores determinantes para assegurar a manutenção da 
organização alinhada das células. Os alinhamentos são, em geral, formados por sistemas 
multicelulares, sendo relativamente raras as linhas de super células (HOUZE, 1993, p. 330). 
As trovoadas alinham-se sensivelmente na perpendicular relativamente à sua progressão, e, 
quase sempre, a parte dianteira é o sector onde se concentram as ascendências convectivas 
e a parte traseira corresponde a uma região estratiforme. 
  

 

5.2.2.5 Sistemas convectivos de meso-escala-αααα (ou mesmo macro-ββββ) ou sistemas 
convectivos de meso-escala «propriamente ditos» 

  

 Para além dos tipos já abordados, existem outros SCME que normalmente 
apresentam uma maior extensão e duração, correspondendo a fenómenos da escala meso-
-α, ou mesmo de transição para a escala macro-β. Considerando a já referida 
sistematização de HOUZE (1993), os SCME «propriamente ditos» correspondem a massas 
nebulosas organizadas mais complexas que até descritas e distinguem-se das trovoadas e 
das linhas de trovoadas pelo facto de apresentarem duas características adicionais: 
 

a) De um modo geral, estes SCME (SCME «propriamente ditos») contêm uma 
extensa região de precipitação estratiforme; 

b) Contêm circulações de meso-escala, induzidas pelo grande aglomerado de 
nuvens convectivas e pela precipitação neles gerada. 

 

A configuração destas organizações mais complexas pode tomar um aspecto linear, 
como no caso das chamadas «linhas de instabilidade» («squall lines»), ou apresentar uma 
forma aproximadamente circular, uma característica que MADDOX (1980) considerou ser 
essencial para a definição dos designados Complexos Convectivos de Meso-escala 
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(CCME). A identificação objectiva dos SCME é essencialmente realizada através da 
análise de imagens de satélite, nomeadamente de infravermelho, procedendo-se a uma 
reconstituição dos topos frios das nuvens com base na utilização de limiares de 
temperatura, necessariamente adaptados a um dado contexto geográfico. Assim, para um 
dado limiar de temperatura obtém-se, portanto, uma determinada extensão do sistema 
nebuloso («cloud shield»), pelo que estes dois parâmetros têm que ser sempre considerados 
conjuntamente quando se procura individualizar SCME em imagens de satélite. Como 
exemplo, RIOSALIDO (1991), ao proceder à inventariação dos SCME na Península Ibérica 
no Outono de 1989, utilizou o limiar de -32ºC(19) para delimitar a superfície dos topos frios 
de nuvens, a qual teria de atingir ou exceder, nalgum momento, uma extensão de 100 
Km(20) para se considerar uma ocorrência. 

 Tratando-se de fenómenos que ocorrem tanto nas latitudes médias como nas 
intertropicais, o reconhecimento dos SCME nas imagens de satélite e de radar apresenta 
dificuldades diferentes nos dois casos. Nas latitudes médias, os SCME confundem-se mais 
com as nuvens e as  precipitações produzidas por processos baroclínicos e frontais e os 
processos puramente convectivos são mais difíceis de identificar e interpretar (HOUZE, 
1993, p.340).  

 O radar fornece também importantes elementos para a identificação dos SCME. O 
radar detecta a precipitação, a qual constitui um indicador da estrutura tridimensional do 
sistema nebuloso abaixo dos topos. A melhor resolução temporal e espacial dos dados da 
reflectividade radar permitem também um melhor conhecimento da estrutura dos SCME e 
da sua dinâmica. Um dos avanços no estudo dos SCME obtidos pela análise dos dados 
radar é o conhecimento da evolução típica das características da precipitação que neles se 
produz. 
 

 

5.2.2.5 a) O ciclo de vida dos SCME e a evolução das áreas de precipitação 

As áreas de precipitação produzida por um SCME apresentam um ciclo de vida 
característico. Segundo HOUZE (1993), este ciclo compreende 4 estádios: 

Estádio de formação - nas imagens radar, surge uma área de precipitação de meso-
escala  sob a forma de um grupo de células isoladas (núcleos de ecos fortes), 
distribuídas de forma aleatória ou organizadas numa linha. 

Estádio de intensificação - as células aumentam de tamanho e coalescem, formando-
se uma área contínua de precipitação. Nesta área contínua, vários núcleos de 
ecos intensos estão conectados com uma região de precipitação mais fraca. 

Estádio de maturidade - É atingido quando se observa uma extensa área de 
precipitação estratiforme, que se desenvolve a expensas das células mais 
antigas que, ao terem enfraquecido, se misturam. 

Estádio de dissipação - É atingido quando nas imagens radar apenas se visualiza uma 
área de precipitação estratiforme, por vezes com mais de 200 km de 
extensão, e quando se verifica que diminui a formação de novas células. 

                                                 
(19) - Temperatura obtida a partir dos dados radiativos do canal infravermelho das imagens Meteosat  
(20) - Comprimento medido no eixo maior do sistema nebuloso 
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 Durante as primeiras 6 a 8 horas (estádios de formação e intensificação), a 
precipitação observada tem origem, essencialmente, na actividade das células convectivas. 
A partir dessa altura começam a predominar as precipitações estratiformes e o contributo 
de ambos os tipos de precipitação tende a equilibrar-se no final da duração de vida do 
SCME. O ciclo de vida de um SCME só pode, assim, ser convenientemente conhecido 
através da análise das imagens radar. 
 

 

5.2.2.5 b) As linhas de instabilidade («Squall lines») 

 As linhas de instabilidade («Squall lines») são SCME que ocorrem tanto no 
domínio tropical como nas latitudes extratropicais e, nalgumas regiões, como as Grandes 
Planícies dos Estados Unidos, contribuem com uma elevada percentagem para a  
precipitação anual. As linhas de instabilidade são também o tipo de SCME melhor 
estudado e o único em relação ao qual se dispõe de um modelo conceptual desenvolvido. 

  ZIPSER (1977, citado por HOUZE, 1993), definiu a linha de instabilidade como um 
conjunto “de nuvens de tipo cumulonimbus, organizadas num alinhamento, associadas a 
uma «pseudo-frente fria» " Esta linha é precedida por uma descida importante de 
temperatura e por um reforço dos ventos. 

 Nas imagens de radar, uma linha de instabilidade é um SCME que apresenta duas 
zonas distintas: uma zona, designada zona convectiva, que se estende ao longo do bordo 
avançado do sistema (relativamente à progressão deste), caracterizada por uma estreita 
banda de ecos radar intensos, com uma largura de 10 a 20 quilómetros; uma zona 
estratiforme, associada a precipitações mais fracas, podendo estender-se sobre várias 
centenas de quilómetros, situada atrás do bordo avançado do sistema (relativamente à 
progressão deste). Dada esta organização, as linhas de instabilidade são também 
designadas por alguns autores como «squall line with trailing stratiform precipitation». 

 Na figura seguinte apresenta-se um modelo que procura sintetizar a cinemática, a 
microfísica e a estrutura dos ecos radar numa linha de instabilidade: 
 

 

 

Figura II.16 – Modelo conceptual da «linha de instabilidade» (figura extraída de HOUZE, 1989, 
simplificada). 
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Na figura II.16 o sistema aparece delimitado por duas linhas. A mais espessa 
corresponde ao limite das precipitações, a mais fina indica a extensão vertical e horizontal 
das nuvens. A área sombreada representa a região de reflectividade radar mais elevada. Os 
sectores, dispostos segundo a vertical, de elevada reflectividade, correspondem aos 
aguaceiros intensos de chuva na área convectiva, enquanto na região posterior ocorrem as 
chuva estratiformes. 
 

 

 

5.2.2.5 c) Complexos Convectivos de Meso-escala 

 

 Em 1980, MADDOX propôs um conjunto de critérios com base em determinadas 
características reveladas nas imagens de satélite de infra-vermelho, para qualificar uma 
categoria de SCME que designou de “Complexos convectivos de meso-escala” (CCME), 
se se traduzir o termo original “Mesoscale convective complexes”. Esta definição continua 
actualmente a ser utilizada para classificar SCME de grande dimensão e com uma duração 
considerável. As condições consideradas por MADDOX, definidas com base na análise de 
imagens de infra-vermelho referentes a um conjunto de sistemas convectivos observados 
na região das Grandes Planícies do Centro dos Estados Unidos,  apresentam-se no quadro 
II.6 : 
 

 
QUADRO II.6 - COMPLEXOS CONVECTIVOS DE MESO-ESCALA (MADDOX, 1980) 

 
Critérios: Condições: 

 

Dimensão - a) 
 

A superfície da massa nebulosa com temperatura IR <-32ºC tem 
de ser superior a 100 000 km2 

 - b) A região interior da massa nebulosa com temperatura IR <-52ºC 
tem de ser superior a 50 000 km2 

Duração As condições A e B terão de perdurar por um período superior ou igual a 6 horas 

Forma A excentricidade (relação entre o eixo maior e o eixo menor da massa nebulosa) 
tem de ser superior ou igual a 0.7, no momento de máxima extensão, o qual 
corresponde ao instante em que a região com temperatura IR <-32ºC apresenta 
uma maior área 

 

 Os CCME constituem, assim, sistemas convectivos de grande extensão, com uma 
configuração quase circular e com uma longa duração. Contrariamente ao que sucede nas 
linhas de instabilidade, os CCME produzem-se em condições de fraco cisalhamento e na 
presença de uma camada de ar húmido muito espessa (COTTON e ANTHES, 1989, pp.625 e 
630). 

 LAING e FRITSCH (1997) efectuaram o estudo de algumas propriedades 
identificadas numa população de 714 CCME, observados no conjunto do globo e extraíram 
várias conclusões a respeito da sua dimensão e evolução típicas, do seu ritmo diurno e 
anual, bem como da sua variabilidade espacial. Esta população foi constituída a partir da 
identificação dos critérios de MADDOX (com adaptações) em imagens de satélite, em 
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períodos de 2 ou 3 anos, variando de continente para continente. De acordo com esta 
investigação, ocorrem por ano aproximadamente 400 CCME, com uma incidência muito 
maior sobre os continentes (92%) do que sobre as massas oceânicas (8%). As regiões do 
mundo onde este fenómeno é mais frequente situam-se a sotavento de cadeias montanhosas 
(relativamente à direcção dos fluxos na média troposfera). A sua superfície é, em média, de 
cerca de 350 000 km2, sendo os CCME oceânicos ligeiramente mais extensos do que os 
continentais. Com uma duração media de 10 horas, o CCME típico desenvolve-se a partir 
do fim da tarde e toma a sua máxima extensão por volta da meia noite. A duração dos 
CCME oceânicos supera, em geral, a dos seus homólogos continentais. Existe igualmente 
um ritmo estacional, marcado pela influência do ciclo radiativo, acompanhando a 
declinação solar e tendendo a seguir a migração sazonal dos grandes sistemas de 
circulação. Os autores encontraram ainda uma correlação positiva entre dimensão e 
duração dos CCME, embora fraca. 

Como se referiu anteriormente, os CCME são frequentes nas regiões tropicais e em 
certas regiões das latitudes médias. Segundo ROUX (1988, p.167), é nas regiões 
continentais tropicais afectadas pelas monções que os CCME são mais comuns, sendo 
também muito frequentes, durante o Verão, em regiões de latitude média como as Grandes 
Planícies dos Estados Unidos, o Gran Chaco (Argentina e Paraguai), o Cáucaso e a Rússia 
Central. Um facto que parece constatar-se, é a menor frequência dos CCME na Europa, 
comparativamente a outras massas continentais, nas mesmas latitudes. A menor frequência 
dos CCME na Europa poderá estar relacionada quer com a ausência de massas de ar com 
teores de vapor de água semelhantes às que se formam, por exemplo, sobre o Golfo do 
México ou a Bacia Amazónica, quer com a interferência dos fluxos das baixas camadas 
com o terreno montanhoso (LAING e FRITSCH, 1997, p.403). Também SCHIESSER et al, 
1995 verificaram que a instabilidade associada aos CCME europeus não atinge o mesmo 
grau do que a que observada nos sistemas que ocorrem nas Grandes Planícies dos Estados 
Unidos. Não obstante a sua ocorrência mais rara, os CCME «europeus» correspondem a 
situações que, verificando-se poucas vezes por ano, originam episódios com quantidades 
de precipitação excepcionais. 

 

 

 

5.2.2.5. d) SCME em forma de "V" 

 

 É conhecida uma forma característica em “V”, que se reconhece nalguns SCME, 
pela observação de imagens de satélite. Esta forma tem sido também descrita como 
sugerindo o fumo que se escapa de uma chaminé, sendo igualmente designados estes 
sistemas, por isso, como “plume-event” (inglês), “panaches” (francês) ou “chimeneas” 
(castelhano). SCME com esta forma típica foram primeiramente identificados nos Estados 
Unidos por FUJITA (1978) e McCANN (1983, citados por RIVRAIN , 1997) e também por 
SCOFIELD (1985, citado por BARRET et al, 1994), mas hoje está também amplamente 
comprovada a sua ocorrência comum, por exemplo, no Sudeste de França. Foi um SCME 
em forma de “V” que esteve na origem, por exemplo, da conhecida catástrofe de Vaison-
-la-Romaine, o episódio convectivo de mais graves consequências que, nos últimos anos, 
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ocorreu em França (22 de Setembro de 1992, vitimando dezenas de pessoas na região do 
vale do Ouvèze).  

 Nas imagens de satélite (canal ou canais da banda infra-vermelho), um SCME em 
forma de “V” distingue-se pelo ângulo formado pela configuração da massa nebulosa, 
sendo o vértice apontado na direcção da proveniência do fluxo na média troposfera (vento 
sinóptico). Na figura II.17 representa-se um esquema que pretende ilustrar o aspecto que 
estes SCME apresentam nas imagens de satélite. 

Os SCME em forma de “V” são sistemas quasi-estacionários e geram precipitações 
muito abundantes e trovoadas violentas. A alimentação das células convectivas processa-se 
através do fluxo quente e húmido das baixas camadas, e a sua evolução desenrola-se em 
condições de grande cisalhamento; com o aumento da altitude, os ventos viram fortemente 
para a direita (no hemisfério Norte). 

 A forma em “V” surge, aproximadamente meia hora antes do início das trovoadas 
violentas. O desaparecimento desta forma poderá, no entanto, não significar o fim do 
episódio convectivo (MCCANN, 1983, citado por DUCROCQ e BASILE, 1996), que 
normalmente tem uma duração entre 3 a 10horas (BARRET et al, 1994; RIVRAIN , 1997). É 
habitualmente na área da ponta do “V” que se regeneram as células convectivas do sistema 
e onde os movimentos ascensionais são mais fortes, bem como onde se verificam as 
quantidades mais elevadas de precipitação. Nalguns casos estudados na França 
mediterrânica, a precipitação acumulada no período de duração destes sistemas 
convectivos, atingiu várias centenas de milímetros. 
 

 

Figura II.17 – Temperaturas radiativas (canal infravermelho) num sistema em forma de «V» (figura 
extraída de SCOFIELD e PURDOM, 1988). 
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 Segundo McCANN (1993, citado por DUCROCQ, 1996 e por RIVRAIN , 1997), a 
característica forma em “V” poderá ser devida à interacção do vento em altitude com os 
overshoot. Os overshoot correspondem à zona de chegada dos maiores movimentos 
verticais do ar , situada no topo dos cumulonimbus (por vezes, acima da tropopausa), onde 
os updraft podem ultrapassar o nível de equilíbrio (nível de flutuabilidade nula), isto é 
onde cessam as condições termodinâmicas favoráveis às ascensões do ar. Na figura II.17, o 
sector de temperaturas mais baixas no núcleo de cumulonimbus corresponde ao overshoot. 
O vento em altitude, ao «erodir» o overshoot, arrasta consigo fragmentos de nuvens, 
formando assim o “V” que se visualiza nas imagens de infra-vermelho. A interacção do 
vento de altitude com o overshoot poderá também explicar a existência de uma zona 
relativamente menos fria no sistema convectivo (figura II.17). Na transposição do sistema 
convectivo, o fluxo de altitude ao sofrer uma subsidência a «jusante» do doma frio do 
formado pelo overshoot, provocaria um aquecimento do ar nessa zona. 

 Um SCME em forma de “V” pode tomar grandes dimensões e corresponder a um 
complexo convectivo de meso-escala (CCME). Segundo RIVRAIN  (1997), uma maior 
velocidade do vento de altitude contribui para que o ângulo formado pelo “V” seja menor 
do que no caso do fluxo sinóptico ser mais fraco. 
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6. Considerações finais 

 

Como se referiu na introdução deste capítulo, a síntese aqui apresentada teve como 
objectivo principal a exposição dos principais modelos conceptuais dos sistemas 
atmosféricos em que se geram as precipitações. O contexto atmosférico dos episódios de 
precipitação torrencial que ocorrem no Sul de Portugal constituirá o tema de fundo da 
terceira parte da dissertação, envolvendo a aplicação de conceitos e terminologia que, na 
sua maior parte, foram introduzidos e explicados neste capítulo. 

Como se conclui da leitura da breve síntese efectuada, não foram aqui focadas as 
particularidades dos sistemas atmosféricos pluviosos que dizem mais directamente respeito 
ao território de Portugal Continental, já que os modelos teóricos conceptuais apresentados 
têm, essencialmente, uma utilização de âmbito geral, que se coaduna com o carácter de 
enquadramento que se pretendeu conferir a este capítulo. Por este motivo, a abordagem das 
características e particularidades dos sistemas atmosféricos depressionários que afectam o 
domínio geográfico em que se insere o território português, reflexo do seu contexto e 
condições geográficas próprias, serão retomadas no início da terceira parte da dissertação. 
Espera-se, com esta opção, obter vantagens na organização do texto, e uma melhor 
sequência e interligação dos blocos que compreendem o conjunto do trabalho elaborado.  
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Introdução 

 

Pela sua utilização generalizada, determinada pelas normas definidas pela 
Organização Meteorológica Mundial (OMM), o período de 24 horas é uma unidade 
temporal fundamental para o registo das precipitações. As precipitações consideradas nesta 
escala de análise temporal são habitualmente referidas como precipitações diárias (PD), e 
constituem um tipo de observação que possui, como parâmetro de medição climática, 
várias limitações e potencialidades. 

As diferentes limitações deste parâmetro decorrem, sobretudo, da grande 
complexidade na observação dos episódios de precipitação que, na dimensão “tempo”, 
podem tomar um carácter prolongado ou breve, contínuo ou intermitente, regular ou com 
variações mais ou menos bruscas de intensidade. Por esta razão (e também por muitas 
outras(21)), a medição da precipitação é sempre uma estimação, mais ou menos distante da 
realidade, sendo impossível utilizar uma unidade temporal, adequada a uma observação 
sistemática numa rede de locais, que permita reconstituir, com elevado grau de rigor, as 
características individuais dos episódios(22). Um valor de PD pode, assim, traduzir 
situações muito diferentes, que se poderão simplificar em três ordens de casos: 

- A – PD é a precipitação acumulada em dois ou mais episódios, ocorridos no 
período de 24 horas considerado (D). Os momentos inicial e final do período de 
24 horas (D) poderão interromper, respectivamente, um episódio iniciado no 
período anterior (D-1) ou prolongado pelo seguinte (D+1); 

- B – PD corresponde ao descrito em A, mas em relação a um só episódio de 
precipitação; 

- C – precipitação total associada a um só episódio chuvoso, iniciado e concluído 
dentro do período de 24 horas considerado (D). 

 

De acordo com o referido na generalidade da bibliografia, a situação A será a mais 
comum, sendo a C a menos frequente. Esta constatação impede que, com base apenas na 
PD, se possa abordar uma das características descritivas essenciais dos fenómenos da 
precipitação - a intensidade -,  uma vez que não se sabe qual a duração (ou durações) do(s) 
episódio(s) em que se verificou aquela quantidade. Um valor elevado de PD, numa dada 
estação meteorológica, significará, assim, a ocorrência de precipitações abundantes, mas 
não necessariamente intensas. 

                                                 
(21) - Os registos de precipitação são uma estimação e não uma medição rigorosa, dado que muitos factores 
condicionam a sua observação, nomeadamente, o tipo e características do instrumento utilizado, a localização 
deste, a influência do vento e da evaporação, e o efeito de «splash» no colector. 
(22) - A melhor estimação será a dada por uma rede densa de udógrafos, aparelhos que permitem um registo 
contínuo da precipitação. 
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Apesar de todas estas limitações, a escolha do parâmetro PD é adequada para vários 
tipos de abordagem em estudos da precipitação, razão porque é um tipo de informação tão 
utilizado, por exemplo, no domínio da Climatologia. Desde logo, o facto de se tratar de um 
parâmetro básico estabelecido pela OMM permite que as metodologias utilizadas no seu 
tratamento possam ser aplicadas em diferentes regiões, possibilitando uma comparação de 
resultados. Por outro lado, sendo um parâmetro que é registado na generalidade das redes 
de observação climática, constitui a informação de base que é utilizada em muitos estudos 
de análise da distribuição espacial da precipitação (também designados de «regionalização 
da precipitação». Por outro lado ainda, a escala de análise diária afigura-se como sendo a 
mais apropriada em muitos trabalhos dirigidos para o estudo das relações entre o ritmo e 
distribuição espacial das chuvas e os factores de natureza atmosférica que lhes estão 
associados. Exemplo destes estudos são os numerosos trabalhos em que se procura 
relacionar diferentes padrões pluviométricos com situações atmosféricas, retratadas em 
cartas sinópticas ou representadas por índices de circulação. Estas possibilidades de 
abordagem das PD em estudos de Climatologia, têm-se reflectido, nas últimas duas 
décadas, no contínuo crescimento de uma bibliografia científica especializada, assistindo-
se ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de diferentes técnicas estatísticas, algumas das 
quais serão ensaiadas neste capítulo. 

Nesta fase da investigação debruçar-nos-emos sobre as precipitações diárias 
abundantes no Sul de Portugal, procedendo a uma abordagem de carácter essencialmente 
estatístico. A informação recolhida para o tratamento deste problema compreende duas 
variáveis, observadas em períodos de observação diferentes, cuja justificação será 
apresentada mais adiante: 

-  As precipitações máximas diárias anuais (PMD), tendo sido recolhida 
informação respeitante ao período 1931/32-1994/95 (64 anos hidrológicos); 

- As precipitações diárias (PD) registadas no período 1983/84-1997/98 (num 
total de 15 anos hidrológicos). 

 

Serão tratadas, em primeiro lugar, as precipitações máximas diárias (PMD), 
procurando estabelecer um enquadramento geral sobre a abundância das chuvas no Sul de 
Portugal, traduzida nos seus valores extremos anuais. Uma análise mais detalhada, visando 
definir a representatividade dos episódios de chuva muito abundante e a diversidade dos 
padrões pluviométricos que lhe estão associados, será levada a cabo analisando as 
precipitações diárias  ocorridas num período recente de 15 anos, que constitui a amostra, 
com base na qual serão definidos os casos de estudo que serão objecto de outros capítulos 
da investigação.  
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1. AS PRECIPITAÇÕES MÁXIMAS DIÁRIAS NO PERÍODO 1931/32 – 

1993/94 

 
1.1 Introdução 

O parâmetro “Precipitação máxima diária” (PMD) é uma das variáveis de 
observação climática estabelecidas pela Organização Meteorológica Mundial e a sua 
abordagem é muito frequente em várias áreas de estudo. Um valor de precipitação máxima 
diária anual corresponde à quantidade máxima de precipitação, ocorrida num intervalo de 
24 horas, que se regista ao longo de um ano. A sua utilização tendo em vista a 
determinação de caudais máximos, associados às cheias, é imprescindível em Hidrologia e 
Engenharia Hidráulica. No domínio dos estudos de Climatologia, este parâmetro surge 
muitas vezes referido com o objectivo de descrever o carácter da intensidade da 
precipitação associada a episódios extremos. Os exemplos apresentados no quadro I são 
bem demonstradores do significado deste parâmetro como elemento representativo da 
natureza da precipitação nalguns locais do mundo. 
 

 
Quadro III.1 – Máximas precipitações em 24 horas, nalgumas locais do Globo 

(Fonte: SHAW, 1994 e Instituto da Água, adaptado) 

Estação Max.Prec. em 24 horas 
(mm) 

Data 

Cilaos, Ilha Reunião 1870 15/03/1952 

Pishih, Taiwan 1248 10/09/1963 

Ballenden Ker, Austrália 1140 4/01/1979 

Alvin, Estados Unidos 1090 26/07/1979 

Ucluet Brynnor Mines, Canadá 490 9/10/1967 

Martinstown, Reino Unido 279 18/07/1955 

Lisboa, Portugal 102 2/11/1997 

 

 

 

As quantidades máximas de precipitação observadas em períodos de 24 horas 
constituem, deste modo, um elemento muito importante para a compreensão das 
características pluviométricas de uma dada região, podendo mesmo dizer-se que é um dos 
parâmetros mais utilizados para traduzir a natureza mais ligeira ou mais torrencial, dos 
episódios de precipitação que se observam nos diferentes Climas do globo. 



A Abundância Diária das Precipitações no Sul de Portugal 
_______________________________________________________________________________________ 

 110

No presente trabalho a abordagem da “Precipitação máxima diária” visa 
essencialmente extrair conclusões no tocante a duas questões importantes no âmbito do 
problema geral da intensidade das precipitações no Sul de Portugal: 
  

a) Obter uma noção da magnitude das situações de precipitação muito abundante no 
Sul de Portugal, enquadrando-a no contexto da Península Ibérica e do Mediterrâneo 
Ocidental; 

b) Obter elementos úteis ao conhecimento da diversidade regional das precipitações 
diárias extremas, determinando as áreas onde se observam os episódios de chuva mais 
abundante e onde estes ocorrem de forma mais frequente. 

 

Em alguns trabalhos anteriores este parâmetro foi já tratado no sentido de procurar 
dar resposta a estas questões. DAVEAU  (1972), baseando-se essencialmente nos valores 
máximos da quantidade diária de precipitação observados no período da normal 1931-
-60(23), encontrou vários aspectos relevantes da diversidade pluviométrica em Portugal 
Continental, em geral, e do Sul do país, em particular. No conjunto do território de 
Portugal Continental, a autora destaca a existência de três regiões onde os máximos diários 
de precipitação são mais elevados (entre 110 e 180 mm): o Norte (excluindo o Vale do 
Douro), a Cordilheira Central e o Algarve. No caso do Algarve, de acordo com DAVEAU  
(1972) as fortes precipitações diárias estariam associadas à acção do relevo, tendo também 
verificado que aquelas podem suceder no Sotavento e em estações litorais como Faro e 
Tavira, nomeadamente entre os meses de Outubro e Março (p.21 e 22). Na origem desta 
repartição espacial das chuvas diárias muito abundantes está a acção dos fluxos húmidos 
provenientes de Sul, conforme a mesma autora sublinha num trabalho posterior (DAVEAU , 
et al 1987): 

“A repartição das estações que registam chuvas mais copiosas mostra que estas 
estão, em geral, ligadas aos relevos regionalmente mais destacados, mas principalmente 
através do impacto das massas de ar de origem meridional. Enquanto são as montanhas 
mais elevadas que incluem a maioria deste tipo de estações, muitas outras se situam nas 
largas faixas, de altitude baixa ou média, dos sopés meridionais da Cordilheira Central e 
da Serra Algarvia. Ao aproximarem-se dos obstáculos orográficos, as massas de ar 
húmido vindas de Sul acumulam-se e sofrem uma forte impulsão vertical. Até as baixas 
colinas da região de Évora são suficientes para provocar uma recrudescência das 
chuvadas muito fortes, enquanto estas estão praticamente ausentes da faixa litoral a Sul de 
Aveiro (...)” (ob.cit.p.406). 

VENTURA (1994) retomou o tratamento das “precipitações máximas diárias” e 
confirmou, no essencial, as conclusões dos trabalhos anteriores de S. DAVEAU , devendo 
referir-se que, aliás, se baseou no mesmo tipo de dados – as máximas quantidades diárias 
de precipitação – observadas, contudo, num grande número de casos, em períodos 
diferentes e em séries de duração muito desigual(24). Nas suas conclusões, este autor volta a 
destacar a singularidade do Algarve no contexto do Sul de Portugal, constituindo uma 
região onde as precipitações máximas diárias atingem valores mais elevados, entre 110 e 
                                                 
(23) - Informação publicada no fascículo XIII de “O Clima de Portugal”, Serviço Meteorológico Nacional, 
Lisboa, 1965. 
(24) - J. VENTURA utilizou a informação publicada no fascículo XIII de “O Clima de Portugal”, Instituto 
Nacional de Meteorologia e Geofísica, Lisboa, 1980. 
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130 mm na maior parte das estações, quantidades que se registam, tal como já DAVEAU  
(1972) notara, preferencialmente no semestre Outubro-Março. No Ribatejo e no Alentejo, 
os máximos diários mais comuns no conjunto dos locais de observação cifram-se aquém 
dos 100 mm e podem ocorrer fora do referido semestre, sobretudo em Setembro, e 
também, mas com menor probabilidade, durante a Primavera (VENTURA, 1994, p. 317).  

Neste trabalho retoma-se o tratamento das “precipitações máximas diárias”, 
procurando tirar partido da possibilidade de utilizar séries de observação mais longas que 
as disponíveis na altura da realização dos trabalhos de S. DAVEAU  e J. VENTURA, o que 
poderá proporcionar a obtenção de resultados mais conclusivos no que diz respeito à 
validade estatística dos resultados encontrados. 

  

 

1.2 Dados recolhidos 

A fonte de dados essencial que se utilizou para o estudo do parâmetro “Precipitação 
máxima diária” (PMD) foi o Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos 
(S.N.I.R.H.). O S.N.I.R.H. é um órgão do Instituto da Água e foi criado em 1997 para 
disponibilizar na Internet informação diversa relacionada com os recursos hídricos em 
Portugal. Até ao momento em que se concluiu a recolha de dados para este trabalho, a 
informação disponível no que diz respeito às precipitações máximas diárias em estações 
meteorológicas e postos udométricos do Sul de Portugal consistia nos seguintes elementos: 

a) Séries de duração longa, com dados referentes ao período 1931/32-1994/95 
(64 anos hidrológicos): 67 locais de observação; 

b) Séries com duração variável, mas com dados referentes a períodos não 
inferiores a 30 anos hidrológicos, incluídos igualmente no período 1931/32-
1994/95: 31 locais de observação. 

Uma vez recolhida esta informação, procedeu-se à análise da repartição espacial 
deste conjunto de locais, no sentido de averiguar se esta proporcionava uma boa cobertura 
territorial da região Sul de Portugal. Verificou-se que, algumas áreas, nomeadamente, do 
interior do Baixo Alentejo, estavam muito insuficientemente representadas. Houve então 
que efectuar uma recolha complementar de dados de precipitações máximas diárias, os 
quais foram disponibilizados pela secção de Hidrometria do Instituto da Água. No final, a 
informação recolhida para a abordagem desta parte da investigação, considerando a 
necessidade das séries a utilizar possuírem uma duração suficiente para permitir um estudo 
estatisticamente válido, compreende 113 estações e postos do Sul de Portugal. A repartição 
destes locais, com a distinção entre os grupos referidos nas alíneas a) e b), é apresentada na 
figura III.1, sendo a sua identificação dada no quadro III.2. 
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SÉRIES LONGAS (1931/32-1994/95)

SÉRIES COM DURAÇÃO ENTRE 30 E 55 ANOS

(nome das estações indicado no quadro III.1)

0 50 km

 
 

Figura III.1 – Estações utilizadas no estudo das precipitações máximas diárias. 
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Quadro III.2 – Nome das estações indicadas na figura III.1. 
CÓDIGO NOME DA ESTAÇÃO  CÓDIGO NOME DA ESTAÇÃO 

1 ALCOCHETE  58 PICOTA 
2 ALMEIRIM  59 S. BARTOL. DE MESSINES 
3 ALTER DO CHÃO  60 ALANDROAL 
4 ARRAIOLOS  61 ARRONCHES 
5 AVIS  62 AZARUJA 
6 B. MAGOS  63 JUROMENHA 
7 CABEÇO DE VIDE  64 REDONDO 
8 CANHA  65 REGUENGOS DE MONSARAZ 
9 CASTELO DE VIDE  67 VILA VIÇOSA 
10 CHAMUSCA  68 BARRAG.DIVOR 
11 CHOUTO  69 B. MARANHÃO 
12 CORUCHE  70 B. MONTARGIL 
13 ESTREMOZ  71 GALVEIAS 
14 FRONTEIRA  72 LONGOMEL 
15 GAVIÃO  73 MACHUQUEIRA (GROU) 
16 LAMAROSA  74 MONTIJO (RIO FRIO) 
17 LAVRE  75 S. GERALDO 
18 MONFORTE  76 VIMIEIRO 
19 MONTALVÃO  77 ALVITO 
20 MONTEMOR-O-NOVO  78 BARROS (AZINHEIRA) 
21 MUGE  79 B. CAMPILHAS 
22 NISA  80 B. ROXO 
23 PAVIA  81 MONTEVIL 
24 STO ALEIXO (SORRAIA)  82 STA. VITÓRIA 
25 SOUSEL  83 S. SEBASTIÃO (G. A.) 
26 STO. ESTEVÃO  84 B. MIRA 
27 S. TORCATO  85 B. ARADE 
28 VALE DO PESO  86 S. BARNABÉ 
29 VILA NOG. AZEITÃO  87 STA. MARGARIDA 
30 ÁGUAS DE MOURA  88 VALE DE BARRIGA 
31 ALCAÇOVAS  89 FAZ-FATO 
32 ALJUSTREL  90 MARMELETE 
33 B. ODIVELAS  91 PADERNE 
34 B. PEGO DO ALTAR  92 STA CATARINA (TAVIRA) 
35 B. VALE DO GAIO  93 VIDIGAL 
36 CERCAL DO ALENTEJO  94 B. CAIA 
37 COMPORTA  95 PONTE DE MOURÃO 
38 FERREIRA DO ALENTEJO  96 S. MANÇOS 
39 GRÂNDOLA  97 STA. SUSANA 
40 MOINHOLA  98 SANTIAGO MAIOR 
41 PANÓIAS  99 STA. EULÁLIA 
42 SANTIAGO DO ESCOURAL  100 ALCARIA LONGA 
43 S. DOMINGOS DA SERRA  101 ALGODOR 
44 S. MARTINHO  102 AMARELEJA DGRN 
45 TORRÃO  103 BARRANCOS 
46 VIANA DO ALENTEJO  104 HERDADE DA VALADA 
47 ALDEIA DE PALHEIROS  105 MARTIM LONGO 
48 ODEMIRA  106 MERTOLA 
49 RELÍQUIAS  107 MERTOLA VF 
50 SABÓIA  108 PEDROGÃO DO ALENTEJO 
51 SANTANA DA SERRA  109 PEREIRO 
52 MONCHIQUE  110 S.MARCOS ATABUEIRA 
53 S. MARCOS DA SERRA  111 SALVADA 
54 ALJEZUR  112 SERPA 
55 B. BRAVURA  113 STO ALEIXO RESTAURAÇÃO 
56 LAGOS  114 VIDIGUEIRA 

57 LOULÉ    
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1.2 Análise estatística das precipitações máximas diárias 

Se compararmos o Sul de Portugal com outras regiões da Península Ibérica, como 
por exemplo, o Levante ou a Catalunha, as precipitações máximas diárias registadas não 
atingem valores tão elevados, sendo evidente que os fenómenos meteorológicos que lhes 
estão na origem terão uma dinâmica diferente. Uma primeira forma de caracterizar a 
natureza das precipitações máximas diárias no Sul de Portugal será procurar descrevê-las 
em termos estatísticos. Deste modo procede-se, neste ponto, a uma análise exploratória 
das séries empíricas das precipitações máximas diárias, recorrendo, essencialmente a 
métodos gráficos de descrição e compreensão de dados. 

 

 

1.2.1. Análise exploratória das séries empíricas das precipitações máximas 
diárias 

 

Uma primeira noção da ordem de grandeza das precipitações máximas diárias no 
Sul de Portugal pode ser obtida pela análise da distribuição dos valores das séries, a qual 
pode ser avaliada determinando os Quantis. Os quantis são parâmetros úteis na descrição 
das séries empíricas das precipitações máximas diárias uma vez que permitem avaliar a 
dispersão dos valores respectivos, possibilitando também obter probabilidades empíricas 
de excedência de determinados quantitativos de precipitação. Quando se considera um 
grande número de indivíduos, como é o caso presente (as estações consideradas na 
amostra), uma representação gráfica do tipo Box&Wiskers permite uma mais fácil 
percepção da dispersão das séries. Na página seguinte (figura III.2) apresenta-se  um 
gráfico deste tipo, em que os quantis de referência são a mediana, o quartil superior (q3) e 
o quartil inferior (q1), apresentando-se as estações ordenadas segundo o valor de q3. 

 

Um primeiro aspecto que deve ser sublinhado na análise desta figura é a assimetria 
das séries, que é positiva na generalidade das estações (existem algumas excepções), uma 
vez que a mediana se encontra mais próxima de q1 do que de q3. Mas esta figura revela 
também que há diferenças significativas no que diz respeito à variabilidade das 
precipitações máximas diárias no Sul de Portugal. Nalgumas estações, o intervalo 
interquartílico, é muito maior, o que denota uma variação interanual mais acentuada das 
precipitações máximas diárias. É no Algarve (exemplos: Loulé, Paderne), em estações 
situadas em áreas montanhosas (ex.: Castelo de Vide, Cercal) ou mesmo nas proximidades 
de relevos de dimensão mais modesta (ex.: S.Geraldo, Santiago do Escoural) que há uma 
mais forte variabilidade das precipitações máximas diárias. De um modo geral, a mais 
fraca amplitude interquatílica verifica-se nas estações situadas em locais deprimidos ou 
topograficamente pouco destacados do Alentejo (ex:.Santa Vitória, Ferreira do Alentejo, 
Aljustrel) e do Ribatejo (ex:.Alcochete, Muge). O relevo e a posição latitudinal mais 
meridional parecem ser, deste modo, aspectos que favorecem a abundância das 
precipitações, contribuindo conjuntamente para que, no contexto do Sul de Portugal, a 
Serra Algarvia constitua uma área com características próprias, onde a mediana das 
precipitações máximas diárias é muito superior ao quartil superior de muitos locais do 
Alentejo e do Ribatejo. 
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Figura III.2 – Quantis (Mediana, quartil 1 e quartil 3), máximos e mínimos das séries de 
precipitações máximas diárias. 

 

Procedendo à representação cartográfica dos valores dos quantis, obtém-se  uma 
noção mais clara destas diferenças espaciais. A utilização da referenciação espacial das 
estações e postos pluviométricos disponibilizada pelo SNIRH e de software(25) apropriado, 
permitiram a elaboração destes mapas. Nestes, assim como na generalidade das 
representações cartográficas apresentadas neste capítulo, utilizou-se a triangulação com 
interpolação linear como método de estimação espacial.  

Em seguida, apresentam-se os mapas referentes a quatro parâmetros descritivos, e 
relativos ao conjunto das séries consideradas para esta análise: 

- o valor máximo (figura III.3) 

- o decil 9 (figura III.4) 

- o quartil superior (figura III.5) 

- o valor mediano (figura III.6) 

Numa apreciação de conjunto, os valores dos máximos das precipitações máximas 
diárias (figura III.3) variam entre os 70 e os 150 mm, apresentando-se o Algarve como 
uma região em que aqueles são, comparativamente às restantes áreas a Sul do Tejo, 
relativamente elevados, situando-se acima dos 100 mm na generalidade das estações. 

                                                 
(25) - Foi utilizado o software “Surfer – Surface Mapping System, versão 5.01, Golden Software Inc., 1994”. 
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Figura III.3–Valores máximos das séries de PMD (anual) Figura III.4– Valores do decil 9 das séries de PMD (anual) 
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Figura III.5–Valores do quartil superior das séries de 
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No que diz respeito aos valores mais elevados, destacam-se algumas áreas, em geral 
coincidentes com a presença de relevos (como a Serra de Monchique, no Algarve e as 
Serras do Cercal e de Monfurado, no Alentejo), mas também outras de baixa altitude no 
Algarve Oriental e no Baixo Vale do Guadiana. Esta repartição, referente aos máximos, 
sendo efectuada com base em ocorrências únicas, registadas em cada estação, reflecte, em 
certa medida, a natureza aleatória que está associada à localização dos episódios de forte 
precipitação. A demonstrar esta asserção, atenda-se à localização do registo mais elevado, 
observado na estação de Relíquias (local 49, anexo A), cujo valor se destaca claramente de 
todos os outros da amostra. Com efeito, no dia 10 de Setembro de 1949 foram registados 
226 mm de precipitação naquele local, um valor excepcional, aparentemente «aberrante», 
se o compararmos com o conjunto dos valores representados.  

Tomando em conta a repartição referente aos outros parâmetros descritivos obtém-
se uma noção de quais são as áreas onde se verificam, mais frequentemente, as 
precipitações máximas diárias mais abundantes. 

As distribuições espaciais dos valores do decil 9 e do quartil superior (q3) 
(respectivamente, figuras III.4 e III.5) revelam um padrão semelhante, no qual o Algarve 
sobressai como a região em que as precipitações máximas diárias são mais elevadas: em 
quase todas as estações algarvias consideradas nesta análise, o valor de q3 ultrapassa os 60 
mm e o d9 excede 75 mm; no Ribatejo e no Alentejo, estes valores apenas são atingidos 
em áreas muito restritas, nas colinas a Oeste de Évora, no Planalto de Portalegre e nalguns 
locais do Ribatejo. Um outro aspecto interessante que se confirma nestes mapas é a 
ocorrência de precipitações máximas diárias mais abundantes  no Baixo Vale do Guadiana 
e no Sotavento Algarvio, áreas que, curiosamente, se encontram entre as mais secas de 
Portugal(26). Os valores mais baixos (q3 inferior a 50 mm e d9 inferior a 60 mm) observam-
se nas áreas deprimidas da Bacia do Sado, e em quase todo o Alentejo, onde há uma 
reduzida variação espacial, embora esta também se deva, muito provavelmente, à quase 
ausência, na amostra utilizada, de estações situadas em relevos regionalmente mais 
destacados, como as Serras de S.Mamede, Mendro e Ossa. 

Ao analisar-se a variação espacial do valor da mediana constata-se que as 
diferenças espaciais são bem menos acentuadas que no caso dos dois quantis anteriormente 
considerados. O padrão é, contudo, muito semelhante, confirmando-se a ocorrência dos 
valores mais elevados em estações do interior do Algarve. Atendendo aos valores 
medianos que estão representados, conclui-se também que os valores de precipitação 
máxima diária muito elevados são relativamente pouco frequentes, nomeadamente nas 
áreas não montanhosas do Alentejo, onde a probabilidade empírica de a PMD não 
ultrapassar os 40 mm é de 50% . 

 
 
1.3.2  A incidência sazonal das precipitações máximas  

 

Por definição, um valor de precipitação máxima diária (anual) corresponde à 
quantidade máxima de precipitação, ocorrida num intervalo de 24 horas, que se regista ao 

                                                 
(26) - J. VENTURA (1994), chamara já a atenção para o facto dos relevos do Sotavento Algarvio serem, áreas 
que, sendo muito secas no contexto do Sul de Portugal,  nelas se registam, no entanto, PMD relativamente 
elevadas (p.321).  
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longo de um ano. Sendo já conhecido que, no Sul de Portugal, o Outono é a estação do ano 
mais favorável à ocorrência dos episódios de precipitação mais intensa, será interessante 
analisar se essa preponderância também se manifesta no que diz respeito às datas de registo 
das precipitações máximas diárias. Pretende-se assim, neste ponto, saber se existe uma 
época do ano em que se verifica uma mais elevada probabilidade de ocorrência da 
precipitação máxima diária, ou se, pelo contrário, se trata de um fenómeno extremo de 
natureza essencialmente aleatória, podendo suceder em qualquer altura do ano.  

Um procedimento muito simples que permite responder a esta questão consiste em 
contabilizar, para cada uma das 112 estações, o número de casos correspondentes às 
ocorrências de precipitações máximas diárias nos vários meses do ano. Os resultados 
obtidos podem sintetizar-se da seguinte forma: 

 • Em nenhum local do Sul de Portugal (de entre os estudados) se verificou existir 
uma acentuada tendência para que a precipitação máxima diária ocorra num dado mês do 
ano. Este facto está bem demonstrado na figura III.7, na qual se apresenta, como exemplo, 
a repartição mensal das ocorrências de precipitações máximas diárias em treze das estações 
consideradas nesta análise. 

• A probabilidade (empírica) de ocorrência é, contudo, maior em certos meses que 
noutros, havendo uma muito forte probabilidade da precipitação máxima diária se verificar 
no período entre Outubro e Janeiro, isto é, no Outono e na primeira metade do Inverno. 
Isto significa, por exemplo, que é relativamente pouco frequente que as trovoadas 
características da época estival gerem quantidades de precipitação de tal modo elevadas 
que nelas se possa atingir uma precipitação máxima diária anual. De facto, a ocorrência de 
uma precipitação máxima diária em Julho ou Agosto é um fenómeno muito pouco 
frequente, mesmo nas regiões interiores e próximas de montanhas, onde mais 
habitualmente se desencadeiam as trovoadas de Verão. De referir que, no entanto, no final 
do Verão, considerando este período representado pelo mês de Setembro, há um sensível 
acréscimo de casos de precipitações máximas diárias na generalidade das estações do Sul 
de Portugal. Na figura III.8 ilustra-se a clara tendência, patente na generalidade das 
estações do Sul de Portugal, para a ocorrência das precipitações máximas diárias no 
período Outubro-Janeiro. Nesta figura indica-se, para os vários meses do ano, o número de 
locais que neles registam um máximo de ocorrências de PMD. 

A quase totalidade dos locais observa a maior frequência de ocorrência da 
precipitações máximas diárias entre Outubro e Janeiro, sendo Novembro o mês onde esse 
máximo se verifica na maioria das estações (59 estações, relativamente ao total de 112). 

• Não se verificam, no interior da região, contrastes espaciais muito significativos 
no que diz respeito à predominância de ocorrência das precipitações máximas diárias, ao 
longo do ano, facto que está também ilustrado nos exemplos apresentados na figura III.7. 

Em jeito de conclusão, à escala mensal, e de acordo com a análise efectuada, poder-
se-ão escalonar três conjuntos de meses em função da probabilidade de ocorrência da 
precipitação máxima diária: 

Probabilidade Forte: Outubro, Novembro, Dezembro e Janeiro 

Probabilidade Moderada: Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho e Setembro 

Probabilidade Reduzida: Julho e Agosto. 
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Figura III.7 – Frequência (percentagem em relação ao total de casos) de ocorrência da 
PMD ao longo do ano. 
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Figura III.8 – Predominância de ocorrência das PMD, ao longo do ano. 
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1.4. Estimação de valores extremos de precipitações máximas diárias 

O ajustamento de séries empíricas de precipitações máximas diárias a funções de 
densidade de probabilidade é um procedimento muito utilizado tendo em vista o cálculo de 
valores de precipitação que poderão ocorrer num determinado período de tempo, num dado 
local. A estimação de valores extremos e da sua frequência de ocorrência é indispensável 
ao correcto dimensionamento de obras de hidráulica e à minimização do riscos associados 
a inundações. O carácter mais ou menos excepcional de um episódio chuvoso pode, deste 
modo, ser avaliado estimando o período de retorno que corresponde ao quantitativo de 
precipitação registado. O período de retorno é o número de anos que decorre, em média, 
para que um dado valor do fenómeno analisado seja igualado ou ultrapassado. Para uma 
dada função de distribuição (F(x), que corresponde à probabilidade do valor da variável ser 
inferior a x), pode ser calculado o período de retorno (T) desse mesmo valor (x), através da 
seguinte relação: 
 

     1  
T = ___________ 

        1- F(x) 
 

  

 

Segundo WILKS (1995), de entre as diversas distribuições teóricas de 
probabilidade adequadas a fenómenos climáticos extremos, a mais usada é a distribuição 
de GUMBEL (1958). Em Portugal, foram já realizados alguns trabalhos em que o 
ajustamento a esta distribuição teórica foi empregue para proceder ao cálculo de 
quantidades diárias prováveis de precipitação, referentes a diferentes períodos de retorno. 
ROCHA FARIA  et al (1980) publicaram as quantidades de precipitação diária para 520 locais 
(em Portugal Continental) correspondentes a períodos de retorno de 5, 10, 25, 50 e 100 
anos.  GODINHO (1984) aplicou também a distribuição de GUMBEL, neste caso, para 
determinar quantidades máximas de precipitação para durações inferiores a 24 horas. Num 
trabalho mais recente, BRANDÃO e HIPÓLITO (1997) testaram o ajustamento das séries de 
precipitação de quatro estações (Aveiro, Lisboa, Évora e Faro) às seguintes distribuições 
teóricas de valores extremos:  

- Gumbel; Pearson tipo III; Log-Pearson tipo III; Goodrich; Log-Normal; 

EVIII 

Em todos os casos, o melhor ajustamento foi obtido com a distribuição de GUMBEL. 
De acordo com CHOW et al (1988) e WILKS (1995), a forma mais prática de aplicar esta 
distribuição teórica ao cálculo de valores extremos de precipitação consiste na utilização 
do método dos momentos, que se baseia na determinação de quatro descritores estatísticos:  

 

                                             _ x - u 
       - e       α 
   F(x) = e   , em que: 
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- αααα é um parâmetro de escala: 

            √ 6 s 
α =   ________  , em que: 

  π 

-  u é um parâmetro de posição (moda): u = x – 0,5772αααα, 

-  sendo que x é a média da amostra e s é o desvio padrão da amostra. O valor 
0,5772 corresponde à constante de Euler. 

 

Tomando em conta a validade dos ajustamentos testados por BRANDÃO e HIPÓLITO 
(1997), procedeu-se na presente investigação ao cálculo, com base na distribuição teórica 
de GUMBEL, das quantidades máximas diárias de precipitação para períodos de retorno (T) 
de 50 e de 100 anos. Os resultados obtidos, relativos às 113 estações consideradas neste 
ponto do trabalho e cujas séries têm uma duração não inferior a 30 anos, foram 
cartografados e apresentam-se nas figuras III.9 (T=50 anos) e III.10 (T=100 anos). A maior 
duração das séries utilizadas, comparativamente às usadas por ROCHA FARIA  et al (1980), 
bem como a possibilidade de poder comparar a repartição espacial dos valores 
determinados com os outros mapas elaborados e apresentados neste capítulo, justifica o 
interesse em ter procedido à estimação destes valores extremos de precipitação diária. Os 
períodos de retorno representados – 50 e 100 anos – foram escolhidos por expressarem o 
intervalo de recorrência de episódios extremos, dando uma indicação das máximas 
quantidades de precipitação diária que poderão registar-se num prazo de tempo 
relativamente longo.  

Confirmando o que tem sido referido a propósito de outros elementos descritivos 
das precipitações máximas diárias, é no Algarve que os totais estimados são mais elevados. 
Na área da Serra de Monchique e, sobretudo, no Sotavento (para Este de Loulé), os valores 
obtidos excedem os 140mm para o período de retorno de 50 anos e os 150 mm em relação 
a um intervalo de recorrência de 100 anos. A Norte do Algarve, individualiza-se uma outra 
área com valores estimados elevados, embora claramente inferiores aos das áreas já 
referidas: A área da Serra de Monfurado e das colinas situadas entre Coruche e Évora. Um 
dado que também deve ser salientado diz respeito ao facto de não se registarem valores 
extremos comparáveis noutras áreas de relevo movimentado do Alentejo. Esta aparente 
contradição poderá, pelo menos em parte, dever-se à rede de locais utilizada, sendo 
provável que a quase ausência de estações pluviométricas situadas nas vertentes de 
algumas montanhas importantes (como as Serras de S.Mamede, Grândola, Ossa e Mendro) 
contribua para uma atenuação dos contrastes na repartição dos valores representados nas 
figuras III.9 e III.10. 

Em oposição ao Algarve, os valores mais baixos estimados observam-se no Baixo 
Alentejo, designadamente na região compreendida entre os Vales do Sado e do Guadiana. 
Nestas áreas, as quantidades máximas diárias de precipitação estimadas cifram-se aquém 
dos 80 mm para um período de retorno de 50 anos, e de 90 mm para o intervalo de 
recorrência centenário. 
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Figura III.10 – Precipitação Máxima Diária 
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O conjunto dos resultados apresentados puseram em evidência a natureza particular 
da região Algarvia no contexto do Sul de Portugal. O Algarve, e de modo especial a sua 
parte oriental, é, manifestamente, a região mais exposta à ocorrência de episódios de 
precipitação intensa. O carácter torrencial que, no Sul de Portugal, alguns episódios 
chuvosos podem atingir, mesmo no caso do Algarve, é contudo bem menos violento do 
que o que se regista noutras regiões mediterrânicas da Península Ibérica. Procurando 
expressar um termo de comparação, pode atender-se aos períodos de retorno das 
precipitações máximas diárias determinados para estações da costa mediterrânica de 
Espanha, conhecida por ser flagelada por episódios de chuvas torrenciais durante o Verão e 
o Outono. De acordo com LLASAT e PUIGCERVER (1997), em vários locais do litoral 
mediterrânico espanhol foram estimados períodos de retorno de 3 anos (!) para 
quantitativos de 100mm/24 horas, 10 anos para totais diários de 150mm, e 25 anos para 
precipitações diárias de 200mm. 

 

 

  

2. ESTUDO DAS PRECIPITAÇÕES DIÁRIAS NO SUL DE PORTUGAL, 
NO PERÍODO 1983/84 - 1997/98 

 
 

2.1 Introdução 

O parâmetro "precipitação diária" (PD), designa o total de precipitação registado 
num dado local, durante um período de 24 horas. Apesar das limitações intrínsecas, 
focadas no preâmbulo deste capítulo, a variável PD é muito utilizada no âmbito dos 
estudos climáticos de chuvadas intensas, uma vez que, em geral, a ocorrência de um ou 
vários episódios de chuva abundante é possível de ser detectada utilizando informação 
nesta unidade temporal de análise, identificando os valores mais elevados que se observam 
ao longo de um dado período. Adoptando determinados limiares de precipitação, é 
possível,  por exemplo, constituir amostras contendo conjuntos de dias de precipitações 
«abundantes», os quais, em geral, se caracterizam pela influência de situações atmosféricas 
particulares. A escolha destes limiares significativos depende, naturalmente, da região 
estudada, bem como dos propósitos específicos da investigação que se pretende realizar.  
Neste capítulo, proceder-se-á a uma análise estatística das PD no Sul de Portugal, visando 
a obtenção de elementos úteis em relação a um conjunto de questões, cuja abordagem 
procurará corresponder aos seguintes objectivos: 

a) - Definição de  inventários de situações de chuva «abundante». Ensaiando 
diferentes limiares significativos, será possível definir amostras de dias 
particularmente chuvosos. Pretende-se, igualmente, que estas amostras 
tenham, sob o ponto de vista da sua cobertura geográfica, um carácter 
regional. Para tal, os dados diários de precipitação recolhidos deverão 
abranger um número alargado de estações e a distribuição espacial destas 
deverá, tanto quanto possível, ser homogénea; 

b) – Determinar a importância relativa dos dias de precipitação abundante no 
contexto do conjunto dos dias chuvosos, no Sul de Portugal; 
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c) – Definir, no Sul de Portugal, quais as áreas de maior perigosidade no que diz 
respeito ao risco de ocorrência de precipitações muito abundantes; 

d) - Definir, os períodos do ano nos quais é mais provável a ocorrência de 
situações de precipitação abundante; 

e) – Analisar os padrões de distribuição espacial da precipitação mais 
significativos. Pretende-se averiguar se existem padrões característicos em 
dias de precipitação muito abundante. Para a prossecução deste objectivo será 
necessário empregar métodos estatísticos de análise multivariada que 
permitam, de uma forma objectiva, identificar diferentes modalidades de 
repartição espacial das PD. 

É importante notar que a presente investigação se centra no estudo de episódios de 
precipitação intensa. Contudo, como já foi salientado, não é correcto classificar o grau de 
intensidade da precipitação apenas com base em registos diários, pelo que, com este tipo 
de informação, será mais conveniente avaliar a maior ou menor abundância das chuvas, 
observada em unidades temporais de 24 horas.  

 

 

2.2. Os dados recolhidos 

A recolha de dados diários de precipitação constituiu uma tarefa no decurso da qual 
surgiram muitas dificuldades. Atendendo aos objectivos de estudo que se pretendem 
atingir, focados na introdução, os dados necessários deverão dizer respeito, por um lado, a 
um conjunto alargado de estações pluviométricas, de modo a permitir uma análise à escala 
regional, e, por outro lado, o período de observação terá de ser suficientemente longo, de 
forma a ser possível realizar uma abordagem climatológica das precipitações diárias. 
Assim, a amostra que se pretendia definir deveria permitir associar uma boa cobertura 
espacial das observações com um período de registos que permita um tratamento estatístico 
dos dados. A impossibilidade de aceder ou poder adquirir uma base de dados já 
digitalizados que pudesse servir estes objectivos constituiu um obstáculo que só pôde ser 
ultrapassado recorrendo a diferentes formas de recolha da informação, que, conjuntamente, 
permitiram obter uma base de dados que se nos afigura como satisfatória (embora não 
totalmente satisfatória): 

- foi recolhida a informação digitalizada disponível no endereço de internet do 
Serviço Nacional de Informação de Recursos Hídricos(27). Trata-se de um servidor 
de dados que, até ao momento actual, ainda não tem disponível senão uma pequena 
parte dos dados necessários; 

- procedeu-se à recolha de dados não digitalizados disponíveis no departamento de 
Hidrometria do Instituto da Água, o que constituiu, naturalmente, uma tarefa muito 
morosa mas indispensável às necessidades da investigação; 

- foram ainda recolhidos dados na secção de Hidrometria de Santarém, da Direcção 
Geral do Ambiente (Lisboa e Vale do Tejo), o que permitiu incluir na amostra 
algumas estações da área do Ribatejo.  

                                                 
(27) - O endereço referido é www.inag.snirh.pt 
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Desta forma, atendendo aos dados disponíveis e aos meios para efectuar a sua 
recolha, houve que definir a amostra que se considerou ser a melhor possível, quer no que 
diz respeito à duração temporal das séries de dados, quer quanto à cobertura espacial da 
região, proporcionada pelo conjunto das estações seleccionadas. Foi assim constituída uma 
amostra que compreende dados diários de precipitação referentes a quinze anos 
hidrológicos (1983/84-1997/98) e um total de 98 estações pluviométricas do Sul de 
Portugal, cuja repartição espacial se apresenta na figura III.11. 

A definição temporal da amostra foi condicionada, essencialmente, pelo tempo que 
se pôde despender para proceder à recolha dos dados, mas também pelo estado de 
actualização dos arquivos disponíveis no Instituto da Água. Devido a este facto, o último 
dos 15 anos hidrológicos considerados na amostra (1997/98) não está completo, 
finalizando a 30 de Abril. A duração total do período da amostra abrange, deste modo, um 
total de 5326 dias, com início a 1 de Outubro de 1983 e terminando no dia 30 de abril de 
1998. 

Um outro problema que se colocou durante a constituição da amostra foi o da 
qualidade dos dados. Na escolha das estações evitou-se, tanto quanto possível, seleccionar 
estações cujas séries apresentassem um elevado número de falhas de observação. Tratando-
se de séries diárias, a generalidade das estações apresentam lacunas nos seus registos, as 
quais se podem dever quer a deficiências nos instrumentos, quer a incumprimento do 
observador. Procurou-se assim escolher estações cujas séries não apresentassem um 
número de falhas superior a 5% do número total de dias da amostra (5326), condição que é 
respeitada em 90 das 98 estações assinaladas na figura III.11(28). As 9 excepções 
correspondem aos casos de Beja, Garvão, Odemira, Relíquias, Panóias, B. de Campilhas, 
Pegões, Sines e Mértola/Vale Formoso, tendo estas estações sido incluídas na amostra 
apenas para serem abordadas nalguns dos tratamentos realizados e porque a sua não 
consideração constituiria uma perda grave de informação, nomeadamente no que diz 
respeito ao Baixo Alentejo Ocidental. De qualquer forma, as falhas nestas 9 séries de dados 
não ultrapassam, em nenhum dos casos, 18% dos 5326 dias da amostra, considerando-se 
preferível utilizar estas estações nalgumas das análises que se seguem, do que rejeitá-las 
inteiramente. De referir que, dada a complexidade na estimação espacial da precipitação, 
neste caso, de quantitativos em 24 horas, não é possível proceder ao preenchimento destas 
lacunas nas séries. Esta impossibilidade é referida pela generalidade dos autores que se 
dedicam ao estudo das precipitações diárias, e uma estimação indirecta da precipitação que 
é medida localmente num udómetro ou udógrafo, só poderia ser tentada utilizando 
observações feitas por um radar meteorológico. 

As séries disponíveis e a sua qualidade condicionaram, desta forma, a densidade e a 
repartição das estações que formam a rede utilizada, representada na figura III.11. O 
interior do Algarve apresenta uma maior densidade de estações, o  que, em certa medida, 
se justifica pelo facto de se tratar de uma área com maiores contrastes de relevo. Desejava-
se dispor de um maior número de locais que ilustrassem as características pluviométricas 
de algumas serras alentejanas (como a de Grândola ou do Cercal), mas a ausência de 
estações ou o carácter incompleto das séries inviabilizou a sua inclusão na amostra. No 
conjunto, parece-nos que a rede de locais satisfaz as condições que uma abordagem 
geográfica das precipitações exige, permitindo a identificação de padrões pluviométricos 
significativos à escala da região. 

                                                 
(28) - Num estudo semelhante, mas relativo ao um período de 30 anos, ROMERO et al (1998) consideraram 
todas as estações cujas séries continham uma percentagem de falhas inferior a 10%. 
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7 - ALDEIA DE PALHEIROS
8 - ALEGRETE
9 - ALFERCE
10 - ALGODOR
11 - ALJEZUR
12 - ALJUSTREL
13 - ALMODÔVAR
14 - ALPALHÃO
15 - ALVALADE
16 - AMARELEJA
17- ARRAIOLOS
18 - ARRONCHES
19 - AVIS
20 - BARR. CAMPILHAS
21 - BARR. MONTARGIL
22 - BARR. ODIVELAS
23 - B. PEGO DO ALTAR
24 - BARRANCO DO VELHO
25 - BARRANCOS
26 - BEJA
27 - BEMPOSTA
28 - BENSAFRIM
29 - CASTRO MARIM
30 - CASA BRANCA
32 - CASTRO VERDE
33 - CIMALHAS
34 - COMENDA
35 - CORTE PEQUENA 
36 - CORUCHE
37 - CUBA
38 - ELVAS
39 - ESTOI
40 - EVORAMONTE

41 - FAZ FATO
42 - FERREIRA DO ALENTEJO
43 - FRONTEIRA
44 - GARVÃO
45 - GAVIÃO
46 - GRÃNDOLA
47 - HERDADE DE VALADAS
48 - LAGOS
49 - LOULÉ
50 - MACHUQUEIRA
51 - MALFRADES
52 - MARMELETE
53 - MARTIM LONGO
54 - MERCADOR
55 - MÉRTOLA
56 - MÉRTOLA VALE FORMOSO
57 - MEXILHOEIRA GRANDE
58 - MOINHOLA
59 - MONCHIQUE
60 - MONFORTE
61 - MONTALVÃO
62 - MONTEVIL
63 - MUGE
64 - ODEMIRA
65 - PADERNE
66 - PANÓIAS
67 - PAVIA
68 - PEDRÓGÃO DO ALENTEJO
69 - PEGÕES
70 - PEREIRO
71 - PORCHES
72 - PORTALEGRE
73 - PORTEL
74 - REDONDO
75 - REGUENGOS DE MONSARAZ
76 - RELÍQUIAS
77 - S. BARTOLOMEU DE MESSINES
78 - S. GERALDO
79 - S. MANÇOS
80 - S. MARCOS DA SERRA

81 - S. MARTINHO
82 - SAGRES
83 - SANTA CATARINA
84 - SANTANA DA SERRA
85 - SANTIAGO DO ESCOURAL
86 - SANTO ALEIXO DA RESTAURAÇÃO
87 - SANTO ESTÊVÃO
88 - SAPAL DE ODELEITE
89 - SERPA
90 - SINES
91 - SOBRAL DA ADIÇA
92 - SOBREIRA
93 - TOJEIRAS DE CIMA
94 - TORRÃO
95 - ULME
96 - VENDAS NOVAS
97 - VIDIGAL
98 - VILA DO BISPO
99 - ZAMBUJEIRA

 

Figura III .11 – Rede de estações utilizada no estudo das precipitações diárias. 
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Outras restrições se colocam, ainda, quanto à qualidade dos dados que constituem a 
amostra definida. Os registos das precipitações diárias de várias estações apresentam 
deficiências que facilmente se detectaram durante a recolha dos dados. Um dos problemas 
mais frequentes diz respeito aos dias de precipitação muito fraca (precipitação entre 0.1 e 
1mm), em relação aos quais se verificam grandes disparidades nos registos. Para 
exemplificar, observe-se a seguinte figura, na qual se pode comparar a estrutura (dada pela 
representação por classes de precipitação total) do conjunto dos dias de precipitação de 
quatro estações: 

 

Portalegre

0

200

400

600

 0-0.9      1-4.9      5-9.9     10-19,9   20-49.9   >50

A 

Aldeia da Mata

0

100

200

300

           0-0.9       1-4.9       5-9.9     10-19.9     20-49.9      >50

B 

Beja

0

100

200

300

400

500

  0-0.9     1-4.9      5-9.9    10-19.9   20-49.9     >50

C 

Algodor

0

100

200

300

400

500

0-0.9      1-4.9        5-9.9     10-19.9    20-49.9      >50

D 

Figura III.12 (A a D) – Composição por classes (intervalos em mm) dos dias de 

precipitação registados em quatro estações da amostra estudada. 

 

As estações de Algodor e de Aldeia da Mata são aqui apresentadas como exemplos 
de locais onde é deficiente o registo da precipitação, afectando de forma flagrante os dias 
de precipitação muito fraca (0 a 0.9mm), já que quase não apresentam ocorrências nesta 
classe. A importância relativa destes dias de precipitação em duas estações relativamente 
próximas, Beja e Portalegre, respectivamente, é muito significativa, constituindo mesmo, 
no segundo caso, a classe com maior número de ocorrências. Estas disparidades na 
qualidade das observações desaconselham a que, nos tratamentos estatísticos deste 
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capítulo, se proceda à consideração dos dias de precipitação fina (inferior ou igual a 0.9 
mm), devendo limitar a amostra estudada aos dias de precipitação significativa, isto é, aos 
dias em que a precipitação é superior ou igual a 1 mm. 

Um outro problema encontrado durante a recolha dos dados diz respeito à existência 
de valores indevidamente acumulados nas séries. Esta situação decorre do facto de, 
nalgumas estações, o observador depois de não ter procedido a um (ou mais) registo (s), vir 
em seguida a indicar um valor que não corresponde a um total diário mas sim à 
precipitação acumulada desde o último registo efectuado. Como é evidente, as estações que 
apresentaram estes problemas nas suas séries de registos não puderam ser consideradas na 
amostra, uma vez que tal representaria um inaceitável acréscimo de erro, a somar ao já 
indesejável défice de informação dado pelas falhas.  

Finalizando, apesar dos vários problemas colocados, a amostra definida assegura 
uma cobertura espacial satisfatória das variáveis a analisar e assenta num período de 
registos que dificilmente poderia ser mais longo, já que só no começo dos anos 80 a rede 
de observação pluviométrica do Sul de Portugal passou a apresentar uma maior densidade, 
mais adequada à realização de a uma abordagem geográfica das precipitações diárias. 

 

 

 

2.3. Análise estatística exploratória das precipitações diárias (pd). 

O quadro geral de dados de partida, definido com base nas características da amostra 
explicadas no ponto anterior, compreende 5326 linhas (dias) e 98 colunas (estações 
pluviométricas). Uma análise exploratória destes dados pode ser feita com vista a uma 
abordagem de conjunto das PD, procedendo-se, em seguida, à definição de subconjuntos 
desta matriz inicial de dados, respeitantes às PD que excederam certos valores limiares 
(PD abundantes), que constituem o objecto de estudo central da presente investigação. Os 
tratamentos estatísticos efectuados destinam-se sobretudo a estabelecer uma noção 
aproximada da magnitude e da frequência das chuvas diárias abundantes no Sul de 
Portugal. Por esse facto, não se procedeu ao estudo da variabilidade interanual da 
precipitação, uma vez que tendo o período de estudo uma duração de 15 anos, justificar-
se–á mais efectuar uma análise climatológica com maior ênfase na componente espacial, 
do que nas variações à escala temporal.  
 

2.3.1. Características pluviométricas do período 1983/84-1997/98 

 

Não se pretende aqui proceder a uma análise detalhada das características 
pluviométricas destes anos, mas sim demonstrar que o período considerado compreende  
vários anos de características húmidas, assegurando-se assim que amostra contenha um 
elevado número de episódios chuvosos, ocorridos numa época recente. Na figura III.13 
apresenta-se a variação anual da precipitação em quatro locais situados em contextos 
diferentes do Sul do Portugal: Gavião, Arraiolos, Cuba e Loulé. 
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Figura III.13 – Variação anual da precipitação e comparação com o valor médio (1961-1990), em 
quatro estações do Sul de Portugal. 
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O ano de 95/96 foi muito chuvoso em todo o Sul, nele ocorrendo, nos quatro locais 
considerados, a precipitação anual mais elevada. Igualmente muito húmido em todo o Sul 
do país, embora com um carácter menos acentuado, foi o ano de 87/88. Os outros anos de 
clara tendência chuvosa apresentaram características um pouco diferentes em função da 
região. Assim, o ano de 93/94 foi relativamente chuvoso no Vale do Tejo (Gavião) mas 
apenas normal ou ligeiramente deficitário nas restantes regiões do Sul. O ano de 89/90 foi, 
por seu turno, muito húmido no Algarve (Loulé) e no Baixo Alentejo (Cuba), enquanto nas 
áreas mais setentrionais a precipitação ocorrida situou-se próximo dos valores médios 
(indicados na figura, e calculados com base no período 1961/90). Para além dos anos já 
referidos, que contribuem para a amostra com um grande número de sequências de dias 
chuvosos, deverá ainda salientar-se que outros anos que não registaram uma precipitação 
anual tão acima da média contribuem também com um elevado número de episódios de 
precipitação muito abundante, como foi o caso de 97/98. Mesmo em anos de tendência 
seca (como 91/92 ou 94/95) podem ocorrer, no Sul de Portugal, como se mostrará mais 
adiante, episódios de precipitação muito abundante. 
  

 

2.3.2. O espectro de abundância diária das precipitações 

Um aspecto importante a abordar neste trabalho é o da definição da importância 
relativa dos dias de precipitação abundante nas diferentes estações pluviométricas do Sul 
de Portugal. Um problema prévio que se coloca no tratamento desta questão é, 
naturalmente, como classificar um dia chuvoso como sendo um «dia de precipitação 
abundante», num dado local. Como se sabe, um dado valor diário de precipitação que é 
atingido de forma relativamente frequente em determinado local pode corresponder a um 
quantitativo excepcional noutra estação. Tendo em conta que um dos objectivos deste 
capítulo é a constituição de inventários de dias muito chuvosos, importa começar por 
analisar a estrutura dos dias de precipitação registados no conjunto das estações da região. 
Uma forma relativamente simples de o fazer é o de elaborar um espectro de abundância 
diária das precipitações, que permite uma comparação, entre as várias estações 
consideradas, da composição dos dias chuvosos. Pelas razões referidas no ponto 2.2, os 
dias de precipitação muito escassa (< a 1mm) deverão ser excluídos desta análise, na qual 
se procede à separação dos dias de precipitação em diferentes classes de abundância. Na 
figura III.14 apresenta-se esta classificação para as 98 estações da amostra, tendo sido 
consideradas seis classes: 

- dias com precipitação entre 1 e 5mm;  

-   “       “           “             “   5,1 e 10mm; 

-  “       “           “             “   10,1 e 20mm; 

-   “      “           “             “   20,1 e 30mm; 

-   “      “           “             “   30,1 e 40mm; 

- dias com precipitação  superior a   40mm. 
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Figura III.14 – Repartição dos dias de precipitação (PD≥1mm) registados nas estações 
pluviométricas da amostra em seis classes de abundância diária. 
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Os limites destas classes foram definidos, em parte, de forma arbitrária, tendo sido 
testados, no entanto, vários valores limiares e diferentes números de categorias. Nos 
ensaios realizados procurou-se encontrar um valor de PD relativamente elevado e que, 
simultaneamente, tivesse sido atingido na generalidade das estações pluviométricas, 
durante o período analisado. Este valor limiar, assim definido, permitiria constituir uma 
amostra de dias de chuva abundante, válida para o conjunto da região. O valor encontrado 
foi 40mm, quantitativo que traduz uma PD relativamente elevada, assegurando-se que a 
amostra obtida compreende apenas dias muito chuvosos, mas cuja ocorrência não é rara em 
nenhuma estação considerada. Comparativamente a este limiar, o valor de 50mm, por 
exemplo, não permitiria constituir uma amostra tão homogénea, na medida em que este 
valor de PD só foi atingido, nos quinze anos do período estudado, em escassas ocasiões (1 
a 2) em muitos locais do Baixo Alentejo. 

A repartição dos dias de precipitação (P≥1mm) pelas seis classes consideradas é 
apresentada na figura III.14 em termos percentuais, dado que se pretende avaliar a 
importância relativa de dias com diferente grau de abundância das chuvas. Para uma mais 
fácil leitura desta representação, a indicação das estações está ordenada de acordo com a 
percentagem registada na classe superior (P≥40mm).  

Ao comparar-se a estrutura dos dias chuvosos, o aspecto mais evidente diz respeito à 
distinção muito clara das estações algarvias relativamente às demais. As classes de maior 
abundância assumem uma importância relativa muito mais significativa no Algarve do que 
no Ribatejo e no Alentejo. Entre os 28 locais com uma maior percentagem de dias com 
precipitação superior ou igual a 40 mm, 26 situam-se no Algarve. Nas estações situadas na 
Serra Algarvia e em vários locais do Algarve Central e Oriental a percentagem de dias 
pertencentes a esta categoria varia entre 5 e 9%, o que é revelador de como nestas áreas as 
precipitações com um carácter mais torrencial têm uma frequência considerável. 

As outras áreas do Sul de Portugal que também apresentam uma frequência 
significativa de dias pertencentes às classes de maior abundância diária, embora bem 
inferior à que se regista no Algarve, são a parte mais meridional do Baixo Alentejo 
(Santana da Serra, Algodor, Alcaria Longa, Serpa) e o Alto Alentejo, em particular na 
proximidade da Serra de S.Mamede (estações de Alegrete, Portalegre e Alpalhão). 

Analisando a figura III.14, pode ainda concluir-se que, ao contrário do que sucede no 
Algarve, existem vastas áreas do Alentejo onde os episódios de chuva abundante são 
relativamente pouco frequentes (0,5 a 1% dos dias com PD≥40mm). É o caso das áreas 
mais deprimidas da Bacia do Sado e de grande parte do Baixo Alentejo,  

Em síntese, a estrutura dos dias de precipitação que se registam no Sul de Portugal 
apresenta uma elevada proporção de dias de precipitação fraca (PD entre 1 e 5 mm) e 
moderada (PD entre 5 e 10mm), sobretudo no Ribatejo e no Alentejo. De um modo geral, 
nestas regiões, as duas classes de menor abundância das chuvas compreendem 70% ou 
mais dos dias de precipitação. No Algarve, a importância relativa dos dias de precipitação 
abundante (PD≥40mm) é substancialmente maior, característica que se observa não apenas 
nas estações situadas a maior altitude, mas também nas áreas litorais.  
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2.4. As precipitações diárias abundantes (pd≥40mm). 

 

2.4.1 Elaboração de um inventário 

 Tal como se referiu anteriormente, um dos principais objectivos do presente 
capítulo consiste na definição de amostras de dias que se destacaram pela abundância das 
precipitações neles registada.  
 Na definição dos critérios a utilizar para constituir uma amostra de «dias de 
precipitação abundante» foram ponderados diferentes aspectos: 

- alguns valores limiares utilizados em trabalhos semelhantes, desenvolvidos com a 
mesma finalidade; 

- a dimensão da amostra obtida com diferentes limiares testados, sabendo que se 
pretende dispor  de um número de unidades de análise («dias de precipitação 
abundante») que permita uma abordagem estatística válida; 

- o espectro de abundância diária das precipitações no Sul de Portugal, analisado no 
ponto anterior. 

No quadro III.2 podem ser comparadas as frequências globais, para o conjunto do 
período estudado, de dias com precipitação superior a 30, 40, 50 e 60 mm, em 16 locais do 
Sul de Portugal. Pretende-se avaliar qual o valor limiar mais adequado, em função dos 
pressupostos referidos, procurando encontrar uma amostra de dias de precipitação 
abundante que possa ser representativa do conjunto do conjunto do território do Sul de 
Portugal. 

 

Quadro III.3 – Frequência global de dias (% em relação ao número total de dias com P ≥1mm) de 
precipitação, em função de diferentes valores limiares. Período 1983-1998. 

Percentagem de dias chuvosos 
com precipitação superior ou igual a: 

Área Estação 

30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 
ULME 2.86 1.14 0.67 0.29 

STO.ESTÊVÃO 3.90 1.21 0.37 0.19 
 

RIBATEJO 
CORUCHE 3.98 1.99 0.80 0.50 

ARRONCHES 3.35 1.05 0.31 0.21 
GRÂNDOLA 4.11 1.52 0.63 0.18 

PORTEL 2.97 1.49 0.57 0.57 
REG.MONSARAZ 3.54 0.54 0.46 0.11 

BEJA 2.85 0.99 0.33 0.22 

 
 
 

ALENTEJO 

SERPA 4.91 2.58 1.60 0.98 
LAGOS 6.43 3.04 1.64 0.82 
ESTOI 8.02 4.79 3.20 1.81 

 
ALGARVE 

LOULÉ 10.01 5.60 3.34 1.83 
MONCHIQUE 14.40 8.43 5.09 3.10 

ALFERCE 11.23 6.85 4.38 2.83 
SOBREIRA 14.02 7.06 4.51 2.45 

SERRAS 
DO 

ALGARVE 
BARRANCO DO VELHO 13.62 8.28 5.61 3.50 
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Tomando em conta os limiares que são mais frequentemente utilizados em estudos 
semelhantes, a escolha poderia recair sobre o valor de 50mm. Com efeito, o quantitativo de 
50mm tem sido usado, neste âmbito, por vários autores, como ROMERO et al (1999-a e 
1999-b, em relação às regiões mediterrâneas de Espanha) e CHANGNON (1994, num 
trabalho relativo à Carolina do SUL, E.U.A.). No entanto, tal como pode ser constatado no 
quadro III.2, a frequência de dias com precipitação superior ou igual a 50 mm é muito 
escassa no Alentejo e no Ribatejo, apenas assumindo uma considerável expressão no 
Algarve. A escolha deste valor (e, pela mesma ordem de razão, também o de 60 mm) 
afigura-se, deste modo, desajustada, dado que a amostra resultante seria representativa de 
chuvadas cuja magnitude diria respeito, essencialmente, apenas ao Algarve (no período de 
15 anos estudado). Ao testar a escolha de 50 mm, conclui-se que a amostra obtida se revela 
demasiado restritiva, limitando fortemente a possibilidade de nela abranger episódios de 
precipitação abundante que se registam no interior alentejano, entre os quais, 
presumivelmente, estarão incluídas as conhecidas trovoadas da época estival. A análise dos 
histogramas de frequência das precipitações diárias no conjunto das estações utilizadas 
permitiu consolidar a opção do limiar de 40 mm como a escolha que melhor se adequa aos 
propósitos enunciados. Como exemplo, apresentam-se na figura III.15  gráficos com a 
distribuição de frequências (absolutas) das precipitações diárias (dias com P≥1mm) 
registadas em quatro locais, podendo referir-se que, no caso das estações em que aquele 
valor registou uma mais baixa ocorrência, essa frequência correspondeu, em geral, à 
excedência do percentil 99. 
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Figura III.15 (A a D) – Histogramas das frequências absolutas das precipitações diárias (P≥1mm) 
em quatro locais do Sul de Portugal. 
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Ponderado este primeiro aspecto e após a justificação da escolha efectuada, coloca-se 
um outro problema na elaboração de uma amostra de dias de precipitação abundante, e 
que diz respeito ao número mínimo de locais (estações udométricas) em que deverá ser 
atingido aquele limiar (40mm) para que um dado dia seja incluído no inventário. 
Atendendo a que na presente investigação a escala de análise espacial que se pretende 
privilegiar é a da região, considerou-se útil excluir do inventário os episódios chuvosos 
com um carácter essencialmente local, cuja área atingida pelas precipitações seja muito 
circunscrita quando comparada com a extensão do território estudado (aproximadamente, 
37000 km2). Assim, foram incluídos neste inventário todos os dias de precipitação nos 
quais se atingiram ou excederam 40mm em, pelo menos, 3 estações pluviométricas. O 
conjunto de unidades de análise (dias de precipitação «abundante») assim definido, 
compreende um total de 199 casos, correspondendo a cerca de 3,7% do número global de 
dias do período considerado (5326). No anexo A apresenta-se este inventário, com 
indicação das datas dos acontecimentos, do número de estações em que foi atingido o 
limiar de 40mm, e da máxima precipitação registada num local. Na figura III.16 pode 
observar-se a distribuição dos 199 dias deste inventário pelos meses do ano: 
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Figura III.16 – Distribuição mensal dos «dias de precipitação abundante». 

 

A maior parte dos dias de precipitação «abundante» ocorreu no Outono e o começo 
do Inverno, facto que vem confirmar o que já havia sido constatado anteriormente, a 
propósito do estudo das precipitações máximas diárias. No trimestre Outubro-Dezembro 
registaram-se 61% do 199 dias seleccionados. É no mês de Dezembro que, no conjunto da 
região Sul do país, se verifica um maior número de episódios de precipitação abundante, 
sendo imediatamente seguido por Novembro. Nos meses de Primavera a frequência destes 
casos diminui de forma acentuada. Nos meses de Verão, os episódios ocorridos deram-se, 
quase exclusivamente, em Junho e, sobretudo, em Setembro. Parece assim confirmar-se a 
ideia, já anteriormente avançada, de que as condições atmosféricas inibidoras da 
convecção e da actividade frontal que caracterizam a época estival em Portugal limitam o 
potencial pluvioso das trovoadas, típicas nas áreas do interior, neste período do ano.  
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Deve salientar-se que estas considerações relativamente à incidência sazonal dos 
episódios de precipitação se baseiam no inventário efectuado, estabelecido para o conjunto 
do Sul do país, devendo ser complementada com uma abordagem que tome em conta a sua 
diversidade regional.  

Definido o subconjunto de dias chuvosos considerados como «de precipitação 
abundante», importa, em seguida, prosseguir a análise abordando duas questões que foram 
apontadas na Introdução:  
 

- quais as áreas do Sul de Portugal que são mais afectadas por estes episódios ?  

- qual a altura do ano que se revela ser a mais propícia à ocorrência destes 
episódios ? 

Para encontrar respostas para estas duas questões, importa considerar a frequência 
destes dias particulares no seu todo e ao longo do ano, nas diferentes estações 
pluviométricas.  
 

  

 

2.4.2. A frequência global de dias de precipitação abundante 

  

Na figura III.17 encontra-se representada a variação espacial do número total de dias 
com precipitação superior a 40mm, contabilizados no período estudado. Pode tomar-se 
como referência a isolinha de 15 para delimitar as áreas que apresentam uma frequência de 
casos mais baixa. O valor 15, refira-se, corresponderá, em média, à ocorrência de um dia 
de precipitação abundante por ano. Este valor não é atingido junto ao Rio do Tejo (estações 
de Ulme e Muge), e em grande parte do Alentejo. Esta frequência de casos é excedida na 
parte setentrional do Alto Alentejo, nos Planaltos do Ribatejo e nalgumas serras 
alentejanas. Entre estas, destacam-se a Serra de Grândola e as colinas a Oeste (Serra de 
Monfurado) e a Norte de Évora (Arraiolos). É interessante notar que o Vale do Guadiana, 
para jusante de Pedrógão do Alentejo, e a designada região da «margem esquerda», sendo 
áreas conhecidas pela sua secura acentuada, constituem, no entanto, uma região onde os 
episódios de precipitação abundante são mais comuns que na maior parte do Alentejo. 

Mas é na região algarvia que as precipitações diárias com um carácter torrencial mais 
se fazem sentir, verificando-se uma frequência de casos muitíssimo maior que em todo o 
resto do Sul do país. Os valores máximos verificados nesta amostra correspondem às 
estações de Barranco do Velho (situada na Serra do Caldeirão, a 475m de altitude), com 
um total de 97 dias, e de Monchique (na Serra de Monchique, e com uma altitude de 
465m) com uma frequência de 107 casos. Mesmo no litoral e em áreas deprimidas, os 
episódios de precipitação abundante são relativamente frequentes (embora muito menos 
que nas montanhas algarvias), superando os 30 casos na generalidade das estações. Este 
contraste muito vincado, entre o Alentejo e o Algarve, sugere uma forte influência do 
relevo, actuando quer no desenvolvimento e/ou reforço de fenómenos convectivos, quer 
como barreira à progressão de fluxos instáveis provenientes de Sul. 
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Figura III.17 – Frequência global de dias de precipitação abundante (P40mm) registada no período 

estudado (1983/84-1997/98). 

 

Esta dupla influência do relevo algarvio permitiria explicar quer a maior propensão 
para a ocorrência de precipitações abundantes que se verifica na região, quer o acentuado 
decréscimo da frequência destas situações nas áreas meridionais do Alentejo. O Vale do 
Guadiana formará, neste contexto, um corredor favorável à penetração de fluxos muito 
húmidos de Sul, o que poderá contribuir para a ocorrência de um número mais 
significativo de episódios de chuva abundante em locais como Alcoutim (32 dias), Mértola 
(18 casos) e Serpa (21 casos).  
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2.4.3. A frequência estacional dos dias de precipitação abundante 

VENTURA (1994), no capítulo da sua tese consagrado os episódios muito chuvosos no 
Sul do país, considerou ser o Outono, o período do ano mais favorável para a ocorrência de 
episódios muito chuvosos, já que "independentemente doutras contingências, os aguaceiros 
muito violentos necessitam duma forte capacidade higrométrica do ar que permita 
alimentar as condensações abundantes;(...) deste modo, o Inverno não é a estação do ano 
mais propícia, mas sim as estações intermédias, destacando-se nestas o Outono pelo facto 
do oceano próximo ainda possuir um elevado conteúdo térmico, essencial quer ao 
aquecimento e instabilização das massas de ar quer ao enriquecimento em vapor de água" 
(p.276). Apesar destas considerações, o autor não apresentou, contudo, nenhuma 
abordagem estatística que comprove ou aponte, de uma forma objectiva, para uma 
prevalência do Outono como época do ano mais favorável à ocorrência de episódios de 
chuva abundante. 

Na presente investigação, o estudo da incidência dos episódios de precipitação 
abundante ao longo do ano poderia ser levado a cabo com base numa análise mensal ou, 
em alternativa, considerando as estações do ano. Optou-se pela segunda hipótese, uma vez 
que o número de ocorrências mensais, num grande número de estações estudadas, era 
reduzido, dificultando a sua comparação no espaço. Ao agregar as ocorrências em quatro 
períodos do ano obtiveram-se resultados que nos parecem ser mais compreensíveis e 
interessantes. Consideraram-se quatro períodos que não coincidem com a divisão 
astronómica das estações, e que correspondem à habitual definição estacional em estudos 
de climatologia (para o hemisfério Norte):  

 - Outono: meses de Setembro, Outubro e Novembro 

 - Inverno: Dezembro, Janeiro e Fevereiro 

 - Primavera: Março, Abril e Maio 

 - Verão: Junho, Julho, e Agosto  

Procedeu-se à elaboração de mapas que apresentam a frequência de dias (expressa 
em número total) de precipitação abundante em cada um dos períodos do ano. Um 
primeiro dado a reter da análise destes quatro mapas (figuras III.18 a III.21) diz respeito à 
singularidade da região algarvia no contexto do Sul de Portugal: O Algarve é um domínio 
à parte, apresentando uma frequência de ocorrência de episódios de precipitação abundante 
muito superior a todas as outras áreas do Sul de Portugal. Apenas no Verão o Algarve não 
se destaca das restantes regiões, época do ano em se verifica serem muito raros estes 
episódios, em todo o Sul do país. 

O Outono (figura III.18) é a época do ano em que foram mais frequentes os dias de 
precipitação abundante no Ribatejo, no Alentejo, no litoral Ocidental do Algarve e no 
Baixo Vale do Guadiana. Na Serra Algarvia, contudo, a maior frequência de casos é 
atingida no Inverno (figura III.19), período durante o qual se acentua o contraste entre o 
comportamento das estações algarvias com as do restante território.  

A Primavera (figura III.20) apresenta-se como sendo um período do ano onde decai 
fortemente a probabilidade de ocorrência destes episódios, um aspecto que já havia sido 
sugerido quando se analisaram as precipitações máximas diárias, e que agora se confirma 
de uma forma muito clara. 
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Figura III.18 - № total de dias de precipitação abundante 
(P≥40mm) ocorridos no Outono, durante o período 
estudado. Isoietas equidistantes de 2 mm. 

Figura III.19 - № total de dias de precipitação abundante 
(P≥40mm) ocorridos no Inverno, durante o período 
estudado. Isoietas equidistantes de 2 mm. 
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Figura III.20 - № total de dias de precipitação abundante 
(P≥40mm) ocorridos na Primavera, durante o período 
estudado. Isoietas equidistantes de 2 mm. 

Figura III.21 - № total de dias de precipitação abundante 
(P≥40mm) ocorridos no Verão, durante o período 
estudado. Isoietas equidistantes de 1 mm. 
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Se exceptuarmos o Algarve, raros são os locais do Sul do país onde a frequência de 
dias de precipitação abundante atingiu os 5 casos, o que, em média, corresponde a uma 
ocorrência em cada três primaveras. 

 

No conjunto da região, os locais onde se observa uma maior frequência de casos, são 
sensivelmente os mesmos, independentemente de se considerar o Outono, o Inverno ou a 
Primavera.  

No Outono, a máxima frequência verifica-se nas estações situadas na Serra de 
Monchique, seguindo-se os locais situados na área da Serra do Caldeirão. Apesar da sua 
frequência muito mais modesta, um número significativo de casos ocorre também 
nalgumas estações do Alentejo, em geral, locais situados próximos de relevos: são 
exemplos, as estações de Sobral da Adiça (com 13 dias, situando-se na vertente noroeste da 
Serra da Adiça, que se eleva aos 522m de altitude), Grândola (14 dias, situando-se na base 
da vertente oriental da serra de Grândola, que atinge os 325m) e Arraiolos  (14 dias, 
situada na vertente oriental de uma elevação que atinge os 400m). Os exemplos 
apresentados sugerem que a proximidade de uma massa de relevo importante constitui um 
factor muito favorável para a ocorrência mais frequente de episódios de chuva abundante, 
lamentando-se que a ausência de estações situadas noutras Serras alentejanas não permita 
obter uma conclusão com um carácter mais definitivo. Para além das estações já 
mencionadas, situadas em áreas topograficamente destacadas, observa-se também uma 
frequência relativamente elevada (entre 13 e 15 dias) de dias de precipitação abundante nas 
regiões mais setentrionais, abrangendo o Ribatejo e parte do Alto Alentejo. 

Os locais onde, no Outono (figura III.18), são menos frequentes os episódios de PD 
abundante situam-se numa área que se estende desde o Vale do Sado até à região de Beja e 
Castro Verde. Curiosamente, para leste, no troço final do Vale do Guadiana (a jusante de 
Pedrógão do Alentejo), tornam-se mais comuns os dias de precipitação abundante, facto 
que sugere a influência da abertura do Vale a Sul, de onde, presumivelmente provêm os 
fluxos instáveis responsáveis por muitos deste episódios de chuva intensa. 

No Inverno (figura III.19), tal como foi já referido, decresce, de um modo geral, a 
frequência de casos em todo o Sul do país, excepto no que diz respeito às montanhas do 
Algarve. É no trimestre invernal que se verifica uma frequência mais elevada de dias de 
precipitação abundante, tanto na Serra de Monchique como na Serra do Caldeirão. Uma 
hipótese de estudo suscitada por esta diferença de comportamento entre o Outono e o 
Inverno pode aqui ser colocada, pensando que esta questão voltará a ser analisada no ponto 
mais avançado da investigação: - É possível (e mesmo provável) que a actividade das 
depressões de tipo convectivo seja maior no Outono que no Inverno, o que justificaria a 
mais elevada frequência de episódios de precipitação abundante no conjunto da metade 
meridional de Portugal; no Inverno, decresce a frequência de ocorrência e a actividade de 
depressões convectivas, mas a instabilização orográfica, pela Serra Algarvia, quer de 
fluxos vindos do quadrante Sul, quer de perturbações vindas de Oeste origina, nesta área, 
um máximo de ocorrência de dias de precipitação abundante. Esta possibilidade, 
parecendo-nos lógica, constitui, por enquanto, uma hipótese de trabalho, que se procurará 
retomar. 

Os episódios primaveris de precipitação abundante (PD≥40mm) são muito pouco 
frequentes, assumindo uma expressão mais significativa apenas, uma vez mais, nas Serras 
do Algarve. A importância destes dias torna-se muito reduzida ou quase nula nos meses de 
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Verão (Junho, Julho e Agosto), facto que parece demonstrar que as conhecidas trovoadas 
que afectam na época estival o interior do Alentejo dificilmente geram quantidades de 
precipitação muito elevadas, neste caso, os 40mm considerados como valor limiar. O 
reduzido impacto das trovoadas estivais na ocorrência de episódios de precipitação 
abundante, havia já sido posto em evidência quando se analisaram as precipitações 
máximas diárias, embora nos pareça que o facto de o mês de Setembro ter sido incluído no 
trimestre de Outono também contribua, em certa medida, para a fraca contribuição do 
Verão para este conjunto de situações.  
 

 

2.4.4 A importância relativa dos dias de precipitação abundante no regime anual 

das chuvas  

Nos pontos anteriores foi analisada a frequência de ocorrência de dias de 
«precipitação abundante», quer à escala anual, quer ao nível estacional. A finalizar este 
estudo estatístico proceder-se-á à abordagem de um aspecto de grande importância no 
âmbito do conhecimento do regime pluviométrico no Sul de Portugal: trata-se de avaliar 
qual a importância relativa dos dias de precipitação abundante para o regime das chuvas, 
averiguando se, no conjunto do Sul de Portugal existem variações sensíveis quanto à 
contribuição dos dias muito chuvosos para a precipitação anual. 

  Um procedimento muito simples que permite obter uma noção aproximada da 
importância relativa dos dias de precipitação abundante foi utilizado por MARTÍN VIDE e 
MATEU (1992), em relação ao território da Espanha peninsular. Reconhecendo o interesse 
dos resultados obtidos por estes autores, considerou-se oportuno adaptar a metodologia ao 
caso do Sul de Portugal, ajustando-a à sequência de procedimentos efectuados ao longo 
deste capítulo. Sucintamente, o método consiste em relacionar dois parâmetros 
pluviométricos: o número médio anual de dias de precipitação e a frequência anual de 
dias de precipitação abundante, neste caso, aqueles em que a precipitação supera ou iguala 
40 mm. Estes parâmetros são relacionados mediante a consideração de duas variáveis: 

a  - o valor médio do número anual de dias de precipitação (P≥1mm). Esta variável 
traduz, deste modo, a frequência média de dias de precipitação ao longo do ano ;  

b - o quociente, expresso  em percentagem, entre o número médio anual de dias de 
precipitação abundante (P≥40mm) e o número médio anual de dias de 
precipitação. Esta variável constitui o indicador do peso relativo dos dias de 
precipitação abundante na precipitação anual. 

 

Deste modo, procedeu-se ao cálculo dos valores das médias e dos desvios padrões 
das duas variáveis referidas, em relação às 98 estações utilizadas, e ao período de 15 anos 
analisado (1983-1998). Pelas razões anteriormente explicadas, consideram-se dias de 
precipitação apenas aqueles em que a precipitação foi superior ou igual a 1mm. Estes 
cálculos permitem a construção de um gráfico cartesiano, com vista à regionalização dos 
resultados, no qual a variável a é representada no eixo y e a variável b no eixo x. Neste 
gráfico, as 98 estações são classificadas em função da sua localização num dos cinco 
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sectores definidos pelos valores regionais das médias e dos desvios padrões de cada uma 
das variáveis (Figura III.22). 

No sector A situam-se os locais que apresentam uma frequência de dias de 
precipitação e uma percentagem de dias de chuva abundante superiores à média. O sector 
B compreende os locais onde a frequência de dias de precipitação é inferior à média da 
região, mas onde a percentagem de dias de chuva abundante é relativamente elevada. Os 
locais cujas coordenadas se situem no sector C apresentam uma frequência relativamente 
baixa em relação às duas variáveis pluviométricas. Os locais pertencentes ao sector D 
apresentam características opostas aos do sector B, ou seja, apresentam uma frequência 
relativamente elevada de dias de precipitação mas também uma percentagem de dias de 
chuva abundante inferior à média regional. Finalmente, o sector E congrega os locais cujas 
características pluviométricas não se afastam significativamente (mais de o que um desvio 
padrão) das condições médias regionais, em relação a ambas as variáveis. 
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Figura III.22 – Diferenciação regional, no Sul de Portugal, da frequência relativa dos dias de 

precipitação superior ou igual a 40mm. 

Os resultados obtidos evidenciam uma clara regionalização, destacando-se algumas 
áreas com características afins no que diz respeito às variáveis pluviométricas 
consideradas. As estações da Serra Algarvia, em especial as situadas na Serra de 
Monchique, agrupam-se no sector A, diferenciando-se quer pela elevada frequência média 
anual de dias chuvosos (com P≥1mm), quer pela forte ocorrência de dias de precipitação 
abundante (com P≥40mm). Tratam-se pois de áreas que, no contexto do território do Sul de 
Portugal, se destacam tanto por serem as mais chuvosas como também pela forte 
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contribuição dos dias de precipitação abundante. A estação de Monchique pode aqui ser 
tomada como representativa deste regime pluviométrico, ilustrando-se na figura III.23-a 
uma comparação da variação interanual da precipitação total anual e da precipitação 
acumulada nos dias em que se excederam os 40 mm. Comprova-se, nesta figura (III.23-a), 
a significativa contribuição dos dias de precipitação abundante para a precipitação total 
anual. Em Monchique, em média (no período 1983/84-97/98), os dias com precipitação 
superior ou igual a 40mm representam 35% da precipitação anual. 
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Figura III.23 - Comparação da variação anual da precipitação total (colunas a negro) e da precipitação 
ocorrida em dias com quantitativo superior ou igual a 40mm (colunas em branco). Valores em 

milímetros. 
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Outro conjunto de estações que se destaca de uma foram muito clara nesta 
regionalização são as do Algarve Central e Oriental, todas elas situadas no sector «B» do 
diagrama da figura III.22. Caracterizam-se por uma frequência de dias de precipitação 
relativamente baixa (inferior à media regional), apresentando, contudo, uma forte 
ocorrência de dias de chuva abundante. Sem dúvida, é nestas áreas que o peso relativo dos 
dias de chuva com um carácter mais «torrencial» no regime pluviométrico se afigura mais 
importante. 

O gráfico da variação interanual dos parâmetros pluviométricos aqui considerados 
respeitante à estação de Mercador (figura III.23) é elucidativo quanto á forte contribuição 
dos dias de precipitação abundante para a precipitação total, representando, em média, 
36% do valor anual. No Algarve Ocidental, se se excluir o caso da área do maciço de 
Monchique, a importância relativa dos dias muito chuvosos é significativamente menor, 
considerando que nenhuma das estações aí situadas (de entre as utilizadas neste estudo) 
foram integradas nesta categoria. 

Um outro conjunto de locais que se destaca nesta regionalização é constituído, na 
generalidade, pelas estações mais setentrionais do Ribatejo e do Alto Alentejo. No 
contexto do Sul de Portugal, este é agrupamento cujas características pluviométricas mais 
se opõem em relação às descritas para o Sotavento Algarvio : neste caso, a frequência de 
dias de precipitação é relativamente elevada, mas a ocorrência de dias muito chuvosos 
(P≥40mm) é relativamente escassa, assumindo uma menor relevância no regime 
pluviométrico. O caso da estação de Gavião pode tomar-se como exemplo representativo 
deste agrupamento (sector D no diagrama da figura III.22), apresentando-se na figura 
III.23-c a variação interanual da precipitação total e da que se registou nos dias muito 
chuvosos. Em termos médios, a precipitação ocorrida em dias muito chuvosos representa, 
nesta estação, apenas 8,9% da precipitação anual devendo ainda referir que em 7 dos 15 
anos analisados não se registou nenhum dia de precipitação «muito abundante». 

 A classe «central» nesta classificação integra o conjunto mais numeroso de locais, 
cuja distribuição é também a mais vasta, abrangendo o Algarve Ocidental, todo o Baixo 
Alentejo e a parte do Ribatejo e do Alto Alentejo. Este facto pode ser interpretado segundo 
dois aspectos que complementam a explicação: em primeiro lugar revela que uma vasta 
extensão do território estudado, sobretudo do Alentejo, apresenta uma apreciável 
homogeneidade no que diz respeito aos parâmetros pluviométricos considerados ; por 
outro lado, uma vez mais não pode deixar de se referir que a inexistência de estações 
situadas em vários dos principais relevos do Sul do país (e também nos locais mais 
abrigados de alguns vales) contribui para este padrão relativamente pouco heterogéneo, 
sendo lógico supor que os contrastes espaciais esboçados nesta regionalização devam ser 
na realidade, muito provavelmente, mais acentuados, e a sua organização ser mais 
complexa.  
  

 

 2.4.5. Os padrões pluviométricos associados aos episódios de chuva abundante 

 

 Um dos aspectos mais importantes no estudo das situações de chuva intensa diz 
respeito ao conhecimento das características da repartição espacial da precipitação. A 
análise dos padrões pluviométricos associados aos episódios chuvosos de tipo torrencial é 
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um problema muito complexo, dado o grande número de variáveis que os podem 
condicionar, quer as que se relacionam com a dinâmica própria dos sistemas atmosféricos 
pluviosos, quer as que decorrem das características do substrato sobre o qual aqueles 
progridem. Apesar dos estudos dirigidos para a identificação de padrões pluviométricos 
envolverem sempre uma generalização ou simplificação de uma realidade muito complexa, 
constituem uma área de investigação com uma crescente importância pela sua aplicação. 
Com efeito, o conhecimento dos padrões pluviométricos mais prováveis pode ser um 
instrumento muito útil para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de modelos de previsão, 
de cuja qualidade poderá depender uma significativa atenuação do risco ligado a estes 
fenómenos, designadamente nas situações de chuvadas muito intensas ou muito 
prolongadas no tempo.  

 No presente trabalho pretende-se, tal como se referiu no introdução, procurar 
definir, à escala do conjunto do território do Sul de Portugal,  os padrões pluviométricos 
mais comuns que se associam aos episódios de chuva abundante. Antes da apresentação 
dos resultados obtidos será conveniente proceder a uma breve abordagem teórica dos 
métodos utilizados neste estudo, bem como realizar uma breve síntese do conhecimento 
actual relativo a este tema. 

 

 

2.4.5.1 Algumas considerações sobre os métodos de análise de dados aplicados ao 
estudo de padrões pluviométricos.  

A investigação dedicada ao estudo da repartição espacial das precipitações, bem 
como das condições atmosféricas que, em parte, estão na sua origem, constitui um 
importante domínio de pesquisa em Climatologia Regional, o que se reflecte na existência 
de uma abundante bibliografia sobre o tema. Existem dois tipos fundamentais de estudos 
climáticos que incidem sobre a forma como a precipitação se reparte no interior de uma 
região: 

→→→→ Estudos de «regionalização» da precipitação – O objectivo geral destes trabalhos 
é a identificação, no interior de uma região mais ou menos vasta, de áreas com 
determinadas afinidades sob o ponto de vista pluviométrico; A definição de áreas 
afins baseia-se na comparação das semelhanças e dos contrastes das características 
pluviométricas observadas numa rede de estações. Estes estudos podem basear-se 
em dados de precipitação registados à escala diária (PERIAGO et al, 1991), mensal, 
sazonal ou anual (JACKSON e WEINHAND, 1994; REGENMORTEL, 1995).  

→→→→ Estudos sobre as modalidades da repartição espacial da precipitação – Trata-se 
de um tipo diferente de estudos, cujo propósito é conhecer as várias formas de 
distribuição espacial das precipitações, também designadas de «padrões 
pluviométricos», que se verificam numa dada região, ao longo dum determinado 
período de tempo. Neste tipo de estudos (SUMNER et al, 1995; ROMERO et al, 1999-
a), analisa-se a repartição espacial da precipitação que se observa em situações 
particulares, recorrendo-se, normalmente, a dados diários de precipitação. A 
presente investigação, cujos resultados adiante serão apresentados, constitui um 
exemplo deste tipo de abordagem. 



A Abundância Diária das Precipitações no Sul de Portugal 
_______________________________________________________________________________________ 

 146

Nos numerosos estudos dirigidos para a análise de padrões pluviométricos, 
observados em diferentes países ou regiões,  podem ser encontradas duas perspectivas 
diferentes, em função dos seus objectivos e pressupostos de base. SUMNER (1996), referiu-
se estas duas formas distintas de abordagem, designando-as de análises «top-down» e 
«bottom-up»: 

- abordagem top-down: parte-se de uma identificação prévia de diferentes fluxos e/ou 
tipos sinópticos, procedendo-se, em seguida, ao reconhecimento dos padrões de 
distribuição espacial da precipitação que lhes estão associados. Esta perspectiva de análise 
assenta, deste modo, no pressuposto de que serão de esperar que existam tipos particulares 
de padrões pluviométricos, em função dos vários tipos sinópticos ou fluxos. O trabalhos 
realizados por KIDSON (1994), respeitante à Nova Zelândia, e por BONNEL e SUMNER 
(1992), relativo ao País de Gales, constituem exemplos da aplicação desta forma de 
abordagem; 

- abordagem bottom-up: é uma perspectiva que será, possivelmente, mais objectiva 
que a anterior, e que consiste no reconhecimento de padrões pluviométricos observados, 
para depois procurar definir a sua eventual associação à influência de diferentes situações 
sinópticas ou tipos de fluxos atmosféricos. São exemplos de estudos conduzidos sob esta 
perspectiva, os trabalhos efectuados por SUMNER (1996), também relativo a Gales, e por 
ROMERO et al (1999-a), referente à Espanha mediterrânica(29). Na presente investigação, 
esta é também a forma de abordagem escolhida para, neste caso, analisar diferentes 
padrões de precipitações diárias observados no Sul de Portugal. 

Desta forma, um primeiro problema que se coloca é o da definição do método (ou 
conjunto de técnicas estatísticas) a utilizar para efectuar o reconhecimento de diferentes 
modalidades de repartição das PD. Existe um alargado leque de métodos de análise de 
dados adequados ao estudos de padrões pluviométricos e de regionalização da precipitação. 
Nalguns trabalhos recentes tem sido feita uma sistematização das metodologias mais 
utilizadas, podendo referir-se as tentativas de síntese realizadas por JOLLIFFE (1986), 
JACKSON e WEINHAND (1994), SUMNER (1996), e ROMERO et al (1999-a; 1999-b). De um 
modo geral, o procedimento dominante seguido na maioria dos trabalhos, corresponde ao 
emprego de uma série de técnicas, cuja sucessão habitual se pode esquematizar de uma 
forma muito simplificada (figura III.24): 

 O procedimento geral realizado (figura III.24) compreende, assim, dois métodos de 
análise exploratória dos dados que permitem, numa primeira fase (ACP), sintetizar a 
informação da matriz de input num conjunto de variações mais significativas e, numa 
segunda fase (classificação automática), definir agrupamentos de dias com diferentes 
modos de repartição espacial das precipitações.  

Antes de apresentar os resultados obtidos com a metodologia que se adoptou neste 
trabalho, será interessante proceder a uma breve abordagem crítica das principais técnicas 
utilizadas no âmbito dos estudos dirigidos para a definição de padrões pluviométricos. 

 

 

                                                 
(29) - De referir também que, num trabalho anterior (FRAGOSO, 1994), se procedeu ao estudo de padrões 
pluviométricos na Estremadura, foi adoptada também esta perspectiva de análise. 
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Dados de partida (matriz de input): 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.24 – Metodologia geral de determinação de padrões pluviométricos. 

 

 

A descrição e a síntese dos dados 

 Segundo WILKS (1995), a Análise em Componentes Principais (ACP)(30) é 
“possivelmente, a técnica de estatística multivariada mais utilizada nas Ciências da 
Atmosfera” (p.373). O objectivo da ACP é o de reduzir um número alargado de variáveis 
de partida a um conjunto de dados que contém um número menor (desejavelmente, muito 
menor) de novas variáveis, mas que representam, no entanto, a maior parte da variabilidade 
existente na matriz inicial (ou «matriz de input»). As novas variáveis são designadas de 
componentes principais (ou variáveis ortogonais empíricas(31)) e não apresentam correlação 
entre si. Este aspecto é muito importante, porque “dado que muitas variáveis atmosféricas 
apresentam fortes correlações entre si, a ACP proporciona uma representação muito mais 
                                                 
(30) - Análise em Componentes Principais (ACP) é a tradução portuguesa de principal component analysis 
(PCA), designando uma técnica que, na terminologia anglo-saxónica, por vezes também recebe o nome de 
empirical orthogonal function (EOF) analysis. 
(31) - Tradução de eigenvectors. 

Síntese da informação: 

Análise em 
Componentes Principais 
(ACP) 

 
Componentes Principais 

 
Espacialização: 

Classificação (análise 
de clusters ou análise 
discriminante) 
  

Padrões Pluviométricos 

Matriz de dados brutos  
Exemplo:variáveis: 
dias de precipitação; 
Indivíduos: estações 
pluviométricas 

Matriz de Correlações 
Exemplo:   matriz 
de correlações 
entre dias 

de precipitação 
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compacta das variações” (WILKS, 1995, p. 374). Um outro aspecto importante na ACP é o 
facto de permitir uma visualização das principais diferenças e semelhanças dos objectos 
analisados, uma vez que as novas variáveis podem ser representadas num sistema 
coordenado, cujos eixos recebem a designação de vectores próprios (ou eixos principais). 
O sistema coordenado é orientado de tal forma que, cada novo eixo expressa a máxima co-
-variância dos dados, tomando uma direcção ortogonal em relação aos vectores 
precedentes. Isto significa que cada nova componente principal traduz uma informação 
ainda não descrita pelas anteriores, e com uma importância relativa decrescente em relação 
à informação global contida na matriz de input. A ACP permite, assim, reduzir o volume 
de dados inicial e permitir que só os modos fundamentais de variação espacial da 
precipitação sejam considerados na segunda fase de tratamento da informação, ou seja, a 
classificação. 

 Há diversas formas de se utilizar a ACP, devendo procurar-se os modos de 
aplicação adequados aos fins pretendidos. Desde logo, existem várias questões a ponderar 
em relação à organização dos dados na matriz de input. 

Tal como se indicou na figura III.24, uma primeira decisão a tomar diz respeito ao 
tipo de matriz de input, que poderá conter dados brutos (valores de PD) ou valores de 
correlações. Esta escolha condiciona fortemente os resultados e tem de ser ponderada em 
função dos objectivos pretendidos. Com a aplicação da ACP a uma matriz de dados brutos 
(ou matriz de covariância), obtêm-se componentes principais que sublinham a importância 
das variáveis iniciais que possuem uma variância mais elevada. Por esta razão, se “o 
objectivo da análise for identificar ou  isolar as mais fortes variações no quadro de dados 
de partida, a melhor opção será normalmente utilizar a matriz de covariância” (WILKS, 
1995, p.384). Esta escolha será desaconselhada, por seu turno, no caso do quadro de dados 
de partida conter variáveis que se expressam em unidades diferentes, situação em que será 
sempre preferível aplicar a ACP a uma matriz de correlações. Quando o conjunto de dados 
de partida se expressa numa mesma unidade de medida – como sucede na abordagem que 
se realiza neste trabalho (precipitação medida em milímetros) - pode optar-se por qualquer 
dos dois tipos de matriz de input. Se se pretender enfatizar a importância dos contrastes nos 
quantitativos de precipitação, distinguindo subconjuntos de dias muito chuvosos, ou as 
estações que registam valores mais elevados, por exemplo, deverá optar-se por usar uma 
matriz de dados brutos (matriz de covariância). No caso de se atribuir maior importância à 
determinação de padrões pluviométricos, normalmente a opção recai pela utilização de 
uma matriz de correlações, já que, desta forma, cada dia de precipitação contribuirá com o 
mesmo peso na determinação das componentes principais, independentemente dos 
quantitativos neles registados. Uma vez que a definição de padrões pluviométricos é um 
dos objectivos deste capítulo, a escolha que se adoptou foi a de usar de uma matriz de 
correlações. 

 Considerando a opção pela aplicação da ACP a uma matriz de correlações, uma 
segunda escolha a tomar, igualmente importante pela sua influência nos resultados, prende-
se com a utilização de correlações entre dias de precipitação ou de correlações entre 
estações pluviométicas. Na terminologia anglo-saxónica, estes dois tipos de matrizes de 
correlações recebem, respectivamente, as designações de t-mode («t» de «time») e s-mode 
(o «s» decorre de «site»). A matriz do tipo «t-mode» apresenta-se como sendo a preferida 
nos estudos cujo objectivo principal é a pesquisa de diferentes padrões de distribuição 
espacial da precipitação, já que, neste caso, a base da determinação das componentes 
principais é a maior ou menor associação entre dias de precipitação. Tal como salientam 
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SUMNER (1995); SUMNER et al (1996) e ROMERO et al (1999-a), com a aplicação da ACP a 
uma matriz de correlações «t-mode» obtêm-se componentes que permitem, em seguida, 
realizar uma classificação que agrupe dias com distribuições espaciais semelhantes, 
independentemente dos totais de precipitação. Por sua vez, o «S-mode» é apontado como 
sendo mais adequado aos casos de estudo em que se pretenda definir áreas com afinidades 
pluviométricas (estudos de regionalização da precipitação), uma vez que, desta forma a 
ACP se baseia no grau de associação entre as diferentes estações. Para a presente 
investigação, em face dos elementos expostos, a opção que se afigura como mais correcta, 
dados os objectivos enunciados na introdução, será utilizar uma matriz de correlações entre 
dias de precipitação como quadro de input  na análise de padrões pluviométricos.  

 Um outro aspecto que deve ser ponderado ao aplicar-se uma ACP, diz respeito à 
possibilidade de proceder à utilização do método com ou sem rotação dos eixos principais. 
A utilização da ACP com rotação dos eixos principais visa, sobretudo, minorar as 
dificuldades na interpretação do seu significado, facto que sucede com frequência na ACP 
sem rotação, devido ao carácter ortogonal das componentes (isto é, não têm correlação 
entre si). É uma opção que, em geral, só pode tomar-se após a realização de ensaios, vindo 
a comparação dos resultados a permitir escolher o método que proporciona uma melhor 
compreensão dos mesmos. Nestes ensaios poderão ser testados diferentes tipos de rotação, 
dos quais os mais usados são a rotação VARIMAX (rotação ortogonal) e a OBLIMIN 
(rotação oblíqua). 

 

 

 
 A classificação de padrões pluviométricos 

 

 Reduzido o volume de dados inicial a um conjunto de componentes principais, 
torna-se possível proceder a uma classificação de padrões pluviométricos baseados nas 
variações mais significativas, as quais correspondem, no caso presente, aos contrastes 
espaciais mais vincados e dominantes no conjunto dos dias de precipitação considerados na 
amostra. Existe um grande número de métodos de classificação multivariada, devendo a 
opção recair sobre aquele que permita a obtenção de resultados mais satisfatórios, isto é, 
que assegure a obtenção de classes que sejam, o mais possível, homogéneas (menor 
variância interna em cada classe) e diferentes entre si (máxima variância entre as classes). 
Simplificando, poderá optar-se entre proceder a uma análise discriminante, - escolha que 
requer, à partida, o conhecimento das características das classes -, ou por uma das várias 
técnicas que genericamente se designam por taxinomias numéricas (equivalente do termo 
em inglês «cluster analysis»). Neste último caso, a classificação é efectuada com base num 
número de classes predeterminado, o que, podendo constituir uma vantagem, normalmente 
significa também a necessidade de proceder a vários ensaios até se encontrar o número de 
categorias considerado «correcto». A escolha do número de classes a constituir, bem como 
do próprio método de classificação a utilizar, envolvem, deste modo, algum grau de 
subjectividade, e são decisões que requerem que o investigador faça uso da experiência e 
do conhecimento próprios.  
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2.4.5.2 O conhecimento actual relativo aos principais padrões de distribuição 
espacial das precipitações diárias no Sul de Portugal 

 

 Pode dizer-se que é ainda muito insuficiente o conhecimento de que se dispõe sobre 
os modos característicos de repartição das chuvas, à escala diária, no Sul de Portugal. Os 
trabalhos já realizados relativos à diversidade geográfica das precipitações centram-se mais 
no problema da repartição espacial das precipitações médias ou medianas, devendo 
destacar-se, neste domínio, as importantes contribuições dadas por VENTURA (1986, 1987 e 
1994). Este autor debruçou-se também sobre a diversidade dos padrões de distribuição 
espacial das precipitações que se observam em situações particulares, sem no entanto ter 
conduzido uma metodologia objectiva de identificação desses padrões, e não tendo, por 
esse motivo, procedido a uma avaliação quantitativa da sua importância relativa no regime 
pluviométrico. Este tema constituiu o assunto central de um dos capítulos da dissertação de 
doutoramento deste autor (1994), devendo aqui ser resumidos os elementos essenciais que 
foram adquiridos com essa parte da investigação, sem dúvida, a mais relevante até ao 
momento actual. 

A perspectiva metodológica seguida por VENTURA (1994) foi a de estudar os 
diferentes modos de repartição espacial das chuvas que se verificam em diversas situações 
sinópticas, que podem revelar-se favoráveis à ocorrência de chuvas abundantes. Tratou-se, 
assim, de uma abordagem de tipo «top-down», tendo sido adoptada uma metodologia de 
distinção de situações sinópticas baseada, essencialmente, em critérios não objectivos. O 
autor estudou exemplos de situações - por si seleccionadas - que enquadrou em três 
contextos sinópticos diferentes:  

- influência dominante da passagem de perturbações frontais; 

- influência dominante da passagem de depressões convectivas; 

- episódios chuvosos de estação quente. 

  

 No seu estudo, VENTURA (1994), realçou que os episódios de chuvas abundantes 
por si analisados resultaram, essencialmente, de dois tipos de situações sinópticas: “Na 
mais comum, a margem Ocidental ou Sudoeste da Península Ibérica é influenciada por 
depressões relacionadas com gotas de ar frio, em altitude, às quais, por vezes, aparecem 
associadas depressões frontais. O outro tipo de situação, menos frequente, está 
relacionado com a passagem de perturbações frontais, do quadrante Oeste, guiadas por 
um fluxo zonal em altitude" (p.394). 

 Nas sequências chuvosas analisadas, as dissimetrias pluviométricas entre o Norte e 
o Sul da área estudada (Portugal a Sul do Rio Tejo), em que o segundo regista mais chuvas 
do que o primeiro, resultaram da influência de depressões associadas a gotas de ar frio e a 
situações depressionárias delas derivadas. VENTURA (1994) acrescenta que os meses em 
que ocorreram estas sequências chuvosas corresponderam ao Outono e início do Inverno e 
a anos, por vezes bastante secos, na maior parte do Sul, mas em que a secura foi bastante 
atenuada ou mesmo inexistente no extremo meridional. Estes dados vieram confirmar o 
que este autor já demostrara num trabalho anterior (VENTURA, 1986), isto é, que as gotas 
frias relacionadas com a circulação de bloqueio são mais frequentes nos anos secos, nos 
quais se assiste a um predomínio da circulação meridiana. Este tipo de depressões, em 
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função da sua posição frequente a Sudoeste da Península Ibérica, influenciam o estado do 
tempo especialmente nas latitudes mais baixas, onde nos anos secos são mais reduzidas as 
chuvas frontais. 

 De acordo com VENTURA (1994), as depressões associadas a gotas de ar frio em 
altitude originam precipitações muito abundantes, sobretudo quando sofrem uma evolução 
de tipo convectivo (FERREIRA, 1985). Esta evolução pode resultar de vários mecanismos, 
desde o reforço da depressão inicial por conexão com um novo talvegue, até à interferência 
de sistemas nebulosos de origem diferente, nomeadamente entre os da depressão fria e a 
banda associada à progressão, para norte, de ar tropical, ou, caso mais frequente nos anos 
analisados, pela interferência do sistema da depressão fria com as bandas nebulosas de 
perturbações frontais.  

  Com base nas situações por si estudadas, VENTURA (1994) concluiu que "a 
repartição espacial das precipitações nos dias de chuva intensa mostra que os máximos 
ocorrem quase sempre nos mesmos locais: Alto Alentejo e sectores contíguos do Ribatejo, 
relevos do litoral ocidental e meridional" (p.394). Contudo, acrescenta o autor, parece 
evidente que existem grandes diferenças de localização das chuvadas mais abundantes 
entre a época fria e a época quente do ano. Durante o Inverno, as precipitações mais 
intensas ocorrem nas áreas mais acidentadas, sobretudo nas das meridionais; na época 
quente, as chuvas de maior intensidade, pouco frequentes, afectam sobretudo as regiões do 
interior, especialmente no Alto Alentejo. 

 Na sua conclusão deste estudo, VENTURA (1994) salienta que os modos de 
repartição espacial das precipitações são condicionados pelo contexto sinóptico. Assim, os 
sistemas frontais, que atingem o Sul do País em circulação zonal, originam fluxos húmidos 
do quadrante Oeste, com chuvas abundantes nos relevos do litoral ocidental (Serra de 
Monchique e litoral alentejano). Nesse contexto sinóptico, a Serra de Caldeirão fica 
abrigada pela de Monchique. No caso das depressões relacionadas com gotas frias, com ou 
sem sistemas frontais incorporados, transportam massas de ar com trajectória variável. Se 
as depressões se localizam a Oeste do Alentejo, originam fluxos de Sul e Sudoeste e 
provocam chuvas mais abundantes nos relevos do litoral ocidental e nos do Algarve 
(sobretudo nestes, com fluxos de sul); Já as depressões com posição mais meridional 
originam uma trajectória das massas de ar do quadrante leste e provocam chuvas mais 
abundantes nas serras algarvias, ou, se houver uma forte componente leste, na serra do 
Caldeirão, especialmente no seu flanco sudeste. 

 

 

 2.4.5.3 A metodologia utilizada  

 Já foram apresentadas e justificadas anteriormente as principais opções tomadas em 
relação à metodologia que se considerou ser a mais adequada ao estudo de padrões 
pluviométricos. A sequência de procedimentos efectuados pode ser resumida nos seguintes 
aspectos: 

  • Definição de uma matriz de dados de partida – Com base nos critérios 
expostos no ponto 2.4.1 (selecção dos dias em que se registou precipitação 
superior ou igual a 40mm em, pelo menos três estações), construiu-se um 
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quadro de dados com 98 variáveis (estações pluviométricas) e 199 indivíduos 
(dias de precipitação seleccionados); 

 • Utilização de um método descritivo na análise dos dados – Foi escolhida a 
utilização de uma análise de componentes principais (ACP). A abordagem 
que se considerou ser a mais adequada foi a de aplicar a ACP a uma matriz de 
correlações entre os dias seleccionados (matriz de correlações de tipo «t-
mode»), obtendo-se através desta técnica uma descrição simplificada da 
estrutura dos dados de partida. Esta técnica foi aplicada usando os programas 
informáticos integrados no software comercial «Statistica for Windows»(32). 

 Os elementos extraídos da aplicação da ACP traduziram-se na individualização de 
um número restrito de componentes, detendo uma significativa percentagem de explicação 
da variância total, o que constitui um resultado muito satisfatório. Foi testada a rotação 
ortogonal (varimax) das componentes mas os resultados foram menos satisfatórios, 
considerando-se preferível utilizar os resultados da ACP sem rotação. Na figura III.25 
apresenta-se a percentagem de explicação da variância total das vinte componentes que 
foram requeridas durante o processo de cálculo da ACP. Com base no teste gráfico de 
Catell (ou «scree test»), seleccionaram-se as primeiras treze componentes principais para 
proceder à classificação automática dos dias da amostra.  
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Figura III.25 - Variância explicada pelas 20 componentes pedidas na ACP. 

 

Muito embora não seja evidente uma ruptura na curva representada no gráfico, é 
contudo visível que a partir da componente 13 o acréscimo na explicação da variância é já 
muito reduzido, não atingindo 1% na componente 14. Deste modo, foram consideradas as 
primeiras 13 componentes principais, as quais totalizam 73% da variância total. 

                                                 
(32)  - Foi utilizado o software “Statistica, 98´Edition, StatSoft Inc.,1998” 
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• Classificação automática – Foi também utilizado, neste caso, o software 
«Statistica». De acordo com o referido anteriormente, os ensaios de 
classificação foram efectuados com base nos loadings dos 199 dias da amostra 
em cada uma das 13 componentes seleccionadas.  

Foram testados dois métodos, um hierárquico e outro não hierárquico. No primeiro 
caso foi experimentado o método de Ward, mas a estrutura de ligações obtida não permitiu 
uma identificação clara do nível de corte a adoptar, o qual conduziria sempre, qualquer que 
tivesse sido a escolha, a um número exagerado de agrupamentos, inviabilizando uma 
interpretação coerente dos resultados. Conseguiram-se resultados mais satisfatórios quando 
se ensaiou o método não hierárquico, neste caso, o método «k-means», usando a distância 
euclidiana como parâmetro de similaridade. O problema principal que se coloca no uso 
desta técnica é o da escolha do número de classes que se pretende criar, opção que se 
reveste sempre de um certo carácter subjectivo. A escolha recaiu em quatro categorias, 
uma vez que a classificação assim conseguida forneceu agrupamentos passíveis de uma 
interpretação lógica, sendo compreensível a distinção entre os padrões pluviométricos 
dominantes em cada um dos conjuntos de dias chuvosos. Esta escolha foi tomada após uma 
comparação com outras classificações, obtidas com 5, 6 e 7 categorias. 

• Representação cartográfica dos padrões pluviométricos – Foram elaborados 
mapas compósitos relativos aos 4 padrões típicos determinados. Usando o 
software «Surfer» e adoptando como modelo de estimação o método de 
«kriging», foram elaborados mapas que representam as quantidades médias de 
precipitação correspondentes a cada um dos agrupamentos de dias de 
precipitação abundante.  

 

 

 

2.4.5.4 Análise dos padrões pluviométricos 

Os quatro padrões determinados são claramente distintos, e cada um deles sintetiza 
um modo de repartição espacial da precipitação em que os máximos se verificam em 
determinadas regiões do Sul de Portugal. Os resultados obtidos põem em evidência um 
dado que tem sido salientado ao longo deste trabalho: O Algarve é a região mais atingida 
pelos episódios de precipitação abundante, sendo provável que, em muitas situações, os 
fenómenos convectivos que lhes estão na origem sejam desencadeados ou reforçados 
sobre os relevos do seu interior. Deve ser sublinhado que nas estações situadas nas 
montanhas algarvias o limiar de 40mm/24 horas foi excedido em 73,2% dos 199 dias da 
amostra, e que, nestas áreas, o valor de 100mm/24 horas (portanto, com evidente carácter 
torrencial) foi registado em 24 ocasiões, ao longo dos quinze anos do período de estudo. 

No quadro seguinte indica-se a repartição dos 199 dias de precipitação abundante 
pelos quatro padrões pluviométricos (PP) determinados, bem como as áreas onde, 
respectivamente, se registam os máximos. 
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Quadro III.4- Classificação dos dias de precipitação abundante 

Padrão 
Pluviométrico 

Número de 
dias 

 
Áreas onde se registam os máximos de precipitação 

 
PP 1 40 Áreas mais montanhosas, em geral (nomeadamente, as Serras de 

S.Mamede, Monfurado, Cercal, Grândola, Monchique e Caldeirão)  

PP 2 42 Ribatejo e Alto Alentejo. Máximo secundário nas Serras do Algarve 

PP 3 62 Algarve Oriental, com máximo na Serra do Caldeirão  

PP 4 55 
_____ 
199 

Algarve Ocidental, com máximo na Serra de Monchique 
 

 

Na figura III.26 apresentam-se os mapas compósitos respeitantes aos quatro padrões 
pluviométricos. Na interpretação e análise dos resultados do processo de classificação 
realizado teve-se também em conta, para além dos referidos mapas, a distribuição espacial 
da precipitação ocorrida nos dias mais representativos dos quatro tipos, isto é, aqueles que 
no processo de classificação automática tomaram uma posição mais central no seio dos 
respectivos agrupamentos. Na observação dos mapas da figura III.26 deve ter-se em 
atenção o facto de a equidistância utilizada nas representação das isolinhas ser variável, 
tendo sido adaptada aos contrastes pluviométricos dos diferentes padrões. A este propósito, 
saliente-se ainda o facto dos valores de precipitação diária correspondentes aos máximos 
verificados nos mapas compósitos dos padrão 3 e 4 serem bastante mais elevados do que 
os respeitantes aos padrões pluviométricos 1 e 2. 

Padrão 1 (Figura III.26) – Foram integrados nesta classe 20,1% dos dias de 
precipitação abundante. De todos os padrões determinados, este é o que se caracteriza por 
uma repartição espacial em que as precipitações abundantes atingem todo o Sul do País, 
embora os máximos mais elevados se concentrem na Serra Algarvia. De um modo geral, a 
precipitação diminui do litoral para o interior, ocorrendo os valores mais baixos na área do 
Baixo Vale do Guadiana. Para além das Serras do Algarve, outras áreas montanhosas 
registam precipitações relativamente elevadas, nomeadamente a Norte, na região de 
Portalegre (Serra de S. Mamede), e a Oeste, nas Serras de Monfurado, Cercal e Grândola. 
Os episódios de chuva abundante incluídos nesta categoria registaram-se, 
maioritariamente, durante o Inverno: 26 dos 42 dias pertencem aos meses de Novembro, 
Dezembro, Janeiro e Fevereiro; 

Padrão 2 (Figura III.26) – O processo de classificação incluiu nesta classe 21,1% dos 
dias de precipitação abundante. Este padrão caracteriza-se por uma maior abundância das 
precipitações nas estações do Ribatejo e da parte setentrional do Alto Alentejo. Neste caso, 
os valores de precipitação decrescem de Noroeste para Sudeste, sendo no Vale do 
Guadiana e na sua Margem Esquerda que se registam os quantitativos mais baixos. Para 
Sul, só nas áreas mais elevadas da Serra Algarvia os valores voltam a aumentar, sem 
contudo atingir os valores elevados que se registam para Norte do Vale do Rio Sorraia. O 
período do ano em que ocorreram mais episódios chuvosos que se enquadram neste padrão 
pluviométrico foi o Outono, com 59,5% dos casos registados no trimestre Outubro-
-Dezembro; 
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Figura III.26 – Mapas compósitos respeitantes aos quatro padrões pluviométricos determinados. 

 

Padrão 3 (Figura III.26) – De entre todos os tipos definidos, o padrão 3 é, 
simultaneamente, o mais frequente e aquele cujo campo compósito revela a ocorrência de 
chuvas mais abundantes. Neste padrão, que engloba 31,1% dos dias da amostra, os 
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máximos de precipitação situam-se na Serra do Caldeirão e no Algarve Oriental. Os 
valores de precipitação diminuem de Sul para Norte e também, embora de forma menos 
sensível, de Este para Oeste. No Ribatejo as precipitações são moderadas e no Alto 
Alentejo são fracas, constituindo regiões que, nestas situações, provavelmente estarão 
relativamente distantes da influência dos sistemas convectivos responsáveis pelas chuvas 
fortes. Tal como no padrão 2, as situações classificadas nesta classe correspondem a 
episódios chuvosos de Outono, uma vez que 66% dos casos nela incluídos ocorreram no 
período trimestral de Outubro-Dezembro; 

Padrão 4 (Figura III.26) – Este padrão é ilustrativo das situações em que o Algarve 
Ocidental e a Serra de Monchique são especialmente atingidos pelas precipitações 
abundantes, destacando-se das restantes áreas do território do Sul de Portugal. Nestes 
casos, o carácter abundante da precipitação apenas se manifesta no Algarve, sobretudo no 
Barlavento, enquanto no Alentejo e no Ribatejo as chuvas são moderadas ou mesmo 
reduzidas. Tal como no caso do padrão 3, a área onde se concentram os máximos é 
relativamente restrita, e a natureza torrencial das precipitações é sugerida pelos valores 
máximos muito elevados representados no mapa compósito (que chegam a ultrapassar os 
50mm/24 horas). Foram englobados nesta classe 27,6% dos 199 dias de precipitação 
abundante, os quais, à semelhança do verificado em relação aos padrões 2 e 3, 
corresponderam, predominantemente, a situações chuvosas de Outono, já que 63,6 do total 
de dias incluídos nesta classe pertencem ao trimestre Outono-Dezembro 
 

Em resumo, foram definidos quatro padrões pluviométricos característicos, 
associados aos episódios de precipitação abundante. O primeiro padrão considerado 
(padrão 1) agrupou o conjunto de dos dias chuvosos em que as precipitações abundantes 
ocorreram de um modo generalizado no Sul de Portugal, embora as área mais montanhosas 
sobressaiam na localização dos máximos pluviométricos. Nos restantes padrões há nítidos 
contrates regionais na repartição das precipitações. Ao padrão 2 correspondem as situações 
em que as precipitações abundantes afectam de modo especial as áreas mais setentrionais 
(Ribatejo e Norte do Alto Alentejo), sugerindo a influência de situações atmosféricas 
depressionárias cuja maior actividade, possivelmente, se desenrolará mais a Norte. Quanto 
aos padrões 3 e 4, ambos documentam modos pluviométricos relacionados com situações 
de chuvas muito abundantes (com um carácter mais torrencial, atendendo aos valores 
médios diários de precipitação verificados nas áreas dos máximos), e relacionam-se com os 
casos em que é apenas o Algarve, sobretudo o seu interior montanhoso, a região atingida 
pelos temporais.  

A distinção clara de diferentes tipos de repartição espacial das chuvas, bem como os 
contrastes neles revelados, relacionar-se-á, muito provavelmente, com a diversidade de 
situações atmosféricas que podem dar origem à ocorrência de temporais, no Sul de 
Portugal. Esse será um problema a ser investigado nos capítulos 6 e 7 da dissertação, nos 
quais se procederá ao estudo dessas situações atmosféricas, analisando-as às escalas 
sinóptica e sub-sinóptica. 
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2.5  Os dias de precipitação muito abundante (PD≥100 mm) 

A consideração de um limiar que permita definir os episódios de precipitação 
particularmente abundante é de grande importância para a presente investigação. Importa 
poder inventariar quais as situações atmosféricas de especial perigosidade, isto é, aquelas 
cujos quantitativos de precipitação e intensidade da chuva poderão, com maior grau de 
probabilidade, contribuir para um grande número de desastres: deslizamentos nas 
vertentes, cheias rápidas em pequenos rios e ribeiras, rupturas em condutas de água, 
acentuadas perdas de solo, inundações em terrenos agrícolas ou em áreas urbanizadas. O 
valor limiar de 100 mm em 24 horas é muito utilizado em inventários relativos a situações 
de precipitação intensa, apesar de se tratar de um limite arbitrário. Como é evidente, uma 
precipitação diária superior ou igual a 100 mm não pode ser atingida senão por acção de 
condições atmosféricas particulares, requerendo a presença de uma massa de ar com 
elevado teor de vapor de água e condições termodinâmicas que permitam o 
desenvolvimento da convecção profunda e a sua realimentação durante um certo período 
de tempo. 

Tomando o valor de 100 mm/24 horas como limiar, procedeu-se à elaboração de um 
inventário de situações de precipitação muito abundante, definindo um subconjunto de 
dias da amostra considerada (1983/84-1997/98). Considerou-se um «dia de precipitação 
muito abundante», como o período de 24 horas no decorrer do qual se registou uma 
precipitação superior ou igual a 100 mm em, pelo menos, uma estação da amostra 
considerada. Este inventário é apresentado em anexo, nele se indicando a data relativa a 
cada episódio, a área do Sul do país mais atingida pelas precipitações intensas, o local onde 
se observou o máximo valor, e ainda, para algumas exemplos seleccionados, a distribuição 
espacial da precipitação associada aos eventos chuvosos. Ao todo, foram contabilizados 49 
dias, verificando-se uma forte variação interanual do número de casos. Assim, se em 
alguns anos, como em 1986/87, não se verificou qualquer caso, noutros ocorreram várias 
situações, como sucedeu em 1989/90 (com 7 dias) e em 1997/98 (6 dias). 

A frequência de ocorrência de episódios de PD excedendo os 100 mm tem algum 
significado em vários locais do Sul de Portugal, apesar ser inferior à que se regista noutras 
regiões da Península Ibérica, das quais se poderão dar os exemplos das regiões de Murcia e 
Valência (ROMERO et al, 1998). No caso das regiões portuguesas, o limiar de 100mm/24 
horas parece-nos adequado à definição de uma amostra de dias de precipitação extrema, já 
que valores de PD excedendo os 200 mm (ou mesmo 150 mm) são muito raros, tendo 
ocorrido num conjunto muito restrito de locais. De referir que, no entanto, noutras regiões 
do domínio mediterrânico europeu, como é o caso do Sul de França, o limiar de 200 
mm/dia tem sido utilizado na elaboração de inventários de precipitações diárias extremas 
(JACQ, 1994; RIVRAIN  et al, 1997), demonstrando uma maior relevância das situações de 
precipitação muito intensa do que a que se manifesta no Sudoeste da Península Ibérica. 

Atendendo ao impacto muito local das precipitações que está, em geral, associado 
aos episódios chuvosos excepcionalmente intensos, pareceu-nos desaconselhável proceder 
à repartição espacial do número de dias de precipitação superior ou igual a 100 mm através 
de isolinhas, como havia sido feito nos mapas até aqui apresentados. Optou-se, assim, pela 
elaboração de um mapa de círculos proporcionais para ilustrar a distribuição da frequência 
de dias de precipitação muito abundante (≥100 mm), obtendo-se uma representação que se 
apresenta na figura III.27. Ao longo dos 15 anos hidrológicos analisados, registaram-se 
ocorrências de dias de precipitação muito abundante em 48 dos 99 locais considerados 
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nesta amostra, com uma repartição muito desigual no interior da região (círculos 
preenchidos a negro). A grande maioria destes estações situa-se no Algarve, e as restantes 
concentram-se nalgumas áreas contíguas do interior do Baixo Alentejo. Para além destas 
áreas, só nalguns locais do Ribatejo e do Alto Alentejo se verificaram também ocorrências,  
devendo referir-se  que, em todos esses casos, a frequência corresponde a um ou dois dias. 
Da análise desta repartição podem extrair-se  alguns elementos interessantes: 

 

9

0 50Km

1 6 10
número de dias
P >100 mm  

Figura III.27 – Número total de dias de precipitação muito abundante (P≥100mm), no período 1983/84-
1997/98. 
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- Uma vez mais, confirma-se a singularidade da região algarvia como sendo, no contexto 
do Sul do País, a área mais propensa à ocorrência de episódios de precipitação intensa. 
No interior do Algarve, são as estações situadas nas montanhas que registam um maior 
número de casos, sendo comparável a frequência observada nas estações da Serra de 
Monchique com as da Serra do Caldeirão. Menos flagrante, embora também notória, é 
a oposição entre o Barlavento e o Algarve Central e Oriental: No Algarve Ocidental  
(para Oeste de Loulé),  há um menor número de locais com ocorrências; No Sotavento 
e no Algarve Central há uma maior incidência de episódios de precipitação muito 
abundante, havendo registo de casos em todas as estações desta área consideradas na 
amostra; 

-  Em quase todo o Alentejo, mesmo nas estações situadas próximo de montanhas  
relativamente elevadas, como a Serra de S.Mamede, não se verificaram dias com 
precipitação superior a 100 mm. As excepções dizem respeito a locais situados no 
interior do Baixo Alentejo (como Almodôvar, Castro Verde, Albernoa e Algodor), e no 
Vale do Guadiana, para jusante de Pedrógão do Alentejo, incluindo a sua margem 
esquerda.  

No que diz respeito à variação ao longo do ano da frequência de dias de precipitação 
muito abundante, foi feita uma contagem das situações em função dos mesmos trimestres 
que se consideraram no ponto anterior: o Outono representado pelos meses de Setembro, 
Outubro e Novembro, o Inverno pelos de Dezembro, Janeiro e Fevereiro, a Primavera 
compreendendo Março, Abril e Maio, e o Verão definido por Junho, Julho e Agosto. Na 
figura III.28 apresenta-se a distribuição do número de casos por trimestre. 
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Figura III.28 – Distribuição, por trimestres, dos dias de precipitação muito abundante 
(PD≥100mm), durante o período analisado (1983/84-1997/98). 

 

 De acordo com este inventário, 59% dos dias de precipitação muito abundante 
ocorreram no trimestre de Outono, seguindo-se o Inverno com 28,5% de casos e a 
Primavera com 8,1%. Este levantamento, embora baseado num período de apenas 15 anos 
hidrológicos, vem assim confirmar a ideia, já adiantada por diferentes autores (FERREIRA, 
1985; VENTURA, 1994), de que o Outono constitui a época do ano mais favorável à 
ocorrência de episódios de precipitação muito abundante. 
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Conclusão 

Os elementos obtidos com os tratamentos efectuados neste capítulo traduziram-se, 
em parte, na consolidação de alguns aspectos já conhecidos das características 
pluviométricas do Sul de Portugal, mas compreendem também alguns resultados que se 
apresentam como dados novos ou pontos de partida para o aumento do conhecimento neste 
domínio de investigação. 

 No que diz respeito às precipitações máximas diárias, as análises realizadas 
confirmaram e reforçaram uma ideia já solidamente estabelecida: a de que o Algarve 
constitui uma região com um comportamento particular no que toca à frequência de 
ocorrência de episódios de chuvas abundantes. Esta singularidade do Algarve no contexto 
do Sul do país manifesta-se nos seguintes aspectos, anteriormente sublinhados: 

- séries de precipitações máximas diárias com valores, de um modo geral, mais 

elevados; 

- uma variabilidade interanual das precipitações máximas diárias mais acentuada; 

- um período de retorno mais reduzido dos episódios extremos de precipitação. 

O estudo da diversidade espacial das precipitações máximas diárias, apesar das 
limitações decorrentes da deficiente cobertura proporcionada pela rede de estações 
utilizada, permitiu individualizar uma segunda área onde ocorrem, com maior frequência, 
quantitativos de chuva elevados. Trata-se do conjunto de colinas a Oeste e a Norte de 
Évora (entre as quais se destaca a Serra de Monfurado, com 409m de altitude), e que 
deverá constituir uma área que reúne condições favoráveis para a passagem e/ou 
convergência de fluxos húmidos. 

No Sul de Portugal, a ocorrência da máxima precipitação diária pode dar-se em 
qualquer estação do ano, embora a probabilidade de tal suceder entre Outubro e Janeiro 
seja muito forte. Novembro é o mês em que, na maioria dos locais, se regista um maior 
número de casos de precipitação máxima diária, mas esta hegemonia é muito ligeira em 
relação a Dezembro. É relativamente pouco frequente que a precipitação máxima diária 
anual ocorra durante a Primavera e muito pouco frequente que se verifique ao longo do 
trimestre Junho-Agosto. 

O estudo estatístico das precipitações diárias de um período de quinze anos 
hidrológicos (1983/84-1997/98) permitiu concretizar melhor a diversidade espacial deste 
fenómeno. Foram definidos dois inventários com o objectivo de constituir amostras 
representativas de dias de «precipitação abundante» (P≥40mm) e «muito abundante» 
(P≥100m). 

A importância relativa (%) dos dias de precipitação «abundante» (P≥40mm) em 
relação ao conjunto dos dias chuvosos é muito variável de região para região. Esta 
proporção é muito reduzida nas áreas mais deprimidas da Bacia do Sado e em grande parte 
do Baixo Alentejo, onde representa uma percentagem entre 0,5 a 1%. No Ribatejo e no 
Alto Alentejo, estes dias de chuva abundante são mais frequentes mas é no Algarve, 
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naturalmente, que se regista uma maior importância relativa destes episódios no regime 
pluviométrico, expressa numa percentagem que varia entre os 5 e 9% (com máximo no 
Algarve Oriental).  

Em conformidade com o que havia sido observado em relação às precipitações 
máximas diárias, a maior parte dos dias de precipitação «abundante» observados ocorreu 
no Outono e no começo do Inverno, mas esta incidência apresenta «nuances» consoante as 
regiões. No Ribatejo e no Alentejo verificou-se um maior número de casos no Outono, mas 
no Algarve, nomeadamente nas serras do seu interior, a maior frequência de dias de 
precipitação «abundante» foi atingida no Inverno (trimestre Dezembro-Fevereiro). 

A diversidade dos padrões pluviométricos associados aos episódios de chuva 
abundante constituiu outro dos problemas estudados neste capítulo. A utilização de uma 
metodologia objectiva permitiu a definição de quatro padrões representativos, que 
expressam os modos de repartição espacial das precipitações mais comuns, nestas 
situações. As áreas onde se concentram os máximos de precipitação podem corresponder, 
consoante os tipos definidos, ao Ribatejo, ao Maciço de Monchique, ao Algarve Oriental, 
ou ainda, ao conjunto montanhoso formado pela «Serra Algarvia».  Estes resultados 
manifestam a influência de diferentes situações atmosféricas, ou evoluções particulares das 
mesmas, que deverão ser objecto de estudo noutro capítulo.  
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ANEXO AO CAP.III - INVENTÁRIO DOS EPISÓDIOS DE PRECIPITAÇÃO MUITO ABUNDANTE NO SUL 
DE PORTUGAL (1983/84-1997/98) 

DATA ÁREAS MAIS ATINGIDAS MÁXIMA PRECIPITAÇÃO DIÁRIA 
REGISTADA 

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA PRECIPITAÇÃO 
(mm) 

 
 
 
 
 
 
 

29/10/83 

 
 
 
 
 
 
 

ALGARVE ORIENTAL,BAIXO VALE DO 
GUADIANA, 

SERRA DO CALDEIRÃO 

 
 
 
 
 
 
 

130,0 mm (Faz Fato) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19/11/83 

 
 
 
 
 
 
 
 

RIBATEJO  E ALTO ALENTEJO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

109,0 mm (Machuqueira) 

 
22/11/83 ÁREA DE PEGÕES 101,2 mm (Pegões)  

 
 
 
 
 
 
 
 

6/12/84 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SERRA DE MONCHIQUE, ALGARVE 
OCIDENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

115,7 mm (Alferce) 

 
19/1/85 SERRA DE MONCHIQUE 119,0 mm (Alferce)  
21/1/85 SERRA ALGARVIA 107,0 mm (Monchique)  

 
 
 
 
 
 
 
 

15/9/86 

 
 
 
 
 
 
 

RIBATEJO,  
ÁREA A OESTE DA SERRA DE S. MAMEDE 

 
 
 
 
 
 
 
 

105,0 mm (Coruche) 
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3 e 4/11/87 S.CALDEIRÃO,ALG.CENT./ORIENTAL 104 mm (Castro Marim)  
7 e 8/12/87 ALGARVE 120 mm (Barranco Velho)  

    
DATA ÁREAS MAIS ATINGIDAS MÁXIMA PRECIPITAÇÃO DIÁRIA 

REGISTADA 
DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA PRECIPITAÇÃO 

(mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13/6/88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARGEM ESQ. DO GUADIANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

109,1 mm (Santo Aleixo da 
Restauração) 

 
28/10/88 BARLAVENTO ALGARVIO 128,5mm (Aljezur)  
7 e 8/11/88 SERRA ALGARVIA 113,8mm (Martim Longo)  
25/11/88 BARLAVENTO ALGARVIO 175,2mm (Sagres)  
26/11/88 SOTAVENTO ALGARVIO 124mm (Faz Fato)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27/5/89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERRA DO CALDEIRÃO/ALGARVE 
ORIENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

126,2mm (Mercador) 

 
4/10/89 ALGARVE ORIENTAL E MARGEM 

ESQUERDA DO GUADIANA 
138mm (Faz Fato)  

15/10/89 ÁREA DE MÉRTOLA 105,6mm (Mértola/V.Formoso)  
18/10/89 SERRA DE MONCHIQUE 128mm (Monchique)  
24/10/89 SERRA DO CALDEIRÃO 130mm (Barranco do Velho)  
19/11/89 ALGARVE ORIENTAL 120mm (Faz Fato)  
4/12/89 ALGARVE (SERRA DO CALDEIRÃO) 137mm (Estoi)  
5/3/90 BARLAVENTO ALGARVIO 101,4mm (Sagres)  
4/12/90 BARLAVENTO ALGARVIO 101,5mm (Lagos)  
13/2/91 ALGARVE ORIENTAL 103,2mm (Mercador)  
15/1/92 ALGARVE ORIENTAL/SERRA DO 

CALDEIRÃO 
102,5mm (Malefrades)  

31/3/92 ÁREA DE ALMODÔVAR 126mm (Almodôvar)  
21/12/92 SERRA DE MONCHIQUE 113,6mm (Marmelete)  
22/12/92 ALGARVE ORIENTAL/SERRA DO 

CALDEIRÃO 
125mm (Barranco do velho)  

23/12/92 ALGARVE ORIENTAL/SERRA DO 
CALDEIRÃO 

143,5mm (Santa Catarina)  
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1/11/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERRAS DO ALGARVE E DO BAIXO 
ALENTEJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

135mm (Malefrades) 

 
3/12/94 ALGARVE ORIENTAL 120mm (Barranco do velho)  
25/10/95 RIBATEJO 114mm (Ulme)  
15/11/95 VALE DO SADO E ALTO ALENTEJO 105,4mm (Moinhola)  
11/12/95 SOTAVENTO ALGARVIO 118,3mm (Santa Catarina)  
11/3/96 ALGUNS LOCAIS DO ALGARVE 100mm (Barranco do Velho)  
20/9/96 INTERIOR DO ALENTEJO 112,8mm (Monforte)  
27/9/97 ALGARVE ORIENTAL 115,5mm (Pereiro)  
21/10/97 SERRA DE MONCHIQUE 111mm (Monchique)  
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Introdução 

No capítulo anterior as precipitações diárias constituíram a unidade fundamental de 
estudo, permitindo efectuar a abordagem de algumas das características pluviométricas do 
Sul de Portugal, utilizando dados registados numa rede de locais de observação que, na sua 
maior parte é constituída por estações udométricas. No capítulo a que aqui se dá início 
pretende-se descer na escala temporal de análise, passando a considerar o «acontecimento 
pluvioso» como a unidade fundamental de estudo. Um acontecimento pluvioso pode ser 
definido como um período, com início e termo determinados segundo um dado critério, 
durante o qual ocorreu precipitação num dado local. Sendo a precipitação uma variável 
descontínua não só no espaço como também no tempo, torna-se necessário adoptar 
critérios que a permitam integrar em períodos de tempo individuais, reconstituindo a 
sucessão de acontecimentos pluviosos que ocorrem num dado local. Essa reconstituição 
assume sempre, em qualquer caso, um certo carácter artificial, uma vez que é muito difícil 
definir, com exacto rigor, o início e o final de um acontecimento pluvioso. Mais adiante, 
esta complexa questão será retomada, designadamente no que diz respeito aos critérios que 
se adoptaram para a elaboração de inventários de acontecimentos pluviosos. Tendo em 
vista proporcionar uma leitura menos cansativa, e dado que é inevitável referir de modo 
muito frequente o termo «acontecimento pluvioso», neste texto serão utilizadas outras 
expressões como sinónimos, tais como «evento pluvioso», «episódio chuvoso», «sequência 
chuvosa» ou, muito simplesmente, «chuvada». 

O objectivo essencial deste capítulo consiste na caracterização da estrutura das 
sequências chuvosas em diferentes locais do Sul de Portugal, recorrendo à informação 
recolhida em estações dotadas de udógrafos, os instrumentos que permitem o registo 
contínuo da precipitação. A análise efectuada compreende diferentes tópicos, os quais 
visam retratar os aspectos fundamentais que caracterizam a estrutura dos acontecimentos 
pluviosos. Na figura IV.1 apresenta-se o modo como se procurou sistematizar a análise 
efectuada: 

  

Figura IV.1 – Aspectos da caracterização da estrutura dos acontecimentos pluviosos. 
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A caracterização da estrutura das sequências chuvosas será apresentada pela ordem 
que se indica no esquema da figura IV.1. Assim, o primeiro aspecto que será analisado diz 
respeito à frequência dos eventos pluviosos, registada num conjunto de estações do Sul de 
Portugal. Pretende-se conhecer, numa série de anos hidrológicos que adiante será definida, 
qual a frequência das chuvadas, à escala anual e mensal, descrevendo não apenas as 
condições médias mas também a sua variabilidade sob os pontos de vista temporal e 
espacial. 

A abordagem da frequência dos eventos pluviosos, que pode ser definida como o 
número de acontecimentos por unidade de tempo considerada, será também relacionada 
com o estudo da abundância das precipitações. A abundância associada a um 
acontecimento pluvioso corresponde à quantidade total (ou altura) de precipitação 
registada numa ou várias estações. Trata-se de um parâmetro fundamental na descrição da 
estrutura das chuvadas, sendo um dos aspectos que determina o grau de intensidade das 
precipitações. Pretende-se conhecer, tal como se fez no capítulo anterior à escala diária, o 
espectro de abundância das precipitações que caracterizam os episódios chuvosos em 
diferentes locais do Sul do país. A frequência total de chuvadas abundantes e o modo como 
estas se distribuem ao longo do ano será um dos elementos que importa descrever.  

A duração dos acontecimentos pluviosos constitui outro parâmetro importante para a 
caracterização da sua estrutura. A duração das precipitações reflecte o tempo de 
permanência e/ou de deslocação completa de uma sistema atmosférico pluvioso activo 
sobre um dado local. As longas durações estão normalmente associadas à passagem de 
sistemas nebulosos muito vastos, como por exemplo as extensas áreas de precipitação 
estratiforme que frequentemente integram os sistemas frontais, noutros casos, à passagem 
sucessiva de frentes, ou ainda ao deslocamento lento das massas nublosas. Os 
acontecimentos de curta duração estão, por seu turno, mais associados à passagem de 
sistemas convectivos isolados, embora também estes, em certas condições, possam 
organizar-se em sistemas mais complexos, com um ciclo de vida mais longo (na ordem de 
algumas horas) ou podendo apresentar um carácter quasi-estacionário. 

A intensidade da precipitação é um parâmetro extremamente importante para a 
caracterização das precipitações, reflectindo a relação entre o seu volume e o seu tempo de 
duração. A utilidade da caracterização da intensidade afigura-se tanto no que diz respeito à 
origem das precipitações, como constitui igualmente um instrumento indispensável para a 
avaliação de muitas das suas consequências. Assim, por um lado, a intensidade das 
precipitações depende do tipo de sistemas atmosféricos em que têm origem, tal como se 
mostrou no capítulo 2, e, desse modo, poderá ser um indicador das condições atmosféricas 
que afectam uma determinada área, num dado momento. 

Noutra perspectiva, a intensidade da precipitações é um dos parâmetros mais 
importantes a considerar no caso da previsão de cheias, inundações ou movimentos de 
terreno, pois só sabendo o ritmo a que se processam as precipitações se poderá, por 
exemplo, acautelar o correcto funcionamento de infra-estruturas como barragens e redes de 
saneamento, atenuar o aumento dos caudais, ou prever a instabilização de vertentes, 
aspectos fundamentais para salvaguardar bens e populações, ou pelo menos, nos casos de 
ocorrência de desastres não evitados, minimizar danos e perdas.  

O conceito de intensidade (i) da precipitação pode ser traduzido por uma expressão 
matemática, a qual é dada pelo quociente entre a altura da precipitação (h) e o seu tempo 
de duração (∆t): 
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         h 
            i = _____ 
        ∆t 
     

No presente capítulo serão analisadas quer as intensidades médias das chuvadas, 
quer as intensidades máximas registadas em relação a diferentes durações. As intensidades 
médias são determinadas através da relação entre a precipitação total registada num 
evento pluvioso e a sua correspondente duração. As intensidades máximas expressam a 
magnitude dos «picos» de intensidade no ritmo das precipitações, sendo calculadas em 
relação a diferentes intervalos de tempo, por exemplo, desde períodos de 12 horas até 
espaços temporais na ordem dos 5 minutos. 
 

 

1. Caracterização da rede de estações utilizada e definição do período estudado 
 

Neste capítulo procede-se ao tratamento e análise estatística de dados de precipitação 
registados em estações equipadas com udógrafos, e disponibilizados pelo Instituto da Água 
para a presente investigação. A recolha da informação foi, deste modo, condicionada pelos 
dados digitalizados disponíveis naquele organismo, influenciando quer o número de 
estações a utilizar, quer a determinação do período a estudar. No momento em que se 
procedeu a este estudo, a referida fonte de dados disponibilizava dados digitalizados em 
relação a um total de 13 locais situados no Sul de Portugal (a Sul do Rio Tejo, mais 
precisamente), embora com várias disparidades nos períodos de registo correspondentes, 
ou podendo apresentar frequentes interrupções nas séries de algumas estações. Após a 
determinação do mais longo período com funcionamento simultâneo em várias estações, 
obteve-se o conjunto de 25 anos compreendido entre 1973 e 1997 como a amostra mais 
satisfatória para a realização deste estudo. No quadro IV.1 indicam-se as seis estações que 
foram seleccionadas e o respectivo modo de funcionamento no período 1973-1997. Três 
estações situam-se no Alentejo (Portalegre, Pavia e Beja) e as restantes situam-se no 
Algarve.  

Em relação a quatro destas seis estações – Portalegre, Pavia, Beja e Faro, a qualidade 
das séries de registos pode considerar-se muito boa, uma vez que os períodos de 
interrupção nas séries de registos (por avaria temporária da estação) foram, em geral, muito 
curtos. 

No caso das estações de Monchique e de Vila Real de Santo António, a sua escolha 
prende-se com o facto de, de acordo com as conclusões extraídas no anterior capítulo, se 
tratarem de locais que se situam em áreas onde os episódios de precipitação intensa 
assumem uma grande importância no seu regime pluviométrico. Apesar do seu período de 
funcionamento ser muito mais reduzido que nas quatro estações já referidas (sobretudo, no 
que diz respeito a Monchique), espera-se que a sua inclusão neste estudo possa fornecer 
alguns dados interessantes sobre a estrutura das sequências chuvosas, contribuindo para um 
melhor conhecimento da diversidade das características pluviométricas do Sul de Portugal. 
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QUADRO IV.1 

PERÍODOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESTAÇÕES UTILIZADAS (entre 1973 E 1997) 

 
ESTAÇÕES 

 

 
 

ANOS 
Portalegre 
(alt.:596m) 

Pavia 
(alt.: 192m) 

Beja 
(alt.:246m) 

Faro 
(alt.:8m) 

V.R.Sto.Ant. 
(alt.:7m) 

Monchique 
(alt.:465m) 

 1973       

 1974       

 1975       

 1976       

 1977       

 1978       

 1979       

 1980       

 1980       

 1981       

 1982       

 1983       

 1984       

 1985       

 1986       

 1987       

 1988       

 1989       

 1990       

 1991       

 1992       

 1993       

 1994       

 1995       

 1996       

 1997       

 Total de anos 
completos 

24 24 24 22 18 5 

 Número de 
Eventos pluv. 

2525 2288 2464 1962 1471 737 

  

  
  

Registos completos 

Registos incompletos, mas com interrupções curtas n as séries de registos 

Ausência de registos 
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2. Aspectos metodológicos sobre a digitalização dos udogramas 

Como já foi referido, a informação que irá ser objecto de estudo neste capítulo foi 
recolhida no Instituto da Água, tratando-se de dados processados com base nalguns 
programas informáticos disponíveis no Departamento de Hidrometria daquele organismo, 
destinados à digitalização de udogramas. A informação gráfica dos udogramas foi, em 
primeiro lugar, transformada em informação numérica mediante a utilização de um 
programa de digitalização elaborado especificamente para o tratamento de dados 
observados em udógrafos de sifão, designado “SIFDIAC” (HIPÓLITO e MACEDO, 1993). 
Este programa permite obter a medição da precipitação registada em cada minuto, através 
da interpolação linear entre dois pontos digitalizados consecutivos (BRANDÃO, 1995, p.75). 
Com base nas séries de valores igualmente espaçados de um minuto, a utilização de um 
outro programa – o “RSIFM” – possibilita a determinação das intensidades máximas de 
precipitação relativamente às durações de 5, 10, 15 minutos e 1, 2, 3, 6 e 12 horas 
(BRANDÃO, 1995, p.76). Deste modo, a digitalização dos udogramas efectuada permitiu 
constituir dois tipos fundamentais de dados: 

 

a) Os dados de precipitação total observados com uma resolução temporal de um 
minuto. É esta informação que permite reconstituir uma sucessão de 
«acontecimentos pluviosos» ou «chuvadas», o que pressupõe a consideração de 
um intervalo de tempo mínimo para diferenciar dois eventos consecutivos. Esta 
identificação da sucessão dos acontecimentos pluviosos independentes 
corresponde, deste modo, à discretização temporal dos dados de precipitação. 
No programa utiliza-se o método proposto por HUFF (1967), de acordo com o 
qual um acontecimento pluvioso é definido como sendo o período de chuva que 
se encontra separado do acontecimento precedente e do seguinte em, pelo 
menos, 6 horas. No quadro IV:1 está indicado o número total de acontecimentos 
determinado em relação a cada uma das seis estações utilizadas;  

b) As intensidades máximas de precipitação, respeitantes às durações 
mencionadas.  

 

 

O método que permite a individualização das chuvadas nos registos dos udogramas 
é, naturalmente, bastante discutível. O intervalo de tempo mínimo para diferenciar um 
dado evento pluvioso de um outro, anterior ou posterior, é de seis horas, duração que se 
afigura apropriada para distinguir acontecimentos associados a sistemas nebulosos 
extensos, como são, em geral, os ligados à acção de perturbações frontais. No caso de 
sistemas nebulosos  de menor extensão horizontal e com um tempo de vida mais reduzido, 
como é o caso das massas nebulosas que compõem os sistemas convectivos de meso-
escala, a sua passagem completa sobre um dado local pode dar-se ao fim de três horas, ou 
mesmo menos, se se exceptuar o caso de grandes super células ou outros complexos 
convectivos, cujo ciclo de vida é mais longo (tal como se salientou no capítulo 2). No caso 
de se pretender diferenciar temporalmente as chuvadas com origem em células convectivas 
simples, o intervalo de tempo mínimo para a discretização dos eventos não deverá 
ultrapassar uma hora, tempo aproximadamente correspondente à duração necessária para o 
deslocamento completo de um cumulonimbus sobre um determinado local. Estas 
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considerações revelam a grande complexidade de que se reveste a estrutura das chuvadas e 
a dificuldade em escolher um intervalo de tempo mínimo adequado para proceder à 
separação temporal dos episódios chuvosos. No caso do Sul de Portugal, sendo conhecido 
que tanto as chuvadas de origem frontal como as ligadas à influência de situações de tipo 
convectivo têm uma contribuição relevante para o regime pluviométrico, a opção tomada 
terá sempre vantagens e aspectos negativos que importa ponderar: 

- A escolha das 6 horas assegura melhor, em princípio, a individualização das 
chuvadas associadas à influência de organizações nebulosas com grande extensão 
horizontal (como os sistemas frontais); No entanto, se sobre a estação udográfica passarem 
dois ou mais sistemas nebulosos pluviosos e a correspondente interrupção das 
precipitações não atingir as 6 horas, toda a chuva será integrada no mesmo «acontecimento 
pluvioso»;  

- A escolha de um intervalo de tempo inferior (por exemplo, 3 horas ou 1 hora) 
permitirá uma melhor separação dos eventos de curta duração como são, normalmente, os 
episódios de tipo convectivo. Mas, por outro lado, poderá levar à individualização de 
eventos chuvosos que estão ligados à influência de massas nebulosas descontínuas 
pertencentes ao mesmo sistema pluvioso, o que sucede frequentemente, por exemplo, no 
decurso da passagem de uma perturbação frontal. A escolha de um intervalo de tempo 
mínimo mais curto para proceder á separação dos acontecimentos pluviosos conduz, como 
é lógico, à determinação de um número muito superior de eventos, cuja duração será, em 
geral, mais reduzida. 

A utilização do intervalo que se adoptou, neste trabalho (as 6 horas) tem, deste modo, 
vantagens e desvantagens mas considera-se ser uma boa opção atendendo a que se 
pretende, neste capítulo, estudar um período relativamente grande, compreendendo 25 anos 
hidrológicos, e várias estações udográficas. Refira-se que um inventário de acontecimentos 
pluviosos definido com base intervalo de separação de 3 horas, numa só estação, para um 
período de 25 anos, poderá integrar um número total de acontecimentos na ordem de uma 
dezena de milhar. Sublinhe-se também que, nesta investigação, se pretende privilegiar uma 
abordagem numa perspectiva espacial, portanto pressupondo a comparação de 
características pluviométricas registadas em diferentes estações, o que obriga, 
necessariamente, a uma avaliação ponderada do volume de dados que se torna necessário 
tratar. 
 

 
 

3. Caracterização da estrutura das sequências chuvosas 
 
 

3.1 Frequência e abundância das precipitações 
 

Neste tópico proceder-se-á à análise de dois parâmetros descritivos da estrutura dos 
episódios chuvosos: a frequência das chuvadas e a abundância das precipitações que lhes 
está associada. Assim, no que diz respeito à caracterização da frequência das chuvadas, 
este estudo inicia-se com a comparação da variação do número de ocorrências de 
chuvadas, independentemente da sua duração, tendo presente quer a variabilidade 
temporal, quer a variabilidade espacial. No tocante à abundância das precipitações, 
proceder-se-á à abordagem da incidência das chuvadas considerando estas diferenciadas 
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em função de classes de precipitação total e, de igual modo, sem tomar em conta as 
durações dos eventos. 

 

A frequência de acontecimentos pluviosos 

A frequência anual de chuvadas nas cinco estações analisadas pode começar por ser 
definida em termos médios, isto é, comparando o número médio, por ano hidrológico, de 
acontecimentos pluviosos (quadro IV.2). Deve sublinhar-se que a inclusão de Monchique 
neste quadro tem um apenas um carácter indicativo, dado o reduzido número de anos (5) 
da mostra respectiva. 

 

 Quadro IV.2  Precipitação média anual e 
número médio anual de eventos pluviosos 

 P MÉDIA ANUAL  (mm) Nº DE EVENTOS 

PORTALEGRE 775.4 103 

PAVIA 503.7 94 

BEJA 538.8 101 

FARO 488.5 83 

MONCHIQUE 854.4 98 

V.R.S.ANTÓNIO 411.0 73 
 

Mesmo em termos relativos, os contrastes na precipitação total anual são mais 
acentuados do que em relação à frequência média anual de acontecimentos pluviosos. 
Exceptuando o caso de Monchique, a frequência de eventos nas estações algarvias é menor 
que nas do Alentejo. É interessante notar que o valor médio de precipitação anual de 
Monchique é, destacadamente, o mais elevado, mas o número médio de acontecimentos 
chuvosos chega a ser inferior aos de Beja e de Portalegre. A mais baixa frequência de 
chuvadas ocorre em Vila Real de Sto. António onde, por ano e em média, ocorrem menos 
10 eventos do que em Faro, e menos 30 do que em Portalegre.  Tomando em conta estes 
elementos, o efeito da altitude nas precipitações, traduzido pela comparação dos valores de 
Portalegre e Monchique com os dos restantes locais, reflecte-se de modo mais vincado no 
aumento da precipitação anual do que frequência dos acontecimentos pluviosos. 

A distribuição média dos eventos pluviosos ao longo do ano está representada na 
figura IV.2, podendo ver-se que o ritmo intermensal é muito semelhante nas várias 
estações. Constata-se que durante os meses da estação chuvosa – de Novembro a Fevereiro 
– o número médio de eventos varia, de um modo geral, entre 10 e 12. Verifica-se 
igualmente, em todos os locais, uma quebra sensível da frequência média de chuvadas no 
mês de Março, retomando-se em Abril valores próximos dos da época chuvosa.  Tendo 
presente o período considerado para o cálculo destas médias (1973-1997), esta menor 
frequência de chuvadas em Março traduzirá, pelo menos, em certa medida, a já conhecida 
redução da precipitação verificada neste mês durante as décadas de setenta e oitenta 
(MENDES e ESPÍRITO SANTO, 1993; MATOS et al, 1994, citado por CORTE-REAL et al , 
1998). 
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Figura IV.2 – Frequência média mensal de eventos pluviosos em 
Portalegre, Pavia e Beja (A) e em Monchique, Faro e V.R.S.António (B). 

 

Entre Maio e Setembro, as estações situadas em áreas montanhosas – Portalegre e 
Monchique – apresentam uma frequência média ligeiramente superior de acontecimentos 
pluviosos à dos restantes locais considerados. Em Julho e Agosto, a frequência de 
acontecimentos é, contudo, muito fraca, não ultrapassando, em média, 2 a 3 eventos, 
mesmo em Portalegre. 

 

 

A abundância das precipitações 

O primeiro parâmetro que irá aqui ser considerado para diferenciar os 
acontecimentos pluviosos consiste na abundância das precipitações. Com o objectivo de 
analisar este aspecto da estrutura dos eventos pluviosos procedeu-se à determinação de 
algumas medidas estatísticas de centralidade e dispersão em relação aos dados da 
precipitação total. No quadro IV.3 indicam-se os resultados obtidos e na figura IV.3 
apresentam-se os histogramas de frequência (absoluta) respeitantes aos dados de 
precipitação total dos inventários das chuvadas das seis estações consideradas. 

Entre as estações do Alentejo, Portalegre diferencia-se claramente, sendo evidente 
que, em relação a vários parâmetros, apresenta mais traços em comum com as estações do 
Algarve. Assim, Beja e Pavia têm um comportamento muito semelhante, denotando uma 
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menor dispersão (ou variabilidade) que todas as outras estações. Se a quantidade média de 
precipitação por acontecimento chuvoso varia em torno de valores muito próximos em 
Beja, Pavia, Faro e Vila Real de Sto.António (entre 5,3 e 5,8mm), o mesmo não sucede 
quando se comparam os valores dos quantis representativos de ocorrências extremas, como 
os percentis 90 e 99. Excluindo as estações inseridas em áreas montanhosas, Faro é a 
estação que regista uma maior frequência de episódios  de precipitação extrema. As duas 
estações situadas a maior altitude – Monchique e Portalegre – são as que registam uma 
mais forte variabilidade, reflectindo a influência do relevo no seu regime pluviométrico. 
Monchique é, manifestamente, a estação mais afectada por eventos de precipitação muito 
abundante, havendo que realçar o facto de, apesar do seu inventário compreender apenas 5 
anos completos, ser esta a estação onde se registaram os valores mais elevados nos vários 
parâmetros determinados. 

 Quadro IV.3 - Valores de alguns parâmetros estatísti cos relativos à precipitação 
total em eventos pluviosos  

 Portalegre Pavia Beja Faro Monchique V.R.S.A. 

Média (mm) 
7.8 5.3 5.3 5.6 9.9 5.8 

Percentil 90 (mm) 
22.9 15.2 16.6 16 24.9 15.4 

Percentil 99 (mm) 
61.0 45.8 43.6 57.3 121.2 52.4 

Máximo (mm) 
187.5 171.2 125.1 212.3 298.6 123.3 

Desvio Padrão (mm) 
13.54 9.83 9.66 13.31 23.37 11.47 

Assimetria 
(positiva) 

3.79 4.78 3.68 6.76 5.82 4.77 
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Figura IV.3 – Histogramas de frequência (absoluta) da precipitação total ocorrida em eventos pluviosos. 

Nota: Nos eixos das ordenadas, os valores de N representam-se em escala logarítmica de base decimal. 
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Os elementos expostos estão em consonância com as conclusões extraídas no 
capítulo anterior, no qual se estudaram as precipitações diárias, tendo sido demonstrada a 
superior tendência na região algarvia, no contexto do sul de Portugal, para a ocorrência de 
episódios extremos. No sentido de confirmar se essa tendência também verifica á escala 
dos acontecimentos chuvosos, procedeu-se a uma classificação dos eventos de acordo com 
a precipitação total neles registada. Definiram-se, de modo arbitrário, oito classes de 
abundância que visam permitir avaliar a importância relativa dos eventos de precipitação 
fraca, moderada e abundante para o regime pluviométrico: 

-  Eventos em que a precipitação total foi 0.1mm; 

-    “      “     “  “         “             “      “    ≥0.1mm e <5mm; 

-    “      “     “  “         “             “      “    ≥5mm e <15mm; 

-    “      “     “  “         “             “      “    ≥15mm e <25mm; 

-    “      “     “  “         “             “      “    ≥25mm e <40mm; 

-    “      “     “  “         “             “      “    ≥40mm e <60mm; 

-    “      “     “  “         “             “      “    ≥60mm e <100mm 

-    “      “     “  “         “             “      “    ≥100mm 

 

A frequência global destas classes de abundância foi representada em dois gráficos 
(figura IV.4) que ilustram, respectivamente, os acontecimentos de precipitação fraca e 
moderada (A) e os eventos de precipitação abundante e muito abundante (B). 

É patente que há uma variação muito significativa da importância relativa das classes 
de maior abundância, quando se comparam as seis estações. Uma primeira oposição pode 
estabelecer-se entre as estações situadas em áreas montanhosas – Monchique e Portalegre – 
e as restantes, uma vez naqueles locais sobressai a maior frequência de eventos de 
precipitação abundante. No caso de Portalegre são sobretudo as classes com precipitação 
total entre 25 e 60mm que apresentam uma frequência de ocorrência mais elevada, 
enquanto em Monchique todas as classes de maior abundância registam uma importância 
relativa apreciável. Uma outra oposição visível nesta comparação permite diferenciar as 
estações algarvias das alentejanas, uma vez que é apenas nas primeiras que a classe 
respeitante aos eventos de precipitação mais abundante (P≥100mm) toma uma frequência 
mais expressiva, próxima de 0.5% em Faro e Vila Real de Sto. António, e superior a 1% 
em Monchique. 

Em síntese, o conjunto de elementos apresentados aponta para duas distinções 
principais no que toca à importância relativa dos acontecimentos de precipitação 
abundante: a primeira reflecte a influência do relevo e traduz-se num aumento da 
frequência destas situações nos dois locais situados em áreas montanhosas (Monchique e 
Portalegre). A segunda distinção observada reside na maior frequência de eventos de 
precipitação muito abundante (P≥100mm) no Algarve em comparação com o Alentejo, 
pese embora o facto de o número de locais analisado ser muito restrito. 
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Figura IV.4 – Frequência relativa (% em relação ao número total de acontecimentos) de 
acontecimentos pluviosos, classificados em função da abundância das precipitações. 
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3.2 A duração dos acontecimentos pluviosos 
 
 

Já foram discutidos anteriormente alguns aspectos relativos ao método utilizado para 
integrar em eventos independentes as precipitações registadas nos udogramas das estações 
que são estudadas neste capítulo. É importante ter presente esses pressupostos, uma vez 
que eles condicionam, indirectamente, a duração atribuída aos acontecimentos pluviosos.  

A duração média dos acontecimentos pluviosos, considerados na sua globalidade, 
varia de modo bastante significativo nas seis estações estudadas (quadro IV. 4): 

 

Quadro IV.4 – Valores médios, máximos e dos quartis inferior e superior da 
duração dos acontecimentos pluviosos (em minutos) 

 

Portalegre Pavia Beja Faro V.R.S.António Monchique 

Média 540 505 419 354 408 585 

Percentil 25 15 15 5 5 10 5 

Percentil 75 735 710 590 460 530 840 

Máximo 6830 5765 5910 5355 5115 9015 

 

Uma vez mais, Monchique e Portalegre destacam-se das restantes estações, 
apresentando não só uma maior duração média dos seus eventos pluviosos, como também 
uma maior amplitude de variação. Em média, uma chuvada em Portalegre tem uma 
duração de 9 horas, enquanto em Faro tem apenas, aproximadamente, 6 horas. Mas é em 
Monchique que se registam as mais longas durações: um em cada quatro acontecimentos 
tem uma duração superior a 14 horas.; Os valores indicados neste quadro são, deste modo, 
bem reveladores quanto à importante influência do relevo nas características das 
precipitações, que neste caso se expressa através de um prolongamento considerável da 
duração das chuvadas. 

Os contrastes já referidos suscitaram o interesse em proceder a uma classificação dos 
inventários de acontecimentos pluviosos em função da duração destes. O objectivo é poder 
obter uma melhor noção da estrutura das chuvadas no que diz respeito á sua duração, 
distinguindo a importância relativa dos eventos de curta, intermédia e longa duração. 
Consideraram-se seis classes de duração (T), de acordo com os seguintes intervalos: 

 
- (eventos de muito curta duração):  T ≥5 minutos e <10 minutos;  
- (eventos de curta duração) :    T ≥10 minutos e <30 minutos;  
-         “       “      “         “       ) :   T ≥30 minutos e 3 horas; 
- (eventos de duração intermédia):  T≥3horas e <6 horas; 
-         “       “      “         “                 ):  T≥6horas e <12horas 
- (eventos de longa duração):   T≥12horas 
 

As frequências globais (no conjunto da amostra) destas classes de duração estão 
representadas na figura IV.5, através de sectogramas correspondentes a cada uma das seis 
estações.  
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Figura IV.5 – Classificação dos acontecimentos pluviosos em função de seis classes de duração. 

 

Em Portalegre e em Monchique, a classe mais representada é, de modo muito claro, a 
que corresponde aos eventos de longa duração (T≥12horas). Este tipo de eventos é também 
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o mais frequente em Pavia, que apresenta uma distribuição semelhante, embora com uma 
dominância menos nítida das chuvadas mais prolongadas. 

Nas estações situadas mais a Sul – com a excepção de Monchique – a importância 
relativa dos diferentes tipos de duração é bastante mais equilibrada, não diferindo muito 
quando se comparam Beja, Faro ou Vila Real de Sto. António. Contudo, há certas 
variações que é interessante referir. 

Em Beja, os eventos de longa duração (T≥12horas) têm a mesma frequência de 
ocorrência que os acontecimentos com duração compreendida entre 3 e 6 horas (duração 
«intermédia). Em Vila Real, a classe mais representada, embora com uma predominância 
muito ligeira, é a dos eventos de duração entre 6 e 12 horas. Já em Faro, a classe modal 
(com maior número de ocorrências) corresponde já a eventos de curta duração, mais 
precisamente à categoria que agrupa as chuvadas de 30 a 180 minutos (3 horas). Somando 
a frequência correspondente, nesta estação, às duas classes de «curta duração», verifica-se 
que este tipo de acontecimentos constitui cerca de um terço do número total de chuvadas. 

Em resumo, em termos comparativos, observa-se uma maior importância relativa dos 
acontecimentos de duração curta e intermédia nas estações mais meridionais e não situadas 
em áreas montanhosas (Beja, Faro e Vila Real). Faro é a estação onde as chuvadas de curta 
duração têm a mais elevada frequência de ocorrência. Em Pavia e, sobretudo, nas estações 
situadas nos locais mais elevados (Portalegre e Monchique), predominam as chuvadas de 
longa duração (T≥12horas), apesar dessa supremacia não ser muito acentuada: mesmo em 
Monchique, onde se verifica a mais elevada frequência deste tipo de acontecimentos, essa 
percentagem é de 37.5%. 

Um outro aspecto interessante no âmbito desta caracterização consiste em analisar se 
as chuvadas apresentam durações típicas diferentes ao longo do ano hidrológico. Com esse 
objectivo foram determinadas as durações médias dos acontecimentos pluviosos em 
relação a cada um dos meses (Figura IV.6). 
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Figura IV.6 – Variação intermensal da duração média dos acontecimentos pluviosos. 
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É patente a existência de uma forte variação intermensal na duração das chuvadas, 
acompanhando o ritmo anual das precipitações. Ao longo do ano hidrológico, de um modo 
geral, mantém-se a mesma ordenação entre os seis locais no que diz respeito à duração dos 
eventos pluviosos: as maiores durações verificam-se em Monchique e Portalegre, as 
menores em Faro e Vila Real, ocupando Beja e Pavia as posições intermédias. 

É entre os meses de Dezembro e Fevereiro que as chuvadas são, em média, mais 
prolongadas, em todas as estações consideradas, sendo também este o período do ano em 
que se observa um maior contraste entre as durações médias nos diferentes locais. A 
duração máxima ocorre em Dezembro em Monchique, Portalegre, Beja e Faro, enquanto 
em Vila Real se dá em Janeiro, e em Pavia em Fevereiro. O máximo mensal de Dezembro 
que se verifica em Monchique e em Portalegre é muito destacado, com a duração média 
das chuvadas a atingir 13 horas. Esta tendência geral para uma maior duração das chuvadas 
no trimestre mais frio, deverá reflectir, muito provavelmente, a superior frequência de 
situações depressionárias de tipo frontal que afectam o território português nessa época do 
ano, cuja influência se estende também ao Sul do país. 

Ao longo da Primavera a duração média das chuvadas diminui, verificando-se um 
ligeiro recrudescimento em Maio em todos os locais, com excepção de Faro e Vila Real de 
Sto. António. Entre Junho e Setembro as chuvadas apresentam, em geral e em média, uma 
duração muito mais curta, inferior a 5 horas nas estações mais elevadas, e abaixo de 2 
horas nas restantes. 

Tal como sucede com o ritmo anual das precipitações, a duração média das chuvadas 
aumenta no período de Outono, em especial a partir de Outubro, sendo Portalegre a estação 
onde este prolongamento dos episódios chuvosos se processa de modo mais rápido. 

 
 

3.3 A intensidade das precipitações 
 

Depois de ter sido analisada a duração dos eventos pluviosos e também a 
abundância das precipitações que lhes está associada, proceder-se-á, em seguida, à 
caracterização da sua intensidade. Tal como se referiu na introdução, analisar-se-ão dois 
parâmetros na descrição da intensidade das precipitações: as intensidades médias (î), 
determinadas em relação à duração total dos eventos pluviosos, e as intensidades máximas 
(im) registadas, correspondentes a diferentes intervalos de tempo. Deve ter-se em atenção 
que as intensidades máximas não correspondem a intensidades instantâneas, que não são 
possíveis de ser registadas pelos udógrafos, mas sim aos valores máximos de intensidade 
medidos em relação a intervalos de tempo considerados (por exemplo 5, 10, 15 e 30 
minutos, ou 1, 3, 6 e 12 horas).  
  

Intensidade média dos eventos pluviosos 

Para cada um dos inventários de eventos pluviosos referentes às seis estações 
estudadas, procedeu-se ao cálculo das intensidades médias das chuvadas, de acordo com a 
fórmula descrita na introdução. Como é evidente, a intensidade média da precipitação 
tende a ser menor com o aumento da duração dos eventos (t), pelo que os dois parâmetros 
têm de ser considerados conjugadamente. Deste modo, indicam-se no quadro IV.5 os 



A Estrutura das Sequências Chuvosas no Sul de Portugal 
_______________________________________________________________________________________ 

 186

valores médios das intensidades médias (î) de precipitação, para as seis estações 
consideradas, respeitantes a sete classes de duração dos eventos: 
 

Quadro IV.5 – Valores médios de intensidade (mm/h) para diferentes classes de duração (t) de 
eventos pluviosos. Os valores máximos em cada uma das categorias estão sublinhados. Período 
1973-1997. 

 PORTALEGRE PAVIA BEJA FARO V.R.S.ANT. MONCHIQUE 

t < 5min 1.33 1.49 1.32 1.27 1.34 3.29 
t entre 5 e 10min 3.20 1.56 2.78 2.37 3.15 5.53 

t entre11 e 30 min 3.68 1.51 2.62 2.96 2.59 3.28 
t entre 31 min e 3h 1.63 1.07 1.45 1.52 1.85 0.98 
t entre 3 e 6 horas 0.77 0.70 0.81 0.88 0.95 0.74 

 t entre 6 e 12horas  0.82 0.60 0.66 0.86 0.77 0.75 

t ≥12 horas 0.83 0.61 0.73 0.90 0.80 1.03 

 

 As estações do Algarve, com destaque para Monchique, sobressaem claramente, 
uma vez que detêm os valores máximos em seis das sete classes de duração. É interessante 
notar o facto de, em três classes de duração – abrangendo o intervalo entre 30 minutos e as 
12 horas – os recordes ocorrerem em Vila Real e em Faro, superando mesmo claramente os 
valores que correspondem às estações situadas em áreas montanhosas. Estas registam as 
mais fortes intensidades médias em relação aos eventos de mais curta duração (inferior a 
30 minutos) e também aos mais prolongados no tempo (t superior a 12 horas). 

As chuvadas registadas em Pavia e Beja caracterizam-se por uma intensidade média 
mais fraca, quer em comparação com as estações do Algarve, quer em relação a Portalegre. 
Esta estação, tal como já havia sido demonstrado quanto à frequência, abundância e 
duração das chuvadas, destaca-se no conjunto das três estações alentejanas, neste caso 
apresentando uma mais forte intensidade média das precipitações.  

Os contrastes descritos suscitaram o interesse em proceder a uma classificação de 
eventos pluviosos de forte intensidade, tendo em vista comparar no conjunto de locais de 
estudo, a frequência de ocorrência deste tipo fenómeno extremo, tão relevante sob o ponto 
de vista climático. 

A elaboração de uma classificação deste tipo requer a utilização de valores limiares 
de intensidade média adequados à região, e às características dos inventários de 
acontecimentos pluviosos, nomeadamente o método de discretização dos eventos. LLASAT 
e PUIGCERVER (1997) realizaram um trabalho relativo a Barcelona, em que consideram o 
limiar de 0.8mm/minuto (ou 50mm/hora) como bastante significativo para identificar, 
inequivocamente, chuvadas de origem de tipo convectivo(33). No entanto este valor não se 
ajusta à região Sul de Portugal, uma vez que muito raramente é atingido (mesmo numa 
estação como Monchique), do mesmo modo que a metodologia de definição das chuvadas 
usada por aqueles autores foi muito diferente da que foi seguida neste trabalho. BRANDÃO 
(1995) utilizou como um dos critérios para a inventariação de acontecimentos pluviosos 
intensos o limiar de intensidade média de 5mm/hora. Trata-se de um valor de referência 
muito mais conveniente, sobretudo porque a autora utilizou um método idêntico para 

                                                 
(33) - Os autores salientam que, em Barcelona, há muitos eventos pluviosos cuja intensidade não atinge 
aquele valor e têm também, no entanto, uma origem convectiva. 
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definir temporalmente os episódios de precipitação. No entanto, não pode deixar de se ter 
em atenção que a escolha de limiares de intensidade média deve ser estabelecida em 
função de determinadas durações. A classificação elaborada neste trabalho, que em seguida 
se apresenta, foi desenvolvida após o ensaio de diferentes limiares, procurando uma 
tipologia que correspondesse aos seguintes pressupostos: 

- pretende-se obter a identificação de eventos com um carácter extremo, isto é, 
cuja frequência de ocorrência seja é baixa (superior ao percentil 95); 

- os valores de limiares de intensidade média devem permitir a identificação de 
eventos em todos os locais estudados (seis estações), de modo a permitir uma 
comparação regional 

 Os critérios adoptados que melhor permitem satisfazer estes pressupostos indicam-
se no quadro seguinte IV.6. A utilização destes critérios permitiu obter uma classificação 
de eventos pluviosos de forte intensidade (quadro IV.7), cuja frequência global se 
apresenta no quadro IV.7, indicando-se no quadro IV.8 a correspondente distribuição 
intermensal. 

 

Quadro IV.6 – Valores limiares considerados na classificação de eventos de forte intensidade 

  DURAÇÕES DOS EVENTOS 

 < 30 minutos entre 30 min e 
3horas 

entre 3 e 6 
horas 

entre 6 e 12 
horas 

>12 horas 

 î  - intensidade 
média do 

evento (mm/hora) 

≥15 mm/hora ≥10 mm/hora ≥5 mm/hora ≥3 mm/hora ≥2 mm/hora 

  

Quadro IV.7 – Classificação e frequência dos eventos pluviosos de forte intensidade média. 

  
CARACTERÍSTICAS DOS EVENTOS DE FORTE INTENSIDADE MÉ DIA DAS 

PRECIPITAÇÕES 

 

 
 

i >15mm/h 
t <30mim 

i >10mm/h 
t entre 
30min e 3h 

i >5mm/h 
t entre 3 e 6h 

i >3mm/h 
t entre 6 e 12h 

i >2mm/h 
t ≥12h 

 
TOTAL 

% em 
relação ao 
nº. total de 

eventos 

Portalegre 6 9 3 15 33 66 2.6 

Pavia 3 2 3 2 17 27 1.2 

Beja 2 6 5 8 24 45 1.8 

Faro 0 7 9 10 30 56 2.9 

V.R.S.A. 1 3 6 7 18 35 2.4 

Monchique 2 0 0 3 25 30 4.1 



A Estrutura das Sequências Chuvosas no Sul de Portugal 
_______________________________________________________________________________________ 

 188

Quadro IV.8 – Distribuição mensal dos eventos de forte intensidade. 

 OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET 

Portalegre  11 9 6 8 5 6 2 2 5 1 1 10 

Pavia 6 5 3 1 1 1 1 2 1 3 - 3 

Beja 5 6 4 6 2 3 4 1 3 - 2 9 

Faro 7 15 15 4 4 2 2 1 1 - 2 3 

V.R.S.A 3 8 8 3 1 2 2 4 1 - 1 2 

Monchique  10 4 4 2 3 1 3 1 1 - - 1 

 
 
  

Deve sublinhar-se que, ao serem comparados os valores representados no quadro 
IV.7, deve   ter-se presente que a dimensão da amostra de anos hidrológicos é variável 
consoante as estações, pelo que a comparação deverá ser feita considerando a frequência 
relativa de eventos de forte intensidade (última coluna). 

Tal como seria de esperar após os elementos descritos anteriormente, observa-se uma 
frequência mais elevada de eventos de forte intensidade nos locais do Algarve, 
verificando-se a sua máxima ocorrência em Monchique. Portalegre regista uma frequência 
de casos bem superior à que ocorre em Pavia e Beja, mas fica aquém da percentagem 
registada em Faro. O escalonamento observado está, deste modo, de acordo com o descrito 
na análise das intensidades médias respeitante ao conjunto dos acontecimentos pluviosos. 
  

 A repartição intermensal dos eventos pluviosos de forte intensidade revela alguns 
dados interessantes. Antes de mais, é de salientar o facto de, em todos os locais, a 
frequência mais elevada de casos ocorrer entre os meses de Setembro e Dezembro. Nas 
estações do Alentejo, são os meses de Setembro e de Outubro que registam a máxima 
ocorrência de chuvadas muito intensas. No caso das estações algarvias de Vila Real e Faro, 
observou-se uma clara predominância de casos em Novembro e Dezembro, enquanto em 
Monchique foi Outubro que se revelou o mês mais favorável a este tipo de ocorrências. Em 
síntese, quer o final do Verão, quer o Outono, afiguram-se como épocas do ano onde as 
chuvadas podem tomar um carácter muito intenso. 
 

  

Intensidades máximas das precipitações para diferentes durações 

Para além das intensidades médias, calculadas em relação a acontecimentos 
pluviosos independentes, foram igualmente recolhidos dados das intensidades máximas de 
precipitação, relativamente às durações de 5, 10, 15, 30 minutos e 1, 2, 6 e 12 horas, e em 
relação ao mesmo período de estudo (1973-1997). O objectivo fundamental da recolha 
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efectuada foi o de poder confrontar os elementos já apresentados com as intensidades 
máximas absolutas registadas naquele período, para as durações mencionadas. No quadro 
IV.9 indicam-se esses valores em relação ao conjunto do ano hidrológico. Nos quadros 
IV.10, IV.11, IV.12, IV.13, IV.14, e IV.15. apresentam-se os quadros referentes às 
intensidades máximas absolutas registadas em cada um dos meses, nas seis estações 
analisadas. 
 

 

Quadro IV.9 – Intensidades máximas absolutas (mm/h) de precipitação, para diferentes 
durações, no período 1973-1997. 

 5 min 10 min 15 min 30 min 1 h 2 h 6 h 12 h 

PORTALEGRE 124.8 97.8 83.2 60.4 35.2 20.1 9.5 7.4 

PAVIA 160.8 82.2 66.4 45.2 28.5 22.5 13.2 8.3 

BEJA 199.2 116.4 114.0 84.6 51.4 28.2 16.1 9.0 

MONCHIQUE  164.4 120.0 124.4 110.0 95.7 81.0 45.4 23.0 

FARO 202.8 174.0 135.2 116.6 67.1 35.5 19.8 11.3 

V.R.S.ANTÓNIO 154.8 114.0 92.4 74.0 63.6 34.2 13.0 6.9 

 

Tendo presente que estes valores máximos se observaram dentro de um período de 
25 anos, fica bem demonstrado como o Sul de Portugal, e em especial o Algarve, pode ser 
afectado por episódios chuvosos de extrema intensidade. 

As estações de Faro e Monchique(34) detêm as intensidades mais elevadas para todas 
as durações. É também interessante notar, nesta comparação, que Portalegre nunca atingiu 
intensidades máximas comparáveis às ocorridas nas estações algarvias, ficando mesmo 
aquém dos valores recorde observados em Beja.   

A análise dos quadros respeitantes à escala mensal (em anexo) permite concluir que, 
no Algarve, a quase totalidade das intensidades máximas tende a ocorrer no trimestre 
Outubro-Dezembro, para qualquer das durações consideradas. Nas estações do Alentejo, os 
recordes ocorreram, de um modo geral, em meses de Outono (Outubro e Novembro) ou do 
início e final do Verão (Junho e Setembro). Portalegre é o melhor exemplo de um local 
onde se registaram vários recordes em Junho e Setembro, sugerindo a possibilidade dos 
episódios extremos de precipitação poderem estar associados a trovoadas de massa de ar. 

                                                 
(34) - Todos os valores indicados em relação a Monchique foram atingidos no mesmo evento pluvioso, a 
tempestade da madrugada do dia 26 de Outubro de 1997. 
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QUADRO IV.10 - MÁXIMAS INTENSIDADES ABSOLUTAS NA ES TAÇÃO DE 
PORTALEGRE, PARA DIFERENTES DURAÇÕES (PERÍODO 1973- 1997). 

 5 min  10 min  15 min  30 min  1 h 2 h 6 h 12 h 

OUTUBRO 81.6 55.8 43.6 33.6 19.8 12.8 7.4 5.1 

NOVEMBRO 82.8 55.8 51.2 36.6 20.3 14.3 9.2 7.4 

DEZEMBRO 67.2 55.8 42.8 34.4 24.1 15.6 8.0 5.1 

JANEIRO 92.4 58.2 64.0 44.2 29.6 19.7 9.5 5.2 

FEVEREIRO 54.0 49.2 40.0 25.4 16.9 10.6 5.0 3.8 

MARÇO 62.4 55.8 39.6 31.2 15.6 9.3 6.6 3.9 

ABRIL 62.4 55.2 50.4 36.6 27.8 17.0 7.3 3.7 

MAIO 96.0 59.4 61.2 53.0 35.2 18.4 6.2 3.1 

JUNHO 124.8 97.8 83.2 60.4 34.6 20.1 6.7 3.4 

JULHO 58.8 52.2 38.0 20.4 11.4 5.9 5.1 4.2 

AGOSTO 84.0 53.4 39.6 26.2 19.2 10.3 3.5 1.7 

SETEMBRO 110.4 86.4 76.0 38.0 22.2 13.8 7.5 4.7 

MÁXIMO 124.8 97.8 83.2 60.4 35.2 20.1 9.5 7.4 

         
QUADRO IV.11 - MÁXIMAS INTENSIDADES ABSOLUTAS NA ES TAÇÃO DE 

PAVIA, PARA DIFERENTES DURAÇÕES (PERÍODO 1973-1997) . 

 5 min  10 min  15 min  30 min  1 h 2 h 6 h 12 h 

OUTUBRO 75.6 62.4 54.8 36.6 21.1 12.6 6.5 4.5 

NOVEMBRO 123.6 71.4 55.6 38.0 25.7 22.5 13.2 8.3 

DEZEMBRO 121.2 66.0 47.6 29.2 18.4 11.6 5.5 4.2 

JANEIRO 160.8 82.2 56.4 29.6 15.9 9.7 5.5 3.6 

FEVEREIRO 67.2 49.2 35.2 21.4 15.2 9.3 5.7 3.2 

MARÇO 57.6 37.8 26.0 16.4 11.7 7.2 3.8 2.5 

ABRIL 87.6 48.6 34.8 19.0 14.6 9.8 4.5 2.9 

MAIO 127.2 73.2 57.2 36.2 23.5 14.0 5.8 2.9 

JUNHO 69.6 63.6 53.2 35.8 19.0 10.2 4.9 2.5 

JULHO 61.2 42.0 30.0 16.6 9.1 8.2 3.3 1.7 

AGOSTO 49.2 24.6 16.8 10.6 7.9 5.8 2.0 1.2 

SETEMBRO 92.4 71.4 66.4 45.2 28.5 15.0 5.1 2.8 

MÁXIMO 160.8 82.2 66.4 45.2 28.5 22.5 13.2 8.3 
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QUADRO IV.12 - MÁXIMAS INTENSIDADES ABSOLUTAS NA ES TAÇÃO DE 
BEJA, PARA DIFERENTES DURAÇÕES (PERÍODO 1973-1997).  

 5 min  10 min  15 min  30 min  1 h 2 h 6 h 12 h 

OUTUBRO 126.0 111.6 90.8 62.4 33.7 17.6 8.9 5.9 

NOVEMBRO 199.2 116.4 114.0 84.6 51.4 28.2 16.1 9.0 

DEZEMBRO 108.0 55.8 52.8 33.6 18.0 11.5 4.6 3.5 

JANEIRO 84.0 56.4 49.2 35.8 24.5 14.2 7.5 4.6 

FEVEREIRO 63.6 40.8 34.4 24.4 14.1 8.7 3.9 2.7 

MARÇO 58.8 45.0 32.8 24.4 14.7 9.7 4.6 3.0 

ABRIL 117.6 105.6 89.2 57.8 31.1 15.7 5.2 2.8 

MAIO 92.4 52.8 38.4 25.8 19.1 13.0 8.4 4.4 

JUNHO 88.8 80.4 73.2 45.2 27.3 15.7 5.2 3.6 

JULHO 39.6 28.2 24.4 15.0 11.6 8.0 2.9 1.5 

AGOSTO 118.8 104.4 85.6 60.2 30.6 16.3 5.6 2.8 

SETEMBRO 112.8 81.0 76.0 62.6 44.5 23.5 8.4 4.2 

MÁXIMO 199.2 116.4 114.0 84.6 51.4 28.2 16.1 9.0 

  
QUADRO IV.13 - MÁXIMAS INTENSIDADES ABSOLUTAS NA ES TAÇÃO DE 

MONCHIQUE, PARA DIFERENTES DURAÇÕES (PERÍODO 1973-1 997). 

 5 min  10 min  15 min  30 min  1 h 2 h 6 h 12 h 

OUTUBRO 164.4 120.0 124.4 110.0 95.7 81.0 45.4 23.0 

NOVEMBRO 112.8 72.6 66.0 51.8 26.8 20.2 10.3 8.0 

DEZEMBRO 48.0 40.8 32.0 21.6 17.0 14.6 8.7 4.9 

JANEIRO 62.4 36.6 32.0 19.2 13.9 10.3 5.6 3.2 

FEVEREIRO 70.8 52.2 37.2 22.4 16.3 12.2 8.3 5.0 

MARÇO 34.8 31.8 31.6 16.4 11.1 10.1 7.6 4.7 

ABRIL 49.2 40.2 36.0 30.0 18.9 14.8 6.4 5.0 

MAIO 56.4 31.2 22.8 14.8 10.7 8.4 5.7 3.9 

JUNHO 80.4 40.8 28.0 14.8 8.1 5.7 3.5 2.0 

JULHO 8.4 8.4 7.2 3.6 1.8 0.9 0.3 0.2 

AGOSTO 7.2 6.6 6.4 4.6 3.6 2.5 1.1 0.5 

SETEMBRO 32.4 31.8 31.6 20.0 10.0 5.2 2.8 1.4 

MÁXIMO 164.4 120.0 124.4 110.0 95.7 81.0 45.4 23.0 
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QUADRO IV.14 - MÁXIMAS INTENSIDADES ABSOLUTAS NA ES TAÇÃO DE 
FARO, PARA DIFERENTES DURAÇÕES (PERÍODO 1973-1997).  

 5 min  10 min  15 min  30 min  1 h 2 h 6 h 12 h 

OUTUBRO 202.8 174.0 135.2 116.6 67.1 35.5 19.8 11.3 

NOVEMBRO 199.2 116.4 114.0 84.6 51.4 28.2 16.1 9.0 

DEZEMBRO 170.4 119.4 89.6 59.2 38.2 27.4 12.6 7.8 

JANEIRO 118.8 81.0 72.0 42.2 23.2 13.8 7.1 4.0 

FEVEREIRO 96.0 79.2 72.8 42.8 22.5 14.4 7.9 4.0 

MARÇO 114.0 114.0 76.0 49.2 28.5 15.7 6.9 4.5 

ABRIL 75.6 59.4 43.6 24.4 14.5 10.5 5.2 3.7 

MAIO 114.0 85.8 75.6 51.4 30.7 18.0 6.6 3.7 

JUNHO 26.4 15.0 11.2 7.4 5.8 4.5 1.7 0.9 

JULHO 36.0 22.8 16.8 13.4 7.4 4.3 2.6 1.3 

AGOSTO 85.2 76.8 52.4 31.4 16.1 8.1 2.7 1.4 

SETEMBRO 102.0 94.8 69.6 40.8 21.0 11.5 3.8 2.0 

MÁXIMO 202.8 174.0 135.2 116.6 67.1 35.5 19.8 11.3 
         
         

QUADRO IV.15 - MÁXIMAS INTENSIDADES ABSOLUTAS NA ES TAÇÃO DE 
V.R.STO.ANTÓNIO, PARA DIFERENTES DURAÇÕES (PERÍODO 1973-1997). 

 5 min  10 min  15 min  30 min  1 h 2 h 6 h 12 h 

OUTUBRO 105.6 77.4 58.8 41.0 34.2 23.3 8.3 4.3 

NOVEMBRO 127.2 103.2 92.4 74.0 63.6 34.2 12.8 6.9 

DEZEMBRO 154.8 114.0 82.8 70.4 47.6 26.7 13.0 6.9 

JANEIRO 104.4 57.0 40.4 25.0 19.7 15.2 7.2 3.8 

FEVEREIRO 66.0 49.8 44.4 36.8 27.4 17.8 7.7 4.3 

MARÇO 68.4 46.2 37.6 25.6 16.8 12.6 7.2 3.6 

ABRIL 99.6 59.4 47.6 31.0 16.4 14.7 7.2 4.5 

MAIO 91.2 45.6 30.4 17.2 12.2 9.1 4.1 2.6 

JUNHO 39.6 20.4 15.2 8.0 5.4 3.7 2.6 1.4 

JULHO 70.8 37.2 31.2 21.2 15.2 7.6 2.6 1.3 

AGOSTO 40.8 21.0 14.0 8.6 4.3 3.1 1.2 0.7 

SETEMBRO 111.6 68.4 55.2 40.2 21.9 12.2 4.7 2.3 

MÁXIMO 154.8 114.0 92.4 74.0 63.6 34.2 13.0 6.9 
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Conclusão 
 

Neste capítulo foram analisados diferentes parâmetros que permitiram descrever a 
estrutura das sequências chuvosas registadas em seis estações do Sul de Portugal, no 
período 1973-1997. Procurando sintetizar os resultados apresentados, esboçam-se em 
seguida as características mais marcantes das chuvadas, realçando as semelhanças e 
contrastes principais entre os vários locais analisados. 

Pavia e Beja apresentam vários traços de afinidade quanto á estrutura dos eventos 
pluviosos. Entre os seis locais analisados, são as estações onde os episódios de precipitação 
abundante e de forte intensidade são menos frequentes.  

Em Portalegre, estação situada a uma altitude próxima dos 600m, as chuvadas 
apresentam uma estrutura bastante diferente. Apesar dos eventos pluviosos não serem 
muito mais frequentes, caracterizam-se por serem, em média, mais prolongados, e pelo 
facto de as precipitações serem mais abundantes. O efeito da altitude manifesta-se não 
tanto numa maior frequência das chuvadas mas mais no aumento da duração dos eventos e 
no seu quantitativo total. As intensidades máximas de precipitação registam-se 
preferencialmente no início e no final do Verão (Junho e Setembro, respectivamente). 

As estações algarvias de Vila Real de Sto. António e de Faro apresentam 
características pluviométricas muito diferentes das estações alentejanas estudadas. No 
conjunto, a frequência de chuvadas é menor e a duração média dos eventos é mais 
reduzida. Em proporção, os episódios de curta duração predominam sobre os de longa 
duração, ao contrário do que sucede em Pavia e em Portalegre. Os eventos de precipitação 
muito abundante são mais frequentes que nos locais estudados do Alentejo. As 
intensidades médias das chuvadas são mais elevadas, nomeadamente no que diz respeito 
aos eventos com duração entre 30 minutos e 6 horas. As intensidades máximas absolutas 
são também muito superiores às ocorridas nas estações alentejanas, e os recordes 
ocorreram, em geral, nos meses de Novembro e Dezembro. 

Monchique constitui  um caso à parte, no conjunto dos locais analisados. É a mais 
chuvosa das seis estações, considerando a precipitação média anual. É igualmente a 
estação onde a duração média dos eventos é maior, e a que apresenta uma mais elevada 
frequência de eventos de precipitação abundante e muito abundante (P>100mm). É ainda o 
local onde se registam as intensidades médias mais elevadas no que diz respeito a 
acontecimentos de muito curta duração (inferior a 30 minutos). No período de 25 anos 
estudado, os recordes absolutos de intensidade máxima de precipitação, para todas as 
durações consideradas, também ocorreram sempre em Monchique. 
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Introdução 

 

As trovoadas e os aguaceiros de granizo constituem fenómenos cuja ocorrência está 
estreitamente associada aos episódios de precipitação intensa, uma vez que na sua origem 
estão também as condições atmosféricas marcadas pela convecção profunda. Tanto as 
precipitações com um carácter intenso, como o granizo ou as trovoadas, formam-se em 
nuvens de grande desenvolvimento vertical, cuja parte superior é constituída por água na 
forma de gelo – os cumulonimbus. A existência de gelo nos níveis elevados dos 
cumulominbus é mesmo uma condição importante para o desenvolvimento de qualquer 
daqueles fenómenos meteorológicos, podendo permitir quer o crescimento das gotículas de 
água e cristais de gelo, no caso dos aguaceiros de chuva forte ou de granizo, quer os 
mecanismos de separação de cargas eléctricas no interior da nuvem em que se 
desencadeiam as trovoadas. As trovoadas são fenómenos violentos, que estão sempre 
associadas a cumulonimbus (ROUX, 1991), e alguns autores chegam mesmo a usar os dois 
termos quase como sinónimos. Por exemplo, COTTON e ANTHES (1989), expressam esse 
paralelismo na própria definição que propõem para este tipo de nuvem: “um 
cumulonimbus, ou trovoada, é uma nuvem convectiva ou um sistema nebuloso que produz 
precipitação e descargas eléctricas” (p. 455). 

As trovoadas são uma manifestação da actividade convectiva que se desenrola dentro 
de nuvens de grande desenvolvimento vertical, responsável pela separação de cargas 
eléctricas de sinal oposto no seu interior. Essa oposição no campo eléctrico pode levar à 
ocorrência de descargas eléctricas (relâmpagos), as quais levam ao súbito aquecimento e 
expansão do ar por elas atravessado. O resultado é a formação de uma onda de choque que 
é sentida sob a forma de um trovão, cujo som se propaga em todas as direcções a uma 
velocidade próxima de 330 m/s, sendo maior no seio de ar quente que no caso de ar frio. A 
maioria das descargas ocorrem no interior das nuvens, apenas 20% ocorrem entre estas e o 
solo (AHRENS, 1994, p. 407). 

As causas da ocorrência dos mecanismos de separação das cargas eléctricas no 
interior das nuvens são um domínio de investigação ainda em aberto, não se pretendendo 
aqui abordar as várias teorias propostas para a sua explicação. Sintetizando os resultados 
de várias pesquisas efectuadas por diferentes especialistas, COTTON e ANTHES (1989) 
sublinham o facto de a separação de cargas parecer estar relacionada, de um modo geral, 
com a existência de concentrações locais de cisalhamento do vento (p.576). Por outro lado, 
nem todos os sistemas convectivos apresentam a mesma eficiência em relação à actividade 
eléctrica, constatando-se que “as trovoadas mais prolíficas em termos de descargas 
nuvem-terra são os sistemas de mesoscala que são constituídos por elementos convectivos 
multicelulares” (p.577)”. 
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Em relação ao seu contexto de formação, as trovoadas podem ser de diferentes tipos. 
De acordo com uma tipologia utilizada por THEPENIER e SÉNESI (1999), as trovoadas 
podem classificar-se segundo quatro tipos:  

- Trovoadas frontais e pré-frontais – Nestas trovoadas, a convecção resulta de um 
forçamento sinóptico e desenvolve-se na vizinhança de um sistema frontal, seja no 
sector quente, seja na própria banda nebulosa associada à frente fria; 

- Trovoadas associadas a depressões em altitude – São trovoadas que se formam no 
bordo oriental de depressões em altitude, associadas a uma gota fria, com ausência 
de limites frontais á superfície; 

- Trovodas pós-frontais – Desenvolvem-se nas descargas de ar frio e instável que 
progridem por detrás das frentes frias; 

- Trovoadas de massa de ar – Nestas trovoadas, a convecção é iniciada ou reforçada 
pelo aquecimento diurno de uma superfície continental. 

 

Para além destes tipos, deve também referir-se que há trovoadas cuja origem está no 
levantamento forçado do ar provocado por grandes obstáculos orográficos, bem como ao 
longo de frentes de brisas marítimas. 

  

 

A observação das trovoadas tem evoluído nas últimas décadas no que diz respeito 
aos meios e aos instrumentos empregues para o seu registo. O seu registo tradicional 
consistia na observação directa pelos observadores das estações climatológicas, através da 
visão dos relâmpagos ou pelo escutar do som dos trovões. É em relação a este tipo de 
observações que existem séries mais longas de registos, cuja qualidade sempre suscitou 
algumas reservas, seja pela impossibilidade de todas as trovoadas serem sentidas nos locais 
de observação, seja pela subjectividade inerente a um registo muito condicionado pelo grau 
de atenção e de acuidade visual e auditiva do observador. 

Desde a invenção dos aparelhos de rádio se constatou que estes podem registar 
interferências provocadas por descargas eléctricas de origem atmosférica. Este facto levou 
ao aperfeiçoamento de instrumentos específicos que permitissem a detecção de 
interferências de ondas de rádio com origem em trovoadas, possibilitando estimar a sua 
localização, uma informação de extrema importância, por exemplo, para a segurança da 
navegação aérea. Deste modo, desenvolveram-se equipamentos de detecção de 
«atmosféricos», nome atribuído às descargas eléctricas associadas aos relâmpagos, cuja 
energia é emitida sob a forma de ondas de rádio de baixa frequência (entre 5 e 15 kHz), 
podendo propagar-se ao longo de milhares de quilómetros. Em termos genéricos, os 
aparelhos que contêm este tipo de sensores designam-se de «radiogoniómetros de 
atmosféricos» e permitem o registo da localização, momento de ocorrência,  intensidade e 
polaridade das descargas eléctricas. A determinação da localização de um impacto de uma 
descarga efectua-se por triangulação dos azimutes registados por várias estações dotadas 
de antenas goniométricas ou, mais recentemente, com base na utilização do sistema GPS 
(Global Position System). Diferentes tecnologias têm sido aperfeiçoadas nos Estados 
Unidos e na Europa Ocidental, tendo-se iniciado nalguns países (como os Estados Unidos, 
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o Reino Unido e a França), a partir dos anos 70, a criação de redes de estações de detecção 
de trovoadas. 

Nos últimos anos, foram desenvolvidos nos Estados Unidos sensores destinados à 
detecção, a partir de satélites geoestacionários, da actividade eléctrica atmosférica, de que 
são exemplo os sistemas OTD (“Optical Transient Detector”, lançado com a plataforma 
“Pegasus” em Abril de 1995) e LIS (“Lightning Imaging Sensor», cujo lançamento 
ocorreu em Novembro de 1997). 

O tema central deste trabalho é o estudo dos fenómenos de precipitação intensa no 
Sul de Portugal, pelo que ele recobre, em certa medida, os aspectos que dizem respeito 
tanto aos aguaceiros de granizo como às trovoadas. Sob o ponto de vista da Climatologia, o 
conhecimento adquirido sobre a ocorrência destes fenómenos em Portugal é ainda muito 
insuficiente, o que reflecte, em certa medida, a ausência de dados (pelo menos, publicados) 
recolhidos com base em meios e instrumentos adequados para o seu registo ou detecção. 
No que diz respeito aos trabalhos realizados por investigadores portugueses, a produção 
científica neste domínio é muito escassa, incidindo essencialmente no estudo de situações 
particulares (BARRADAS, 1998-a; 1998-b). Na perspectiva da Climatologia, os trabalhos 
mais completos que se conhecem e cujos resultados integram as regiões portuguesas 
devem-se a LEÓN (1996) e RUIZ et al (1996), investigadores do serviço meteorológico 
espanhol.  

RUIZ et al (1996), efectuaram um interessante trabalho sobre a distribuição espacial e 
temporal da actividade eléctrica na Península Ibérica do período 1992-1995, com base na 
utilização de dados registados na rede espanhola (do Instituto Nacional de Meteorología) 
de detecção de trovoadas. Neste trabalho, os autores apresentam resultados respeitantes à 
frequência de descargas eléctricas (nuvem-solo) para o conjunto da Península, apesar de 
referirem que a detecção pela rede de estações não apresenta o mesmo grau de eficiência 
sobre o território português. Um outro aspecto salientado pelos autores e que deve ser 
tomado em conta reside no facto de o período analisado – 1992 a 1995 – uma menor 
frequência de situações com actividade frontal do que a habitual, o que poderá ter alguma 
influência nos resultados obtidos. Em relação à distribuição espacial, as regiões onde se 
verificaram (naquele período) os máximos de frequência anual de trovoadas foram o Norte 
de Aragão e a Catalunha. A Cantábria, o País Basco Oriental e a parte Sul do Sistema 
Ibérico registam uma frequência anual elevada de trovoadas (1 a 1,4 raios/Km2/ano), 
embora menor que nas regiões já referidas. Portugal, a Galiza e o Sul da Andaluzia são os 
sectores peninsulares onde a densidade de descargas eléctricas foi mais baixa (inferior a 
0,5 raios/km2/ano), o que, em parte, também se deverá à menor eficiência da detecção pela 
rede de estações. 

No que diz respeito ao ritmo anual das trovoadas, os resultados encontrados apontam 
para uma «migração» dos máximos de ocorrência de trovoadas entre os meses de 
Primavera e de Outono. Na Primavera, sobretudo em Maio, a maior actividade das 
trovoadas centra-se nalgumas regiões ocidentais da península como a Galiza, o Alentejo e 
a Extremadura. Ao longo do Verão, os núcleos de maior densidade de descargas eléctricas 
de origem atmosférica deslocam-se para o interior, avançando de Oeste (máximos em 
Junho na Andaluzia, Castela-La Mancha e Extremadura) para Este (com os máximos de 
Julho a centrarem-se em Navarra e Aragão). Em Setembro e Outubro, foram as regiões da 
Catalunha, do litoral mediterrânico e as Ilhas Baleares as mais atingidas pela actividade das 
trovoadas. Esta variação anual no regime das trovoadas sugere, deste modo, a importância 
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do aquecimento estival, mais rápido no interior, mais gradual nas áreas litorais e no 
mediterrâneo, no desenvolvimento de sistemas convectivos cuja origem se liga, pelo 
menos em parte, à forte instabilização do ar a partir nas baixas camadas da atmosfera. 

 

 No presente capítulo, pretende-se analisar a frequência de ocorrência e a 
variabilidade espacial das trovoadas e dos episódios de granizo no Sul de Portugal, 
recorrendo à informação publicada ou disponível que permita uma abordagem à escala 
regional. Tendo em vista esse objectivo, duas fontes de dados foram inicialmente 
consideradas como base de informação com interesse: 

- Os dados respeitantes à descrição do «tempo presente» e do «tempo passado», 
publicados nos Boletins Meteorológico Diário, publicados pelo Instituto de 
Meteorologia; 

- Os dados do parâmetro «Nº de dias de trovoada» e «Número de dias de granizo», 
publicados nos Anuários Climatológicos de Portugal, Instituto de Meteorologia. 

 

A utilização dos dados diários do boletim meteorológico revelou-se, no entanto, 
impossível, dado o grande número de lacunas em várias estações do Sul de Portugal, não 
se afigurando exequível o tratamento dessa informação, mesmo considerando a 
possibilidade de restringir o estudo a um número restrito de anos climáticos. Os dados 
publicados nos Anuários Climatológicos constituem, deste modo, a única base de 
informação válida em relação à qual existem longas séries de registos. 

Para além destes dados, foi igualmente recolhida e tratada informação respeitante à 
distribuição diária das descargas eléctricas em Portugal, com base em mapas elaborados 
com observações de atmosféricos registados por uma rede de detecção com cobertura 
europeia. Estas cartas diárias estão disponíveis na internet, desde meados de 1998, e 
permitem já efectuar um estudo sobre a frequência e a distribuição das trovoadas assente 
na análise de dois anos climáticos completos. 

Com o tratamento conjunto desta informação, espera-se poder dar um contributo 
válido para a caracterização da frequência de ocorrência das trovoadas no Sul de Portugal, 
amtes de analisar as situações atmosféricas que estão na sua origem, que será objecto de 
estudo num capítulo posterior da dissertação. 
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1. A UTILIZAÇÃO DO PARÂMETRO «Nº DE DIAS DE TROVOADA» E «Nº 

DE DIAS DE GRANIZO» 

1.1 Significado e limitações dos parâmetros «número de dias de trovoada» 

De acordo com as normas estabelecidas pela Organização Meteorológica Mundial 
(O.M.M.), são considerados dias de trovoada, numa dada estação climatológica, aqueles 
em que o observador tenha registado a ocorrência de electrometeoros em, pelo menos, uma 
das horas de observação, ao descrever as características do «tempo presente». Um 
electrometeoro(35) é definido como sendo uma manifestação visível ou audível da 
electricidade atmosférica que, no caso de uma trovoada, corresponderá à ocorrência de 
«uma ou mais descargas eléctricas súbitas, manifestadas por um clarão luminoso 
(relâmpago) e um som surdo ou ribombante (trovão)» (RETTALACK, p. 263). Durante o 
dia, pode suceder que os relâmpagos não sejam visíveis mas o observador deverá registar a 
ocorrência de trovoada desde que tenha ouvido o trovão (RETTALACK, p. 261). O registo da 
trovoada pode, deste modo, não corresponder a uma ocorrência na área da estação 
propriamente dita, uma vez que um trovão poderá ser ouvido até distâncias de cerca de 
vinte quilómetros do local sobre o qual se deu a descarga eléctrica. Os observadores das 
estações procedem a estes registos ao efectuarem, nos momentos de observação, a 
descrição do «tempo presente», recorrendo a uma codificação específica para a indicação 
das condições e fenómenos meteorológicos. Nestes registos, o observador deve distinguir 
as observações que dizem respeito ao momento da observação, isto é ao período de dez 
minutos que termina à hora oficial da observação, e à hora anterior, que diz respeito ao 
período de 60 minutos que antecede a hora oficial da observação. 

Sendo conhecido que as várias estações climatológicas da rede nacional podem 
apresentar variações apreciáveis nas suas condições de funcionamento, com implicações ao 
nível da regularidade e da qualidade dos seus registos, não é difícil reconhecer que os 
dados publicados relativos ao parâmetro climático «número de dias de trovoada» deverão 
constituir uma informação muito pouco homogénea. Independentemente da maior 
subjectividade que é inerente às observações não apoiadas em instrumentos, a descrição 
correcta do «tempo presente» e o seu registo regular e de acordo com as normas da 
O.M.M., requer que o observador seja conhecedor, experiente e diligente. A própria 
densidade da rede climatológica não é a mais adequada à observação de um fenómeno que, 
pela sua natureza, ocorre localmente, pelo que muitas trovoadas não deverão ser registadas 
porque ocorrem fora do alcance, necessariamente limitado, das observações realizadas nas 
estações. 

Não obstante as diversas limitações indicadas, o tratamento deste parâmetro 
climático no âmbito do presente trabalho afigura-se incontornável, uma vez que constitui a 
única base de informação publicada(36) que pode fornecer alguns elementos, por 
insuficientes que sejam, para avaliar, numa perspectiva  regional, a frequência e o ritmo de 
ocorrência das trovoadas. 

                                                 
(35) - O termo electrometeoro engloba também outros tipos de fenómenos como o fogo de S.Telmo e as 
auroras polares. 
(36) - Só a partir de Junho de 2002 foi instalada uma rede de detectores de descargas eléctricas em Portugal, 
pertencente ao Instituto de Meteorologia, compreendendo equipamentos situados em Braga, Castelo Branco, 
Alverca e Olhão. O funcionamento deste sistema está actualmente ainda em fase experimental, não tendo 
sido possível a recolha de dados provenientes desta rede de detectores para a presente investigação. 
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1.2 O período e as estações estudadas 

 Pretendendo conhecer a frequência e o ritmo de ocorrência das trovoadas no Sul de 
Portugal, seria de toda a conveniência poder basear este estudo numa rede de locais que 
permitisse constituir uma amostra ilustrativa da diversidade do contexto regional, tendo em 
atenção que a incidência deste fenómeno é estreitamente dependente da influência de 
condições locais. Procedeu-se assim à recolha da informação publicada nos anuários 
climatológicos relativa ao parâmetro «número de dias de trovoada», registados por mês e 
ano. Considerando o interesse em efectuar um estudo climatológico, seleccionaram-se as 
estações cujas séries de registos referentes aos últimos 30 anos de que se dispõe de dados 
publicados – o período 1958/59-1987/88 – estão completas ou contêm um reduzido 
número de falhas de observação. 

Em relação ao Sul de Portugal, existem somente 15 estações com séries completas no 
que respeita aos parâmetros climáticos considerados. Para melhorar a cobertura espacial 
proporcionada pelo conjunto de estações a analisar foram igualmente incluídas na amostra 
as estações do Sul do país cujas séries apresentassem um número de falhas inferior a 5% 
do conjunto total das observações ou que integrassem, no mínimo, 25 anos climáticos com 
registos completos. Desta forma, obteve-se uma amostra com 22 locais, cuja distribuição 
se apresenta na figura V.1. 
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Figura V.1 – Localização das 22 estações utilizadas (descrição no anexo V-I). 
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 O conjunto de locais seleccionado forma uma rede muito pouco densa, pelo que a 
amostra constituída permitirá fornecer apenas algumas indicações sobre a incidência das 
trovoadas no Sul de Portugal. Seria muito interessante poder dispor de um maior número 
de estações situadas no interior, onde, particularmente nas áreas montanhosas e de relevo 
mais movimentado, se supõe que as trovoadas sejam mais frequentes. Apenas a estação de 
Portalegre, situada à altitude de 596 m, será um exemplo de um local que, pela sua posição 
interior e pela presença de uma montanha elevada (Serra de S. Mamede, 1041 m), se 
afigura como sendo bastante propício à ocorrência de trovoadas, em especial durante o 
semestre mais quente. 

 

 
  

1.3 A frequência de ocorrência das trovoadas 
 

 Considerando o número médio de dias de trovoada por ano, pode obter-se uma 
noção da frequência de ocorrência deste fenómeno no Sul de Portugal. Na figura V.2 
apresenta-se a variação espacial desses valores (calculados para o período 1958/59-
1987/88), de cuja análise se podem reter alguns aspectos interessantes. 
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Figura V.2 – Número médio anual de dias de trovoada (1957/58-1987/88). 
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 De um modo geral, pode dizer-se que as trovoadas não são um fenómeno muito 
frequente nas estações estudadas, devendo referir-se que em apenas duas delas – Alvega e 
Portalegre - ocorrem, em média, mais de 20 dias por ano(37). Para além destes locais, 
também Viana do Alentejo e Beja se destacam pela frequência relativamente elevada de 
trovoadas, registando, respectivamente, 18 e 17 dias por ano. Globalmente, os valores mais 
elevados correspondem a locais interiores do Alentejo, mas a variação espacial de conjunto 
é muito complexa, não sendo possível individualizar, com base nesta amostra, áreas que se 
destaquem quanto à frequência do fenómeno. De referir ainda que, em alguns locais 
situados no litoral (como Lisboa, Setúbal ou Faro) verifica-se uma frequência média anual 
apreciável – entre 10 e 12 dias -   bem superior à observada nalgumas estações do interior.  

A comparação dos valores registados aponta ainda para a possibilidade, muito 
provável, de que, em certas estações climatológicas, o registo de dias de trovoada seja 
subestimado, traduzindo uma frequência inferior à que efectivamente se verificará. Esta 
distorção na informação utilizada é sugerida pelo facto de, nalgumas estações da rede 
climatológica principal (como Évora, Beja, Faro e Sagres) - onde se supõe que a qualidade 
das observações seja melhor controlada - a frequência de dias de trovoada ser claramente 
superior à que se regista em estações relativamente próximas, revelando diferenças que, 
aparentemente, não poderão justificar-se apenas pela influência de condições locais. 

  
 
 

1.4 O ritmo anual das trovoadas  
 

 Calculando os valores médios mensais do número de dias com trovoada e 
analisando os gráficos que representam a correspondente evolução ao longo do ano (Anexo 
V-2, figuras V.3 a V.24), conclui-se que há um ritmo comum a todas as estações do 
Alentejo, e que difere quer do das estações de Lisboa, quer também e de modo mais 
vincado, do regime que caracteriza as estações do Algarve. Na figura V.25 podem ver-se 
estes contrastes, tomando como exemplo três estações escolhidas para ilustrar cada um dos 
ritmos referidos. 

Nas estações do Alentejo, as trovoadas apresentam, em termos médios, um máximo 
de frequência na Primavera e um máximo secundário no final do Verão (Setembro) ou no 
início do Outono (Outubro). O máximo principal da Primavera tende a ocorrer já na 
transição para o Verão – mês de Junho – no caso das estações mais interiores (Portalegre, 
Elvas e Mértola/V.Formoso), enquanto nos outros locais considerados do Alentejo se dá 
sempre em Abril. 

No Algarve, a frequência média mais elevada de trovoadas regista-se no Inverno, 
(em Dezembro) observando-se um máximo secundário, na Primavera. Entre as estações 
algarvias analisadas, apenas em Vila do Bispo e em Monchique não se verifica este ritmo 
intranual. 

Setúbal e as duas estações situadas na área de Lisboa apresentam um ritmo 
particular, marcado pela ocorrência de um máximo no Outono, pouco acentuado, seguindo-

                                                 
(37) - Como termo de comparação, considere-se que na Flórida, o estado norte-americano onde as trovoadas 
são mais frequentes, a média anual ultrapassa os 60 dias, atingindo os 90 dias em certas áreas (ORVILLE , 
1991). 
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-se uma diminuição irregular da frequência média de dias de trovoadas ao longo do 
Inverno e da Primavera. 
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Figura V.25 – Variação intermensal do número médio de dias de trovoada em três locais do sul de 
Portugal (período 1957/58-1987/88). 

 

 

• A importância relativa das trovoadas da época estival 

Um aspecto interessante no estudo deste regime intranual reside na avaliação da 
importância relativa das trovoadas que afectam a época estival. Os meses de Julho e 
Agosto, que constituem o período mais quente do ano em Portugal, registam um menor 
número de dias trovoadas, o que reflecte a influência dominante da situação de abrigo 
aerológico proporcionada pela presença do anticiclone subtropical. No entanto, os meses 
que marcam a chegada e o final do Verão, Junho e Setembro, respectivamente, 
representam  períodos muito favoráveis à ocorrência de trovoadas nas regiões do interior 
do Alentejo. 

Na figura V.26 representa-se, para as 22 estações consideradas, a distribuição 
percentual do número médio de dias de trovoada que corresponde à época estival, 
considerando-a definida pelo período de Junho a Setembro, e aos restantes meses do ano.  

Nesta comparação, é flagrante uma nítida tendência de aumento da importância 
relativa dos dias de trovoada «estival» com o incremento da distância ao Oceano. Em 
média, nas estações do litoral, os dias de trovoada «estival» representam entre 15 e 20% do 
total anual de dias de trovoada. Essa percentagem ultrapassa os 30 % em Évora e Beja, 
atingindo nos locais mais interiores (como Portalegre, Elvas, Mértola/Vale Formoso) 
valores entre os 35 e os 40%. As estações de Alvega e Portalegre, que são as que, de entre 
os locais analisados, registam uma mais elevada frequência de dias de trovoada, estão 
também entre os locais onde a sua incidência durante a época estival é maior. 
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Figura V.26 – Distribuição relativa (%) dos dias de trovoada pertencentes à época estival 
(Junho-Setembro) e ao resto do ano. Valores médios no período 1957/58-1987/88. 

 

 

1.5  A variabilidade interanual da frequência de trovoadas 

No ponto anterior foi descrito o ritmo anual de ocorrência de dias de trovoada, com 
base no regime médio. Importa também considerar a variabilidade interanual da frequência 
de trovoadas, quer em termos de total de dias afectados por este fenómeno, quer quanto à 
sua distribuição ao longo do ano. Tendo em vista esta análise, consideram-se aqui as séries 
correspondentes às estações pertencentes à rede climatológica principal (Portalegre, 
Lisboa, Évora, Beja e Faro), por se admitir que os seus registos serão, de entre os 22 locais 
considerados, aqueles que suscitarão menos reservas quanto à qualidade dos dados. 

Nas figuras V.28 a V.30 apresenta-se a variação anual do número de dias de 
trovoada, ao longo do período estudado, relativamente às cinco estações referidas. É 
patente, em relação a todas as estações, a acentuada irregularidade interanual na frequência 
de dias de trovoada.  Em termos gerais, o grau de irregularidade é relativamente 
semelhante nos vários locais, tendo em conta que o desvio padrão da frequência anual de 
dias de trovoada é de 4 dias em Lisboa, 5 em Portalegre, Évora e Beja, 6 em Faro. As 
curvas de distribuição de frequência (absoluta) desta variável –  total anual de dias de 
trovoada – estão representadas na figura V.27. 
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Figura V.27 – Curvas de distribuição de frequência (absoluta) do número anual de dias de trovoada em 

cinco estações do Sul de Portugal (período 1958/59-1987/88). 

 

 

Analisando as densidades de probabilidade, pode verificar-se o apreciável contraste 
da frequência anual de dias de trovoada entre as cinco estações consideradas. Em 
Portalegre, é reduzida a probabilidade de, num dado ano, o número de dias de trovoada ser 
inferior a 15. A estação de Beja é, neste conjunto, a segunda onde a frequência de dias de 
trovoada, por ano, tende a ser mais elevada, sendo a sua classe modal a que corresponde a 
uma frequência entre 15 e 20 dias. Em Lisboa (IGDL) a maior probabilidade recai sobre as 
classes de baixa frequência e, ao longo dos trinta anos do período analisado, raramente o 
número anual de dias de trovoada ultrapassou os 15. Évora e Faro apresentam uma maior 
dispersão dos valores das suas séries, mas a probabilidade de ocorrer um número elevado 
de dias de trovoada é significativamente menor do que em Beja e muito inferior à de 
Portalegre. 

Ainda no âmbito da análise da variabilidade interanual, procurou-se determinar a 
estação do ano com maior probabilidade de registar o máximo de frequência de dias de 
trovoada. Com esse objectivo, procedeu-se ao cálculo das frequências estacionais a partir 
dos dados recolhidos à escala mensal, acumulando os números de ocorrências respeitantes 
a quatro trimestres que serão, aproximadamente, representativos das estações do ano: 
Outubro, Novembro e Dezembro (Outono); Janeiro, Fevereiro e Março (Inverno); Abril, 
Maio e Junho (Primavera) e Julho, Agosto e Setembro (Verão). No quadro V.2 indicam-se, 
para os 30 anos do período analisado, os trimestres em que se observou uma maior 
frequência de dias de trovoada. 

Da análise desse quadro podem extrair-se alguns elementos que confirmam e 
consolidam alguns aspectos evidenciados na abordagem do regime médio (alínea 1.4). A 
incidência estacional das trovoadas é diferente quando se compara o caso das estações 
alentejanas com os de Lisboa e Faro. 
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Figura V.28 – Variação anual do número de dias de trovoada em Portalegre (1958/59-1987/88). 
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Figura V.29 – Variação anual do número de dias de trovoada em Lisboa e em Évora (1958/59-1987/88). 
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Figura V.30 – Variação anual do número de dias de trovoada em Beja e em Faro (1958/59-1987/88). 
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 O-Outono 

 I-Inverno 

QUADRO V.2  - Estações do ano com maior frequência 
de dias de trovoada (1958/59-1987/88). 

 P-Primavera 
V- Verão 

PORTALEGRE LISBOA ÉVORA BEJA FARO 

 1958/59 V V V V I 
 1959/60 P P P P  
 1960/61 P P P P P 
 1961/62 P O V O/P O 
 1962/63 P I P I/P O 
 1963/64 P O V O P 
 1964/65 P I P I/P O 
 1965/66 P I I P P 
 1966/67 P P P P I 
 1967/68 P I I O/V I 
 1968/69 V I P O/P I 
 1969/70 O O O O/I I/P 
 1970/71 P O P P O 
 1971/72 V I/V V V I 
 1972/73 P V P P O 
 1973/74 P P O/P P P 
 1974/75 P I P I/P I 
 1975/76 V V P P O 
 1976/77 V O O O I 
 1977/78 P I P P O 
 1978/79 I O V V O 
 1979/80 O I/V V O/I I 
 1980/81 V P O P O/I 
 1981/82 P O/P P P I/V 
 1982/83 V I/P I/P/V P I 
 1983/84 P O P O O 
 1984/85 P P P P I 
 1985/86 V  I/P/V P/V O/I 
 1986/87 V O O V V 
 1987/88 P P P P I 
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Nas três estações do Alentejo consideradas – Portalegre, Évora e Beja – confirma-se 
ser a Primavera a estação do ano mais propícia à ocorrência de dias de trovoada. É em 
Portalegre que essa tendência se observa de forma mais acentuada. O Verão é a segunda 
época do ano mais favorável à ocorrência de dias de trovoada no Alentejo, o que fica a 
dever-se, sobretudo, à frequência do fenómeno no mês de Setembro. 

 

Em Faro, pelo contrário, é patente que as trovoadas são mais comuns nos meses de 
Inverno e de Outono, sendo reduzida a probabilidade de, em termos empíricos, a sua 
máxima frequência se dar na Primavera ou no Verão. 

Lisboa (I.Geofísico D.Luis) é a única estação, de entre as cinco, onde nenhuma época 
do ano se destaca de forma significativa como sendo mais favorável à ocorrência de dias 
de trovoada. De facto, em Lisboa, a maior frequência de trovoadas pode dar-se em 
qualquer das estações do ano, apenas se esboçando, em termos de probabilidade empírica, 
uma menor propensão do trimestre de Verão: somente em 10% dos anos nele se verificou a 
frequência mais elevada de dias trovoada. 

Estes resultados parecem sugerir que as situações atmosféricas responsáveis pelas 
trovoadas possam ser de natureza diferente consoante a região que se considere, ou que, 
hipótese possivelmente mais plausível, que num dado contexto à escala sinóptica se gerem 
condições que favoreçam o desencadeamento de trovoadas localizadas, afectando 
determinadas áreas em detrimento de outras.  
 

 

 

 

1.6. A frequência de ocorrência dos episódios de Granizo 

Os aspectos que foram referidos anteriormente, relativos as reservas que se colocam 
quanto à qualidade dos dados, publicados nos anuários climatológicos, do parâmetro «nº de 
dias trovoada», colocam-se igualmente no caso dos registos do «nº de dias com ocorrência 
de granizo», designadamente no que diz respeito à subestimação provável dos valores que 
são observados em várias estações. 

Tendo em consideração a informação publicada, os episódios de granizo deverão ser, 
no Sul de Portugal, muito menos frequentes do que as trovoadas. Em média ocorrem, um 
ou dois dias de granizo por ano, na generalidade das estações analisadas, não se 
identificando um padrão espacial de variação. Portalegre constitui um caso particular, 
destacando-se totalmente do conjunto de estações da amostra considerada, registando um 
valor médio anual de 5 dias de granizo, o que é demonstrativo da importância da altitude 
para a maior incidência deste fenómeno. Em Portalegre, a variação intermensal dos valores 
médios do número de dias de granizo revela um regime bastante diferente do que foi 
descrito em relação às trovoadas, como pode ser observado na figura V.31.  
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Figura V.31 – Variação mensal do número médio de dias de trovoadas 

(linha a tracejado) e com ocorrência de granizo (linha a cheio) em Portalegre. 
 

 

É no final do Inverno e na Primavera (período de Fevereiro a Abril) que, em média, 
os dias com ocorrência de granizo são mais frequentes em Portalegre. A partir de Abril, 
esta frequência média decai, ao contrário do que sucede com as trovoadas, cujo período 
mais favorável, como se salientou anteriormente, decorre entre Maio e Setembro, com uma 
«interrupção» nos meses de Julho e Agosto. Este desfasamento no ritmo de ocorrência dos 
episódios de granizo e das trovoadas, ambos ligados à influência de situações de forte 
convecção na atmosfera, parece sugerir a influência das temperaturas do ar junto à 
superfície: tornando-se mais elevadas com o aproximar do Verão, diminuem, em certa 
medida, a probabilidade de ocorrência dos aguaceiros de granizo, limitando as condições 
que permitem que as partículas de gelo em queda atinjam o solo ainda no estado sólido. No 
entanto não pode deixar de ser salientado que, embora menos frequentes, os episódios de 
granizo também podem suceder no Verão e no Outono, conforme também se pode 
constatar observando a figura V.31.    
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2. ESTUDO DA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL DAS 
TROVOADAS REGISTADAS EM PORTUGAL, NOS ANOS CLIMÁTICOS 
DE 1998/99 E 1999/2000 

 

 

2.1. Aspectos gerais sobre os dados utilizados e a metodologia adoptada. 

Como se referiu na introdução, a ausência de dados publicados relativos aos registos 
das localizações e dos momentos de ocorrência de trovoadas em Portugal constitui uma 
forte limitação para a realização de estudos sobre este fenómeno, não se dispondo da fonte 
de informação que permitiria proceder a uma análise climatológica assente em bases 
sólidas e rigorosas. Em condições ideais, seria muito interessante poder realizar uma 
investigação, em relação a Portugal, baseada em dados recolhidos numa rede nacional de 
estações de detecção de descargas eléctricas, a exemplo das existentes noutros países da 
Europa Ocidental. Existem vários exemplos recentes de estudos climatológicos assentes no 
tratamento de dados recolhidos em redes nacionais de detecção da actividade eléctrica na 
atmosfera podendo citar-se os trabalhos de THEPENIER e SENESI (1997-a, 1997-b, 1999), 
relativos à região parisiense, e o de RUIZ et al (1996) referente a Espanha, já anteriormente 
citado. 

A disponibilização na internet de dados registados por uma rede europeia de 
detecção de descargas eléctricas pertencente ao Instituto Meteorológico do Reino Unido 
(Meteorological Office) veio permitir a utilização deste tipo de informação, embora devam 
ser sublinhadas as várias limitações que lhe são inerentes. Com efeito, desde meados de 
1998, pelo menos três sites disponibilizam, sob a forma de mapas diários, a localização dos 
atmosféricos registados por uma rede europeia de estações de detecção de trovoadas : o 
servidor de meteorologia da Universidade de Karlsruhe (Departamento de Física), a página 
«web» da associação TORRO («Tornado and Storm Research Organisation», Grã-
Bretanha) e, finalmente, o site da Infomet, ligado à Universidade de Barcelona 
(Departamento de Astronomia e Meteorologia). 

Esta rede de estações começou a ser desenvolvida no final dos anos 70 e em 1988 
substituiu a rede anterior do Instituto de Meteorologia do Reino Unido. (LEE, 1986). O 
objectivo pretendido com a sua instalação foi o de permitir a detecção da actividade de 
trovoadas numa área muito vasta, cobrindo a Europa Ocidental e a sua margem atlântica, 
visando constituir um instrumento útil para a previsão meteorológica, mas também para 
actividades como a defesa e a aviação. A rede compreende sete estações receptoras de 
ondas de rádio de baixa frequência (em torno dos 10 kHz): cinco delas situam-se no Reino 
Unido, sendo Bracknell a estação central de toda a rede, uma em Gibraltar, e uma outra em 
Akrotiri, na ilha de Creta. A cobertura da rede estende-se, em longitude, entre os 40º Oeste 
e os 40º Este, e abrange as latitudes compreendidas entre os 30º e os 70º.  A tecnologia 
utilizada nas estações permite a detecção de descargas nuvem-solo e nuvem-nuvem, entre 
as longitudes de 40º Oeste e 40º Este e entre as latitudes 30º e 70º Norte. 

A constituição de arquivos com as cartas diárias de atmosféricos detectados nesta 
rede europeia e a sua disponibilização na internet suscitou o interesse em utilizar essa fonte 
de informação no sentido de obter alguns elementos sobre a distribuição espacial e 
temporal das trovoadas em Portugal, tendo em atenção a escassez de dados publicados. O 
arquivo que se encontra mais completo é o que pode ser consultado na página de internet 
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do servidor de meteorologia da Universidade de Karlsruhe, contendo já dois anos 
climáticos completos: 1998/99 e 1999/2000. Nestes dois anos climáticos, o número de 
lacunas neste arquivo diário é de apenas 6 dias, devidas a mau funcionamento na rede de 
detecção. A possibilidade de tratar os dados contidos nestas cartas diárias referentes a estes 
dois anos climáticos poderá dar algumas indicações e abrir hipóteses de trabalho no sentido 
de um melhor conhecimento sobre a incidência das trovoadas em Portugal, podendo ainda 
confrontar-se os resultados obtidos com algumas conclusões extraídas no trabalho de RUIZ 
et al (1996). 

A metodologia seguida baseou-se, em certa medida, nalguns trabalhos em que se 
procedeu a uma abordagem climatológica de dados recolhidos em redes nacionais de 
detecção de trovoadas (ORVILLE , 1991; RUIZ et al, 1996; SHARP et al 1997). Na figura 
V.32 apresenta-se um exemplo de uma carta diária de descargas eléctricas extraída do 
arquivo escolhido para a realização deste trabalho.   

 

Figura V.32 – Distribuição das localizações de atmosféricos no dia 13 de Janeiro de 2000. Fonte: 
www.wetterzentrale.de 

 

No mesmo arquivo, estão também disponíveis cartas diárias com representação da 
intensidade das trovoadas (expressa em número de impactos/hora) mas essa informação 
não foi incluída no âmbito deste estudo. 
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A informação com as localizações de atmosféricos foi extraída e organizada de 
acordo com os seguintes procedimentos e critérios: 

- Definição da área de estudo: Deve salientar-se que a escala a que são publicadas 
estas cartas e a resolução dos dados nelas contidos não se adequam a um estudo a 
nível regional, definido pelos limites da parte Sul de Portugal. Por esse motivo 
extraiu-se informação numa área necessariamente mais vasta, centrada no Sul de 
Portugal, constituindo-se uma grelha que subdivide em sectores de igual superfície o 
território considerado. Definiu-se assim um conjunto de 30 sectores, com 1º 30´ de 
extensão latitudinal e 1º 20´ de longitude, tendo a preocupação de que os dois 
rectângulos centrais coincidissem, aproximadamente, com o Sul de Portugal. Esta 
dimensão das unidades espaciais de análise foi a que se afigurou mais satisfatória 
tendo em vista não apenas a resolução espacial dos dados representados nas cartas 
mas também o tempo necessário para proceder à digitalização da informação. Na 
figura V.33 apresenta-se a grelha definida, a qual se compreende entre os 34º 30´e os 
42º 30´de latitude Norte e os 4º e 11º 30´de longitude Oeste. 

42º30'N

41º10'

39º50'

38º30'

37º10'

35º50'

34º30'

11º30´W 10º 8º30' 7º 5º30' 4º

0 100KM

 

Figura V.33 – Domínio geográfico considerado na recolha das cartas europeias de atmosféricos. 

 

- Digitalização da informação contida nas cartas: Foram analisadas as cartas 
respeitantes aos dois anos climáticos completos (1998/99 e 1999/2000) disponíveis 
no arquivo acima referido, tendo em vista a selecção dos dias em que se registou 
actividade eléctrica sobre o espaço considerado. Procedeu-se, em seguida, à 
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contabilização do número de ocorrências, para cada uma das 30 unidades de análise 
espacial (figura V.33), em relação aos 225 dias seleccionados (cerca de 31% do total 
dos dias da amostra). Cada ocorrência corresponde à localização de um atmosférico, 
ou seja, a um impacto causado por uma descarga eléctrica. A contagem das 
ocorrências permitiu, desta forma, obter uma noção da densidade da distribuição dos 
impactos, o parâmetro normalmente utilizado para traduzir a actividade das 
trovoadas(38). Deste modo, no presente trabalho, a densidade dos impactos é, expressa 
pela menor ou maior concentração de descargas eléctricas ocorridas em cada sector 
da grelha definida, por unidade temporal considerada (por exemplo, à escala diária, 
estacional ou anual). Para além da contabilização das impactos, este procedimento 
permitiu igualmente proceder ao cálculo, para cada sector da grelha, do número de 
dias de trovoada por unidade temporal considerada (dia, mês, ano), por exemplo. Um 
dia de trovoada, num dado sector, corresponderá a um dia em que nele se registou 
pelo menos um impacto.  

- Elaboração de mapas com a síntese da informação recolhida: Após a elaboração 
de uma matriz contendo a totalidade dos dados recolhidos (731 dias da amostra x 30 
unidades espaciais), procedeu-se ao cálculo de frequências mensais, estacionais e 
anuais referentes aos dois parâmetros considerados (Número de ocorrências e 
Número de dias de trovoada). Finalmente, foi feita a representação cartográfica dessa 
informação, tendo em vista proceder à análise da distribuição espacial das trovoadas 
no interior do domínio geográfico definido, bem como da variação temporal da sua 
frequência de ocorrência. 

Tendo presente estas considerações, importa precisar os propósitos deste estudo, 
cujos resultados em seguida se apresentam. Apesar do estudo assentar no tratamento de 
dados respeitantes apenas a dois anos climáticos, espera-se obter elementos de interesse em 
relação às trovoadas que afectam as regiões portuguesas quanto a três aspectos essenciais : 

• A distribuição espacial das trovoadas; 

• O ritmo anual de ocorrência das trovoadas; 

• Definir uma amostra de dias de trovoada no Sul de Portugal, tendo em vista o 
estudo das situações atmosféricas associadas e comparar a incidência dos tipos 
particulares de trovoadas (frontais/de massa de ar). 

 

2.2 A frequência de trovoadas à escala anual 

Considerando os valores médios anuais do número de ocorrências (impactos) e do nº 
de dias de trovoadas (figura V.34), pode ter-se uma noção dos contrastes verificados no 
conjunto do período considerado. 

À escala anual, em termos médios, a frequência de dias de trovoada foi maior sobre a 
parte continental do domínio geográfico considerado, em comparação com os sectores 

                                                 
(38) - Em trabalhos baseados em redes de detecção com um número muito maior de estações, a densidade das 
trovoadas é normalmente expressa através do número de impactos por km2, na unidade temporal considerada.  
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marítimos. Tanto em Portugal, como na parte ocidental de Espanha, a frequência média de 
dias de trovoada foi superior ou igual a 30. Os valores mais elevados, quer no que diz 
respeito à frequência de impactos, quer em termos de número de dias de trovoada, 
observaram-se no Norte interior de Portugal (a Norte do Douro) e na região de ocidental de 
Castela-Leão, onde ocorreram, em média, 51 dias com actividade eléctrica na atmosfera. 
 
A - NÚMERO DE OCORRÊNCIAS (IMPACTOS) B - NÚMERO DE DIAS DE TROVOADA

0 100KM 0 100KM
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Figura V.34 (A e B) – Distribuição do número médio anual de impactos (A) e de dias de trovoada (B). 

Período 1998/99-1999/2000). 
 

No que diz respeito ao Sul de Portugal, os sectores interiores registaram uma maior 
incidência de trovoadas do que os litorais (aspecto que não é visível na figura, devido às 
classes escolhidas), sendo a área que, grosso modo, corresponde ao Alto Alentejo, aquela 
que apresentou valores mais altos de frequência média dos dois parâmetros considerados. 

 Considerando individualmente cada um dos dois anos climáticos, constata-se que a 
distribuição espacial relativa aos dois parâmetros (figura V.35, em anexo) não é muito 
diferente do «padrão médio», muito embora as trovoadas tenham sido, à escala anual, 
significativamente mais frequentes em 1999/2000 (3097 impactos no interior do domínio 
considerado) do que em 1998/99 (apenas 2668 impactos). Em qualquer dos dois anos da 
amostra, a mais elevada densidade de impactos e frequência de dias de trovoada registou-
se na extremidade Nordeste do domínio analisado (região de Castela-Leão). No território 
português, a frequência de trovoadas registada nos sectores que abrangem o Norte Interior 
superou a que ocorreu nas regiões do Sul, sobressaindo Trás-os-Montes como a região 
mais atingida. 

 



As Trovoadas e os Episódios de Granizo no Sul de Portugal 
_____________________________________________________________________________________ 

 219

2.3 A frequência de trovoadas à escala estacional 

 A repartição das trovoadas apresentou, nos dois anos analisados, diferenças muito 
sensíveis consoante as estações do ano, encontrando-se algumas semelhanças, contudo, 
entre os Outonos e os Invernos, bem como entre as Primaveras e os Verões. Um análise 
prévia dos padrões de distribuição mensal dos dois parâmetros considerados (nº de 
impactos e nº de dias de trovoada) levou a considerar-se apropriado dividir o ano de acordo 
com os seguintes conjuntos de meses: 

 - Outono: Outubro/Novembro/Dezembro 

 - Inverno: Janeiro/Fevereiro/Março 

 - Primavera: Abril/Maio 

 - Verão: Junho/Julho/Agosto/Setembro 

 A razão de alargar o «Verão» a um período de quatro meses prende-se com o facto 
da distribuição das trovoadas em Junho se assemelhar bastante ao padrão encontrado no 
trimestre Julho-Setembro. Esta divisão estacional está, de resto, em concordância com a 
definição de «época estival» efectuada no ponto 1.4, ao analisar-se o ritmo anual das 
trovoadas no Sul de Portugal.  

 Nas figuras anexos V.36, V.37, V.38 e V.39 (em anexo) apresentam-se os mapas 
das distribuições dos dois parâmetros tratados, em relação, respectivamente, ao Outono, 
Inverno, Primavera e Verão. Atendendo a que o período estudado comporta apenas dois 
anos, e tendo em atenção também a desigual duração das «estações do ano» definidas, 
considerou-se mais correcto privilegiar, na leitura destes mapas, uma comparação em 
termos relativos das densidades, em detrimento de uma análise quantitativa. Na figura 
V.40 apresenta-se a variação estacional do número total de impactos ocorridos dentro do 
domínio geográfico estudado, devendo ter-se em conta a já mencionada duração das 
estações que se adoptou, encurtando a «Primavera» a dois meses e alargando o «Verão» a 
quatro meses. 
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Figura V.40 – Distribuição estacional do número de impactos de descargas eléctricas sobre o território 
estudado. 
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 Tal como se pode ver na figura V.40, a distribuição estacional das trovoadas foi 
muito diferente nos dois anos da amostra, tendo ocorrido uma elevada frequência de 
impactos no Outono e na Primavera em 1999/2000, enquanto no ano precedente as 
ocorrências se repartiram mais pelo Inverno, Primavera e Verão. 

 Centrando a análise nos mapas que se apresentam nos anexos V.36, V.37, V.38 (em 
anexo) e V.39, importa caracterizar e comparar os padrões de distribuição espacial das 
trovoadas à escala estacional. 

 A primeira oposição a destacar diz respeito ao contraste que se manifesta entre os 
padrões de distribuição relativos aos Outonos e aos Invernos, comparativamente aos das 
Primaveras e dos Verões: no Outono e no Inverno, as regiões mais interiores do Norte de 
Portugal, e as regiões espanholas da Estremadura e de Castela–Leão são as menos 
atingidas pelas trovoadas; na Primavera e, de modo ainda mais vincado, no Verão, as 
trovoadas concentram-se essencialmente sobre a superfície continental do território 
analisado, atingindo a sua frequência mais elevada nos sectores mais interiores. 

A maior densidade de impactos, nos Outonos dos dois anos analisados (figura V.36,), 
registou-se na região atlântica a Sul de Portugal, tendo a actividade das trovoadas sido 
muito mais frequente em 1999/2000 que no ano precedente. Esta distribuição sugere que os 
sistemas atmosféricos onde tiveram origem estas trovoadas terão tido uma proveniência 
predominante de Sul e Sudoeste.   

A distribuição espacial do número de impactos e do número e dias de trovoada 
registada nos dois Invernos (figura V.37) revela, à semelhança do que se verificou em 
relação aos Outonos, uma reduzida frequência de ocorrências nas regiões mais interiores 
do território considerado, correspondentes aos sectores ocidentais das regiões espanholas 
da Estremadura e de Castela-Leão. A parte ocidental da Península Ibérica, a bacia atlântica 
a Sul de Portugal e o Golfo de Cádis foram os sectores mais atingidos pela ocorrência de 
trovoadas.  

As trovoadas ocorridas nos meses primaveris de Abril e Maio dos anos analisados 
afectaram de modo especial as regiões interiores do território português e espanhol, 
estando patente nos mapas correspondentes (figura V.38) um expressivo aumento da 
densidade dos impactos sobre a área continental. A primavera de 2000 registou uma 
frequência significativa de trovoadas (superior a 15 dias com ocorrência de impactos) em 
todo o interior de Portugal. Em ambas as Primaveras ocorreu uma frequência considerável 
(superior a 10 dias em cada ano) de trovoadas no Sul de Portugal, em especial na parte 
setentrional do Alentejo.  

No Verão (figura V.39), o padrão de distribuição das trovoadas é sensivelmente 
inverso do descrito em relação aos Outonos e Invernos: reduzida ou mesmo nula 
frequência de impactos e de dias de trovoada nos sectores atlânticos do território 
considerado e forte concentração das ocorrências nas regiões mais interiores e 
setentrionais. Em qualquer dos anos, o Sul de Portugal foi fracamente atingido pela 
ocorrência de trovoadas, em contraste com o que sucedeu no interior das Beiras e em Trás-
os-Montes, sobretudo em 1998/99. Nos dois anos analisados, as trovoadas da época estival 
foram muito mais frequentes nas regiões interiores de Espanha que no território português, 
e, dentro deste último, afectaram mais o Norte que o Sul do país. 
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Conclusão 

Apesar das várias limitações relativas à informação disponível para realizar um 
estudo climatológico sobre a ocorrência das trovoadas (e dos episódios de granizo) no Sul 
de Portugal, foi possível obter alguns elementos de interesse quanto a este tema. 

O tratamento do parâmetro «número de dias de trovoada» permitiu verificar que, 
nalguns locais do interior do Sul do país, a frequência deste fenómeno é considerável, 
ultrapassando os 15 dias por ano em Viana do Alentejo e Beja, e os 20 dias por ano em 
Portalegre e Alvega. A ausência de dados registados em estações situadas em áreas 
montanhosas – com a excepção da estação de Portalegre – não permite o conhecimento 
sobre a incidência das trovoadas onde estas serão, muito provavelmente, mais frequentes.  

Em relação ao ritmo anual, ficou demonstrado que, em todo o Alentejo, as trovoadas 
ocorrem de modo especial durante a Primavera, em Abril ou Junho, verificando-se um 
máximo secundário no final do Verão (Setembro). É também nesta região que as trovoadas 
mais se concentram durante a época quente do ano, embora nos meses de Julho e Agosto 
haja uma diminuição drástica da sua frequência de ocorrência. No Algarve, a estação do 
ano que, em média, regista mais dias de trovoada é o Inverno, apresentando um ritmo 
anual, em certa medida, oposto ao que caracteriza o Alentejo, nomeadamente nas suas 
áreas mais distantes do oceano. 

Outro conjunto de conclusões obtidas no decurso da elaboração deste capítulo 
prende-se com a utilização de dados de uma rede europeia de detecção de descargas 
eléctricas, relativos a dois anos climáticos (1998/99 e 1999/2000). Em síntese, da análise 
dos resultados apresentados – na qual se privilegiou uma abordagem comparativa, em 
termos relativos, da maior ou menor densidade de ocorrência de trovoadas – podem 
salientar-se alguns aspectos interessantes. Assim, em termos de frequência anual, o 
território português foi menos afectado pelas trovoadas em comparação com as regiões 
mais interiores da península, designadamente a parte ocidental de Castela-Leão. No 
conjunto de Portugal, o Norte Interior registou, nos dois anos analisados, uma frequência 
superior às regiões do Sul, destacando-se Trás-os-Montes como o sector mais atingido 
pelas trovoadas. No que diz respeito ao Sul do país, foi no sector setentrional e interior do 
Alentejo que se observou a frequência mais elevada de descargas eléctricas associadas a 
trovoadas. 

Por outro lado, o estudo levado a cabo permitiu concluir que, em relação aos dois 
anos climáticos analisados, se verificou um contraste acentuado nos padrões de repartição 
das trovoadas entre os Outonos e os Invernos, por um lado, e as Primaveras e Verões, por 
outro. A explicação desta oposição parece, em certa medida, poder enquadrar-se no ritmo 
anual da actividade das trovoadas na Península Ibérica descrito na investigação de RUIZ et 
al (1996). Assim, no Outono e no Inverno, a maior frequência das trovoadas no sector 
ocidental da Península (abrangendo Portugal) estará essencialmente relacionada com a 
influência dominante de sistemas depressionários de proveniência atlântica, cuja actividade 
convectiva decrescerá há medida que se processa o seu avanço para o interior, ao 
progredirem sobre uma superfície está muito mais fria que o oceano. Na Primavera e, 
sobretudo no Verão, as temperaturas mais elevadas que se registam nas regiões do interior 
favorecem a formação da instabilidade convectiva, o que conduz à ocorrência de trovoadas 
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que corresponderão à libertação da energia potencial acumulada nas massas de ar em 
contacto com o substrato, enquanto as regiões litorais, muito mais frescas, registam 
condições que inibem aquele fenómeno. 

 

 Em relação aos episódios de granizo, foi apenas possível verificar que, na 
generalidade das estações do Sul de Portugal, constituem um fenómeno muito pouco 
frequente, se se exceptuar o caso particular de Portalegre. Trata-se de um fenómeno cujas 
séries de registos subestimam, muito provavelmente, a sua real frequência, resultado quer 
da complexidade em proceder à sua observação, distinguindo-a de outras formas de 
precipitação, quer do carácter fortemente localizado inerente ao seu modo de ocorrência, 
que não se coaduna com a densidade das redes de estações climatológicas. 
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ANEXO V.1 
 
 
 

QUADRO V-1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS 

 ESTAÇÕES CONSIDERADAS NA AMOSTRA 

ESTAÇÕES Nº DE ANOS LATITUDE LONGITUDE ALTITUDE MÉDIA ANUAL 
 COMPLETOS   (m) DIAS C/TROV. 

1 - ALVEGA 30 39º 28" 8º 03" 51 22 
2 - PORTALEGRE 30 39º 17" 7º 25" 596 21 

3 - MORA 30 38º 56" 8º 10" 110 14 
4 - ELVAS 27 38º 53" 7º 19" 208 7 

5 - LISBOA/PORTELA 25 38º 47" 9º 08" 103 9 
6 – LISBOA (IGDL) 30 38º 43" 9º 09" 77 10 

7 - PEGÕES 30 38º 38" 8º 39" 64 9 
8 - ÉVORA 30 38º 34" 7º 54" 309 12 

9 - SETÚBAL 29 38º 33" 8º 35" 35 11 
10 - ÉVORA/CURRAIS 27 38º 31" 7º 47" 230 10 

11 - ALCÁCER SAL 30 38º 22" 8º 31" 51 12 
12 - VIANA ALENTEJO 30 38º 19" 8º 00" 230 18 

13 - BEJA 30 38º 01" 7º 52" 246 17 
14 - ALVALADE 30 37º 57" 8º 24" 61 9 

15-MÉRTOLA V.FORMOSO 30 37º 47" 7º 33" 190 8 
16 - MONCHIQUE 25 37º 19" 8º 33" 465 7 

17 - V.R.S.ANTÓNIO 28 37º 11" 7º 25" 7 5 
18 - PRAIA ROCHA 27 37º 07" 8º 32" 21 8 

19 - TAVIRA 26 37º 07" 7º 39" 25 4 
20 - VILA BISPO 30 37º 05" 8º 53" 115 2 

21 - FARO/AEROPORTO 30 37º 01" 7º 58" 8 12 
22 - SAGRES 29 36º 59" 8º 57" 40 5 
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ANEXO V.2 
REGIME MÉDIO MENSAL DE OCORRÊNCIA DE TROVOADAS (Figuras V.3 a V.25) 
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FREQUÊNCIA ANUAL DE TROVOADAS
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Figura. V.35 - Distribuição do nº de impactos e do nº de dias de trovoada em 1998/99 e 
1999/2000 
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FIGURA V.36 - FREQUÊNCIA  DE TROVOADAS NO OUTONO
(OUTUBRO-NOVEMBRO-DEZEMBRO)
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FIGURA V.37 - FREQUÊNCIA DE TROVOADAS NO INVERNO
(JANEIRO-FEVEREIRO-MARÇO)
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FIGURA V. 38 - FREQUÊNCIA  DE TROVOADAS DE PRIMAVERA
(ABRIL-MAIO)
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FIGURA V.39 - FREQUÊNCIA DE TROVOADAS NO VERÃO
(JUNHO-JULHO-AGOSTO-SETEMBRO)
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Introdução 

 

Na introdução da dissertação foram expostos os principais aspectos relativos ao 
contexto geográfico do Sul de Portugal, tendo sido discutidas as suas implicações na 
dinâmica atmosférica. No conjunto da Península Ibérica, o território português não se 
encontra entre as regiões onde os fenómenos das precipitações intensas tomam a sua maior 
magnitude e a mais elevada frequência de ocorrência. Este facto deve-se, sobretudo, a dois 
factores: a situação geográfica de Portugal no contexto peninsular e as características do 
seu relevo, nomeadamente a altitude das principais montanhas e o seu afastamento em 
relação ao oceano. 

A posição latitudinal da Península Ibérica, compreendida numa faixa que se estende 
entre os paralelos 36 e 44ºN, bem como a sua própria configuração e relevo, asseguram a 
influência de uma grande diversidade de situações atmosféricas, cujo ritmo temporal 
apresenta fortes contrastes sazonais, afectando de forma muito desigual as várias regiões 
que a constituem. No que diz respeito às situações atmosféricas associadas aos tipos de 
tempo chuvosos, a Península Ibérica é marcada por uma dicotomia entre os sistemas de 
origem atlântica, que afectam particularmente as regiões ocidentais e setentrionais, e as 
perturbações provenientes do Mediterrâneo, cuja influência é predominante na parte 
oriental. Os episódios de chuvas abundantes e intensas são muito mais frequentes numas 
regiões do que noutras, tendo OLCINA CANTOS (1994) destacado três sectores peninsulares, 
mencionando-os por ordem decrescente de importância: 

- Costa mediterrânea peninsular, desde o cabo de Creus até à ponta de Tarifa. Nesta 
fachada concentram-se “75% dos registos máximos diários de chuva acumulada em 
Espanha, durante o presente século (...). Os períodos de retorno de máximos 
diários de 200mm, não excedem, nalguns sectores, 10-15 anos.” (OLCINA CANTOS, 
1994 p.43). Nestas regiões, os episódios de chuva intensa tendem a ocorrer 
preferencialmente entre Setembro e Novembro; 

- Faixa cantábrica desde o Vale do Baztán à Corunha. É, igualmente, a região mais 
chuvosa da Península. Nestas áreas, os eventos de chuvas muito abundantes 
ocorrem quer nos meses invernais de Fevereiro e Março, quer no Verão, sobretudo 
em Agosto (OLCINA CANTOS, 1994, p. 44); 

- Algumas áreas do interior da Península, situadas nas proximidades de alguns 
relevos. São exemplos, as áreas que rodeiam o Sistema Central, os Montes de 
Toledo, a Serra Morena, o Sistema Ibérico e ainda, a província de Huesca, nas 
proximidades dos Pirenéus. A época estival de Julho e Agosto é a mais favorável à 
ocorrência de precipitações intensas nestas regiões interiores, “quando o calor 
sensível acumulado é tão elevado que qualquer irrupção de ar frio nas camadas 
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altas da troposfera, mesmo de pouca intensidade, é capaz de activar mecanismos 
de termoconvecção” (OLCINA CANTOS, 1994, p. 44). 

 

Mas se Portugal não se encontra incluído entre os sectores peninsulares mais 
atingidos pelos episódios de chuva diluviana, não deixa de, contudo, sofrer a influência de 
alguns dos tipos de situações atmosféricas mais comuns, causadores destes fenómenos, de 
acordo com uma sistematização proposta pelo mesmo autor (Quadro A): 

 

 

QUADRO A - Situações atmosféricas responsáveis por episódios de precipitação intensas e 
regiões mais afectadas na Península Ibérica (segundo OLCINA CANTOS, 1994) 

 

Situação atmosférica Sector peninsular mais afectado 

A - Depressões frias sobre o Golfo de Cádiz → Litoral mediterrâneo andaluz, 
Extremadura e Sudeste de Espanha 

B – Depressões frias no Mar de Argel → Levante, Baleares e Sul da Catalunha 

C – Depressões frias no mar Balear → Baleares e Litoral catalão 

D – Depressões frias de evolução retrógrada sobre 
o Cantábrico 

→ Fachada cantábrica 

E – Depressões frias situadas sobre a Galiza e no 
seio de Vales planetários com o seu eixo a 
Oeste da península 

→ Norte da Catalunha 

F – Vales planetários com o seu eixo situado a 
Oeste da Península 

→ Meseta Castelhana e Extremadura 

 

Apesar de esta tipologia dizer respeito a Espanha, tanto a modalidade “A” como a 
“F” afectam áreas contíguas a Portugal Continental, e podem enquadrar-se no contexto de 
algumas situações atmosféricas já descritas em relação ao território nacional, por exemplo, 
por FERREIRA, (1985) e por VENTURA, (1987; 1994).  

Com efeito, em Portugal, o estudo das situações atmosféricas associadas à ocorrência 
de precipitações, em particular, envolvendo a sua classificação segundo determinados 
tipos, conta já com algumas contribuições. Nos trabalhos realizados por geógrafos, o 
estudo das situações sinópticas tem sido levado a cabo, essencialmente, na perspectiva do 
estabelecimento de relações com os modos de repartição espacial da precipitação. Entre os 
outros especialistas, nomeadamente os geofísicos, as tentativas de definição de tipos de 
situações sinópticas têm sido desenvolvidas sobretudo no âmbito do estudo das causas da 
variabilidade (temporal) da precipitação em Portugal. Uma análise do conjunto destas 
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investigações permite concluir que diversos resultados parecem convergir nalguns 
elementos significativos, com os quais se procurará traçar uma breve síntese dos 
conhecimentos adquiridos neste domínio. 

MOUNIER (1979), estabeleceu uma classificação para as regiões atlânticas da 
Península Ibérica segundo uma metodologia que, com algumas adaptações, foi seguida por 
vários autores e aplicada a Portugal ou a regiões portuguesas (FERREIRA, 1980; FERREIRA, 
1982; FERREIRA e FERREIRA, 1983; RAMOS, 1985; VENTURA, 1985; FRAGOSO, 1996). 
Tratam-se de classificações de situações sinópticas efectuadas de acordo com uma 
metodologia «subjectiva», baseada na interpretação visual de cartas sinópticas de 
superfície e de altitude (500 hPa). Foi, também utilizando esta metodologia subjectiva e 
adoptando os seus critérios fundamentais de classificação, que VENTURA (1994) procedeu 
ao estudo das situações atmosféricas responsáveis por episódios de chuva abundante no Sul 
de Portugal. Pela sua evidente afinidade com o tema da presente dissertação, esta 
contribuição merece aqui ser destacada, apresentando os seus resultados mais relevantes. 

 

VENTURA (1994) estudou os diferentes modos de repartição espacial das chuvas que 
se verificam em diversas situações sinópticas, as quais se revelaram favoráveis à 
ocorrência de chuvas abundantes. O autor estudou exemplos que enquadrou em três 
contextos sinópticos diferentes:  

- Influência dominante da passagem de perturbações frontais; 

- Influência dominante da passagem de depressões convectivas: 

- Episódios chuvosos de estação quente 

  

No seu estudo, VENTURA (1994) realça que os episódios de chuvas abundantes 
estudados resultaram essencialmente de dois tipos de situações sinópticas. “Numa, a mais 
frequente, a margem ocidental ou sudoeste da Península Ibérica é influenciada por 
depressões relacionadas com gotas de ar frio, em altitude, às quais, por vezes, aparecem 
associadas depressões frontais. O outro tipo de situação, menos comum, está relacionado 
com a passagem de perturbações frontais, do quadrante Oeste, guiadas por um fluxo zonal 
em altitude" (p.394). 

Nas sequências chuvosas analisadas, as dissimetrias pluviométricas entre o norte e o 
sul da área estudada, em que o segundo regista mais chuvas do que o primeiro, resultaram 
da influência de depressões associadas a gotas de ar frio e a situações depressionárias dela 
derivadas. Os meses em que ocorreram estas sequências chuvosas correspondem ao 
Outono e início do Inverno e a anos, por vezes bastante secos, na maior parte do Sul, mas 
em que a secura foi bastante atenuada ou mesmo inexistente no extremo meridional. Isto 
veio confirmar o que já mostrara, num trabalho seu anterior (VENTURA, 1987), segundo o 
qual as gotas frias relacionadas com a circulação de bloqueio são mais frequentes nos anos 
secos, em que predomina a circulação meridiana. Em função da sua posição frequente a 
Sudoeste da Península Ibérica, influenciam o estado do tempo especialmente nas latitudes 
mais baixas, onde nos anos secos são mais reduzidas as chuvas frontais. 

De acordo com VENTURA (1994), as depressões associadas a gotas de ar frio em 
altitude originam precipitações muito abundantes, especialmente quando sofrem uma 
evolução de tipo convectivo. Esta evolução pode resultar de vários mecanismos, descritos 



Climatologia das Precipitações Intensas no Sul de Portugal 
_______________________________________________________________________________________ 

 242

anteriormente por FERREIRA (1985; 1989), desde o reforço da depressão inicial por 
conexão com um novo talvegue, até à interferência de bandas nebulosas de origem 
diferente, nomeadamente entre as da gota fria e as associadas à progressão, para norte, da 
corrente de jacto subtropical (marcada pela presença de bandas de cirrus), ou, caso mais 
frequente nos casos analisados, pela interferência da gota fria com as bandas nebulosas de 
perturbações frontais.  

Os modos de repartição espacial das precipitações são condicionados pelo contexto 
sinóptico. Deste modo, os sistemas frontais, que atingem o Sul do país em circulação 
zonal, originam fluxos húmidos do quadrante Oeste, com chuvas abundantes nos relevos 
do litoral Ocidental (Serra de Monchique e litoral alentejano). Nessas situações, a Serra de 
Caldeirão fica abrigada pela de Monchique. No caso das depressões relacionadas com 
gotas frias, com ou sem sistemas frontais incorporados, transportam massas de ar com 
trajectória variável. As depressões que se localizam a Oeste do Alentejo originam fluxos de 
sul e sudoeste e provocam chuvas mais abundantes nos relevos do litoral ocidental, e nos 
do Algarve (sobretudo nestes, com fluxos de sul); Já as depressões com posição mais 
meridional originam uma trajectória das massas de ar do quadrante leste e provocam 
chuvas mais abundantes nas serras algarvias, ou, se houver uma forte componente leste, na 
serra do Caldeirão, especialmente no seu flanco sudeste. 

 

No capítulo II desta dissertação, foram apresentados alguns dos tipos fundamentais 
de sistemas depressionários que afectam as latitudes médias, tendo-se procedido à 
exposição das suas características mais comuns. Tal como se salientou, para além de se 
tomarem em conta os modelos que procuram efectuar a descrição dos seus elementos 
considerados como mais «típicos», importa igualmente atender à sua diversidade, 
destacando as suas características específicas em relação a aspectos como a localização 
preferencial onde eclodem, a sua evolução e estrutura particulares. Por outro lado, tal 
como se salientou, tanto na introdução, como no primeiro capítulo da dissertação, o Sul de 
Portugal tem nas suas características pluviométricas um dos traços mais relevantes da sua 
originalidade climática. Essa individualidade não pode dissociar-se do seu contexto 
geográfico, marcado pela maior exposição aos fluxos atmosféricos provenientes do 
quadrante Sul, potencialmente mais pluviosos. Uma parte muito importante da actividade 
ciclogenética que afecta a margem meridional portuguesa ocorre na Bacia Atlântica Ibero-
-Marroquina, em relação à qual muitos autores se têm referido, por nela terem origem 
depressões responsáveis por chuvas muito abundantes na ilha da Madeira, em Portugal 
Continental e na Andaluzia Ocidental. De facto, a importância desta bacia atlântica tem 
sido realçada por muitos autores, quer portugueses (FERREIRA, 1980; FERREIRA, 1985; 
VENTURA, 1987, TABORDA, 1995), quer espanhóis (CAPEL MOLINA , 1981 e 1990, GIL  e 
MARTÍN VÍDE, 1995, CAMPINS et al, 2000). A importância desta região ciclogenética 
decorre não só da elevada frequência dos organismos depressionários, mas também do 
grau de actividade convectiva que muitas vezes aqueles podem apresentar. 

Os estudos já realizados sobre a actividade depressionária na Bacia Atlântica Ibero-
-marroquina têm-se centrado sobretudo na análise de situações sinópticas, assente no 
tratamento de alguns períodos ou episódios particulares. Os resultados apresentados 
colocam em ênfase dois aspectos relevantes: um primeiro, diz respeito à frequência muito 
significativa de situações de bloqueio, nas quais a actividade depressionária surge 
associada à influência de gotas de ar frio em altitude (FERREIRA, 1980; VENTURA, 1987, 



Climatologia das Precipitações Intensas no Sul de Portugal 
_______________________________________________________________________________________ 

 243

GIL e MARTIN VÍDE, 1997); um segundo aspecto, prende-se com a evolução particular que 
muitos sistemas depressionários apresentam nesta região oceânica, na qual se manifesta a 
importância da interacção entre a circulação atmosférica das latitudes médias e a das 
regiões subtropicais. A evolução de tipo convectivo que caracteriza muitas das depressões 
que nascem ou se deslocam sobre o Atlântico Subtropical Oriental foi demostrada por 
FERREIRA, (1985) tendo designado estes sistemas atmosféricos de «depressões convectivas 
subtropicais». 

A investigação realizada por FERREIRA (1985) constitui o mais completo estudo 
sobre as depressões que afectam as regiões subtropicais orientais do Atlântico Norte. Neste 
trabalho, a autora estudou a actividade depressionária naquelas regiões, no período 1967-
1983, recorrendo ao estudo de documentos sinópticos, aos dados de estações de 
radiossondagem e também à análise de imagens de satélite (canais de infravermelho dos 
satélite GOES-EAST e Meteosat). Os resultados da investigação traduziram-se na 
caracterização de diferentes sistemas a que genericamente FERREIRA (1985) atribuiu a 
designação de “depressões convectivas”, tendo destacado várias particularidades que 
permitem distingui-los das típicas depressões extratropicais das latitudes médias. A 
ciclogénese na margem oriental do Atlântico Norte subtropical pode apresentar, tal como 
demonstrou a autora, evoluções à escala sinóptica e sub-sinóptica que podem culminar na 
formação de importantes sistemas convectivos, cujos fenómenos associados afectam de 
modo especial as Ilhas da Macaronésia (arquipélagos dos Açores, da Madeira, e das 
Canárias), mas também as regiões litorais do Sudoeste da Península Ibérica. As evoluções 
particulares que podem estar ligadas à dinâmica destas depressões convectivas subtropicais 
podem assumir contornos muitos diversos, que se apresentam, de forma sintética, no 
quadro II.8. Segundo FERREIRA (1985), de entre as suas características gerais podem 
destacar-se os seguintes aspectos: 

- Estas depressões apresentam, em geral, dimensões mais reduzidas que as ligadas à 
actividade frontal polar; 

- Podem atingir uma intensidade ciclónica notável, ao ponto de, nalguns casos, a sua 
espiral nebulosa tomar um aspecto semelhante à de um ciclone tropical; 

- Os sistemas nebulosos associados a estas depressões podem organizar-se em 
massas compactas (amas) ou formar uma espiral; 

 - A sua origem é diversa, mas nela há sempre intervenção de processos convectivos; 

- Ocorrem sobretudo entre Setembro e Março, podendo, no caso dos Açores, eclodir 
noutras alturas do ano, inclusivamente no Verão; 

- Nestes sistemas, o aumento súbito da actividade convectiva resulta de diversas 
evoluções, nas quais “participam activamente as circulações polar e tropical, e a sua 
interacção, à escala local, na camada limite, com o campo nebuloso preexistente e o 
ambiente oceânico”; 

- Estas perturbações poderão são ser a causa do aparecimento de novas depressões 
ou a intensificação de preexistentes. 

 

A importância dos fenómenos convectivos na Bacia Atlântica Ibero-marroquina 
justifica amplamente o desenvolvimento da investigação neste domínio, nomeadamente no 
que diz respeito a aspectos ainda insuficientemente conhecidos, como as condições 
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atmosféricas que determinam o desenvolvimento dos sistemas pluviosos e que 
condicionam a sua evolução à escala sinóptica e ao nível da meso-escala. Esse será um dos 
objectivos de estudo da presente investigação, sendo-lhe dedicado o último capítulo.  
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QUADRO B - AS DEPRESSÕES CONVECTIVAS NA BACIA SUBTR OPICAL ORIENTAL DO ATLÂNTICO NORTE 

(segundo FERREIRA, 1985) 
 

 
Tipos de sistemas 

 

Características gerais 

 
Modalidades de evolução 

Áreas de ocorrência e 
regiões mais afectadas 

Períodos do ano 
com maior frequência de 

casos 
- isolamento de uma gota de ar frio em 
altitude 
 
- formação de uma nova depressão no 
sector posterior frio de uma perturbação 

 
 

I - Irrupções de ar 
frio sobre 

superfícies 
oceânicas quentes  

 
- Correntes de sector Norte, 
dirigidas pelo bordo oriental 
de um anticiclone atlântico 
 
- Circulação polar é 
meridiana, em geral, de 
bloqueio  

 
- regeneração de uma porção meridional de 
uma frente fria 

 
 
- SW da Pen. Ibérica, Golfo 
de Cádiz, Madeira, Canárias 
e Açores 

 
 
- Primavera e Outono ou, no 
caso dos Açores, todo o ano  

 
- Encontro de sist. 
nebulosos de origem polar 

- Várias (encontro de correntes perturbadas 
com velocidade e direção diferentes ; 
colisão de perturbações frontais com 
núcleos convectivos isolados...) 

 
- Evoluções frequentes a N 
do paralelo 30º 

- Frequentes entre Janeiro e 
Março na Madeira e nas 
Canárias ; 
- Todo o ano, no caso dos 
Açores 

 
- Conexão de depressões ou perturbações 
polares com bandas nebulosas no flanco 
oriental de grandes vales planetários, 
associadas ao jet subtropical 

- Entre os Açores e as 
Canárias (margem 
subtropical oriental do 
Atlântico ).  
- O encontro das circulações 
polar e tropical dá-se sobre 
o mar, a latitudes inferiores 
a 35ºN  

 
 
- Outono e início do Inverno 

 
 
 
 

II – Encontro de 
sistemas nebulosos 
de escala e origem 

diferentes 

 
 
 
- Interacções entre as 
circulações polar e tropical 

- Depressões «mistas», resultado da 
regeneração de depressões frias por 
ciclones tropicais provenientes das Antilhas, 
que se deslocam em direcção aos Açores 

 

- Açores 

 
- Entre Setembro e 
Novembro 

 
- Transformação de uma onda de Este 
 

 
III – Evoluções de 

tipo tropical 

- Perturbação tropical 
 
- «Bombs» (sistemas de 
origem polar que tomam a 
aparência de um ciclone 
tropical) 

- Transformação de uma depressão 
extratropical 
 

 
 
- A S de 35ºN e entre 20 e 
35ºW 

 
 
- De Setembro a Janeiro 
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Capítulo VI 

AS CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS DE ESCALA SINÓPTICA RESPONSÁVEIS 

POR PRECIPITAÇÕES ABUNDANTES NO SUL DE PORTUGAL 
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1. Objectivos gerais 

Após a apresentação de alguns resultados obtidos em trabalhos já publicados e 
respeitantes ao estudo das situações atmosféricas responsáveis pela ocorrência de 
precipitação em Portugal, importa, em seguida, expor os propósitos da contribuição que se 
pretende dar com a elaboração deste capítulo. Deve ser relembrado, mais uma vez, que a 
presente investigação se debruça, de modo particular, no estudo dos episódios de 
precipitação abundante que afectam o Sul de Portugal, e não na totalidade das situações 
chuvosas. Nos capítulos III e IV da dissertação foram já constituídas amostras de dias (e 
também de episódios) de precipitação “abundante” e mesmo “torrencial”, referentes ao 
período de estudo 1983-1998. Esses mesmos inventários vão constituir, nesta nova fase da 
investigação, as amostras de eventos de estudo, neste caso, das situações atmosféricas 
correspondentes, proporcionando uma análise sistemática e abrangendo um período 
bastante alargado(39). Neste capítulo, a escala de análise climática que enquadra o estudo 
das situações atmosféricas será a escala sinóptica. No capítulo seguinte e que encerrará a 
dissertação, descer-se-á ao nível da meso-escala, de modo a caracterizar, com um grau de 
pormenor superior, as condições atmosféricas responsáveis pela ocorrência das fortes 
precipitações.  

 Que instrumentos de trabalho e que metodologias melhor se adequam ao estudo das 
situações atmosféricas à escala sinóptica? As cartas sinópticas publicadas no Boletim 
Meteorológico Diário constituem documentos de utilização «tradicional» neste tipo de 
estudos, tendo já permitido a elaboração, no caso de Portugal Continental, de diferentes 
classificações de tipo “subjectivo”. Apesar deste tipo de classificações, na última década, 
ter caído num certo desuso, nomeadamente com a crescente generalização do emprego de 
métodos de classificação ditos mais “objectivos”, não pode subestimar-se o facto das 
classificações de tipo “subjectivo” elaboradas em Portugal assentarem num conjunto de 
critérios de análise proposto há já algum tempo por MOUNIER (1979), mas que se encontra 
já solidamente estabelecido, dada a sua utilização e adaptação em sucessivas investigações 
(FERREIRA, 1980, 1981, RAMOS, VENTURA, FRAGOSO, 1994). Por outro lado, este tipo de 
classificação permite integrar na interpretação dos documentos sinópticos a análise da 
presença de perturbações frontais (bem como das características destas e trajectórias por 
elas descritas), aspecto que não é normalmente incorporado nas metodologias ditas 
“objectivas”, dada a impossibilidade da sua tradução quantitativa. Neste sentido, uma 
metodologia de classificação de tipo “subjectivo” pode proporcionar resultados que, 
designadamente no âmbito do estudo das situações de tipo depressionário, são bastante 
significativos, em particular, a dinâmica da actividade frontal, e que não se alcançam 
através da utilização de metodologias alternativas, ditas mais “objectivas”. Dadas estas 
considerações, o ponto de partida deste capítulo constituirá, justamente, na elaboração de 
uma classificação de situações atmosféricas à escala sinóptica baseada na interpretação 
pessoal dos elementos representados nas cartas sinópticas do Boletim Meteorológico 
Diário, baseada nos critérios básicos adoptados nas classificações elaboradas em trabalhos 
anteriores (RAMOS, 1985, VENTURA, 1985, FRAGOSO, 1994). A classificação elaborada e a 
análise da frequência dos tipos considerados permitirão estabelecer uma primeira ilustração 

                                                 
(39) - Os inventários de eventos de estudo e os períodos por eles abrangidos, serão definidos e justificados 
num ponto posterior deste capítulo. 
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da diversidade de situações atmosféricas que pode conduzir à ocorrência de episódios de 
chuvas abundantes no Sul de Portugal. 

 Uma segunda fonte de informação que será explorada neste capítulo, visando 
igualmente a caracterização das situações atmosféricas à escala sinóptica, diz respeito a um 
conjunto de dados publicados pelos National Centers for Environmental Prediction 
(NCEP) e pelo National Center for Atmospheric Research (NCAR), acessível na 
internet(40). Tratam-se de dados, publicados na escala diária e organizados em campos de 
rede, designados de “Reanálises”, porque embora tenham origem em modelos 
matemáticos, são já resultado de um longo processo de assimilação e de controlo de 
qualidade. O emprego deste tipo de dados, cujo conteúdo será adiante mais exaustivamente 
descrito, é bastante comum em estudos de variabilidade climática e de climatologia 
diagnóstica, e constitui uma fonte de informação muito importante para a investigação no 
domínio da determinação de padrões de circulação atmosférica, razão porque se 
reconheceu o maior interesse na sua inclusão no presente trabalho. No nosso país, os dados 
das reanálises do NCEP têm já sido utilizados em vários trabalhos recentes, nomeadamente 
no domínio do estudo da influência da Oscilação do Atlântico Norte (NAO) no Clima na 
Europa (TRIGO et al, 2002-a; TRIGO et al, 2002-b), e na variabilidade da Precipitação em 
Portugal (CORTE-REAL at al, 1998; TRIGO e DA CÂMARA , 2000) e na Península Ibérica 
(GOMES, 2001). 

 A utilização dos dados das reanálises do NCEP permitirá estabelecer uma nova 
classificação de padrões atmosféricos, neste caso mediante a utilização de uma 
metodologia de tipo “objectivo” (determinada por processo automático), que se espera 
possibilite obter elementos mais precisos no que diz respeito às condições atmosféricas que 
se revelam essenciais para o desencadear de episódios de chuvas abundantes no Sul de 
Portugal. Uma caracterização dos tipos de situações depressionárias, do regime de 
circulação em altitude a elas associado, da sua estrutura térmica e do perfil de humidade, 
são alguns aspectos com que se pretende ilustrar esta abordagem “objectiva” dos dados das 
reanálises. 

 Uma terceira fonte de informação explorada neste capítulo, diz respeito à utilização 
dos dados das radiossondagens, muito importante para se proceder a uma caracterização da 
estrutura vertical da troposfera associada aos eventos estudados. Em relação ao Sul de 
Portugal, tanto as radiossondagens realizadas em Lisboa, como as do Funchal, podem 
fornecer elementos muito úteis respeitantes à actividade das depressões e às características 
das massas de ar por elas transportadas, possibilitando uma melhor compreensão da 
evolução das situações atmosféricas em que se geram as precipitações intensas, muitas 
vezes marcada pelo desenvolvimento de convecção profunda. Associando estes aspectos às 
conclusões extraídas com a análise do contexto dos eventos à escala sinóptica, espera-se 
assim realizar uma caracterização mais precisa das condições de instabilidade atmosférica 
que se revelam determinantes para a eclosão dos fenómenos convectivos que estão na 
origem dos episódios de precipitação torrencial que podem atingir a metade meridional de 
Portugal.  

 Tendo em vista sistematizar o modo como se estruturou este capítulo, elaborou-se o 
seguinte esquema, no qual se indicam, resumidamente, os meios de trabalho reunidos, a 
sequência de procedimentos metodológicos seguida, e os resultados que se pretendem 
alcançar: 

                                                 
(40) -  www.cdc.noaa.gov 
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Figura VI.1 - Esquema geral da metodologia utilizada para a caracterização das situações sinópticas 
e dos tipos de circulação de larga escala. 
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2. ESTUDO DAS SITUAÇÕES SINÓPTICAS ASSOCIADAS A EVENTOS 
MUITO CHUVOSOS NO SUL DE PORTUGAL: UTILIZAÇÃO DE UMA 
METODOLOGIA “SUBJECTIVA” DE CLASSIFICAÇÃO 

 
 

 

2.1 Considerações metodológicas 

O objectivo fundamental da realização desta classificação consiste em tentar definir 
uma tipologia de situações atmosféricas, baseada na observação e interpretação de cartas 
sinópticas publicadas no Boletim Meteorológico Diário, que permita ilustrar a diversidade 
de tipos sinópticos responsáveis pela ocorrência de eventos muito chuvosos no Sul de 
Portugal. Para além da concretização deste propósito geral, procurar-se-á que a 
classificação elaborada tenha um carácter sintético e possa basear-se num conjunto de 
critérios bem definidos, visando minimizar o grau de subjectividade que é sempre inerente 
à construção de uma tipologia assente numa análise pessoal de documentos sinópticos. 
Antes de se proceder à exposição do método e dos critérios considerados no processo de 
classificação de situações sinópticas, importa começar por caracterizar a amostra que se 
adoptou, referindo como se determinaram as unidades de análise que ela comporta, bem 
como a definição do período de estudo. 

 

A amostra utilizada 

Tal como se referiu anteriormente, neste capítulo são estudadas especificamente as 
situações atmosféricas que estão associadas à ocorrência de episódios de precipitações 
abundantes no Sul de Portugal e não à totalidade dos dias chuvosos. Ao longo de toda a 
investigação tem sido uma preocupação procurar restringir a análise ao tratamento dos 
aspectos relacionados com o fenómeno das precipitações abundantes, pelo que esta 
classificação sinóptica deverá também enquadrar-se nessa perspectiva, de modo a 
assegurar a existência de um fio condutor ao conjunto das abordagens realizadas. Nos 
capítulos III e IV foi já analisada a abundância das precipitações associada aos eventos 
chuvosos no Sul de Portugal, tendo sido utilizados diferentes valores limiares na 
constituição de inventários. Quando se analisaram as precipitações registadas em unidades 
temporais de 24 horas (no Capítulo III), adoptou-se o valor limiar de 40 mm como 
significativo de uma altura de precipitação que permitisse constituir, para o conjunto da 
região, uma amostra de dias de precipitação abundante. No capítulo IV, a abundância das 
precipitações foi estabelecida em relação a acontecimentos pluviosos individuais, tendo 
sido adoptado, nesse caso, o valor de limiar de 25,4 mm (uma polegada) para a 
constituição de inventários de episódios de chuva abundante. São estes inventários que 
serão retomados neste capítulo, proporcionando uma amostra de episódios de precipitação 
abundante a respeito da qual se pretende conhecer as situações atmosféricas de escala 
sinóptica que lhe estão associadas. 

As razões que motivaram a escolha deste tipo de inventários prendem-se com dois 
aspectos. O primeiro tem a ver com o interesse que se reconhece em interligar a análise 
estatística das precipitações, realizada na parte anterior da dissertação, com o estudo das 
situações atmosféricas que estão na sua origem. Desta forma, espera-se poder assegurar 
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uma sequência coerente e lógica entre as duas fases da investigação. O segundo aspecto 
que justifica a escolha dos inventários de acontecimentos com precipitação total superior 
ou igual a 25.4mm diz respeito ao facto deste critério de selecção de episódios chuvosos 
permitir a constituição de uma amostra que se afigura adequada no que diz respeito à sua 
dimensão. Com efeito, pretende-se que a classificação de situações atmosféricas a realizar 
permita proporcionar a obtenção de resultados passíveis de uma análise estatística válida, 
isto é, que a frequência dos tipos sinópticos determinados possa ser encarada como 
significativa sob os pontos de vista estatístico e climático. Neste sentido, importava 
estabelecer uma amostra de eventos de precipitação abundante que abrangesse um período 
suficientemente alargado – pelo menos três décadas – mas que comportasse um número 
total de unidades de análise (episódios a classificar) que não fosse excessivo, dada a 
morosidade que a análise dos documentos sinópticos necessariamente acarreta. Tornou-se 
necessário, deste modo, ponderar estes aspectos para definir a amostra a utilizar, bem como 
levar em linha conta a natureza da documentação sinóptica publicada no Boletim 
Meteorológico Diário português (Instituto de Meteorologia), nomeadamente considerando 
a evolução que, nas últimas décadas, a informação contida nas cartas sinópticas tem 
sofrido. 

Em relação a este aspecto, a limitação mais relevante que se colocou diz respeito ao 
facto de, a partir de 1993, as cartas sinópticas publicadas deixarem de incluir a análise 
frontal, a par da mudança das escalas de representação, significando uma mudança 
substancial do conteúdo dos documentos e um decréscimo sensível da qualidade de leitura 
dos mesmos. Em resultado disso, a identificação da presença de perturbações frontais e a 
análise da sua trajectória deixou de poder realizar-se segundo os critérios de análise que se 
utilizam em relação às cartas de superfície anteriores a essa importante alteração, um facto 
que também pesou na definição temporal da amostra de estudo. Outras modificações que 
se verificaram anteriormente a 1993, ao longo da publicação do Boletim, (designadamente 
a utilização de diferentes modelos numéricos, mudanças no espaço e na escala de 
representação) não condicionaram a definição da amostra, pelo facto de não afectarem 
significativamente o processo de classificação, cujos critérios serão desenvolvidos num 
ponto seguinte. 

Tendo presentes todas estas considerações, refira-se, por último, que se considerou 
vantajoso que a amostra utilizada compreendesse eventos muito chuvosos ocorridos em, 
pelo menos, dois locais (estações udográficas) suficientemente distanciados, de modo a 
que, conjuntamente, constituíssem um inventário de acontecimentos que possa 
proporcionar uma aproximação razoável da diversidade de situações atmosféricas que 
podem afectar a região Sul do país. A escolha recaiu sobre as estações de Évora/Cemitério 
e de Faro/Aeroporto, dado que se tratam de estações udográficas que, como se mostrou no 
capítulo IV, apresentam características pluviométricas bastante diferentes, e poderão 
ilustrar, em certa medida, o contraste entre as situações atmosféricas que afectam as 
regiões do Alentejo e do Algarve. Subtraindo aos inventários de eventos muito chuvosos 
respeitantes às duas estações (considerados na capítulo IV) o período de funcionamento 
simultâneo, obtém-se uma série com 29 anos (aproximadamente, a duração considerada 
como minimamente satisfatória), com início em 1962 e termo em 1992. Em relação a este 
período, foram determinados 157 eventos muito chuvosos (P≥25,4mm) em Évora e 124 
acontecimentos em Faro. O número total de acontecimentos comuns, isto é, de eventos em 
que o limiar de 25,4mm foi excedido em ambas as estações, foi de apenas 26.  
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Uma última nota em relação às características da amostra utilizada prende-se com a 
distribuição intranual dos eventos muitos chuvosos (P≥ 25,4mm). Em consonância com o 
que já foi posto em evidência na parte anterior da dissertação, pode ver-se na figura 
seguinte que o Outono e o Inverno são as épocas do ano que apresentam uma maior 
frequência de episódios de chuva abundante. 
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Figura VI.2 - Variação intermensal do número de eventos muito chuvosos (P≥ total 25.4mm) em 
Évora/Cemitério e Faro/Aeroporto. 

 
 

 Para além da maior concentração de eventos muito chuvosos durante o Outono e o 
Inverno (visível em relação ás duas estações consideradas), é também patente nesta figura 
que os acontecimentos de chuva abundante se distribuem por um período mais alargado no 
caso de Évora. Assim, enquanto nesta estação se verifica uma frequência considerável de 
casos entre os meses de Outubro e Fevereiro, em Faro há uma maior concentração das 
ocorrências de eventos muito chuvosos no trimestre Novembro-Janeiro (61% do número 
total de acontecimentos). No que diz respeito à Primavera e ao Verão, a frequência de 
casos é muito escassa em Faro, sendo mesmo nula em Julho e Agosto. Comparativamente, 
em Évora, nomeadamente nos meses de Março, Abril e Setembro, verifica-se a ocorrência 
de um maior número de casos, apesar dessa frequência ser muito inferior à que caracteriza 
o Outono e o Inverno. 

 

  

Critérios de classificação e definição da tipologia das situações sinópticas  

Uma outra ordem de questões respeitantes à metodologia seguida neste estudo é a 
que corresponde à definição dos critérios adoptados para a elaboração da classificação de 
situações sinópticas. Trata-se de um esquema de concepção própria, mas que se apoia 
bastante nos pressupostos em que assentam as classificações já realizadas por geógrafos e 
aplicadas a Portugal, nomeadamente os trabalhos de RAMOS (1985), VENTURA (1985; 
1994) e FRAGOSO (1994). A análise dos documentos sinópticos privilegia a interpretação 
dos elementos contidos na carta de superfície e na carta referente à superfície isobárica 
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dos 500hPa (aproximadamente, o nível médio da troposfera nas nossas latitudes). Assume-
se que se trata, naturalmente, de uma caracterização muito simplificada da complexa 
estrutura que, num dado momento, compõe toda a coluna da troposfera sobre uma 
determinada região. No entanto, tratando-se de uma classificação que não é processada por 
meios automáticos, constitui a forma mais exequível de realizar uma catalogação de 
situações atmosféricas, que necessariamente requer a análise de muitos elementos contidos 
nos documentos sinópticos. 

Um primeiro dado que é importante explicar de uma forma muito clara reside no 
modo como se estabeleceu uma correspondência entre cada evento de precipitação 
abundante e as cartas sinópticas de superfície e de altitude utilizadas para proceder à 
respectiva classificação. Deve relembrar-se que a amostra de eventos de precipitação 
abundante (em Évora e Faro) diz respeito a chuvadas cuja duração é variável, podendo 
oscilar desde alguns minutos até, em certos casos, 3 ou 4 dias. Dado que a classificação 
utilizada envolve a análise conjunta das cartas de superfície e da altitude do geopotencial 
dos 500hPa, apenas poderão ser considerados os documentos respeitantes às 12 e 24 horas 
TU de cada dia. Deste modo, procedeu-se à classificação das situações atmosféricas de 
acordo com o seguinte critério, em função da duração dos eventos: 

- Se o evento teve início e termo no intervalo de tempo que decorre entre duas cartas 
sinópticas sucessivas, procedeu-se à classificação da situação representada na hora 
(TU) que se apresenta menos distante do momento central da chuvada; 

- Se a duração do evento, limitada pelos momentos do seu início e termo, abrange 
apenas uma das horas TU (12 ou 24h) representadas no boletim, então procedeu-se 
à classificação das cartas sinópticas (superfície e 500hPa) correspondentes; 

- Se a duração do evento, limitada pelos momentos do seu início e termo, abrange 
duas horas TU (por exemplo as 12 e as 24h) representadas no boletim, então 
procedeu-se à classificação das cartas sinópticas (superfície e 500hPa) cuja hora 
TU coincidiu ou mais se aproximou do período da chuvada em que precipitação foi 
mais abundante; 

-  De igual modo, nos casos em que os eventos se prolongam por dois ou mais dias, 
procedeu-se à classificação das cartas sinópticas (superfície e 500hPa) cuja hora 
TU coincidiu ou mais se aproximou do período da chuvada em que precipitação foi 
mais abundante. 

 

Um segundo aspecto que deve ser realçado em relação aos critérios adoptados para 
elaborar esta classificação consiste na necessidade de estes se adaptarem à finalidade da 
investigação: distinguir as situações atmosféricas, à escala sinóptica, responsáveis por 
precipitações abundantes no Sul de Portugal. Dado que as unidades de análise são eventos 
de precipitação abundante, as situações atmosféricas da amostra são exclusivamente 
situações depressionárias, não tendo sequer sido encontrado, em toda a amostra utilizada, 
um caso de margem anticiclónica, por exemplo. Deste modo, a diversidade de situações 
definidas diz respeito, unicamente, a situações depressionárias, cuja classificação se 
procurou estabelecer segundo uma dada hierarquia, com base na consideração de diferentes 
níveis de diferenciação, que a seguir se passa a apresentar. 
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a) Nível 1 – A primeira distinção levou a diferenciar três tipos fundamentais de 
situações depressionárias. Através da análise combinada das cartas sinópticas de superfície 
e de altitude (500 hPa), o evento é classificado em função de três tipos fundamentais de 
situação depressionária:  

• Depressões móveis, com influência preponderante de perturbações 
frontais, associadas a ondulações da corrente de Oeste (tipo DF), 

• Depressões estacionárias, sem perturbações associadas, encimadas por 
células frias de bloqueio em altitude (DE) 

• Depressões de tipo misto, marcadas quer pela influência de células frias 
de bloqueio em altitude, quer pela actividade de perturbações frontais à 
superfície (DM) 

O carácter móvel ou relativamente estacionário das depressões identificadas nas 
cartas de superfície é determinante para estabelecer a distinção entre o tipo DF e os 
restantes dois. As depressões do tipo DF apresentam todas as características que definem 
as típicas depressões das latitudes médias: são centros de baixa pressão, por vezes muito 
cavada, com sistemas frontais associados, sendo a sua passagem comandada pela migração 
das ondulações na corrente de Oeste. A dinâmica destas situações atmosféricas contrasta 
de um modo muito nítido com a que caracteriza outros tipos de depressões, cujo 
movimento é muito lento ou mesmo nulo, pelo que se classificam como centros 
estacionários. 

 Consideraram-se como centros depressionários de carácter estacionário todos os 
centros de baixa pressão que permaneceram sensivelmente na mesma área durante, pelo 
menos, três dias sucessivos. Em geral, a presença e a persistência destas depressões estão 
relacionadas com o estabelecimento de uma circulação bloqueada na média e alta 
troposfera. Os bloqueios da circulação em altitude foram reconhecidos nas cartas da 
superfície isobárica dos 500 hPa, pela manutenção de células depressionárias, identificadas 
pela presença de isoípsas e de uma ou mais isotérmicas fechadas, delimitando uma região 
de ar frio, durante um período não inferior a três dias.  

As depressões estacionárias podem ou não apresentar frentes à superfície, sendo esta 
distinção que permite diferenciar, respectivamente, os tipos DM e DE. No caso das 
depressões de tipo misto (DM), a sua actividade será condicionada quer pela actividade 
frontal nas baixas camadas da troposfera, quer pela presença, em altitude, de células de ar 
frio, isoladas por uma circulação bloqueada. No segundo caso (DE), a ausência de frentes 
associadas à depressão, poderá significar que se tratam de depressões cuja actividade é 
essencialmente de tipo convectivo, determinada por uma estrutura térmica das massas de ar 
que gera forte instabilidade.  

b) Nível 2 – Uma segunda ordem de critérios de classificação foi aplicada no sentido 
de distinguir diferentes subdivisões nos três tipos fundamentais, previamente definidos. 
Um primeiro aspecto considerado diz respeito às depressões móveis que apresentam 
actividade frontal (Tipo DF) e consiste na identificação da trajectória das perturbações até 
estas atingirem a região estudada. Consideram-se três tipos de trajectória: 

- De Oeste para Este: → Subdivisão DF1  

- De Noroeste para Sudeste (ou de Norte para Sul): → Subdivisão DF2  

- De Sudoeste para Nordeste (ou de Sul para Norte): → Subdivisão DF3  
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A consideração deste critério prende-se, naturalmente, com a necessidade de 
distinguir estas situações atmosféricas de acordo com a natureza das massas de ar 
associadas a cada uma das trajectórias. As perturbações provenientes de Sul ou Sudoeste, 
transportam massas de ar que, por serem mais quentes e possuírem um teor em vapor de 
água muito superior, são potencialmente mais instáveis que as oriundas de Oeste e muito 
mais do que as que chegam vindas de Noroeste ou Norte. 

No caso das depressões estacionárias, com ou sem actividade frontal, (tipos DE e 
DM), procedeu-se a uma diferenciação de acordo com a posição do centro depressionário 
(e da célula de bloqueio em altitude) em relação ao Sul de Portugal. A razão da utilização 
deste critério prende-se, neste caso, com as implicações que a posição dos centros 
depressionários têm na direcção dos fluxos que, na baixa troposfera, atingem o Sul de 
Portugal. A posição destas depressões está directamente relacionada com a região sobre a 
qual, aos níveis mais elevados da troposfera, se estabelece o isolamento de células 
depressionárias frias de bloqueio. Consideram-se três situações em função da posição das 
células de bloqueio: 

- Célula depressionária de bloqueio sobre o Golfo da Gasconha, ou o Noroeste da 
Península Ibérica: → Subdivisões DE1e DM1 

- Célula depressionária de bloqueio entre a região dos Açores e Portugal Continental 
(ou mesmo sobre a costa ocidental portuguesa): → Subdivisões DE2 e DM2 

- Célula depressionária de bloqueio situada entre o arquipélago da Madeira e o 
Algarve (ou mesmo a Sul do Algarve, na área do Golfo de Cádis): Subdivisões DE3 
e DM3 

Com esta distinção pretende-se diferenciar estes tipos de depressões de acordo com a 
instabilidade que, potencialmente, lhes está associada. Com efeito, uma posição mais 
meridional destes centros depressionários configurará uma situação favorável à ocorrência 
de maior instabilidade, quer por que os fluxos atmosféricos que convergem nos níveis 
inferiores da troposfera são, à partida mais quentes e húmidos, quer também pelo facto ser 
maior a amplitude das escoadas de ar frio que, nos níveis mais elevados, estão na origem 
das células depressionárias de bloqueio. 

Para além da utilização deste critério, uma subdivisão autónoma foi considerada para 
classificar os casos em que uma depressão estacionária, sem actividade frontal, se 
apresenta encimada por um Vale Depressionário, em vez de uma célula de bloqueio. 
Atribuiu-se a esta divisão a sigla DEV. 

Um terceiro e último nível de diferenciação de situações sinópticas foi estabelecido, 
aplicando-se unicamente ao caso das depressões móveis, com actividade frontal (tipo DF). 

Nível 3 – Dado que a actividade das depressões móveis frontais (DF) é, em parte, 
condicionada pela corrente dos Ventos de Oeste, considerou-se útil proceder à 
diferenciação deste tipo de situações em função das características da circulação na média 
e alta troposfera. Com base nas cartas da superfície isobárica dos 500 hPa, classificou-se o 
tipo de circulação da seguinte forma: 

- Circulação zonal de oeste rápida (ou com fraca ondulação), se o traçado das 
isoípsas acompanha, aproximadamente, os paralelos, podendo a distância angular 
entre uma crista e um talvegue sucessivos cifrar-se até um valor máximo de 15º em 
latitude. Assim, às situações classificadas como pertencentes ao tipo DF que 
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apresentaram este tipo de circulação foi acrescentada a letra “Z” (exemplo: “DF2Z” 
designará uma situação sinóptica caracterizada pela influência de uma depressão 
móvel, com uma perturbação associada, proveniente de Oeste, encimada por uma 
corrente zonal rápida.) 

- Circulação meridiana, com presença de um vale planetário, de um modo geral, a 
sua vertente oriental ou a zona de talvegue. As situações de tipo DF que se 
caracterizaram por este tipo de circulação foram identificadas por um “V” na 
terminação da sua sigla. Como exemplo, uma situação identificada por “DF3V” 
corresponderá à influência de uma depressão móvel, com perturbação associada, 
proveniente de Sudoeste ou Sul, encimada pela vertente oriental de um Vale 
Depressionário. 

 

Para além de todos os critérios de classificação já apresentados, deve ainda ser 
referido que se reservou uma classe para incluir os casos que, em face da situação 
representada nos documentos sinópticos utilizados, não pudessem ser incluídos em 
nenhuma das categorias consideradas. Essa classe foi identificada com a sigla “NC” (não 
classificável). 

Tendo em vista sistematizar todo o conjunto de critérios considerados no processo de 
classificação, organizou-se o seguinte quadro, no qual pode verificar-se a hierarquia que se 
procurou estabelecer, desde os tipos fundamentais definidos (3) até às categorias 
elementares (14, incluindo a classe “NC”). Uma breve exemplificação, com ilustração de 
situações seleccionadas, é feita nas figuras VI.3 e VI.4, respeitantes às seis subdivisões da 
classificação. 
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Quadro VI.1 – Descrição sintética da chave para a classificação de situações sinópticas associada à 
ocorrência de eventos de precipitação abundante no Sul de Portugal. Processo de classificação baseado na 
análise de cartas sinópticas de superfície e de altitude (500 hPa), publicadas no Boletim Meteorológico 
Diário (Instituto de Meteorologia). 

Tipo 
fundamental 

Subdivisão Categoria 
Elementar 

Carta de superfície Carta de altitude (500hPa) 

 
DF1Z 

- Depressão móvel com perturbação 
frontal associada, apresentando 
trajectória Oeste-Este 

- Corrente zonal de Oeste 
(rápida) 

DF1 
(perturbações 
com 
trajectória 
W-E) 

 
DF1V 

- Depressão móvel com perturbação 
frontal associada, apresentando 
trajectória Oeste-Este 

- Vale depressionário, em 
geral, a sua vertente oriental 
ou a zona de talvegue 

 
DF2Z 

- Depressão móvel com perturbação 
frontal associada, apresentando 
trajectória Noroeste-Sudeste 

 
- Corrente zonal de Oeste 

DF2 
(perturbações 
com 
trajectória 
NW-SE) 

 
DF2V 

- Depressão móvel com perturbação 
frontal associada, apresentando 
trajectória Noroeste-Sudeste 

- Vale depressionário, em 
geral, a sua vertente oriental 
ou a zona de talvegue 

 
DF3Z 

- Depressão móvel com perturbação 
frontal associada, apresentando 
trajectória Sudoeste-Nordeste 

 
- Corrente zonal de Oeste 
(rápida) 

 
 
 
 
 

(DF): 
Depressões 

móveis, com 

perturbações 

frontais 

associadas 

 

DF2 
(perturbações 
com 
trajectória 
SW-NE) 

 
DF3V 

- Depressão móvel com perturbação 
frontal associada, apresentando 
trajectória Sudoeste-Nordeste 

- Vale depressionário, em 
geral, a sua vertente oriental 

                     

                          DE1 

- Célula depressionária de 
bloqueio (gota de ar frio) 
situada sobre o Noroeste da 
Península Ibérica  

                        
                          DE2 

- Célula depressionária de 
bloqueio (gota de ar frio) 
situada entre os Açores e 
Portugal 

 
(DE): 

Depressão 
estacionária, 
sem frentes 
associadas, 
encimada por 
células 
depressionárias 

 de bloqueio 
 

                     

                          DE3 

 
 
 
 
- Depressão estacionária, sem 
frentes associadas 

- Célula depressionária de 
bloqueio (gota de ar frio) 
situada na região entre o 
arquipélago da Madeira e o 
Algarve 

                      

                         DM1 

- Célula depressionária de 
bloqueio (gota de ar frio) 
situada sobre o Noroeste da 
Península Ibérica  

                     

                        DM2 

- Célula depressionária de 
bloqueio (gota de ar frio) 
situada entre os Açores e 
Portugal 

  
(DM): 

Depressões de 
tipo misto, com 
actividade 
frontal, 
encimadas por 
células 
depressionárias 

de bloqueio 
 

                    

                         DM3 

 
 
 
- Depressão móvel com perturbação 
frontal associada, apresentando 
trajectória Oeste-Este ou Sudoeste-
Nordeste 

 
- Célula depressionária de 
bloqueio (gota de ar frio) 
situada na região entre o 
arquipélago da Madeira e o 
Algarve 

          (DEV):                                    DEV 
Depressão estacionária, 
 associada a um vale                                      
 depressionário 
 

 
- Depressão estacionária, sem 
frentes associadas 

 
- Vale depressionário, em 
geral, a sua vertente oriental 
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Subdivisão “DF1” – Exemplo do dia 15 de Fevereiro de 1967 (12 horas) 

 
Superfície 

 
500 hPa 

Subdivisão “DF2” – Exemplo do dia 17 de Dezembro de 1968 (12 horas) 

  
Superfície 500 hPa 

Subdivisão “DF3” – Exemplo do dia 27 de Janeiro de 1979 (00 horas) 

  
Superfície 500 hPa 

Figura VI.3 – Exemplos de situações classificadas nas subdivisões DF1, DF2 e DF3. (fonte: Boletim 
Meteorológico Diário, Instituto de Meteorologia) 
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Subdivisão “DE” – Exemplo do dia 20 de Novembro de 1961 (12 horas) 

  
Superfície 500 hPa 

Subdivisão “DM” – Exemplo do dia 19 de Maio de 1973 (12 horas) 

  
Superfície 500 hPa 

Subdivisão “DEV” – Exemplo do dia 12 de Outubro de 1986 (00 horas) 

  
Superfície 500 hPa 

Figura VI.4 – Exemplos de situações classificadas nas subdivisões DE, DM e DEV. (fonte: 
Boletim Meteorológico Diário, Instituto de Meteorologia) 
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2.2 Análise dos resultados 

A apresentação dos resultados alcançados com esta classificação compreende dois 
aspectos essenciais. Em primeiro lugar, proceder-se-á à análise da frequência de ocorrência 
dos diferentes tipos de situações sinópticas, comparando as duas estações consideradas. 
Em seguida, procurar-se-á averiguar se existe alguma relação entre os tipos sinópticos 
estabelecidos e a abundância das precipitações, considerando a amostra utilizada.  
  

2.2.1 Frequência dos tipos sinópticos em Évora e em Faro 

Na figura VI.5 pode comparar-se a importância relativa das seis subdivisões da 
classificação, nas duas estações.  

ÉVORA

DF1
49%

DF2
11% DF3

8%

DE
18%

DM
10%

DEV
4%

 

FARO

DF1
17%

DF2
6%

DF3
11%

DE
49%

DM
15%

DEV
2%

  
Figura VI.5 Comparação da frequência (% do total) das seis subdivisões da classificação no período 1962-1992. 
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No quadro VI.2 apresentam-se as frequências de ocorrência (absoluta e relativa) dos 
diferentes tipos fundamentais, subdivisões e categorias elementares da classificação 
elaborada. 

Numa comparação de conjunto, desde logo sobressai o facto de os eventos muito 
chuvosos no Sul de Portugal tanto poderem ser originados pela actividade de perturbações 
frontais (tipo DF), como pela influência de depressões estacionárias, associadas a células 
depressionárias de bloqueio (tipo DE). Todos os géneros considerados na classificação, 
incluindo todas as suas categorias elementares, surgem representados em Évora e em Faro. 

A observação da figura VI.5 permite concluir que a representação dos diferentes 
tipos sinópticos é bastante diferente nos dois locais, sendo de certo modo surpreendente 
que duas estações distanciadas entre si por menos de 250 km possam apresentar um 
contraste tão significativo no que diz respeito à origem dos episódios de precipitação 
abundante. 

De facto, numa apreciação global, os eventos muito chuvosos registados nestes dois 
locais (no período 1962-1992) tiveram uma origem essencialmente diversa, no que diz 
respeito às situações atmosféricas de escala sinóptica. Assim, em Évora, cerca de dois 
terços (67.5%) dos eventos muito chuvosos estiveram relacionados com a influência de 
depressões frontais (DF), surgindo as situações ligadas à acção de depressões estacionárias 
(DE) em segundo lugar, na ordem de importância dos tipos sinópticos. Esta ordenação 
relativa inverte-se no caso da estação de Faro, embora a dominância do tipo mais 
representado (49,0% do número total de acontecimentos) seja muito menos expressiva do 
que a que se observa na estação alentejana. Estes resultados colocam em evidência que, em 
Évora, a passagem de perturbações frontais, associadas a ondulações da corrente de Oeste, 
pode desencadear, de um modo muito mais frequente do que em Faro, eventos de 
precipitação abundante. Por seu turno, o contexto atmosférico de escala sinóptica mais 
comum que, em Faro, surge associado a este tipo de eventos meteorológicos, é bem 
distinto, sendo marcado pela presença, em altitude (500hPa) de células depressionárias de 
bloqueio, encimando depressões estacionárias que, na maioria dos casos não registam 
actividade frontal. Nesta estação algarvia, o tipo “DE” foi responsável por praticamente 
metade dos episódios de precipitação abundante registados no período estudado. 

Considerando as seis subdivisões da classificação, pode também concluir-se que, no 
que diz respeito às situações ligadas à passagem de perturbações frontais (DF), são as de 
trajectória Oeste-Este as mais comuns, embora essa prevalência seja mais expressiva, 
novamente, no caso de Évora. A passagem de perturbações «de Oeste» (DF1) foi 
responsável por quase metade dos eventos muito chuvosos ocorridos em Évora, contra 
apenas 17% dos acontecimentos registados em Faro. Esta diferença acentuada chama à 
atenção para um facto que, hipoteticamente, se pode depreender desta análise: é muito 
provável que nas situações sinópticas marcadas pela passagem de perturbações 
provenientes de Oeste, a maior instabilidade atinja as regiões do Norte e Centro do 
território português, (quer em consequência da desigual distribuição das massas de relevo, 
quer devido à maior proximidade dos núcleos depressionários), pelo que, nesse contexto, 
Évora se encontra numa posição muito mais exposta, comparativamente a Faro, 
designadamente, à acção da extremidade meridional dos sistemas frontais. 
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Quadro VI.2 – Frequência dos diferentes tipos de situações sinópticas, no período 1962-1992, nas 
estações de Évora/Cemitério e Faro/Aeroporto. 

  Frequências absolutas e relativas 

no período 1962-1992 
  Évora/Cemitério Faro/Aeroporto 

Nº de eventos 157 124 

DF 106  (67.5%) 43  (34.7%) 

DE 29  (18.5%) 60  (48.4%) 

DM 15   (9.6%) 18  (14.5%) 

 
 
 

Tipos 
fundamentais 

DEV 7  (4.5%) 3  (2.4%) 

 Não classificados  4 2 

DF1 75 (47.8%) 21  (16.9%) 

DF2 18  (11.5%) 8  (6.5%) 

DF3 13  (8.3%) 14  (13.3%) 

DE 29 (18.1%) 60  (48.4%) 

DM 15  (9.6%) 18  (14.5%) 

 
 
 
 
 

Subdivisões 

DEV 7  (4.6%) 3  (2.4%) 

DF1Z 50  (31.8%) 8  (6.55) 

DF1V 25  (15.9%) 13  (10.5%) 

DF2Z 7  (4.5%) 1  (0.8%) 

DF2V 11  (7.0%) 7  (5.6%) 

DF3Z 3  (1.9%) 6  (4.8%) 

DF3V 10  (6.4%) 8  (6.5%) 

DE1 6  (3.8%) 6  (4.8%) 

DE2 9  (5.7%) 19  (15.3%) 

DE3 14  (8.9%) 35  (28.2%) 

DM1 7  (4.5%) 5  (4.0%) 

DM2 5  (3.2%) 11  (8.9%) 

DM3 3  (1.9%) 2  (1.6%) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Categorias 
elementares 

DEV 7  (4.5%) 3  (2.4%) 
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No que diz respeito às depressões estacionárias sem actividade frontal - tipo (DE) - 
verifica-se que são as de posição mais meridional (DE3), com centro situado entre o 
arquipélago madeirense e o Algarve, as mais representadas em ambos os inventários. No 
caso de Faro, as depressões associadas a gotas de ar frio que se individualizam sobre a 
região atlântica compreendida entre o Algarve, a Madeira e o Golfo de Cádis constituíram 
mesmo o género mais frequente de entre todos que compõem a tipologia considerada. 

De entre os três tipos fundamentais de situações (DF, DE e DM), foram as 
relacionadas com a influência de depressões de tipo misto (DM) as menos frequentes, com 
uma frequência relativa inferior a 10% dos casos em Évora e abaixo dos 15% em Faro. 

Por último, refira-se que o caso particular das depressões estacionárias que, em 
altitude, são encimadas por um Vale Depressionário (DEV), caracterizou um número 
muito reduzido de eventos, em qualquer das estações analisadas (menos de 5% dos casos).  

Como nota final, refira-se que a tipologia elaborada permitiu classificar 98% da 
totalidade dos evento muito chuvosos incluídos na amostra, sendo residual o número de 
casos ditos “não classificáveis”. Apenas 4 eventos em Évora e 2 em Faro, ocorreram sob 
um contexto sinóptico que não correspondeu a nenhum dos tipos considerados. 

 

 

2.2.2 Variação da frequência das situações sinópticas ao longo do ano 
 

Um aspecto que também foi objecto de análise diz respeito à variação ao longo do 
ano da frequência de ocorrência dos diferentes tipos de situações sinópticas. Nas figuras 
VI.6 e VI.7 pode observar-se essa variação, em relação às duas estações consideradas. A 
análise destas figuras permite concluir que há, uma vez mais, diferenças significativas 
entre as duas estações analisadas. 

No caso de Évora, é patente que os acontecimentos pluviosos estão associados a 
causas diferentes ao longo do ano, verificando-se que, quando se compara a frequência 
mensal dos tipos sinópticos, existe um regime anual bem definido. Entre Dezembro e 
Março, compreende-se um período em que as situações relacionadas com a influência de 
depressões frontais têm a sua máxima frequência, nomeadamente as perturbações de 
trajectória Oeste-Este (tipo DF1) que têm, nestes meses, uma clara dominância sobre todas 
as outras classes. Na Primavera, a frequência dos tipos perturbados decai acentuadamente, 
sucedendo o inverso com as situações associadas a depressões estacionárias, que têm, em 
termos relativos, a sua máxima expressão, nos meses de Maio e Junho. Os meses de 
Outubro e Novembro têm também características particulares, apresentando frequências 
semelhantes de acontecimentos devidos a situações perturbadas (DF1, DF2 e DF3) e 
relacionados com depressões não frontais (DE e DEV), diferenciando-se da Primavera pelo 
facto de, em valores absolutos, o número de ocorrências ser muito superior (em Novembro 
verifica-se quase o triplo dos acontecimentos que se observam no mês de Abril, por 
exemplo). 

A distribuição anual dos tipos sinópticos é muito menos definida no caso de Faro. É 
muito claro, que, ao longo de grande parte do ano, os eventos de precipitação abundante 
ocorrem sobretudo em situações associadas a bloqueios da circulação em altitude (tipos DE 
e DM). Em certos meses, nomeadamente Novembro, Dezembro e, sobretudo, Março e 
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Maio, assiste-se a uma dominância muito expressiva das situações originadas por 
depressões ligadas à presença de células frias de bloqueio, favoráveis ao desenvolvimento 
de forte instabilidade convectiva. As situações caracterizadas pela influência de depressões 
com perturbações frontais associadas apresentam a frequência de ocorrência mais elevada 
nos meses de Outubro, Fevereiro e Abril, nos quais a percentagem conjunta dos tipos DF1, 
DF2 e DF3 se aproxima dos 60% do total de casos. 
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Figura VI.6 – Variação intermensal das frequências absolutas (A) e relativas (B) de tipos 
sinópticos em Évora (1962-1992). 
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Figura VI.7 – Variação intermensal das frequências absolutas (A) e relativas (B) de tipos 
sinópticos em Faro (1962-1992). 
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2.2.3 Os tipos de situações sinópticas e a abundância das precipitações 

A relação entre os diferentes tipos de situações sinópticas consideradas e a 
abundância das precipitações constitui outra questão que se considerou interessante 
explorar na análise dos resultados da classificação elaborada. Pretende-se averiguar se 
existe alguma relação entre estes dois aspectos, indagando quais os tipos sinópticos que se 
revelam responsáveis pelos episódios de precipitação mais abundante. No quadro VI.3 
indica-se, para cada uma das categorias da tipologia, o quantitativo médio de precipitação 
registado nos eventos respectivos, bem como o correspondente número de episódios com 
precipitação total superior ou igual a 50mm. 
 

Quadro VI.3 – Os diferentes tipos de situações sinópticas e a abundância das precipitações. 

  Évora/Cemitério Faro/Aeroporto 

  Nº de 
eventos 

Valor 
médio de 
P/evento 

(mm) 

Nº de 
eventos 

com 
P≥50mm 

Nº de 
eventos 

Valor 
médio de 
P/evento 

(mm) 

Nº de 
eventos 

com 
P≥50mm 

DF 106 41.2 22 43   37.0 8 

DE 29  37.3 3 60   59.5 15 

DM 15    44.2 4 18   44.1 5 

 
 

Tipos 

fundamentais 
DEV 7   41.9 1 3   34.0 - 

DF1 75  39.8 16 21 35.4 2 

DF2 18   44.4 4 8 35.2 1 

DF3 13    44.4 2 14 40.1 5 

DE 29 37.3 3 60   59.5 15 

DM 15 44.2 4 18 44.1 5 

 
 
 
 

Subdivisões 

DEV 7 41.9 1 3 34.0 - 

DF1Z 50    40.0 11 8 31.4 - 

DF1V 25 39.5 5 13   38.5 2 

DF2Z 7   54.9 2 1 25.4 - 

DF2V 11   37.7 2 7 36.5 1 

DF3Z 3   54.0 1 6  39.9 2 

DF3V 10   40.6 1 8   41.5 3 

DE1 6   33.8 - 6 42.5 2 

DE2 9    41.3 1 19 46.7 2 

DE3 14 36.2 2 35   60.6 11 

DM1 7     39.1 1 5 50.0 3 

DM2 5   48.9 3 11 41.0 2 

DM3 3   36.0 - 2  46.6 - 

 
 
 
 
 
 
 

Categorias 
elementares 

DEV 7  41.9 2 3   34.0 - 
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Em relação a Évora, não se verifica uma variação muito significativa quando se 
comparam as alturas médias de precipitação que correspondem às diferentes situações 
sinópticas. As chuvadas mais copiosas, aqui representadas pelos eventos com precipitação 
total superior ou igual a 50mm, foram originadas, na maior parte dos casos (22 sobre um 
total de 30) pela passagem de depressões frontais, sobretudo perturbações com trajectória 
Oeste-Este sobre a região. 

No caso de Faro, há uma variação nítida nos quantitativos médios de precipitação 
que estão associados às diferentes situações sinópticas. Em média, as situações do tipo DE 
causaram precipitações mais abundantes que as de tipo misto, sendo ainda maior o 
contraste em relação aos eventos de natureza essencialmente frontal (tipo DF). Esta 
variação pode também ser confirmada quando se considera o outro parâmetro representado 
no quadro – nº de eventos com precipitação superior ou igual a 50mm: São igualmente as 
depressões estacionárias associadas a células frias de bloqueio que foram responsáveis pela 
maioria destas ocorrências. Dentro deste tipo de situação sinóptica, foram as depressões de 
posição mais meridional, centradas a Sul ou Sudoeste do Algarve (DF3), as que estiveram 
na origem de um maior número de eventos de precipitação muito abundante (P≥50mm). O 
valor médio de precipitação total nas chuvadas associadas a este tipo de situação sinóptica 
atingiu os 60mm, o que é bem revelador do seu potencial pluvioso, nomeadamente no que 
diz respeito à região do Algarve, aqui representada pela estação de Faro/Aeroporto. 

Em síntese, estes resultados revelam que as situações atmosféricas de escala 
sinóptica responsáveis por precipitações abundantes afectam de modo diverso as estações 
de Évora e Faro. No caso de Évora, sobressai a importância da actividade de depressões 
frontais, em especial as que apresentam perturbações que se deslocam segundo uma 
trajectória Oeste-Este. Metade dos acontecimentos de precipitação muito abundante 
ocorridos em Évora, no período 1962-1992, esteve relacionada com a passagem de 
perturbações provenientes de Oeste, associadas à presença de uma corrente zonal rápida 
em altitude (tipo DF1Z). Já no caso de Faro, considerando as frequências apresentadas no 
quadro anterior, é patente que este tipo de situações atmosféricas não se assume como a 
causa mais comum dos episódios de precipitação abundante. Nesta estação, são as 
depressões de natureza estacionária, estabelecidas num regime de circulação bloqueada, 
sobretudo quando situadas a latitudes próximas ou inferiores do paralelo 35º (tipo DE3), 
que mais sobressaem pelo seu eficácia «pluviogénica».  
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3. UTILIZAÇÃO DE UMA METODOLOGIA “OBJECTIVA” DE 
CLASSIFICAÇÃO DE TIPOS DE CIRCULAÇÃO ATMOSFÉRICA DE LARGA 
ESCALA, ASSOCIADOS À OCORRÊNCIA DE EPISÓDIOS DE 
PRECIPITAÇÃO ABUNDANTE NO SUL DE PORTUGAL 

 

3.1 Objectivos 

No ponto anterior da investigação procedeu-se a uma classificação de situações 
sinópticas assente numa metodologia dita “subjectiva” ou “qualitativa”, dado resultar da 
análise e interpretação dos padrões de pressão (à superfície) e dos tipos de circulação (em 
altitude), representados em cartas sinópticas. Uma metodologia diferente de classificação, 
processada com recurso a meios automáticos e utilizando programas de análise estatística 
multivariada, foi igualmente realizada no âmbito deste estudo do contexto sinóptico dos 
episódios de precipitação abundante no Sul de Portugal. As razões que justificam a 
utilização de uma outra metodologia prendem-se, fundamentalmente, com o interesse que 
se reconheceu em consolidar os resultados já adquiridos através de uma abordagem mais 
quantitativa, que permita fornecer novos elementos, visando o enriquecimento da 
investigação sobre este tema.  

O objectivo fundamental da classificação que se pretende elaborar consiste em 
procurar definir, através de um método “objectivo”, os principais padrões atmosféricos 
que, à escala sinóptica, se revelam mais favoráveis à ocorrência de precipitações 
abundantes no Sul de Portugal. Procurar-se-á caracterizar esses padrões de acordo com 
diferentes variáveis, que permitam, tanto quanto possível, analisar o contexto atmosférico 
de escala sinóptica dos eventos de chuva abundante. Dar-se-á particular importância aos 
factores que são geralmente apontados como estando na origem, à escala sinóptica, das 
diferentes manifestações meteorológicas da convecção profunda na atmosfera (DOSWELL et 
al, 1996), entre as quais se encontram as precipitações intensas:  

- A existência um perfil térmico instável na troposfera (instabilidade condicional). 
Analisar-se-ão os campos de temperatura do ar, a diferentes níveis da troposfera, de 
modo a verificar a importância da estrutura vertical para a convecção; 

- É igualmente necessária a existência de suficiente convergência do ar nas baixas 
camadas. Esta condição é essencial para desencadear o levantamento inicial do ar, 
sendo a sua ascendência acelerada, em seguida, pelo facto da atmosfera se 
encontrar em instável; 

- É também necessária uma forte alimentação em humidade, nomeadamente nas 
baixas e médias camadas (até aos 600 hPa). É um maior teor em humidade do ar 
que leva à intensificação das ascendências, permitindo a multiplicação das 
condensações, necessária à formação de nuvens de grande desenvolvimento 
vertical. 

 

O modo como estas condições se estabelecem numa dada região e num determinado 
momento dependem, em certa medida, da circulação atmosférica à escala sinóptica. É 
justamente a identificação dos principais padrões de circulação atmosférica que podem 
contribuir para a ocorrência de episódios de precipitação abundante no Sul do país o 
objectivo da análise que se segue. 
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3.2 Os dados e a metodologia utilizada 

Tal como foi explicado no início deste capítulo, as situações atmosféricas que se 
pretendem estudar dizem respeito a inventários, previamente elaborados, de eventos de 
precipitação abundante. No ponto anterior, a análise de situações sinópticas foi efectuada 
em relação a chuvadas, registadas em duas estações, e determinadas em função da 
excedência de um valor de precipitação total (25.4mm). Neste ponto, utilizar-se-á um outro 
inventário, mais adequado aos dados que irão ser usados para a análise das situações 
atmosféricas, e que se encontram expressos na escala diária. Tratam-se dos dados médios 
diários das «Reanálises», elaboradas pelos National Centers for Environmental Prediction 
(NCEP), e que dizem respeito a diferentes variáveis atmosféricas, designadamente, a 
pressão atmosférica ao nível do mar, os campos da altitude de geopotencial referentes a 
diferentes níveis de pressão, os campos da temperatura do ar a vários níveis de pressão na 
troposfera, os correspondentes campos de humidade (relativa e absoluta) e a água 
precipitável. Uma vez que estes dados, acessíveis no sítio “web” do referido organismo, 
estão organizados na escala diária, os eventos de precipitação em relação aos quais se 
pretende estudar o contexto atmosférico deveriam ser representados, igualmente, através de 
valores diários, de modo a estabelecer-se uma mais fácil correspondência entre os dois 
tipos de informação que se pretende relacionar. Assim, o inventário de episódios de 
precipitação abundante adoptado foi o que se definiu no capítulo III, no âmbito do estudo 
dos padrões de distribuição espacial das chuvadas. Recordando, este inventário foi definido 
em relação a uma série de quinze anos hidrológicos (1983/84-1997/98), e integra todos os 
dias em que, naquele período, se registaram precipitações superiores ou iguais a 40mm em 
pelo menos 3 estações do Sul de Portugal (de entre um total de 98 locais seleccionados). 
Relembre-se também que esta amostra compreende um total de 199 dias de precipitação 
muito abundante, ou mais precisamente, 199 unidades temporais de 24 horas, definidas 
entre as 9 horas do dia «x-1» e as 9 horas do dia «x». 

 Os dados das reanálises do NCEP foram produzidos com o fim de fornecer a toda a 
comunidade científica um arquivo contendo mais de 50 anos (com início em 1948) de 
campos atmosféricos, à escala global (KALNAY  et al, 1996). Na produção destes dados 
foram utilizadas observações efectuadas por estações de radiossondagem, por redes 
estações meteorológicas que asseguram a cobertura das superfícies continentais, por 
estações situadas em navios (cobertura das regiões oceânicas), e também por satélites. Um 
modelo de prognóstico elaborado nos NCEP permitiu a constituição retroactiva (até 1948) 
de uma base de dados, expressos em campos, definidos por uma malha regular de pontos 
(“pontos de grelha”). Os dados que se utilizarão neste ponto são médias diárias, calculadas 
a partir de quatro momentos de observação, separados de 6 horas, de campos atmosféricos 
com uma resolução de 2º 30’, quer em latitude, quer em longitude. Dos ficheiros globais, 
extraiu-se uma janela centrada no território de Portugal Continental (figura VI.8), e com 
uma dimensão suficientemente alargada para permitir a representação das condições 
atmosféricas à escala sinóptica, compreendendo um total de 377 pontos de rede. Os limites 
desta área de estudo são os paralelos 25 e 55 de latitude N e os meridianos 40ºW e 30ºE. 

Deve referir-se que, sobretudo tendo em conta a extensão da região de estudo, seria 
desejável a utilização de dados atmosféricos com uma resolução espacial mais fina, que 
permitisse a identificação de organismos de pressão de menores dimensões, 
designadamente depressões de meso-escala, que poderão estar na origem de alguns eventos 
chuvosos que afectam o Sul de Portugal. Em relação à fachada mediterrânica de Espanha, 
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por exemplo, CAMPINS et al (2000, p.983), ao utilizarem um modelo de escala fina(41), 
concluíram que, no período 1992-1995, a maior parte das depressões que afectou essas 
regiões eram de meso-escala.  Deve pois sublinhar-se que a resolução dos dados das 
reanálises do CDC (2.5º x 2.5º) permitirá apenas a identificação de depressões de escala 
sinóptica. Modelos com uma melhor resolução, como o do European Center for Medium-
Range Weather Forecasting (ECMWF), também aplicado por ROMERO et al (1999-b) para 
a Espanha Mediterrânica, permitem a obtenção de campos de rede com uma malha de 
0.75º. No entanto, pelo facto de estes dados não se encontrarem disponíveis (o seu acesso é 
restrito), não foi possível, proceder à sua recolha para a realização da presente 
investigação. 

 
Figura VI.8 – Domínio dos campos atmosféricos das reanálises utilizado. 

 Um outro aspecto que é importante referir em relação aos dados utilizados diz 
respeito ao ajustamento entre o inventário de situações de precipitação abundante e os 
ficheiros diários das reanálises. Tal como se referiu anteriormente, os dados das reanálises 
são diários, enquanto os de precipitação se referem a períodos de 24 horas, não 
coincidentes com os dias “civis” (0 a 24h), o que significa que há um desfasamento entre 
as duas amostras, como se representa na figura seguinte: 

 

Dados das
reanálises

Dados de
precipitação0h00 0h00 0h00

9h00 9h00 9h00
 

Figura VI.9 – Organização temporal dos dados de precipitação e das reanálises. 

                                                 
(41) - Os autores utilizaram o modelo LAM-INM (Limited Area Model of the Instituto Nacional de 
Meteorología de España). 
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Pode ver-se nesta figura que a precipitação registada às 9.00 horas de um dado dia 
corresponde ao total acumulado ao longo de um período, que na sua maior parte  está 
compreendido no dia civil anterior (abrangendo 15 horas da sua duração de 24). Por esta 
razão, os dados diários do NCEP que foram utilizados nesta análise dizem respeito aos dias 
civis imediatamente anteriores aos das datas definidas no inventário de eventos «diários» 
de precipitação abundante. Pôde comprovar-se que esta escolha é a mais correcta 
procedendo a testes com diferentes situações particulares, tendo-se verificado que é usando 
o dia de “véspera” em relação ao dia de registo da precipitação que se obtém um melhor 
ajustamento entre as duas amostras, revelando uma relação mais estreita com os eventos 
chuvosos, resultante, muito possivelmente, de uma maior proximidade das depressões em 
relação ao território do Sul de Portugal.  

A metodologia utilizada no tratamento dos dados diários das reanálises visa o 
reconhecimento de padrões de circulação sinóptica, com base nos quais se espera obter 
uma noção das várias modalidades que caracterizam o contexto sinóptico dos eventos de 
precipitação abundante. Tal como se procedeu no capítulo III, a propósito do estudo de 
padrões pluviométricos, aplicou-se uma técnica estatística de análise multivariada para 
sintetizar os dados de partida, reduzindo-os a um número limitado de variáveis, antes de 
efectuar a classificação propriamente dita. A abordagem que se adoptou baseia-se, deste 
modo, na utilização de uma análise em componentes principiais (ACP), seguida do 
emprego de uma taxonomia numérica (“cluster analysis”), mais precisamente o método 
das «k-médias» (já descrito na capítulo III). Esta sequência de procedimentos foi também 
já utilizada, com idênticos fins, por ROMERO et al (1999-b), em relação as regiões 
mediterrânicas de Espanha. Refira-se também, que CORTE-REAL et al (1998) adoptaram 
esta mesma metodologia, nesse caso tendo em vista relacionar padrões de circulação 
atmosférica de larga escala com a variabilidade temporal da precipitação em Portugal. 

  

Análise de campos compósitos
campos médios, relativos a diferentes
variáveis atmosféricas e níveis de pressão:

- geopotenciais 
- temperatura do ar
- humidade (relativa e absoluta)
- água precipitável

Caracterização das condições atmosféricas
associadas aos padrões de circulação sinóptica

matriz de partida:
377 variáveis: pontos de rede que compõem a área estudada

199 indivíduos: campos de pressão atmosférica ao nível do mar,
respeitantes a cada um dos dias de precipitação abundante no
Sul de Portugal

Análise em Componentes Principais

Padrões de circulação sinóptica
(nível do mar)

 
Figura VI.10 – Metodologia utilizada no estudo dos padrões de circulação à escala sinóptica. 

O reconhecimento dos padrões de circulação baseia-se, nesta abordagem, na 
identificação dos principais campos de pressão atmosférica ao nível do mar, que se 
associam aos dias de precipitação abundante no Sul de Portugal. A análise dos campos 
compósitos (situações médias) respeitantes a outras variáveis atmosféricas permitirá, numa 
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etapa subsequente, caracterizar cada um dos padrões de circulação identificados. Na figura 
VI.10 esquematiza-se a sucessão de procedimentos básicos envolvidos nesta metodologia: 

A matriz de partida com a qual se iniciou esta análise foi assim construída com um 
total de 199 indivíduos (os campos de pressão ao nível do mar de cada um dos dias de 
precipitação abundante) e 377 variáveis (cada um dos pontos de rede da janela utilizada). 
A partir da matriz inicial determinou-se uma segunda, de correlações entre os dias da 
amostra (matriz “t-mode”), tendo sido a esta que se aplicou uma análise em componentes 
principais (ACP)(42), sem recurso a rotação. Com base na utilização do teste “Scree”, foram 
então seleccionadas as primeiras quatro componentes principais, as quais permitiam a 
explicação de 76.5% da variância total.  

De acordo com a sequência de procedimentos apresentada, os valores das correlações 
entre cada um dos campos de pressão à superfície (199) e as componentes principais (5) 
foram utilizados para realizar uma classificação automática, tendo sido escolhido o método 
das «k-médias» como algoritmo de agregação (de tipo “não hierárquico”). A medida de 
similaridade utilizada foi a distância euclidiana, a exemplo da escolha adoptada nos 
trabalhos já citados. A etapa final deste processo consistiu na comparação dos resultados 
obtidos com a utilização de um diferente número de classes (padrões), já que este método 
de classificação pressupõe a definição prévia do número de categorias a determinar. Após a 
comparação dos resultados com 4, 5, 6, 7 e 8 classes, a escolha recaiu em 5 padrões de 
circulação sinóptica, considerando como critério principal nessa selecção a identificação de 
campos de pressão ao nível do mar que fossem claramente diferentes, representativos da 
influência de situações depressionárias bem distintas. A análise dos mapas compósitos 
(campos médios) da pressão ao nível do mar respeitantes às cinco classes determinadas 
permite iniciar a discussão dos resultados obtidos com esta classificação automática. 

 

 

3.3 Análise dos resultados: Cinco padrões de circulação sinóptica 

Visualizando os mapas compósitos(43) (Figura VI.11) respeitantes a cada um dos 
padrões identificados, podem analisar-se as diferenças nos campos de pressão atmosférica, 
ao nível médio das águas do mar. 

São manifestas as diferenças, na figura VI.11, entre os 5 campos de pressão ao nível 
do mar, embora todos eles representem situações depressionárias que, à escala sinóptica, 
afectam o território do Sul de Portugal. As depressões representadas em cada um dos 
padrões diferem pela sua dimensão e área de influência, pelo seu carácter mais ou menos 
cavado, bem como pela sua localização, da qual depende a direcção dos fluxos que, junto à 
superfície, afectam a região estudada. Apresenta-se, em seguida, uma breve caracterização 
de cada um dos padrões identificados, recorrendo também a análise dos campos 
compósitos respeitantes a outras variáveis atmosféricas, elaborados com base na mesma 
classificação. A ordem de apresentação dos padrões é a referida na figura VI.11 e 
corresponde à que foi estabelecida pela classificação automática. 

                                                 
(42) -  Utilizou-se o software Systat 6.0 for Windows, SPSS inc., Chicago. 
(43) - Para a elaboração dos mapas compósitos utilizou-se software específico do programa GrADS. 
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Padrão 1 

Padrão 2 

 

Padrão 3 

 

Padrão 4 

 

Padrão 5 

 

 

 

Figura VI.11 – Padrões de circulação sinóptica 
(campos compósitos da pressão ao nível do mar), 
associados a dias de precipitação abundante no 
Sul de Portugal (1983-1998).  

 

 

a) Padrão I – “Depressão centrada a Oeste de Portugal, associada a uma 
circulação meridiana lenta” 

Na figura VI.12 representa-se o campo de pressão ao nível do mar relativo ao padrão 
«I», (num sistema de projecção diferente do usado na figura VI.11) e os campos 
compósitos correspondentes do geopotencial dos 500hPa e da água precipitável. Refira-se 
que o campo compósito da água precipitável representa a variação espacial da altura de 
água (mm/m2) que resultaria se todo o vapor de água contido na coluna atmosférica entre a 
superfície e o nível dos 10hPa se condensasse. Os elementos representados nesta figura 
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ilustram alguns aspectos que caracterizam o contexto sinóptico associado a este padrão, 
nomeadamente as características da circulação atmosférica à superfície, ao nível dos 500 
hPa, e a distribuição espacial da humidade na troposfera. 

 

 

Figura VI.12 – Campos compósitos do padrão de circulação sinóptica «I». As isóbaras (linhas a 
cheio) representam o campo de pressão ao nível do mar, com uma equidistância de 2 hPa. As 
isoípsas (linhas a tracejado) representam o geopotencial dos 500hPa, com uma equidistância de 50 
hPa. As áreas com fundo em escala de cinzentos assinalam as regiões com mais elevados valores 
de água precipitável (mm). 

  

O padrão I apresenta uma depressão, pouco cavada e relativamente pouco extensa, 
situada a Oeste de Portugal Continental. O território do Sul de Portugal encontra-se 
directamente sob a influência da parte oriental da depressão, sendo atingindo, à superfície 
por um fluxo proveniente de Sul. Em altitude, é visível que ao nível do geopotencial dos 
500 hPa a circulação atmosférica se processa por uma circulação meridiana lenta, 
observando-se a presença de um Vale Depressionário, com um eixo oblíquo NW-SE, 
situado sobre a região depressionária identificada à superfície, e ainda, imediatamente a 
jusante, uma dorsal anticiclónica, igualmente com um eixo oblíquo NW-SE.  

Esta disposição do padrão de pressão na média troposfera, quase se aproxima de uma 
configuração típica de uma circulação bloqueada (mais propriamente um bloqueio de tipo 
“difluente”), pois embora nesta representação média não se definam células isoladas, a já 
mencionada forte obliquidade das ondulações sugere um movimento muito lento na 
circulação dos ventos de Oeste. A análise particular da circulação da média troposfera 
verificada em muitos dos dias integrados nesta classe permitiu confirmar que, muitos 
desses casos corresponderam, de facto, a situações de bloqueio, (nomeadamente, de tipo 
“difluente”. Como exemplo, na figura VI.13 apresenta-se o caso particular de um dia 
integrado neste padrão – 26 de Maio de 1989 – que é bem ilustrativo do contexto sinóptico 
que se acaba de descrever. 
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a)   

Estas condições atmosféricas 
configuram uma situação favorável à 
instabilidade e à convecção. Por um lado, 
a posição da depressão à superfície, em 
relação ao território do Sul de Portugal, 
assegura a advecção, nas baixas camadas 
da atmosfera, de uma massa de ar húmida 
e relativamente quente. As características 
da circulação atmosférica em altitude 
(lenta ou mesmo bloqueada) contribuem 
por seu turno, para a manutenção da 
depressão, já que permitem a sua 
alimentação em ar frio na média e alta 
troposfera, reforçando o gradiente    
térmico    vertical    de temperatura. De 
acordo com a classificação realizada, 
foram integrados neste padrão de 
circulação sinóptica 43 dos 199 dias de 
precipitação abundante da amostra (21,6% 
do total). A maioria (62%) dos dias 
classificados neste padrão ocorreram 
durante o Outono, mais precisamente, no 
trimestre Outubro-Dezembro. 
 

 

b)  

 

 

 

Figura VI.13 – Campos compósitos do 
geopotencial dos 500hPa (a; valores em 
metros), da temperatura do ar (b; valores em 
ºK) e da pressão ao nível médio do mar (c; 
valores em hPa), relativos ao dia 26/5/1989. 

 

c)  

 

b) Padrão II – “Depressão centrada a Oeste das Ilhas Britânicas, associada a 
uma corrente zonal em altitude” 

 

O segundo padrão resultante da classificação elaborada apresenta características 
muito diferentes das descritas no caso anterior. Pode ver-se na figura VI.14 que o tipo de 
depressão que está na origem das precipitações abundantes no Sul de Portugal se situa 
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numa posição latitudinal muito mais setentrional e está associado a um regime de 
circulação dos ventos de Oeste totalmente distinto. 

 

Figura VI.14 – Campos compósitos do padrão de circulação sinóptica «II». A legenda é a mesma 
que se indicou na figura VI.12. 
 

Neste padrão atmosférico destaca-se a presença de uma depressão bem cavada, 
centrada a Oeste das Ilhas Britânicas, que estende a sua influência a toda a fachada 
ocidental do continente europeu, incluindo a Península Ibérica e o arquipélago da Madeira. 
De todos os padrões determinados nesta classificação, este é, sem dúvida aquele que mais 
se aproxima da configuração sinóptica típica de uma situação marcada pela influência de 
uma depressão frontal das latitudes médias (ou depressão extratropical): o território de 
Portugal encontra-se sob a acção, à superfície, de um fluxo de Oeste (perturbado, embora 
nos campos compósitos representados não estejam incluídos sistemas frontais, dada a 
natureza da informação tratada), associado à presença, em altitude, de uma corrente zonal 
rápida de Oeste. Como se mostrou no capítulo II, a dinâmica deste tipo de depressões é 
fortemente condicionada pela actividade da corrente de jacto polar, na alta troposfera.  

Um aspecto que sobressai neste padrão é a grande dimensão do sistema 
depressionário. Apesar da localização do centro depressionário ser relativamente longínqua 
em relação ao Sul de Portugal, o bordo meridional do sistema alcança latitudes próximas 
do 30º, permitindo que a região de estudo seja atingida por uma massa de ar bastante 
húmida, como o indicam os valores de água precipitável representados na figura VI.14 
(entre 23 e 26 mm, na área atlântica que banha a costa Sul do Algarve). 

O dia 19 de Dezembro de 1983 (figura VI.15) é aqui apresentado como um exemplo 
concreto de uma situação pertencente ao padrão II. Uma extensa depressão afectou todo o 
território português, causando precipitações generalizadas e relativamente abundantes 
nalguns locais do Alentejo e do Algarve. Em altitude,  é patente a presença de uma 
corrente zonal rápida, circulando às latitudes de Portugal, responsável pela forte 
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instabilidade. No sector “c” da figura pode apreciar-se o elevado teor em humidade da 
massa de ar transportada no bordo meridional do sistema depressionário, o que contribui 
para explicar o facto de o Sul do país ter sido atingido por fortes precipitações, apesar do 
relativo afastamento em relação ao centro da depressão. 

 a) 

 

Deve aqui relembrar-se que a 
classificação de tipo “subjectivo”, elaborada 
e analisada num ponto anterior, já revelara a 
importância das situações sinópticas 
marcadas pela passagem (com trajectória 
próxima) de perturbações frontais como um 
dos contextos atmosféricos que estão na 
origem de muitos eventos de precipitação 
abundante no Sul de Portugal. A 
classificação dita “objectiva” veio, deste 
modo, confirmar esses resultados, uma vez 
que o padrão II é também aquele que, de 
entre os cinco, integra um maior número de 
dias da amostra (48, num total de 199).  
 

 

 b) 

  

 

 

 

Figura VI.15 – Campos compósitos do 
geopotencial dos 500hPa (a; valores em metros), 
da pressão ao nível médio do mar (b; valores em 
hPa) e da água precipitável (c); mm), relativos ao 
dia 19/12/1983. 

 c) 

  

 
 

c) Padrão III – “Depressão centrada no Noroeste da Península Ibérica, 
associada a um Vale Depressionário” 

 

O padrão III caracteriza-se por apresentar uma depressão centrada sobre o Noroeste 
da Península Ibérica, com uma disposição alongada na direcção Norte-Sul, estendendo 
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directamente a sua influência a todo o território português (figura VI.16). Esta 
configuração alongada da depressão deve ser realçada, uma vez que esta se estende até 
latitudes vizinhas dos 30º, significando que o Sul de Portugal fica sujeito à advecção de um 
fluxo de Sudoeste, muito húmido, transportando ar tropical marítimo. 

Este padrão de pressão à superfície está relacionado com a presença de um Vale 
Depressionário, cujo eixo se dispõe ao longo da margem ocidental da península, devendo 
notar-se que o talvegue atinge o litoral ocidental de Marrocos. Trata-se pois, de um Vale 
Depressionário que corresponde a uma ondulação nas correntes de Oeste muito «descida» 
em latitude (até próximo dos 30ºN), aspecto que pode representar um factor importante 
para originar um quadro de forte instabilidade atmosférica sobre a regiões meridionais de 
Portugal e nas suas proximidades, por via da sobreposição de massas de ar de temperatura 
muito diferente. 
 

 

Figura VI.16 – Campos compósitos do padrão de circulação sinóptica «III». A legenda é a mesma 
que se indicou na figura VI.12. 
 

  

O dia 14 de Outubro de 1988 constitui um exemplo de um dia pertencente ao padrão 
III (figura VI.17). O contexto sinóptico deste dia é bem ilustrativo da grande extensão 
latitudinal do Vale Depressionário, podendo verificar-se que, observando a representação 
do campo da temperatura do ar aos 500 hPa, é notória a existência de uma escoada de ar 
frio que chega a atingir o território de Marrocos. À superfície e nas baixas camadas da 
atmosfera, é patente que o Sul de Portugal se encontra sob a advecção de um fluxo de 
Sudoeste, constituído por uma massa de ar relativamente quente (visível no campo das 
temperaturas do ar aos 925, hPa), daí resultando um quadro de forte instabilidade, 
favorável ao desenvolvimento da convecção, em especial na região atlântica compreendida 
entre o Algarve, o arquipélago da Madeira e os litorais ocidentais da Andaluzia e do Norte 
de Marrocos. 
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a)

 
b)  

c)

 d)  

Figura VI.17 – Campos compósitos de algumas variáveis atmosféricas no dia 14 de Outubro de 
1988: a -  geopotencial dos 500hPa; b – Temperatura do ar (ºC) ao nível dos 500 hPa; c – pressão 

ao nível médio do mar (hPa); d - Temperatura do ar (ºC) ao nível dos 925 hPa. 
 

De referir, por último, que este padrão de circulação sinóptica integra 23,4% do 
número de total da amostra estudada, sendo o segundo mais representativo no conjunto dos 
cinco tipos considerados. 
 

d) Padrão IV – “Depressão centrada a Sudoeste do Algarve, associada a um 
Vale Depressionário ” 

 

Numa análise comparativa dos cinco padrões (retomando a figura VI.11), o do tipo 
“IV” é o que apresenta um sistema depressionário com uma localização mais meridional. 
Na figura VI.18 pode ver-se que o campo compósito referente a este padrão é marcado pela 
existência de uma depressão cujo centro se encontra a Sudoeste do Algarve, determinando 
que, nas baixas camadas da atmosfera, o Sul de Portugal se encontre sob a acção de um 
fluxo de Sudeste. Note-se que, nesta representação média, o bordo meridional da depressão 
encontra-se relativamente próximo das Ilhas Canárias, pelo que, pela sua posição, se trata 
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de um sistema depressionário subtropical de escala sinóptica. Esta configuração do campo 
de pressão à superfície permite também concluir que os fluxos atmosféricos que atingem o 
Sul de Portugal poderão tomar, no decurso da sua evolução, um curto trajecto continental 
sobre a costa ocidental marroquina e o Sudeste da Andaluzia. 
 

 
Figura VI.18 – Campos compósitos do padrão de circulação sinóptica «IV». A legenda é a mesma 
que se indicou na figura VI.12. 

 
  

Tendo em consideração a distribuição espacial da água precipitável (figura VI.18), 
pode constatar-se que as massas de ar que circulam na parte oriental destas depressões 
possuem um elevado teor em humidade. Com efeito, é visível nesta figura a existência de 
um núcleo de valores elevados de água precipitável (superior a 23mm) na área da bacia 
atlântica ibero-marroquina, representando uma advecção de vapor de água, proveniente de 
Sudeste, que fornece a humidade necessária ao desenvolvimento da convecção e à 
ocorrência de precipitações abundantes no Sul de Portugal.  

O campo compósito relativo à circulação atmosférica na média troposfera revela a 
presença de um Vale Depressionário sobre a fachada ocidental da Península Ibérica, cuja 
disposição é oblíqua segundo a direcção Nordeste-Sudoeste. A exemplo do que sucede no 
caso do padrão «III», a zona de talvegue do Vale Depressionário atinge a região atlântica 
ao largo da costa marroquina, tratando-se de uma importante escoada de ar frio na média e 
alta troposfera. Analisando a circulação atmosférica verificada em vários dias integrados 
neste padrão pôde confirmar-se que a representação média que se apresenta na figura VI.18 
é resultante de um predomínio de situações associadas a vales depressionários, havendo 
também um apreciável número de casos de configuração de bloqueio, sobretudo de tipo 
“difluente”, com individualização de uma célula de ar frio a Sul ou Sudoeste de Portugal 
Continental e uma célula anticiclónica isolada sobre as regiões das Ilhas Britânicas e do 
Norte de França. 

As características da circulação atmosférica que se verificaram no dia 2 de 
Novembro de 1987 enquadram-se bem no contexto sinóptico que acaba de se descrever 
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(figura VI.19). O padrão de pressão à superfície é dominado pela presença de uma 
depressão pouco cavada, com centro localizado entre o arquipélago da Madeira e o 
Algarve, ficando o Sul de Portugal sob a acção de um fluxo de Sudeste. Em altitude, o 
padrão de circulação corresponde a uma configuração típica de um bloqueio de tipo 
difluente, encontrando-se a célula depressionária isolada justamente sobre a mesma região 
em que se situa o centro da depressão nas baixas camadas da atmosfera. De referir que, 
nestas condições de circulação, a actividade convectiva registada nesta depressão foi 
notável, tendo estado na origem de precipitações de cerca de 100 mm em 24 horas em 
diversos locais do Algarve Central e Oriental. 
 

a) 

 

b) 

  
Figura VI.19 – Campos compósitos da pressão atmosférica ao nível do mar (a, valores em hPa) e do 

geopotencial dos 500 hPa (b; valores em m) relativos ao dia 2 de Novembro de 1987. 
 
 

O padrão «IV» da classificação elaborada diz respeito a 31 dos 199 dias de 
precipitação abundante que constituem a amostra, pelo que a sua frequência de ocorrência 
foi inferior à dos outros tipos já apresentados. 
 
 
 

e) Padrão V – “Depressão centrada a Oeste de Portugal, associada a uma 
configuração de bloqueio (de tipo «cut-off-low»)” 

 

A última categoria definida pela classificação automática integrou um total de 30 
dias da amostra, e diz respeito a um grande sistema depressionário (figura VI.20), 
afectando uma extensa região à escala sinóptica, contrariamente ao que se sucede nos casos 
dos padrões I, III e IV. Trata-se de uma depressão cujo centro se localiza a Oeste de 
Portugal Continental, relativamente próxima e sensivelmente à latitude de Lisboa, pelo que 
as regiões meridionais do território se encontram, à superfície, sob a acção de fluxos 
provenientes de Sul, isto é, sob a advecção de uma massa de ar quente e húmido. As 
grandes dimensões horizontais do sistema depressionário significam que o seu bordo 
meridional atinge latitudes vizinhas do trópico (25º), e que a circulação no seu lado oriental 
pode envolver a progressão de massas de ar desde a região das Canárias,  passando pela 
costa ocidental marroquina, vindo em seguida a alcançar o Algarve e o litoral atlântico da 
Andaluzia.    O  transporte    de   humidade   associado   a   esta   trajectória   dos   fluxos, 
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em especial nas camadas inferiores da troposfera, está bem expresso na «língua» de ar 
muito húmido que é visível na figura VI.20, através da configuração das áreas com valores 
elevados de água precipitável (superior a 25mm): desde a região das Canárias e da Madeira 
até ao litoral meridional de Portugal, a atmosfera possui um forte teor em vapor de água, 
sendo esse um dos factores mais importantes para explicar a ocorrência das precipitações 
abundantes no Sul do país. 
 

 
Figura VI.20 – Campos compósitos do padrão de circulação sinóptica «V». A legenda é a mesma 
que se indicou na figura VI.12. 
 

 

 

 

O tipo de circulação atmosférica associado a este padrão corresponde a uma 
configuração de bloqueio, tal como pode ser observado na figura VI.20. O campo 
compósito do geotencial dos 500 hPa evidencia a presença uma célula depressionária de 
bloqueio a Oeste de Portugal Continental, enquanto o fluxo zonal circula a latitudes mais 
setentrionais, sugerindo uma disposição de tipo “cut-off-low”. Assim, para além da 
importância, já referida, da circulação atmosférica à superfície assegurar a aproximação de 
uma massa de ar relativamente húmida e quente nas baixas camadas, a presença de ar frio 
na média e alta troposfera constituirá um aspecto adicional favorável a uma estrutura 
vertical da troposfera muito instável, que estará na origem da convecção forte sobre o 
território do Sul de Portugal ou as suas imediações. 

O dia 2 de Fevereiro de 1998 constitui um exemplo bem ilustrativo da configuração 
do campo de pressão e do tipo de circulação em altitude que caracterizam o padrão “V” 
(figura VI.21). Deve sublinhar-se, no entanto, que as características descritas em relação a 
este padrão, (assim como as apresentadas em relação aos restantes), se referem a condições 
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«médias», não significando que a generalidade dos dias integrados nesta categoria 
apresentem exactamente  a configuração que é revelada nos campos compósitos. 

 
a) 

 

b) 

 
Figura VI.21 – Campos compósitos da pressão atmosférica ao nível do mar (a, valores em hPa) e 
do geopotencial dos 500 hPa (b; valores em m), relativos ao dia 2 de Fevereiro de 1998. 
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4. ESTUDO DA ESTRUTURA VERTICAL DA ATMOSFERA ASSOCIADA A 
EPISÓDIOS DE PRECIPITAÇÃO TORRENCIAL NO SUL DE PORTUGAL: A 
utilização dos dados das radiossondagens. 

 

  

4.1 Objectivos gerais e os dados utilizados 

Neste ponto do presente capítulo serão tratados os dados de radiossondagens tendo 
em vista abordar as características da estrutura vertical da troposfera que, no Sul de 
Portugal, se revelam mais importantes para a eclosão dos fenómenos convectivos que estão 
na origem das precipitações intensas. A utilização deste tipo de informação é 
extremamente importante no âmbito do estudo destes fenómenos, quer na perspectiva de se 
poder melhorar a qualidade da sua previsão, quer igualmente sob o ponto de vista da sua 
análise climatológica. Na verdade, estas duas perspectivas de abordagem estão muito 
interligadas, uma vez que os estudos climatológicos sobre os fenómenos convectivos (tais 
como os aguaceiros intensos, as trovoadas, as tempestades de granizo ou os tornados) são 
indispensáveis ao aperfeiçoamento da sua previsão, efectuada pelos meteorologistas. 
Apesar de, nas últimas décadas, a previsão meteorológica deste tipo de fenómenos ter 
progredido substancialmente por via do desenvolvimento de novas técnicas de estudo do 
ambiente atmosférico, nomeadamente no domínio da teledetecção e da modelização física 
e matemática, as radiossondagens continuam a ser um instrumento muito útil à 
investigação nesta área científica. 

Desenvolvidas a partir dos anos 40 do século XX(44), as redes de observação por 
radiossondagem fornecem um tipo de informação em relação ao qual já existem, 
actualmente, arquivos relativamente vastos, constituindo uma fonte de dados muito 
importante no âmbito dos estudos de Climatologia. Só nos últimos anos, são numerosas as 
referências bibliográficas respeitantes a estudos em que os dados recolhidos por 
radiossondagem são tratados sob o ponto de vista estatístico, tendo em vista a melhoria da 
previsão de fenómenos convectivos. São exemplos desses trabalhos, os estudos de 
KONRAD II (1997) e de RASMUSSEN e BLANCHARD (1998), ambos respeitantes aos Estados 
Unidos, ou as investigações de TUDURÍ e RAMIS (1996; 1997, referentes ao Mediterrâneo 
Ocidental) ou, ainda, as de SÉNESI e THEPENIER (1999a; 1999b), relativas à região 
parisiense. A determinação de valores (e suas combinações) de índices e parâmetros 
termodinâmicos significativos que possam permitir melhorar a qualidade da previsão de 
ocorrência de trovoadas ou outras manifestações da convecção forte, constituem a principal 
finalidade deste tipo de investigações, assente numa abordagem «climatológica» dos dados 
das radiossondagens.   

A exemplo da forma como se elaboraram os anteriores pontos deste capítulo, será 
aqui tratada, de modo sistemático, uma amostra de eventos de precipitação abundante, 
neste caso, analisando as sondagens aerológicas com eles relacionados. Dada a sua 
dimensão, não poderão ser retomadas as amostras utilizadas nos pontos anteriores, uma vez 
que o volume de dados necessário e o respectivo tratamento não seriam exequíveis no 
                                                 
(44) - De acordo com uma cronologia apresentada por MIRANDA  (2001), a primeira radiossondagem ter-se-á 
realizado em 1928, na União Soviética. 
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âmbito desta investigação. Por este facto, optou-se por retomar uma amostra de eventos de 
precipitação abundante mais restrita, tendo sido definida no capítulo III como um 
inventário de dias de precipitação torrencial no Sul de Portugal. Recordando, este 
inventário integra todos os dias em que, no período 1983-1998, se registaram 
precipitações superiores ou iguais a 100mm, em, pelo menos, uma estação do Sul de 
Portugal (no seio dum conjunto de 98 locais, previamente seleccionados). Esta amostra 
compreende um total de 40 acontecimentos, permitindo realizar um estudo através do qual 
se espera poder obter resultados significativos, na perspectiva de contribuir para um 
melhor conhecimento das condições termodinâmicas da atmosfera responsáveis pelas 
precipitações de natureza torrencial. Com efeito, a caracterização da estrutura vertical da 
troposfera associada a situações atmosféricas causadoras de eventos de precipitações 
intensa, mesmo quando aquelas constituem inventários relativamente restritos, podem 
fornecer elementos relevantes para análise do ambiente atmosférico propício ao 
desencadeamento de fenómenos como as cheias rápidas (DOSWELL et al, 1996; JUNKER et 
al, 1998).  

Em Portugal, as sondagens aerológicas são realizadas em três estações, situando-se 
uma delas no continente, em Lisboa, outra na ilha Terceira (Lajes, Açores) e uma outra na 
ilha da Madeira (Funchal). Uma vez que se pretende analisar a estrutura vertical da 
atmosfera associada à ocorrência de situações de chuva torrencial no Sul do país, são as 
sondagens realizadas em Lisboa e no Funchal as que mais interessam a esta investigação. 
No caso de Lisboa, trata-se da estação mais próxima da região de estudo, portanto deverá 
apresentar, nas suas sondagens, condições termodinâmicas relativamente representativas 
das que caracterizam, num dado momento, a estrutura vertical da atmosfera sobre o Sul de 
Portugal; no caso do Funchal, trata-se de uma estação que, embora distando cerca de 800 
km do Algarve, situa-se numa área de formação ou «de passagem» de muitos dos sistemas 
depressionários que atingem o Sul do país (como se mostrou nos pontos anteriores) e que 
estão na origem das precipitações intensas, pelo que a sua inclusão neste estudo é também 
indispensável. No quadro seguinte, apresentam-se os elementos de referenciação relativos 
a estas estações de radiossondagem: 
 

Quadro VI.4 – Características geográficas das estações de radiossondagem utilizadas 

Estação Latitude (N) Longitude (W) Altitude (m) 

Lisboa/Gago Coutinho 38º 46’  9º 08’  104 

Funchal 32º 38’  16º 54’  58 

Gibraltar/North Front 36º 09’  5º 21’  3 

 

A estação de radiossondagem de Gibraltar/North Front dista somente cerca de 200 
km do Algarve e a sua integração nesta abordagem afigura-se interessante, em especial 
para documentar as situações em que o Sul do país (em, especial o Algarve) se encontra 
sob a acção de fluxos de Sudeste. No entanto, a dificuldade em recolher dados respeitantes 
a esta estação levou a que a sua inclusão neste estudo não fosse além de uma utilização 
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pontual, como adiante se descreverá. A recolha dos dados das sondagens aerológicas foi 
efectuada recorrendo a duas fontes de informação: 

- Dados publicados nos Boletins Meteorológicos Diários, do Instituto de 
Meteorologia; Esta recolha permitiu o tratamento das sondagens respeitantes aos 
eventos ocorridos no período 1983-1989; 

- Uma base de dados pertencente ao British Atmospheric Data Center (BADC, 
Meteorological Office, Reino Unido), acessível na internet mediante um pedido de 
autorização(45). A utilização desta base de dados permitiu a recolha das sondagens 
aerológicas posteriores a 1989. 

De referir que, em relação aos anos de 1994, 1995 e 1996 não existem dados 
publicados, tanto em relação à estação de Lisboa, como à do Funchal (com excepção de 
períodos muito curtos, em relação aos quais existem dados disponíveis no BADC). Desta 
forma, apenas se puderam recolher os dados das sondagens respeitantes aos dias de 
precipitação torrencial ocorridos nos períodos 1983-1993 e 1997-1998, cujas datas se 
indicam no seguinte quadro, abrangendo um total de 40 acontecimentos: 

 

Quadro VI.5 – Datas dos 40 eventos de precipitação torrencial (1983-1993; 1997-1998) estudados. 

 
29-10-1983 
19-11-1983 
22-11-1983 
06-12-1984 
19-01-1985 
21-01-1985 
15-09-1986 
16-09-1986 
03-11-1987 

04-11-1987  

 
07-11-1987 
08-11-1987 
13-06-1988 
28-10-1988 
07-11-1988 
08-11-1988 
25-11-1988 
26-11-1988 
27-05-1989 
14-10-1989  

 
15-10-1989 
18-10-1989 
24-10-1989 
19-11-1989 
04-12-1989 
05-03-1990 
04-12-1990 
13-02-1991 
15-01-1992 
31-03-1992  

21-12-1992 
22-12-1992 
23-12-1992 
01-11-1993 

(hiato na amostra, 
determinado por ausência de 

sondagens) 
27-09-1997 
21-10-1997 
26-10-1997 
02-11-1997 
06-11-1997 
18-12-1997  

 
Tendo presente que estes registos de precipitação total se referem a períodos de 24 

horas, definidas entre as 9 horas do dia «x-1» e as 9 horas do dia «x», em relação a cada 
evento procedeu-se à recolha de duas sondagens aerológicas: a sondagem realizada às 12 
horas (TU) do dia «x-1» e a sondagem efectuada ás 00 horas do dia «x». Pelas razões já 
apresentadas, este procedimento de recolha foi seguido tanto em relação à estação de 
Lisboa/Gago Coutinho, como à do Funchal. Em seguida, para cada evento de precipitação 
torrencial, escolheram-se as sondagens (entre Lisboa e Funchal) que apresentavam uma 
estrutura vertical denotando uma situação de maior instabilidade, mais representativa das 
condições atmosféricas que terão determinado as chuvas intensas no Sul de Portugal. 
Tendo em atenção as lacunas existentes nas fontes utilizadas para a recolha das sondagens 
(no anexo A, indicam-se as datas em relação às quais não há dados disponíveis), 
constituiu-se, deste modo, uma amostra de 69 sondagens aerológicas, ilustrativas das 
condições atmosféricas associadas aos eventos de precipitação torrencial verificados no 
Sul de Portugal no período 1983-1998. Destas 69 sondagens, a quase totalidade diz 
                                                 
(45) - Base de dados acessível no sítio www.badc.rl.ac.uk 
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respeito à estação de Lisboa (61), tendo sido seleccionadas apenas 6 sondagens do 
Funchal. Esta grande diferença deve-se ao facto de, na esmagadora maioria dos casos 
incluídos na amostra, se ter verificado um maior paralelismo entre os episódios de chuva 
torrencial ocorridos no Sul de Portugal e as condições de instabilidade manifestadas na 
estação de radiossondagem de Lisboa. Apenas em relação a uma situação, (27 de Setembro 
de 1997) se escolheram as sondagens de Gibraltar como as mais ilustrativas das causas 
meteorológicas das chuvas torrenciais. 

A colheita e tratamento de todo este conjunto de dados tem como objectivo genérico 
a caracterização da estrutura vertical da troposfera associada a este tipo de fenómenos 
convectivos, quer através da elaboração gráfica das sondagens aerológicas, quer através da 
determinação de parâmetros significativos, deduzidos a partir das mesmas. Com esta 
tentativa de quantificação espera-se poder avaliar o grau de instabilidade atmosférica que 
está na origem dos eventos de precipitação torrencial, com base na análise das condições 
termodinâmicas reveladas pelas sondagens aerológicas. Nesse sentido, mais adiante, 
proceder-se-á a uma breve explicação da metodologia seguida para alcançar esse objectivo 
geral, apresentando o significado e a forma de cálculo dos diversos parâmetros e índices 
através dos quais se procura sintetizar a informação contida nas radiossondagens. 
   
   

4.2 Potencialidades e limitações da utilização dos dados das radiossondagens 

Em relação aos dados das radiossondagens, dever-se-ão sublinhar algumas 
potencialidades e limitações decorrentes da sua utilização, nomeadamente no que se refere 
ao estudo das situações atmosféricas favoráveis à convecção. Assim, relativamente às 
potencialidades da análise deste tipo de informação, destacam-se dois aspectos 
significativos: 

 Em primeiro lugar, a utilização dos dados das sondagens aerológicas constitui um 
importante meio de obter um melhor conhecimento da estrutura vertical da troposfera 
numa dada região, e num determinado contexto sinóptico. A trajectória ascensional do 
balão-sonda (marcada por mudanças de direcção e de velocidade em consequência dos 
movimentos do ar) e os dados a partir dele radiotransmitidos permitem reconstituir o perfil 
vertical do vento, da temperatura, da pressão e da humidade.  

Por outro lado, a exploração da informação contida nas sondagens é bastante útil, 
tanto na perspectiva da caracterização do contexto atmosférico de escala sinóptica, como 
igualmente, no âmbito do estudo dos fenómenos de meso-escala. O desencadeamento da 
convecção e o subsequente desenvolvimento de sistemas nublosos convectivos, por 
exemplo, implicam transformações na estrutura vertical do ar (transporte de calor em 
excesso das baixas camadas para os níveis superiores, progressiva mistura do ar e 
atenuação do gradiente térmico e dos contrastes na distribuição da humidade...) que podem 
surgir testemunhadas, de modo mais ou menos evidente, em sondagens sucessivas. Em 
certas situações, os fenómenos convectivos que se desenrolam ao nível da meso-escala 
podem, inclusivamente, acabar por condicionar a evolução dos sistemas depressionários 
em que se inserem, induzindo até modificações no ambiente de escala sinóptica. É por este 
motivo, aliás, que as sondagens aerológicas foram utilizadas tanto no presente capítulo, 
como também naquele que se segue, onde as situações atmosféricas associadas às 
precipitações intensas serão analisadas quer no que se refere ao seu contexto atmosférico 
sinóptico, quer no que diz respeito à evolução observada ao nível da meso-escala. 
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Relativamente às limitações impostas sobre a natureza dos dados das 
radiossondagens, terão de ser considerados os problemas suscitados pela descontinuidade 
temporal e espacial das observações aerológicas. 

Nas estações de radiossondagem portuguesas realizam-se, diariamente, apenas duas 
sondagens – às 00h00 e 12h00 TU – o que significa que se dispõe apenas de dois 
momentos em relação aos quais é possível estabelecer uma visão (estática, dado que, em 
rigor, é válida apenas nesses instantes) das características termodinâmicas da coluna de ar. 
Este facto implica que deve reconhecer-se que os momentos de realização das sondagens 
constituem uma amostra muito restrita para proceder à complexa reconstituição da 
evolução de uma situação atmosférica, cuja dinâmica pode determinar modificações 
sensíveis no espaço de poucas horas. Desta forma, é possível que as sondagens aerológicas 
possam não documentar, ou serem insuficientemente ilustrativas, da evolução de uma 
situação atmosférica particular (ou de uma parte relevante dessa evolução). Este problema 
coloca-se com acuidade acrescida, naturalmente, no domínio do estudo das situações 
depressionárias, que podem caracterizar-se por evoluções muito rápidas. Esta limitação 
coloca-se, de modo ainda mais vincado, em relação à dinâmica e ao ciclo de vida das 
organizações nublosas, tendo em atenção que mesmo os sistemas convectivos de meso-
-escala  mais complexos e de maior duração, normalmente, não se prolongam no tempo por 
mais de 12 horas (COTTON e ANTHES, p.593). 

Outra limitação importante decorrente da natureza dos dados das sondagens 
aerológicas relaciona-se com a reduzida densidade das redes de observação. No caso da 
presente investigação, a localização das estações utilizadas relativamente à região estudada 
não é a mais desejável, dado que todas se situam na sua periferia ou num dos seus limites 
(o caso de Lisboa/Gago Coutinho). Neste contexto, colocam-se algumas dificuldades no 
reconhecimento das estruturas atmosféricas directamente responsáveis pelas chuvas 
intensas que, numa dada situação, afectem as regiões do Algarve ou do Alentejo, em 
relação às quais as radiossondagens disponíveis não poderão proporcionar senão uma 
imagem aproximada, podendo mesmo, em certos casos, revelar-se de reduzida utilidade 
para a investigação.  

 

4.3 Aspectos metodológicos sobre o tratamento dos dados das radiossondagens 

O tratamento dos dados das sondagens aerológicas requer a utilização de diagramas 
termodinâmicos, que permitam representar graficamente a estrutura vertical da atmosfera e 
proceder ao estudo dos processos adiabáticos associados aos movimentos das partículas de 
ar. O tefigrama é um exemplo deste tipo de diagramas, estando muito generalizada a sua 
utilização em Meteorologia, sendo um instrumento adequado quer para proceder à 
representação gráfica dos dados das sondagens aerológicas, quer como ferramenta de apoio 
ao cálculo de diversos parâmetros. Na presente investigação, foi utilizado um programa 
informático – designado “RAOB”(46) - especialmente concebido para a análise de 
sondagens aerológicas, no qual o tefigrama constitui um dos diagramas termodinâmicos 
destinados à representação gráfica de dados. O software RAOB foi inicialmente 
desenvolvido por SHEWCHUK, em 1986 e tem sido, desde então, continuamente objecto de 
actualizações e aperfeiçoamentos, sendo actualmente um dos programas de tratamento de 

                                                 
(46) - RAOB 5.4 for Windows, Environmental Research Services, Matamoras, E.U.A. 
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dados de radiossondagens mais divulgados entre meteorologistas e outros especialistas no 
domínio das Ciências da Atmosfera. A recente investigação de PONTRELLI et al (1999) 
constitui um exemplo da utilização deste software na análise de dados de sondagens, 
visando a caracterização do ambiente atmosférico associado a eventos de precipitação 
intensa, ocorridos, nesse caso, na região da Virgínia Ocidental (Estados Unidos). 

Tal como já se referiu, o estudo das sondagens aerológicas que se pretende efectuar 
neste trabalho visa conhecer as características da estrutura vertical da troposfera que mais 
se associam aos eventos de precipitação torrencial no Sul de Portugal. Dada a natureza do 
fenómeno em estudo, o tratamento das sondagens deverá permitir, essencialmente,  a 
obtenção de elementos que possam traduzir a magnitude da instabilidade atmosférica que 
está na origem da convecção forte, o mecanismo através do qual são produzidas as 
precipitações intensas. Importa, deste modo, começar por definir quais os parâmetros que 
podem ser determinados, com base nos dados das sondagens aerológicas, e que se 
afiguram úteis a este propósito. Existe um grande número de parâmetros e índices 
estabelecidos com vista à análise de sondagens aerológicas, reflectindo, em certa medida, o 
sucessivo aperfeiçoamento ou adaptação por muitos autores, que os aplicaram a diferentes 
finalidades e domínios geográficos.  Por exemplo, num estudo recente, dedicado à previsão 
das precipitações e das trovoadas na região de Paris, SÉNESI e THEPENIER (1999) 
procederam a uma compilação que compreendia 71 parâmetros e índices de instabilidade 
atmosférica. No presente estudo, atendendo aos objectivos já enunciados e aos meios de 
trabalho disponíveis, procedeu-se à utilização de um total de 17 parâmetros e índices, 
justificando-se esta selecção pelas razões que em seguida se apresentam. Um inventário 
contendo a descrição e o método de cálculo destes 17 parâmetros e índices apresenta-se 
nos quadros VI.6, VI.7 e VI.8. 

 A escolha dos parâmetros e índices utilizados é condicionada pela necessidade de 
proceder a uma avaliação em relação a quatro aspectos da estrutura vertical da troposfera, 
num dado local e num determinado momento: 

- A magnitude da instabilidade atmosférica; 

- A quantidade de energia disponível para a convecção; 

- O teor de humidade das massas de ar; 

- As características do perfil vertical do vento. 

A instabilidade do ar é, conjuntamente com o levantamento (livre ou forçado) do ar e 
a sua alimentação em vapor de água, uma condição necessária para a existência de 
convecção na atmosfera. É possível, mediante a exploração dos dados das sondagens 
aerológicas, obter alguns indicadores respeitantes a estes factores da convecção. Um 
conjunto de parâmetros úteis é obtido através da utilização do método da partícula (ou 
“teoria do levantamento da partícula”), tal como se faz referência nos quadros VI.6 a VI.8. 
Para além de uma série de parâmetros elementares, como os níveis de condensação, de 
condensação convectiva, de convecção livre ou de impulsão nula, a espessura máxima das 
ascendências, foram igualmente calculados outros parâmetros significativos como é o 
caso do «CAPE». Este termo é a sigla de «convective available potential energy(47)» e 
designa um parâmetro definido por MONCRIEFF e MILLER (1976), que corresponde à 
energia (J/Kg) adquirida por uma partícula devido à convecção livre. É uma medida de 
                                                 
(47) - Também designado "available buyant energy "(ABE). 
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energia de calor latente, susceptível de ser libertada e transformada em energia cinética e 
geopotencial no seio das ascendências convectivas. Numa representação gráfica de uma 
sondagem aerológica, esta energia é ilustrada pela área compreendida entre a curva de 
estado e a curva de transformação pseudo-adiabática saturada entre o nível de convecção 
livre e o nível de impulsão nula. Este parâmetro permite ainda estimar a velocidade 
máxima que, potencialmente, poderá ser atingida pelas ascendências no interior das células 
convectivas (SZOKE, 1996; DOSWELL, et al, 1996). De referir também que o CAPE é um 
indicador muito utilizado no domínio da previsão meteorológica, nomeadamente na 
previsão de trovoadas, de episódios de granizo (ATKINS, 1975), e mesmo de intensidades 
diárias e horárias máximas de precipitação (ZAWADZKI  e RO (1978); ZAWADZKI  et al. 
(1981, citados por COTTON e ANTHES, 1989, p.197). 

 Outra ordem de indicadores calculados com base nas sondagens aerológicas diz 
respeito aos índices de instabilidade. Desde a década de cinquenta do século XX, têm sido 
propostos diversos índices, ditos «clássicos», dada a sua ampla utilização, sobretudo no 
domínio da previsão de ocorrência de trovoadas, mas também de outros fenómenos 
associados à convecção como as tempestades, ou os episódios de granizo. Mas, para além 
da sua aplicação no âmbito da previsão, estes índices podem igualmente constituir 
parâmetros indicadores da instabilidade atmosférica, uma vez que as condições que 
propiciam a ocorrência de trovoadas implicam sempre a existência de convecção intensa. 
Os índices de instabilidade são, na sua maior parte, deduzidos das radiossondagens, sendo 
os seus limites críticos propostos para determinadas regiões, pelo que a sua utilização 
noutras áreas pode revelar-se desajustada, obrigando a um ajustamento com adopção de 
outros limiares. Dentro do alargado leque de índices de instabilidade existem diferentes 
tipos de parâmetros, em função da sua complexidade e dos pressupostos em que assentam, 
tendo sido escolhidos um total de seis índices, os quais se podem integrar em dois tipos 
principais: 

- Índices que se baseiam no princípio de que a instabilidade pode ser inferida apenas 
com base nas diferenças de condições de temperatura e/ou humidade entre dois 
níveis isobáricos. É o caso dos índices “Showalter”, “ Lifted Index”, “ Jefferson”, 
“K” e “Total Totals”, que serão utilizados neste trabalho; Um forte gradiente 
térmico vertical do ar e a presença de ar húmido nas baixas camadas (ao nível dos 
850/900 hPa) são os factores com base nos quais estes índices avaliam a magnitude 
da instabilidade; 

- Índices que associam os elementos referidos na anterior categoria com as 
características do vento na troposfera, na vertical da estação de radiossondagem. É 
o caso do índice “SWEAT”, também utilizado neste trabalho. 
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QUADRO VI.6 – DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS E ÍNDICES DE INSTABILIDADE UTILIZADOS 

 
Nº Designação Sigla Fórmula/Descrição Unidades 

 
A – Parâmetros elementares ou deduzidos a partir da utilização do método da partícula 

1 Nível de condensação Lcl Altura acima do solo em que a partícula atinge a saturação, após 
ter ascendido e arrefecido num processo adiabático. Se a subida 
se verifica porque a partícula, à partida, detinha condições 
termodinâmicas para ascender, ou porque a partícula foi forçada a 
esse subida, o nível de condensação corresponde à base de uma 
nuvem. 

m 
(altura 

acima do 
solo) 

2 Nível de convecção 
livre 

Lfc É o nível de pressão no qual a flutuabilidade se torna positiva, 
isto é, o nível a partir do qual a partícula ascenderá livremente, já 
que dispõe de condições termodinâmicas para tal. No tefigrama, o 
Lfc é determinado encontrando o nível de pressão em que uma 
linha adiabática saturada, prolongada desde o ponto de 
condensação, intercepta a curva de estado (Te), passando para a 
direita desta.  

 
 

hPa 

3 Levantamento 
necessário para 
atingir o nível de 
convecção livre 

Lfc/ 
/Sup 

Representa a impulsão necessária para desencadear a ascendência 
livre. É a distância vertical entre a superfície terrestre e o nível de 
convecção livre. Quanto menor for esta diferença, menor será a 
energia necessária para elevar uma partícula de ar potencialmente 
instável até atingir o nível de convecção livre. 

m 
(altura 

acima do 
solo) 

4 Nível de impulsão 
nula (ou de topo das 
nuvens) 

El Altura em que as forças de flutuabilidade são nulas, isto é, onde 
cessam as condições para a partícula prosseguir na sua ascensão. 
Corresponde ao nível de pressão em que a linha adiabática 
saturada, prolongada desde o nível de condensação, volta a 
interceptar a curva de estado, neste caso passando para a sua 
esquerda.  

m 
(altura 

acima do 
solo) 

5 Espessura da 
ascendência 

El/Lf
c 

É a distância vertical entre o nível de convecção livre e o topo da 
nuvem. 

m 

6 Energia potencial 
disponível para a 
convecção (I) 

CAP
E (I) 

-em que θ é a temperatura potencial da partícula levantada; 
-θe é a temperatura potencial do ambiente (curva de 

estado); 
-g é o valor da aceleração devido à gravidade; 

CAPE é o acrónimo de «convective available potential energy».  
Parâmetro definido por MONCRIEFF e MILLER (1976), que 
corresponde à energia adquirida por uma partícula devido à 
convecção livre. É uma medida de energia de calor latente 
susceptível de ser libertada e transformada em energia cinética e 
geopotencial no seio das ascendências convectivas. Numa 
sondagem efectuada num tefigrama, esta energia é proporcional à 
área compreendida entre a curva de estado e a curva de 
transformação pseudo-adiabática  saturada   entre  o  nível  de  
convecção  livre (determinado em relação ao ponto de estado da 
base da sondagem)  e   o  nível  de  equilíbrio térmico (El). 

 
 
 

 
 
 

J/kg 

     

∫
−=

EL

LFC
e

egCAPE
θ

θθ
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QUADRO VI.7 – DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS E ÍNDICES DE INSTABILIDADE UTILIZADOS 
(Continuação) 

 
Nº Designação Sigla Fórmula/Descrição Unidades 

 
7 Energia potencial 

disponível para a 
convecção (II) 

CAPE 
(II) 

Idem, mas em que o Lfc determinado é o que corresponde ao 
ponto de estado  mais instável (com θe mais elevada) situado na 
camada de ar definida pelos 300 hPa inferiores da sondagem. O 
interesse da utilização conjunta do CAPE e do CAPE II foi 
demonstrado por ROCHETTE e MOORE (1995) e por SÉNESI e 
THEPENIER (1999). 

 
J/kg 

8 Nível de 
condensação 
convectivo 

Ccl É um indicador para avaliar a quantidade de energia, devida ao 
aquecimento diurno, necessária para desencadear a convecção 
Trata-se de um nível de condensação atingido após convecção do 
ar a partir da superfície terrestre. No tefigrama, o Ccl determina-
se obtendo a intercepção da linha de igual razão de mistura (rms), 
prolongada a partir do ponto de orvalho correspondente à base da 
sondagem, com a curva de estado. 

m 
(altura 

acima do 
solo) 

9 Água precipitável Pw 

em que q é a humidade específica, p e p0 são, respectivamente, os 
níveis de pressão inferior e superior da sondagem. Este parâmetro 
estima a quantidade total de água disponível para a precipitação, 
considerando a condensação de todo o vapor de água existente na 
vertical do local da sondagem, no momento da realização da 
mesma.  

 
 
 

mm 

 
B – Índices clássicos de instabilidade 

10 Índice Showalter SI SI = T500 - TT850 , em que: 
T500  é a temperatura do ar (ºC) observada aos 500hPa; 
TT850  é a temperatura (ºC) obtida após levantamento até 

aos 500hPa de uma partícula de ar que, inicialmente, tinha a 
temperatura do ponto de estado dos 850hPa.O seu levantamento 
inicia-se com um arrefecimento adiabático até à saturação, 
prosseguindo em seguida através de um arrefecimento 
pseudoadiabático. Índice desenvolvido por SHOWALTER (1953). 

 
 
 

ºC 

11 Lifted Index LI LI = T500 - (LT)S , em que: 

 T500 é a temperatura do ar (ºC) ao nível de 500hPa; 
(LT)S é a temperatura (ºC) obtida após levantamento até 

aos 500hPa de uma partícula que possuía, inicialmente, a 
temperatura máxima à superfície, e um ponto de orvalho 
determinado pela razão de mistura média da camada de ar 
definida pelos 1000 metros inferiores da sondagem. O 
levantamento inicia-se com um arrefecimento adiabático até à 
saturação, prosseguindo em seguida através de um arrefecimento 
pseudoadiabático. Índice criado por GALWAY  (1956). 

 
 
 

ºC 
 

     

∫
−= 01 p

p
qdpgPW
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QUADRO VI.8 – DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS E ÍNDICES DE INSTABILIDADE UTILIZADOS 
(Continuação) 

 
Nº Designação Sigla Fórmula/Descrição Unidades 

 
12 Índice Jefferson JI 

JI = 1.6 θw900 - T500 - 11, em que: 

T500 é a temperatura do ar (ºC) ao nível de 500hPa; 
θw900 é a temperatura pseudopotencial do termómetro 

molhado (ºC) ao nível de 900mb. Índice proposto por JEFFERSON 
(1963). 

 
 

ºC 

13 Índice K KI KI = (T850-T500) + Td850 - (T700-Td700), em que: 

T e Td designam, respectivamente, as temperaturas do ar e 
as temperaturas do ponto de orvalho (em ºC) aos níveis isobáricos 
indicados. Índice desenvolvido por GEORGES (1960). 

 
 

ºC 

14 Índice Total Totals TT TT= (Tsolo-850 - T500) + (Td850-500), em que: 

Tsolo-850 é a média das temperaturas do ar (pontos de estado, 
em ºC) na camada compreendida entre os 850hPa e a superfície; 

Td850-500  é a média das temperaturas do ponto de orvalho 
na camada de ar compreendida entre os 500 e os 850 hPa. Índice 
desenvolvido por MILLER (1967, citado por SÉNESI e THEPENIER, 
1999). 

 
 

ºC 

15 Índice SWEAT SWEA
T 

SWEAT=12*Td850+20*(tt-49)+2*f850+f500+125*(S+0.2), em 
que: 

Tt  o valor do índice Total totals em ºC; 
f850 é  a velocidade do vento aos 850hPa; 
f500 é a velocidade do vento aos 500hPa; 

S é  sin (dd500 - dd850) ; 

dd é a direcção do vento em graus. 

Este índice foi desenvolvido por MILLER (1971, citado por 
SÉNESI e THEPENIER, 1999), e combina a instabilidade, o 
cisalhamento e a velocidade do vento nas baixas camadas. 

 
 
 

não tem 

 
QUADRO VI.9 – DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS E ÍNDICES DE INSTABILIDADE UTILIZADOS 

(Continuação) 
     
Nº Designação Sigla Fórmula/Descrição Unidades 

 
C – Outros parâmetros indicadores da instabilidade convectiva 

16 Máxima velocidade 
de um updraft 

MVV MVV = SQR ( 2 (CAPE)) 
Este parâmetro é função do valor do CAPE. Estabelece a 
máxima velocidade que, potencialmente, um updraft poderá 
atingir, dadas as condições de instabilidade. 

 
ms-1 

17 Cisalhamento 
vertical 

U Vector do cisalhamento vertical do vento. É expresso pala 
magnitude do vector da diferença entre o vento médio na 
camada de ar entre 0 e 6 km e o vento médio na camada de ar 
entre 0 e 500 m (WEISMAN e KLEMP, 1982). 

ms-1 



As Condições Atmosféricas de Escala Sinóptica Responsáveis por Precipitações Intensas 
_______________________________________________________________________________________ 

 295

Como se conclui pela consulta do quadro VI.7, existem algumas semelhanças entre 
os índices seleccionados, devendo realçar-se a importância que todos eles atribuem ao 
papel de dois factores favoráveis à convecção: o elevado teor em humidade do ar nas 
camadas baixas e médias (sobretudo até aos 500hPa) e a acentuada diferença de 
temperatura entre os níveis inferiores (850 hPa) e a média troposfera. 

A terminar esta breve sistematização destinada a enquadrar o tratamento dos dados 
das sondagens aerológicas, poder-se-ão aqui sintetizar as características da estrutura 
vertical da atmosfera que se revelam mais importantes para o desenvolvimento da 
convecção profunda, fenómeno necessário para a formação dos sistemas nebulosos em que 
têm origem as precipitações intensas (Segundo DOSWEL et al, 1996, as condições a), c) e d) 
são destacadas como factores indispensáveis): 

a) O ar nas baixas camadas deverá encontrar-se potencialmente instável 
(instabilidade condicional). Uma camada estável superior, não muito elevada, poderá 
bloquear a convecção, reforçando a instabilidade através da acumulação de energia na 
camada inferior, cuja libertação violenta poderá corresponder a uma trovoada; 

b) Um forte aquecimento diurno pode ser um factor favorável, porque tornará 
instável a baixa atmosfera; 

c) É necessária a existência de suficiente convergência do ar nas baixas camadas. A 
actividade de frentes ou ascensões de natureza orográfica também poderão constituir o 
impulso necessário para permitir o levantamento inicial do ar, até este atingir o nível de 
convecção livre; 

d) É também necessária uma forte alimentação em humidade, nomeadamente nas 
baixas e médias camadas (até aos 600 hPa). Um maior teor em humidade do ar permitirá 
um maior dinamismo às ascendências, bem como a multiplicação das condensações, 
necessárias à formação de nuvens de grande desenvolvimento vertical;  

e) Um aspecto também importante é a existência dum nível de convecção livre 
suficientemente baixo. Esta condição é importante para que as nuvens possam adquirir um 
maior desenvolvimento vertical, sabendo que quanto maior for a diferença de temperatura 
entre a base e o topo da nuvem maior é o seu potencial para gerar precipitação; 

 f) Igualmente importante, é a ocorrência de um forte gradiente vertical de 
temperatura, expressa numa curva de estado com clara inclinação para a esquerda, o que 
representa mais energia disponível para a convecção (valor de CAPE elevado). Este perfil 
térmico da troposfera pode verificar-se com a advecção de ar quente e húmido nas baixas 
camadas, com um arrefecimento em altitude, ou com estas duas condições conjuntamente. 

 

Para além da abordagem destes aspectos, um outro problema que importa discutir 
antes da análise dos resultados alcançados na presente investigação diz respeito aos valores 
significativos (limiares) cuja consideração permitirá interpretar e avaliar as condições de 
instabilidade, deduzidas através do cálculo do conjunto de índices e parâmetros 
apresentados. Atendendo à ausência de valores estabelecidos para Portugal, torna-se 
necessário tomar como referência limiares propostos noutras regiões, ainda que a adopção 
dessa solução de recurso deva ser feita com sentido crítico, devendo ser referidas, a este 
propósito, três questões relevantes. 



As Condições Atmosféricas de Escala Sinóptica Responsáveis por Precipitações Intensas 
_______________________________________________________________________________________ 

 296

Em primeiro lugar, não pode deixar de se sublinhar que os índices de estabilidade e 
valores limiares respectivos que têm sido propostos e divulgados noutras regiões apenas 
são válidos (ou assume-se a sua utilização) no contexto climático onde foram 
desenvolvidos e no qual se comprovou o interesse da sua aplicação, testada em amostras 
alargadas de radiossondagens (DOSWELL, 1996; TUDURÍ e RAMIS, 1997). Assim, no âmbito 
da previsão meteorológica, a utilização operacional de índices de instabilidade só deverá 
ser estabelecida, numa dada região, após a realização de estudos estatísticos que permitam 
verificar se esse uso é satisfatório, ajustando os valores limiares que possam ser relevantes 
para a definição da probabilidade de ocorrência de certos fenómenos convectivos 
(trovoadas, granizo, chuvas torrenciais...), nesse contexto geográfico particular.   

Uma outra questão, para a qual também DOSWELL (1996) e TUDURÍ E RAMIS (1997) 
advertem, prende-se com o facto de o significado de determinados valores de índices de 
instabilidade poder variar consoante o fenómeno convectivo que se considere (aguaceiros 
intensos, granizo, trovoada...). As diferenças observadas nas relações entre os valores dos 
índices e os vários tipos de fenómenos convectivos podem ser consideráveis. 

Finalmente, deve ter-se em atenção que “um mesmo valor de um determinado índice 
poderá ser obtido com base em sondagens correspondentes a ambientes atmosféricos 
bastante diferentes” (DOSWELL, 1996, p.9). A constatação desta possibilidade leva a que a 
interpretação do significado dos valores dos índices de instabilidade no contexto da 
caracterização dos ambientes atmosféricos deva ser feita com prudência e sentido crítico. 

 

Tendo em atenção este conjunto de questões suscitadas pela natureza dos índices e a 
pelo modo como são aplicados, deve sublinhar-se a ideia, já expressa na presente 
investigação, de que a utilização dos diversos parâmetros de instabilidade apresentados não 
se insere numa perspectiva da previsão dos fenómenos convectivos, mas sim visando o 
conhecimento de alguns aspectos do ambiente atmosférico em que se desencadeiam os 
episódios de precipitação torrencial, no Sul de Portugal. Nesse sentido, importa, antes de 
mais, ter uma noção da magnitude da instabilidade atmosférica e das condições mais 
relevantes que marcam esse ambiente propício. Para tal, tomar-se-ão como referência os 
valores limiares de alguns índices de instabilidade mais conhecidos pela sua maior 
divulgação, ainda que propostos noutras regiões, permitindo, essencialmente, ter uma 
noção, em termos de ordem de grandeza, da magnitude da instabilidade atmosférica 
associada aos eventos de precipitação torrencial, que ocorrem no Sul de Portugal. Assim, 
no quadro VI.9 apresentam-se os valores cuja utilização é mais comum, tendo em conta 
trabalhos de síntese já publicados, nomeadamente as investigações de PEPPLER e LAMB , 
(1989) e de SÉNESI e THEPENIER (1997).  

Por último, deve ser salientado que os valores limiares críticos apresentados neste 
quadro, em qualquer dos casos, são representativos da ocorrência provável de trovoadas, 
nas regiões indicadas. Na última coluna do quadro VI.9 destacam-se os valores que serão 
considerados como representativos das condições de forte instabilidade com vista à 
interpretação dos resultados obtidos na amostra de radiossondagens utilizada.  
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Quadro VI.9-A – Limiares críticos relativos a índices de instabilidade, indicadores da forte 
probabilidade de ocorrência de trovoadas (na coluna à direita indicam-se os valores que se 
adaptaram para o presente estudo). 

Limiares críticos de instabilidade/Valores indicativos da 
probabilidade de ocorrência de trovoadas 

 

Regiões 
Centrais 

EUA 
(PEPPLER e 
LAMB,1989) 

Noroeste da 
Europa 

(COLLIER e 
LILLEY, 
1994) 

Região de 
Paris 

(SENESI e 
THEPENIER, 

1997) 

Valores 
testados 

neste 
trabalho 

Espessura máxima das 
ascendências 

  
> 400hPa 

> 400hPpa 

Energia disponível para a 
convecção (CAPE I) 

≥ 1000  
≥ 1750 

≥ 1000 

Energia disponível para a 
convecção (CAPE II) 

  
≥ 300 

≥ 300 

Índice Showalter ≤ 3   ≤ 3 

Lifted Index ≤ -2  ≤ -2 ≤ -2 

Índice Jefferson ≥ 28  > 28 ≥ 28 

Índice K ≥ 20 ≥ 20  ≥20 

Índice Total Totals ≥ 44   ≥ 44 

Índice SWEAT ≥300  ≥100 ≥ 100 
 

 

4.4 Aspectos da estrutura vertical da troposfera associada à ocorrência de eventos 
de precipitação torrencial no Sul de Portugal 

 
 
4.4.1 Estatística sumária dos parâmetros e índices de instabilidade 

No anexo A, apresentam-se os valores resultantes do cálculo dos 17 parâmetros e 
índices de instabilidade, respeitantes às 69 sondagens aerológicas seleccionadas. No 
quadro VI.10 apresentam-se os valores de alguns parâmetros estatísticos descritivos do 
conjunto da amostra, que compreende, como se referiu, um total de 69 sondagens 
aerológicas. Torna-se evidente, numa breve apreciação dos valores contidos neste quadro, 
que as sondagens aerológicas analisadas representam, tal como seria de esperar, situações 
de forte instabilidade convectiva. Deve ter-se em atenção que os resultados apresentados 
no quadro VI.10 são, essencialmente, ilustrativos das condições de instabilidade que se 
manifestaram na estação de radiossondagem de Lisboa, uma vez que a esta estação 
corresponde a esmagadora maioria das sondagens analisadas (88% do total). No quadro 
VI.11, apresentam-se os valores médios dos mesmos parâmetros, calculados  em relação a 
cada uma das estações de radiossondagem, devendo notar-se que o escasso número de 
sondagens respeitantes ao Funchal e a Gibraltar não permite retirar quaisquer conclusões 
de natureza estatística. 
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Quadro VI.10 – Alguns parâmetros estatísticos relativos ao conjunto das sondagens 69 aerológicas 
analisadas. 

 

PARÂMETRO/ÍNDICE 
DE INSTABILIDADE 

 

Unidades 

 

Valor 
médio 

 

Valor 
mediano 

 

Desvio 

Padrão 

Valor 
extremo 

(associado 
a maior 

instabilidad
e) 

Nível de condensação m 387.0 323.0 350.7 0.0 

Nível de convecção livre hPa 909.4 928.0 70.4 1001.0 

Levantamento necessário 
p/ atingir o Lfc 

m 
829.9 667.0 661.0 0.0 

Nível de impulsão nula  m 8406.7 7903.5 2073.8 13206.0 

Espessura máxima das 
ascendências 

m 
7597.9 7282.5 2490.7 13168.0 

Energia dispon. p/  a 
convecção (CAPE I) 

J/Kg 
629.1 285.0 608.4 2366.0 

Energia dispon. p/ a 
convecção (CAPE II) 

J/Kg 
588.2 284.0 585.8 2366.0 

Nível de condensação 
convectivo 

m 
1104.8 956.0 595.6 23.0 

Água precipitável mm 25.7 24.7 7.5 51.4 

Índice Showalter ºC 3.1 2.5 2.9 -3.2 

Lifted Index ºC 1.4 0.4 4.3 -6.6 

Índice Jefferson ºC 27.1 29.0 5.6 34.0 

Índice K ºC 24.1 27.0 9.9 36.0 

Índice Total Totals ºC 46.1 46.6 4.8 55.4 

Índice SWEAT - 157.5 137.1 123.1 877.0 

Máxima velocidade de 
um updraft 

m/s 
30.4 24.0 

16.2 69.0 

Cisalhamento vertical do 
vento 

m/s 
5.3 5.1 

2.8 12.5 
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Quadro VI.11 – Valores médios dos parâmetros e índices de instabilidade nas três estações de 
radiossondagem utilizadas. 

PARÂMETRO/ÍNDICE DE 
INSTABILIDADE 

 
Unidade

s 

Lisboa 
Valor médio 
(61 sond.) 

Funchal 
Valor médio (6 

sond.) 

Gibraltar 
Valor médio 

(2 sond.) 

Nível de condensação m 389.1 441.6 231.5 

Nível de convecção livre hPa 901.9 936.6 977.0 

Levantamento necessário p/ 
atingir o Lfc 

m 
888.8 589.8 310.5 

Nível de impulsão nula  m 7866.2 10632.0 11825.0 

Espessura máxima das 
ascendências 

m 
6957.0 10328.0 11514.5 

Energia dispon.p/ a convecção 
(CAPE I) 

J/Kg 
440.8 1022.3 1922.5 

Energia dispon.p/ a convecção 
(CAPE II) 

J/Kg 
422.8 1022.3 1922.5 

Nível de condensação 
convectivo 

m 
1118.4 891.2 903.5 

Água precipitável mm 24.8 32.9 37.7 

Índice Showalter ºC 3.4 2.1 -1.2 

Lifted Index ºC 1.9 -1.6 -6.2 

Índice Jefferson ºC 26.8 27.8 33.0 

Índice K ºC 23.4 27.2 34.5 

Índice Total Totals ºC 46.0 44.7 50.3 

Índice SWEAT - 153.9 203.8 174.8 

Máxima velocidade de um 
updraft 

m/s 
26.4 41.7 61.5 

Cisalhamento vertical do vento m/s 5.1 8.1 3.3 
  

No conjunto das 69 sondagens, há alguns casos que ilustram situações de fraca 
instabilidade, tendo em atenção os limiares considerados no quadro VI.9, podendo esse 
facto dever-se a duas razões: ou o momento da realização da sondagem (0 ou 12 horas) não 
terá coincidido com o da ocorrência das chuvas intensas no Sul de Portugal, ou então, 
numa segunda hipótese, a instabilidade atmosférica não terá atingido de modo marcante 
nem a estação de Lisboa, nem a do Funchal. No entanto, em apenas 8 das 69 sondagens se 
verificou uma situação em que nenhum dos valores críticos dos índices de instabilidade 
considerados foi ultrapassado. De facto, a generalidade das sondagens analisadas são 
representativas de contextos atmosféricos de forte instabilidade: em 23 delas, verificou-se 
que foram atingidos os limiares críticos em 3 ou 4 dos seis índices «clássicos de 
instabilidade; e em 27 das 69, foram excedidos os valores críticos em 5 ou 6 (portanto, 
todos) dos índices de instabilidade. 
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Figura VI.22– Parâmetros estatísticos de centralidade e de dispersão relativos à distribuição dos 
valores de alguns índices de instabilidade deduzidos das sondagens de Lisboa/Gago Coutinho. Em 
cada gráfico, a coluna da esquerda diz respeito ao conjunto total das sondagens e as restantes 
referem-se, respectivamente, ao subconjunto formado pelas sondagens realizadas às 12 horas TU e 
às 00 horas TU. 
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Figura VI.23 – Parâmetros estatísticos de centralidade e de dispersão relativos á distribuição dos 
valores de alguns índices de instabilidade deduzidos das sondagens de Lisboa/Gago Coutinho 
(continuação). Em cada gráfico, a coluna da esquerda diz respeito ao conjunto total das sondagens 
e as restantes referem-se, respectivamente, ao subconjunto formado pelas sondagens realizadas às 
12 horas TU e às 00 horas TU. 
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Pelas razões já invocadas, na análise estatística dos resultados obtidos com o cálculo 
do conjunto dos índices e parâmetros utilizados deverá ser dado particular relevo ao 
subconjunto constituído pelas sondagens de Lisboa/Gago Coutinho. Em relação a estas, 
procedeu-se à elaboração de gráficos de tipo “box & wiskers” para colocar em evidência 
algumas características fundamentais da distribuição dos valores respeitantes aos 
parâmetros estudados. Esses gráficos apresentam-se nas figura VI.22 e VI.23, devendo ter-
-se em atenção o facto de em cada um deles se ilustrar a distribuição relativa ao conjunto 
das sondagens de Lisboa/Gago Coutinho e às distribuições correspondentes aos dois 
momentos diários de realização de radiossondagem (12 horas TU e 00 horas TU).  

Tendo por base a informação contida nos quadros VI.10 e VI.11 e nas figuras VI.22 
e VI.23, pode fazer-se um esboço de quantificação da severidade das condições de 
instabilidade atmosférica que estão associadas aos eventos de precipitação torrencial no 
Sul de Portugal, tomando como referência a amostra estudada. 

Uma primeira nota a destacar da análise destes elementos reside no facto de, em 
geral, as condições de instabilidade presentes nas sondagens de Lisboa/Gago Coutinho não 
diferirem muito nos dois momentos de realização das mesmas. Em relação à generalidade 
dos parâmetros considerados, a distribuição estatística dos valores calculados às 00h00TU 
e às 12h00TU é relativamente semelhante. 

As condições de forte instabilidade que caracterizam as sondagens seleccionadas 
encontram-se testemunhadas, desde logo, no reduzido levantamento inicial do ar 
necessário para desencadear a convecção: Os valores médios e medianos de “Lfc” estão 
abaixo do nível de pressão dos 900hPa, e uma impulsão inicial (forçada) do ar na ordem 
dos 800 m é (em média) suficiente para provocar a sua ascendência livre. O nível baixo de 
Lfc que caracteriza a maior parte das sondagens é um aspecto importante para a 
sustentação  e aceleração das ascendências vigorosas do ar e para o desenvolvimento da 
convecção. Em média, nas sondagens de Lisboa/Gago Coutinho, o levantamento inicial 
necessário para se atingir o Lfc foi inferior a 900 metros (quadro VI.11). 

O parâmetro “espessura máxima das ascendências” é ilustrativo do desenvolvimento 
vertical (teórico) que está associado às nuvens (de tipo cumulonimbus) onde se geram as 
precipitações torrenciais no Sul de Portugal. No caso das sondagens de Lisboa/Gago 
Coutinho, o valor médio do desenvolvimento vertical teórico das nuvens foi de cerca de 7 
km, e, em 75% dos casos ultrapassou os 6 km. No conjunto da amostra constituída, o valor 
recorde de espessura das ascendências registou-se numa sondagem  efectuada no Funchal, 
numa situação em que o desenvolvimento vertical teórico das nuvens superou os 13 km. 
Aliás, no restrito número (6) de sondagens seleccionadas respeitantes a esta estação, 
verificaram-se sempre condições para a formação de nuvens com um enorme 
desenvolvimento vertical, com a espessura média teórica a exceder os 10 km. 

 Outro aspecto muito relevante para esta caracterização das condições de 
instabilidade diz respeito ao teor em vapor de água das massas de ar. Em relação a este 
aspecto, atenda-se aos elevados valores de água precipitável registados no conjunto das 
sondagens da amostra: em Lisboa/Gago Coutinho, quer a média, quer a mediana deste 
parâmetro rondam os 25 mm. Como termo de comparação, refira-se que, segundo COSTA 
(1997), os valores médios de água precipitável na estação aerológica de Lisboa/Gago 
Coutinho não ultrapassam os 20 mm, nem mesmo durante o Verão (estação do ano em que 
os valores médios de Pw são mais altos). Os elevados valores de água precipitável 
encontrados nas sondagens recolhidas testemunham, de forma muito evidente, a presença 
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de massas de ar tropical marítimo, muito instáveis, realçando a importância que estas 
advecções de ar tropical têm na eclosão dos fenómenos convectivos que afectam as regiões 
meridionais de Portugal Continental. As situações de chuva torrencial que constituem a 
amostra estudada tiveram na sua origem massas de ar cujo teor de humidade chega a 
ultrapassar, em 25% das sondagens de Lisboa seleccionadas, os 30mm de água 
precipitável. No conjunto das sondagens analisadas, registou-se um máximo absoluto de 
51,4 (!) mm, observado na estação de Lisboa/Gago Coutinho no dia 21 de Outubro de 
1997, o que constitui um valor excepcional, tomando em linha de conta os resultados do 
estudo estatístico apresentados por COSTA (1997). 

Os valores médios (quadros VI.10 e VI.11) respeitantes aos seis índices «clássicos» 
utilizados são ilustrativos da severidade das condições de instabilidade que se encontra 
associada às situações atmosféricas em que se desencadearam os eventos de precipitação 
torrencial da amostra estudada. Com excepção do “Lifted index”, os valores médios dos 
índices, obtidos nesta amostragem de sondagens, estão bastante próximo dos valores 
críticos considerados, sugerindo que a sua aplicação ao caso português não se afigura 
desapropriada, podendo a realização de um estudo mais aprofundado, assente na análise de 
um conjunto de sondagens muito mais alargado, vir a permitir determinar limiares 
significativos específicos, adaptados às características climáticas de Portugal. No quadro 
VI.12 indica-se, em relação aos seis índices de instabilidade utilizados, a percentagem de 
casos (número de sondagens) em que se atingiram os limiares críticos anteriormente 
referidos. 

Quadro VI.12 – Número de sondagens (e percentagem do total, 69) em que 
 se atingiram os limiares críticos de instabilidade, respeitantes a seis índices. 

  SI LI JI KI TT SWEAT 
  37 11 44 56 52 40 
  (53.6%) (15.9%) (63.8%) (81.2%) (75.4%) (58.0%) 

 

Tendo em atenção os valores obtidos relativamente aos índices “K”, “ Total Totals” e 
“SWEAT”, verifica-se que as condições registadas em cerca de 75% das sondagens 
revelaram a existência de uma estrutura vertical da troposfera fortemente instável, (figuras 
VI.22 e VI.23) sendo nelas atingidos os níveis críticos usualmente considerados para  
admitir como bastante provável a ocorrência de trovoadas. Também no caso dos valores 
obtidos em relação aos índices “Showalter” e “Jefferson” (figuras V2 e .23) se conclui que 
o ambiente atmosférico em que se desencadearam os eventos de precipitação torrencial 
constitui também, na maioria das situações estudadas, um contexto favorável à ocorrência 
de trovoadas, tomando como referência os valores críticos testados. 

No conjunto dos  índices utilizados, o “Lifted index” foi o que se revelou mais 
exigente na avaliação da severidade da instabilidade. Com efeito, valores negativos deste 
índice – significando uma atmosfera muito instável – foram registados em somente 25% 
das sondagens seleccionadas.  

A influência da estrutura vertical do vento nas condições de instabilidade é traduzida 
pelos índices “SWEAT” (em combinação com outros aspectos) e “U” (cisalhamento 
vertical). O índice SWEAT, recorde-se, associa a influência da instabilidade 
termodinâmica à velocidade e cisalhamento do vento nas camadas médias e baixas da 
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troposfera (entre os 850 e os 500 hPa). Em cerca de 75% das sondagens os valores do 
índice excederam o valor 100, a partir do qual se reconhece (nas regiões onde o limiar foi 
proposto) que as condições são favoráveis à ocorrência de trovoadas. De acordo com os 
resultados verificados em relação ao índice “U” parece poder concluir-se que os eventos de 
precipitação torrencial se registam em condições de cisalhamento moderado ou reduzido. 
De facto, na grande maioria (75%) das sondagens seleccionadas, o cisalhamento vertical 
do vento foi inferior a 6 ms-1. Estas condições revelam um ambiente cujos valores do 
cisalhamento vertical do vento se enquadram dentro dos níveis  descritos por outros 
autores como estando associados às trovoadas comuns (RASMUSSEN e BLANCHARD, 1998, 
em relação aos Estados Unidos), mas situam-se bastante aquém dos que são característicos 
de fenómenos convectivos mais violentos como as trovoadas supercelulares, com ou sem 
tornados a si associados (RASMUSSEN e BLANCHARD, 1998). 

 

4.4.2  Síntese dos resultados  

Expostos os resultados alcançados com o tratamento deste conjunto de sondagens, 
seleccionadas em função de um inventário de eventos de precipitação torrencial, importa 
concluir esta abordagem com a apresentação de alguns elementos que procuram resumir e 
concretizar algumas características essenciais das condições de instabilidade que marcam o 
contexto atmosférico favorável ao desencadeamento das chuvas intensas. Deve sublinhar-
se, uma vez mais, que a dimensão da amostra estudada é muito insuficiente para permitir 
que os resultados obtidos possam ser muito representativos sob o ponto de vista estatístico, 
sem no entanto, por outro lado, deixar de reconhecer o interesse em proceder a uma breve 
síntese da análise realizada, respeitante a um total de 40 eventos de precipitação torrencial, 
registados no Sul de Portugal. 

Com vista a procurar definir os valores respeitantes aos vários índices e parâmetros 
utilizados que melhor se associam à ocorrência dos eventos de precipitação torrencial, 
procedeu-se à elaboração de alguns diagramas de dispersão (figura VI.24 – de A a G), nos 
quais se representam graficamente as relações entre algumas dessas variáveis. Este tipo de 
representação permite analisar, de forma conjugada, a distribuição dos valores de alguns 
pares de índices utilizados. A análise das nuvens de pontos presentes nos diferentes 
gráficos, permite não só ilustrar a significativa correlação linear (48) entre alguns 
parâmetros, mas também destacar os valores de alguns índices a partir dos quais se 
desencadearam a maior parte dos 40 eventos de precipitação torrencial. 

Sublinhando que a análise realizada não procurou ser exaustiva, dado que o conjunto 
de parâmetros utilizados não descrevem a totalidade dos aspectos do ambiente atmosférico, 
com destaque para a influência da estrutura vertical do vento, insuficientemente estudada, 
concretizam-se em seguida alguns elementos que se consideram mais relevantes no âmbito 
da caracterização das condições de instabilidade que, no Sul de Portugal, podem propiciar 
a ocorrência de episódios de chuva intensa. Nos quadros VI.13 e VI.14 indicam-se os 
valores de alguns parâmetros que se afiguram mais representativos, em relação à amostra 
estudada, dessas condições gerais: 

                                                 
(48) - Todas os valores dos coeficientes de correlação linear (Pearson-r) indicados nos gráficos da figura 
VI.24 são estatisticamente significativos para nível de probabilidade inferior a de 0.05. 



As Condições Atmosféricas de Escala Sinóptica Responsáveis por Precipitações Intensas 
_______________________________________________________________________________________ 

 305

 → Elevado teor de vapor de água das massas de ar – O uso do parâmetro “água 
precipitável” (Pw) permitiu estimar o grau de humidade que, na vertical da estação de 
Lisboa/Gago Coutinho, é transportada pelas massas de ar associadas aos eventos de 
precipitação torrencial. O valor mediano deste parâmetro rondou, no conjunto das 
sondagens inventariadas, os 25 mm, enquanto o valor extremo mais do que duplicou esse 
valor. A forte alimentação em humidade, em especial nas camadas de ar abaixo dos 500 
hPa, está igualmente demonstrada nos valores de todos os índices de estabilidade 
utilizados, uma vez que o seu cálculo depende também desta variável. A interdependência 
entre a instabilidade convectiva e a humidade das massas de ar  está bem patente nos 
gráficos da figura VI.24, em especial nos diagramas A e B, onde se confrontam os valores 
de Pw com, respectivamente, os valores do índice K e do Lifted index. Os eventos cujas 
sondagens denotam condições mais severas sob o ponto de vista da instabilidade são, de 
um modo geral, também aqueles onde estiveram em presença massas de ar com forte teor 
de humidade (com valores de água precipitável superior a 30 mm). Em relação às 
sondagens de Lisboa/Gago Coutinho, o elevado conteúdo de vapor de água das massas de 
ar que estiveram na origem dos eventos de precipitação torrencial pode ainda ser 
demonstrado comparando alguns parâmetros estatísticos dos valores de água precipitável 
determinados  com os indicadores disponíveis desta variável, em relação a um período de 
treze anos (estatística elaborada por COSTA, 1997): 

 

Quadro VI.13 – Comparação de alguns indicadores estatísticos dos valores de água precipitável 
obtidos na amostra estudada (estação de radiossondagem de Lisboa/Gago Coutinho) com os 
indicadores alcançados no estudo de COSTA, (1997). Nessa investigação, os parâmetros estatísticos 
baseiam-se na análise das sondagens realizadas entre Janeiro de 1984 e Dezembro de 1997 (com 
interrupção entre Outubro de 1995 e Dezembro de 1996). 

Período do 

ano 

Inventários Média (mm) Quartil 3 

(mm) 

Decil 9(mm) Máximo 

(mm) 

1984-1997 
(COSTA, 1997): 

1522 sondagens 
20.0 25.0 29.5 52.0 

 

SETEMBRO- 

-OUTUBRO- 

-NOVEMBRO amostra de 
eventos 

torrenciais: 
34 sondagens 

27.7 31.5 32.5 52.0 

1984-1997 
(COSTA, 1997): 

1423 sondagens 
14.2 18.2 22.3 42.0 

 

DEZEMBRO- 

-JANEIRO- 

-FEVEREIRO amostra de 
eventos 

torrenciais: 
19 sondagens 

21.2 23.1 24.6 29.9 
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Figura VI.24 (A a G) – Diagramas de dispersão representando a relação entre diferentes índices e 
parâmetros de instabilidade. A – Água precipitável e índice K; B – Água precipitável e Lifted 
index; C – Índice K e índice Total Totals; D – Índice Jefferson e índice Showalter; E - Ìndice Total 
Totals e índice Showalter; F - Índice SWEAT e índice Showalter; G - CAPE e “Lifted Index”. 
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Na amostra aqui estudada, os valores médios de água precipitável demonstram que a 
carga higrométrica das massas de ar superou largamente os níveis médios, sendo que, no 
caso dos eventos de Outono (Setembro-Novembro), esse diferencial se cifrou em quase 
40%, enquanto nos eventos invernais (Dezembro-Fevereiro) esse acréscimo de riqueza 
hídrica ascendeu a cerca de 50%. A consideração deste  aspecto traduz a importância de 
um factor que, potencialmente, é importante para explicar a elevada capacidade e eficácia 
pluviométrica das massas de ar. Trata-se, no entanto, de um elemento que, embora 
indispensável, não é, só por si, suficiente para essa explicação, sendo igualmente 
necessária a existência de  condições dinâmicas que permitam e favoreçam os movimentos 
ascensionais do ar. Nesse âmbito, intervém, entre outros factores, a influência da 
instabilidade da atmosfera; 

→ Forte gradiente térmico vertical do ar – É um dos aspectos importantes do 
contexto atmosférico favorável à eclosão e/ou desenvolvimento da convecção que está bem 
documentado nos valores obtidos em relação aos índices clássicos de estabilidade. Na 
figura VI.24 pode confirmar-se, por exemplo, que a maioria dos eventos de precipitação 
torrencial ocorreu em condições de forte gradiente térmico vertical nas camadas de ar 
compreendidas entre a superfície (ou o nível dos 850 hPa) e o nível dos 500 hPa, 
atendendo aos valores dos índices Showalter, Jefferson, K, Total Tottals e ao Lifted index. 
Esta condição é muito importante para a sustentação das ascendências e a formação de 
nuvens de grande desenvolvimento vertical, onde se desencadeiam as precipitações 
intensas. Em mais de 75% das sondagens seleccionadas, o nível de condensação situou-se 
a uma altura inferior a  500 acima do solo, a convecção livre (Lfc) atingiu-se abaixo dos 
850 hPa, e o desenvolvimento máximo teórico das nuvens ultrapassou os 6000 metros; 

 → Estrutura instável da coluna de ar condicionada pelo perfil vertical da 
distribuição da humidade – Os dois aspectos anteriormente destacados interligam-se e da 
sua combinação resulta uma estrutura vertical muito instável da troposfera, decorrente dos 
contrastes de densidade do ar entre as camadas superiores e as médias e baixas 
(aproximadamente até ao nível dos 700hPa ou 3000 metros de altitude). Essas condições 
estão expressas nos valores obtidos em relação aos vários índices de instabilidade 
calculados para a amostra de sondagens seleccionada e representados nos diagramas de 
dispersão da figura VI.24. Com efeito, as combinações de valores dos índices K, SI, JI e TT 
(respectivamente, os diagramas C, D e E da figura VI.24) que se encontram associados à 
maioria dos eventos implicam a presença de bastante humidade nas camadas inferiores da 
troposfera. 

  Deve realçar-se, uma vez mais, que estas conclusões  se baseiam essencialmente, 
pelas razões já expostas, na análise das sondagens da estação de Lisboa/Gago Coutinho. 
Em relação às condições atmosféricas documentadas pelas sondagens desta estação, 
procurou-se sintetizar e concretizar a análise realizada, elaborando um quadro resumo 
(VI.14). Neste quadro, indicam-se os valores limite de alguns dos parâmetros utilizados 
que se afiguram como mais representativos das condições de instabilidade (avaliadas 
naquela estação de radiossondagem) que marcaram o contexto atmosférico em que se 
desencadearam os quarenta eventos de precipitação torrencial inventariados. 
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Quadro VI.14 - Valores de alguns índices e parâmetros de instabilidade mais comuns que 
caracterizam o ambiente atmosférico em que se desencadeiam eventos de precipitação torrencial 
(baseado no estudo das sondagens aerológicas respeitantes a 40 eventos de precipitação torrencial 
(P≥100mm/24 horas), registados  no período 1983-1998. 

Nível de condensação < 500 metros 

Levantamento necessário p/ atingir o Lfc < 900 metros 

Espessura máxima das ascendências > 6 km 

Energia dispon.p/ a convecção (CAPE I) > 200 J/Kg 

Energia dispon.p/ a convecção (CAPE II) > 200 J/Kg 

Água precipitável > 20 mm (Inverno) 

> 25 mm (Outono) 

Índice Showalter < 4 

Lifted Index < 3 

Índice Jefferson > 28 

Índice K > 20 

Índice Total Totals > 44 

Índice SWEAT >100 

  

 

O significado dos elementos contidos neste quadro deverá ser encarado como um 
resumo da quantificação de alguns factores que condicionam o desenvolvimento da 
convecção, cujo significado decorre mais do conjunto dos valores dos vários parâmetros e 
índices usados, do que da consideração individual de um dado intervalo indicado. Com a 
apresentação deste quadro procurou-se concretizar, ressalvando as limitações já referidas, 
os resultados mais relevantes da análise realizada, e também fornecer alguns dados  que 
poderão vir a ser úteis no âmbito de uma investigação mais aprofundada do ambiente 
atmosférico favorável à ocorrência de chuvadas intensas no Sul de Portugal, assente numa 
amostragem bastante mais alargada de radiossondagens. O estudo da caracterização do 
ambiente atmosférico favorável à formação deste tipo de fenómenos também requererá 
uma abordagem mais concreta do tratamento dos campos de Vento, bem como da 
influência do seu perfil vertical no reforço das condições de instabilidade. Na metodologia 
seguida no estudo que aqui se apresentou, deve reconhecer-se, privilegiou-se o tratamento 
de outros aspectos fundamentais para a caracterização do ambiente atmosférico favorável à 
convecção, justificando-se, numa investigação futura, retomar a análise do papel do Vento, 
nessa perspectiva.  
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4.4.3 Exemplos de situações de forte instabilidade 

Caracterizadas as condições gerais de instabilidade que estão na origem dos eventos 
de precipitação torrencial no Sul de Portugal, será interessante considerar algumas 
sondagens ilustrativas. Escolheram-se três exemplos que documentam algumas das 
situações marcadas por uma mais forte instabilidade convectiva. 
 

 

14 de Setembro de 1986 

Nos dias 14 e 15 de Setembro de 1986, o Sul de Portugal foi afectado por fortes 
trovoadas, acompanhadas por vezes por aguaceiros muito intensos. No dia 14 foi o 
Ribatejo a região mais atingida, enquanto a 15 seria o Algarve. Na figura seguinte (VI.25) 
pode verificar-se que, à superfície, uma vasta depressão cobria toda a região Atlântica ao 
largo de Portugal, ficando este território sob a acção de um fluxo de Sudoeste. Em altitude, 
ao nível dos 500 hPa, é visível a presença da vertente oriental de um vale depressionário 
sobre o território português, assegurando condições de forte instabilidade. 

 A sondagem realizada no Funchal às 12 horas do dia 14 (figura VI.26) é bem 
reveladora das condições de forte instabilidade convectiva. A convecção livre pôde 
desenvolver-se quase junto ao solo, podendo as correntes ascensionais adquirir uma 
enorme quantidade de energia (notar o valor CAPE observado), dando origem a nuvens 
com grande desenvolvimento vertical. A massa de ar que circulava na parte meridional da 
depressão possuía um elevado teor de humidade, tal como o comprova o valor de água 
precipitável (46mm!). Nestas condições, formar-se-iam núcleos convectivos muito 
compactos sobre o arquipélago madeirense e na região oceânica que o separa de Portugal 
Continental. A sua progressão para Nordeste, condicionada pela circulação na depressão, 
seria responsável pelas fortes trovoadas que atingiram o Sul de Portugal nos dias 14 e 15. 

 
 

 
 

Figura VI.25 – Campo de pressão ao nível médio do mar e do geopotencial aos 500 hPa no dia 
14/09/1986 (Fonte: NCEP/NCAR). 
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Lcl 38.0 
Lfc 1001.0 

Lfc/Sup 38.0 
El 13206.0 

El/Lfc 13168.0 
CAPE 1664.0 

CAPE II 1664.0 
Ccl 436.0 
Pw 46.0 
SI 1.2 
LI -3.3 
JI 28.0 
KI 28.0 
TT 42.6 

SWEAT 350.2 
MVV 58.0 

U 11.2  
Figura VI.26 – Estrutura vertical do ar (representação no tefigrama das curvas de estado e das 
temperaturas do ponto de orvalho)  e parâmetros de instabilidade respeitantes à sondagem do 
Funchal, do dia 14/09/1986 (12 horas). Nota: a área a cinzento à direita da curva de estado é 
proporcional ao valor do CAPE. 
 
 

8 de Novembro de 1988 

Num contexto sinóptico com muitas semelhanças (figura VI.27), ocorreu o episódio 
do dia 8 de Novembro de 1988, no qual as chuvas torrenciais atingiram de modo particular 
o Algarve Central e Oriental (registaram-se 101mm em Alcoutim). Apesar de, neste caso, a 
depressão se encontrar centrada mais a Norte, a sua configuração alongada em latitude 
permite que, mais uma vez, o Sul de Portugal se encontre sob a acção de um fluxo de 
Sudoeste, muito instável.  

  
 

Figura VI.27 – Campo de pressão ao nível médio do mar e do geopotencial aos 500 hPa no dia 
8/11/1988 (Fonte: NCEP/NCAR). 
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A sondagem das 12 horas realizada em Lisboa (Figura VI.28) revela que esse fluxo de 
Sudoeste nas baixas camadas da atmosfera estava associado a uma massa de ar húmida (26 
mm de água precipitável) e extremamente instável. 
 

 

 
Lcl 256.0 
Lfc 961.0 

Lfc/Sup 311.0 
El 10471.0 

El/Lfc 10160.0 
CAPE 1029.0 

CAPE II 1029.0 
Ccl 703.0 
Pw 26.3 
SI 2.3 
LI -3.5 
JI 28.0 
KI 26.0 
TT 46.8 

SWEAT 2.3 
MVV 45.0 

U 5.9  
Figura VI.28 – Estrutura vertical do ar (representação no tefigrama das curvas de estado e das 
temperaturas do ponto de orvalho)  e parâmetros de instabilidade respeitantes à sondagem de 
Lisboa, do dia 08/11/1988 (12 horas). Nota: a área a cinzento à direita da curva de estado é 
proporcional ao valor do CAPE. 
 
 

 Esta estrutura muito instável está bem patente na grande quantidade de energia 
disponível para a convecção (CAPE superior a 1000 J/Kg), suficiente para o 
desenvolvimento de fortes correntes ascensionais e a formação de nuvens de grande 
desenvolvimento vertical (que, teoricamente, poderiam ultrapassar os 10 km de espessura). 
Todos os índices de instabilidade calculados revelam condições de instabilidade muito 
severa, excedendo amplamente os valores críticos considerados. 
  

 
 
26 de Maio de 1989 

 

Tal como no caso anterior, o último exemplo apresentado diz respeito a uma situação 
em que o Algarve Central foi atingido por precipitações torrenciais (tendo sido registados 
118mm em Loulé). O contexto sinóptico é bastante diferente dos anteriores, com a 
influência de uma depressão muito pouco cavada localizada a Sul do Algarve, associada a 
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uma configuração de bloqueio (de tipo “difluente”). Como pode ver-se na figura VI.29, a 
depressão encontra-se muito mais marcada ao nível dos 500 hPa do que à superfície. 
 

 
 

Figura VI.29 – Campo de pressão ao nível médio do mar e do geopotencial aos 500 hPa no dia 
26/05/1989 (Fonte: NCEP/NCAR). 
 

 

 
Lcl 395.0 
Lfc 944.0 

Lfc/Sup 508.0 
El 9558.0 

El/Lfc 9050.0 
CAPE 1066.0 

CAPE II 1066.0 
Ccl 633.0 
Pw 27.3 
SI 0.3 
LI -4.7 
JI 33.0 
KI 32.0 
TT 52.6 

SWEAT 189.6 
MVV 46.0 

U 2.5  
Figura VI.30 – Estrutura vertical do ar (representação no tefigrama das curvas de estado e das 
temperaturas do ponto de orvalho)  e parâmetros de instabilidade respeitantes à sondagem de 
Lisboa, do dia 26/05/1989 (12 horas). Nota: a área a cinzento à direita da curva de estado é 
proporcional ao valor do CAPE. 
 

 A sondagem respeitante a esta situação (Lisboa, 12 horas) apresenta não só um 
forte gradiente térmico vertical como também uma inversão frontal, um pouco acima do 
nível dos 600 hPa. Nas baixas camadas, o vento soprava de Sudeste, correspondendo a um 
fluxo bastante húmido, tal como o demostra o valor determinado de água precipitável 
(27.3mm). Os valores dos índices de instabilidade denotam condições de instabilidade 
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muito severas, sendo certa a possibilidade de desenvolvimento de trovoadas. A energia 
disponível para a convecção (CAPE) situou-se acima dos 1000 J/Kg, e a ascensão livre do 
ar húmido e instável pôde verificar-se sensivelmente a partir dos 500 m de altitude (Lfc). 
Em resultado desta estrutura muito instável, desenvolveram-se nuvens convectivas, que 
potencialmente, poderiam ter alcançado cerca de 9 km de espessura. Nas regiões centrais 
do Algarve as precipitações intensas vieram a constituir a manifestação mais devastadora 
deste quadro de instabilidade atmosférica. 
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5. Conclusão 

As diferentes abordagens realizadas ao longo deste capítulo visaram contribuir para 
um melhor conhecimento do contexto atmosférico de escala sinóptica associado aos 
episódios de precipitação abundante no Sul de Portugal. 

A utilização de uma metodologia “subjectiva” de classificação de situações 
sinópticas permitiu pôr em evidência que o contexto atmosférico deste tipo de fenómenos 
se caracteriza por uma apreciável diversidade. Este estudo foi organizado na perspectiva de 
se poderem comparar as causas meteorológicas dos eventos de precipitação abundante que 
ocorreram em dois locais diferentes do Sul do país – Évora e Faro –,  tendo permitido a 
obtenção de resultados interessantes. No período analisado (1962-1992), verificou-se que 
os tipos de situações sinópticas que, predominantemente, estão na origem de precipitações 
abundantes em Évora, são diferentes dos de Faro. Aproximadamente dois terços (67.5%) 
dos eventos de chuva abundante registados em Évora estiveram associados à passagem de 
perturbações frontais muito activas, na dependência estreita da circulação zonal dos ventos 
de Oeste ou das suas ondulações. Este contexto atmosférico de escala sinóptica tem uma 
importância relativa muito menor na génese dos eventos muito chuvosos que se registaram 
em Faro. Nesta estação  sobressai, de um modo muito claro, a frequência de situações 
sinópticas dominadas pela influência de depressões de carácter estacionário, relacionadas 
com um tipo de circulação meridiana lenta (ou bloqueada) nos níveis médios e altos da 
troposfera. As depressões estacionárias associadas a células frias de bloqueio estiveram na 
origem de cerca de metade (49%) dos eventos  de precipitação abundante registados em 
Faro. Neste contexto sinóptico particular, foram as situações marcadas por uma posição 
mais meridional dos centros depressionários (a Sul do Algarve ou entre o Algarve e a ilha 
da Madeira) que  foram responsáveis por um maior número de episódios de precipitação 
muito abundante (P≥50mm) em Faro.  

A utilização de um método “objectivo” de classificação de padrões de circulação 
sinóptica permitiu concretizar melhor alguns aspectos que caracterizam o contexto 
atmosférico favorável à ocorrência de precipitações abundantes no sul de Portugal. Por um 
lado, confirmou-se a significativa diversidade de situações atmosféricas de escala 
sinóptica, sintetizadas em cinco padrões de circulação diferentes. A posição dos centros 
depressionários, as suas dimensões horizontais ou o regime de circulação em altitude 
foram alguns dos aspectos que permitiram diferenciar cada um destes padrões sinópticos. 
No entanto, por outro lado, foi possível constatar alguns elementos comuns, que poderão 
ser bastante relevantes no âmbito das causas meteorológicas deste tipo de fenómenos. Um 
aspecto comum aos cinco padrões estabelecidos diz respeito ao facto de, em todos eles, o 
bordo meridional das depressões atingir latitudes subtropicais (ou mesmo tropicais), 
determinando a advecção de massas de ar tropical marítimo, quentes e húmidas, que 
atingem o Sul de Portugal, nomeadamente através da fachada algarvia. Um outro aspecto 
comum aos padrões sinópticos identificados, igualmente importante para o 
desenvolvimento da convecção na troposfera, diz respeito às invasões de ar frio na média e 
alta troposfera, que se materializam através de profundos vales depressionários que se 
estabelecem sobre a fachada ocidental da Península ibérica (cujos talvegues chegam a 
atingir a costa marroquina e as Ilhas Canárias) ou na presença de células de ar frio, isoladas 
por uma circulação bloqueada. 
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Estas condicionantes do contexto atmosférico de escala sinóptica conduzem a uma 
estrutura termodinâmica muito instável na troposfera. Na parte final deste capítulo 
procedeu-se a uma tentativa de avaliação do grau de instabilidade convectiva que se 
encontra associado à ocorrência de precipitações torrenciais (eventos com precipitações 
máximas superiores a 100 mm em 24 horas) no Sul de Portugal. A adopção de valores 
críticos atribuídos a índices desenvolvidos e aplicados noutras regiões permitiu obter 
resultados que terão, necessariamente, um valor essencialmente indicativo. Torna-se 
necessário prosseguir e desenvolver essa abordagem no sentido de determinar valores 
limiares ajustados às condições meteorológicas das nossas regiões. Em todo o caso, o 
trabalho realizado forneceu resultados que se afiguram interessantes, na medida em que 
permitiram caracterizar alguns elementos que condicionam a  instabilidade da atmosférica, 
possibilitando uma quantificação aproximada da  sua magnitude. A energia disponível para 
a convecção, o teor em vapor de água das massas de ar e o cisalhamento vertical do vento 
foram alguns dos elementos em relação aos quais se colheram algumas indicações, cuja 
consolidação  vai requerer a elaboração de um estudo mais desenvolvido, assente numa 
amostra contendo um maior volume de dados de radiossondagens.  
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  A - Parâmetros elementares ou deduzidos a partir do método da partícula B – Índices clássicos de instabilidade C - Outros parâmetros 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  Lcl Lfc Lfc/Sup El El/Lfc CAPE CAPE 
300 Ccl Pw SI LI JI KI TT SWEAT MVV U 

Data Sondagem m hPa m m m J/kg J/kg m mm ºC ºC ºC ºC ºC   m/s m/s 

18-12-1997 LIS12TU 544 933 544 9670 9126 739 739 882 29.9 2.3 -3.4 26.0 26.0 43.3 82.3 38.0 * 

18-12-1997 LIS00TU 332 911 738 8721 7145 43 43 956 20.7 5.2 1.4 19.0 9.0 40.7 196.0 9.0 * 

05-11-1997 LIS12TU 1894 784 1954 5637 3683 107 96 640 31.3 2.9 -0.1 29.0 29.0 45.1 90.0 15.0 * 

06-11-1997 nd                                   

01-11-1997 LIS12TU 996             2888 15.0 9.2 4.2 7.0 -12.0 35.8 0.0     

02-11-1997 nd                                   

02-11-1997 LIS12TU 24 973 24         23 32.6 1.9 -0.5 28.0 27.0 44.6 120.0   * 

25-10-1997 LIS12TU 460 850 1400 7492 6092 276 276 2142 25.9 6.3 -1.1 25.0 24.0 39.6 33.6 23.0 * 

26-10-1997 LIS00TU 667 928 667 9597 8930 1028 1126 631 32.2 -3.2 -6.0 32.0 31.0 54.2 226.4 47.0 * 

20-10-1997 LIS12TU 928 894 928 6327 5399   178 490 52.0 -0.3 -0.5 32.0 35.0 44.2 175.2 19.0 * 

21-10-1997 LIS00TU 103 976 189 7555 7366 75 75 672 21.3 8.3 -0.3 5.0 -14.0 35.0 26.4 12.0 * 

26-09-1997 GIB12TU 360 970 360 11187 10827 1479 1479 1115 34.0 -0.7 -5.7 32.0 33.0 50.2 161.0 54.0 3.1 

27-09-1997 GIB00TU 103 984 261 12463 12202 2366 2366 692 41.3 -1.7 -6.6 34.0 36.0 50.3 188.6 69.0 3.5 

22-12-1992 LIS12TU 64 768 2174 6219 4045   82 630 22.7 0.8 -0.5 31.0 29.0 51.9 209.2 13.0 4.2 

23-12-1992 LIS00TU                                 * 

21-12-1992 LIS12TU 1258 852 1355         775 23.8 0.9 0.3 32.0 30.0 52.3 168.6   3.9 

22-12-1992 LIS00TU 140 743 2448         762 21.3 2.5 2.3 29.0 26.0 49.7 80.8   2.3 

20-12-1992 LIS12TU 366             2097 18.2 1.2 5.1 32.0 30.0 52.0 169.6     

21-12-1992 LIS00TU 848 905 918 6973 6055   86 859 20.4 2.2 0.0 28.0 23.0 50.5 64.8 13.0 3.0 

30-03-1992 LIS12TU 734   734         1125 16.4 5.6 2.0 26.0 20.0 45.8 174.0   7.4 

31-03-1992 LIS00TU 503   1101         1415 10.1 4.2 0.4 26.0 16.0 51.8 231.0   8.0 

14-01-1992 LIS12TU 497 866 1255 5954 4699 139 220 950 19.1 0.3 -1.2 32.0 29.0 55.4 188.0 21.0 3.7 

15-01-1992 LIS00TU 152             1000 15.9 4.3 6.3 19.0 5.0 47.6 51.0   6.9 

12-02-1991 LIS12TU 50             430 18.0 4.7 11.5 26.0 22.0 46.2 255.8   12.3 

13-02-1991 LIS00TU 352             1656 16.9 3.3 10.3 29.0 25.0 50.6 131.0   3.0 

03-12-1990 LIS12TU                                   

 



 

 

  A - Parâmetros elementares ou deduzidos a partir do método da partícula B – Índices clássicos de instabilidade C - Outros parâmetros 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  Lcl Lfc Lfc/Sup El El/Lfc CAPE CAPE 
300 

Ccl Pw SI LI JI KI TT SWEAT MVV U 

Data Sondagem m hPa m m m J/kg J/kg m mm ºC ºC ºC ºC ºC   m/s m/s 

04-12-1990 nd                                   

03-03-1990 LIS12TU 1362             3149 11.5 6.1 14.7 22.0 11.0 46.6 0.0   * 

04-03-1990 LIS00TU 752             2671 17.4 5.1 10.1 28.0 24.0 47.3 104.0   5.4 

03-12-1990 LIS12TU 642             1755 22.0 5.7 10.1 25.0 21.0 43.1 116.8   5.1 

04-12-1989 LIS00TU               508 23.4 4.4 6.5 26.0 22.0 44.8 99.6   5.2 

18-11-1989 LIS12TU 178 928 543         660 25.2 4.1 2.0 29.0 27.0 45.6 268.7   6.2 

19-11-1989 LIS00TU 355             1233 20.6 6.6 5.1 27.0 24.0 42.1 181.6   12.5 

23-10-1989 LIS12TU 141 865 1194 6189 5045 158 158 817 31.6 2.0 -0.4 30.0 30.0 46.1 220.4 18.0 11.9 

23-10-1989 FU12TU 733 925 733         1431 22.5 5.8 0.4 26.0 25.0 40.9 119.2   10.3 

24-10-1989 LIS00TU 230             2082 23.7 4.5 2.9 22.0 17.0 43.0       

17-10-1989 LIS12TU 202 985 202 6751 6549     1165 28.6 2.2 -1.1 30.0 29.0 47.1 97.2   2.4 

18-10-1989 LIS00TU 77 882 1144         1053 27.6 3.4 0.7 28.0 27.0 44.3 96.6   2.5 

13-10-1989 LIS12TU 280 696 3018 6751 3733 25 84 1130 27.2 1.3 0.0 30.0 30.0 49.0 135.8 13.0 5.3 

14-10-1989 LIS00TU 128 922 690 6347 5657 216 216 971 27.7 4.5 -0.4 28.0 28.0 44.0 65.2 21.0 2.8 

26-05-1989 LIS12TU 395 944 508 9558 9050 1066 1066 633 27.3 0.3 -4.7 33.0 32.0 52.6 189.6 46.0 2.5 

27-05-1989 LIS00TU 318 901 918 8683 7765 285 285 1256 23.3 0.7 -1.5 31.0 30.0 51.2 156.8 24.0 5.6 

25-11-1988 LIS12TU 140             1689 22.5 2.5 4.7 30.0 28.0 47.9 124.4   7.1 

26-11-1988 LIS00TU 102             642 22.8 1.7 3.0 31.0 29.0 51.0 90.4   2.4 

23-11-1988 LIS12TU                                   

24-11-1988 LIS00TU 328             1472 23.6 4.9 10.2 28.0 25.0 44.4     2.3 

07-11-1988 LIS12TU 384 948 428 10281 9853 1005 1005 1115 24.8 3.2 -2.8 25.0 20.0 45.2   45.0 3.4 

08-11-1988 LIS00TU 256 961 311 10471 10160 1029 1029 703 26.3 2.3 -3.5 28.0 26.0 46.8   45.0 5.9 

06-11-1988 FU12TU 371 938 533 6716 6345 139 139 776 28.9 2.3 -1.7 27.0 24.0 46.0   17.0 4.9 

07-11-1988 LIS12TU 217 803 1833 8515 6682 326 326 1086 30.8 1.5 -1.3 31.0 32.0 47.7   26.0 3.8 

07-11-1988 FU12TU                                   

08-11-1988 nd                                   

 



 

 

  A - Parâmetros elementares ou deduzidos a partir do método da partícula B – Índices clássicos de instabilidade C - Outros parâmetros 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  Lcl Lfc Lfc/Sup El El/Lfc CAPE CAPE 
300 

Ccl Pw SI LI JI KI TT SWEAT MVV U 

Data Sondagem m hPa m m m J/kg J/kg m mm ºC ºC ºC ºC ºC   m/s m/s 

27-10-1988 LIS12TU 523 940 545 8881 8336 284 284 1544 18.8 5.6 -1.1 13.0 -3.0 42.1   24.0 7.8 

28-10-1988 LIS00TU 0 999 0 10156 10156 883 883 527 32.0 0.0 -2.9 32.0 34.0 49.4 877.0 42.0 8.1 

12-06-1987 LIS12TU 634 929 634 7979 7345 678 678 841 24.7 2.1 -2.6 30.0 29.0 49.4 168.0 37.0 0.9 

13-06-1988 LIS00TU 458 907 832         953 25.7 3.6 0.1 29.0 27.0 46.6 69.2     

14-12-1987 LIS12TU 318 944 476         1078 19.5 8.7 2.8 14.0 2.0 38.0     5.3 

15-12-1987 LIS00TU 38             617 27.7 -0.8 0.8 31.0 30.0 50.1 315.2   5.8 

07-12-1987 LIS12TU 354             1667 19.8 2.4 4.5 31.0 29.0 49.5 64.8   4.3 

08-12-1987 LIS00TU 304             1743 18.5 1.3 3.4 30.0 27.0 51.5 132.0   3.5 

06-11-1987 LIS12TU 407             1726 31.5 4.9 7.7 28.0 28.0 40.6 301.3   3.3 

07-11-1987 LIS00TU 102             738 33.2 3.3 5.2 30.0 30.0 44.2 133.2   4.4 

03-11-1987 LIS12TU 229 955 357         624 30.1 1.9 2.0 30.0 30.0 47.0 156.8   2.0 

04-11-1987 LIS00TU 230             820 31.2 0.9 1.2 31.0 32.0 48.1 164.6   1.9 

02-11-1987 LIS12TU 407             1933 25.9 1.4 2.5 31.0 31.0 48.5 195.7   7.1 

03-11-1987 LIS00TU 102             757 31.5 2.0 2.3 31.0 31.0 47.0 148.4   2.5 

15-09-1986 LIS12TU 858 903 858         1236 30.7 4.9 0.4 22.0 19.0 39.9 245.2   5.5 

15-09-1986 FU12TU 193 946 503 11974 11471 1264 1264 671 42.5 -1.9 -5.0 31.0 31.0 48.4 207.2 50.0 5.8 

16-09-1986 nd                                   

14-09-1986 LIS12TU 103 989 104 7828 7724 199 199 517 37.6 -0.1 -0.5 30.0 31.0 45.1 315.0 20.0 5.3 

14-09-1986 FU12TU 38 1001 38 13206 13168 1664 1664 436 46.0 1.2 -3.3 28.0 28.0 42.6 350.2 58.0 11.2 

16-09-1986 nd                                   

21-01-1985 LIS12TU 38 971 199 6309 6110 254 254 665 23.6 3.3 -0.2 27.0 24.0 46.1 96.4 23.0 6.7 

05-12-1984 LIS12TU 115             970 21.5 6.2 6.8 22.0 17.0 40.8     3.4 

20-11-1983 LIS12TU 128 928 591 7811 7220   759 682 29.9 13.4 -1.4 20.0 17.0 29.8 0.0 39.0 5.2 

19-11-1983 LIS12TU 367 962 367         1361 17.4 9.2 3.3 19.0 12.0 36.5 67.0   9.4 

18-11-1983 LIS00TU 456 822 1594         1514 19.4 2.7 0.7 29.0 27.0 49.3 86.2   5.0 

14-11-1983 FU12TU 873 873 1142         1142 24.4 3.2 1.6 27.0 28.0 45.8 138.4   8.1 

     



 

 

  A - Parâmetros elementares ou deduzidos a partir do método da partícula B – Índices clássicos de instabilidade C - Outros parâmetros 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  Lcl Lfc Lfc/Sup El El/Lfc CAPE CAPE 
300 Ccl Pw SI LI JI KI TT SWEAT MVV U 

29-10-1983 LIS00TU 77             642 30.9 0.6 0.3 31.0 31.0 49.0 131.0   4.6 

                                      

                                      

                                      

                   

nd - dados não disponíveis                 

* - ausência de dados de ventos na sondagem               
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CAPÍTULO VII 

ESTUDO DE ALGUNS EPISÓDIOS DE PRECIPITAÇÕES 

TORRENCIAIS NO SUL DE PORTUGAL: 

O contexto atmosférico de escala sinóptica e as estruturas convectivas de meso-escala 
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 Introdução 
 

 No capítulo anterior procedeu-se à análise do contexto sinóptico dos episódios de 
precipitação abundante no Sul de Portugal, procurando que os resultados dessa 
investigação se traduzissem através de classificações, adequadas à caracterização das 
situações atmosféricas, nessa escala de análise. Foram tratados, de uma forma sistemática, 
inventários de situações de precipitação abundante no Sul de Portugal, no sentido de poder 
obter elementos que pudessem ser significativos no âmbito do estudo climatológico deste 
tipo de fenómenos. As classificações elaboradas representam, necessariamente, tentativas 
de expressar, de um modo sintético, as modalidades de um contexto atmosférico muito 
complexo e dinâmico, cuja percepção é muito difícil quando se utilizam documentos 
sinópticos que apenas proporcionam uma visão estática. Por outro lado, como foi 
salientado no capítulo II, as precipitações abundantes e intensas têm na sua origem 
fenómenos atmosféricos cujas condicionantes se manifestam a diferentes escalas espacio-
-temporais. Neste capítulo, serão estudados alguns episódios de precipitação intensa 
ocorridos no Sul de Portugal, procurando não apenas efectuar a caracterização do seu 
contexto atmosférico à escala sinóptica, como também proceder à análise dos sistemas 
nebulosos que evoluem a uma escala espacio-temporal inferior (meso-escala), muito 
importantes para a compreensão da natureza convectiva das chuvas e do seu modo de 
repartição espacial.   

 Dentro do alargado conjunto de situações atmosféricas que se podem revelar 
responsáveis pela ocorrência de precipitações abundantes no Sul de Portugal, cuja 
diversidade se mostrou no capítulo anterior, são os eventos associados a uma forte 
actividade convectiva que suscitam um maior interesse no âmbito da investigação que se 
segue. Tratam-se de situações atmosféricas que envolvem um maior grau de perigosidade, 
uma vez que as chuvas intensas que desencadeiam poderão estar na origem de fenómenos 
catastróficos como as cheias rápidas em pequenas bacias ou deslizamentos (ou constituir 
um factor de agravamento do risco da sua ocorrência). Por esta razão, o inventário de dias 
de precipitação torrencial (com precipitação total superior ou igual a 100mm), que se 
constituiu aquando da elaboração do capítulo III, possibilitou uma primeira selecção de 
situações de estudo, a respeito das quais se procedeu à recolha de informação. O conjunto 
da informação colhida visa, naturalmente, permitir caracterizar as situações depressionárias 
no que diz respeito ao seu contexto de escala sinóptica, bem como à sua dinâmica de meso-
-escala, o que requer a utilização de dados e instrumentos de estudo apropriados. 

 No tocante à caracterização do contexto sinóptico associado às situações 
atmosféricas estudadas, foram utilizadas fontes de informação que já foram também 
exploradas no capítulo anterior. O Boletim Meteorológico Diário (Instituto de 
Meteorologia), o Boletim Meteorológico Europeu e, de novo, as reanálises diárias do 
NCEP constituem as principais fontes de dados utilizadas com vista à definição dos 
contornos gerais do contexto atmosférico de escala sinóptica. 

 Os dados das sondagens aerológicas são, naturalmente, extremamente importantes 
no âmbito da presente investigação. Não obstante a forte limitação de se tratarem de dados 
que apenas são registados às 0 e 12 horas, fornecem elementos indispensáveis ao 
conhecimento das condições atmosféricas que permitem a eclosão e o desenvolvimento da 
convecção. Na ausência de uma estação de radiossondagem situada no Algarve (ou mesmo 
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no Alentejo), que permitiria reconstituir a estrutura vertical da troposfera na área onde se 
desenrolam os fenómenos convectivos, utilizaram-se os dados disponíveis observados nas 
estações de Lisboa/Gago Coutinho, Funchal e Gibraltar. 

 O estudo da dinâmica atmosférica de meso-escala basear-se-á, sobretudo, na 
utilização de imagens semi-horárias (canal infra-vermelho, “IV”) dos satélites Meteosat. A 
análise da evolução das situações atmosféricas associadas aos fenómenos em estudo requer 
a utilização de dados de satélite captados em intervalos de tempo com a menor duração 
possível, de modo a reconstituir, aproximadamente, os sucessivos estádios de 
desenvolvimento dos sistemas nebulosos convectivos. As imagens IV (canal que 
compreende a banda entre os 10.5 µm os 12.5 µm) produzidas com base nos radiómetros 
dos satélites Meteosat com uma cadência de 30 minutos proporcionam, até este 
momento(49), a informação com a melhor resolução temporal, constituindo o instrumento 
mais adequado à realização do estudo da dinâmica atmosférica de meso-escala. Com esse 
propósito, a utilização dos dados de satélite Meteosat compreendeu duas diferentes 
abordagens, uma de carácter mais interpretativo (análise visual ou “nefanálise”), e uma 
outra, envolvendo o tratamento numérico de imagens. 

 A análise e interpretação de imagens Meteosat respeitantes aos eventos de 
precipitação total superior ou igual a 100 mm verificados (no Sul de Portugal) entre 1986 e 
1995 foram efectuadas com vista à realização de nefanálises(50). No cômputo geral, 10 
episódios de precipitação torrencial foram estudados, tendo sido realizada a nefanálise das 
imagens mais representativas dos momentos coincidentes com a ocorrência das chuvas 
mais intensas sobre o Sul de Portugal. A nefanálise é uma metodologia assente no emprego 
de um conjunto de técnicas de interpretação visual das imagens de satélite, que permite a 
identificação dos diferentes sistemas nebulosos, diferenciando-os de acordo com o género 
de nuvens dominante e o seu tipo de organização. Esta abordagem foi realizada no Centre 
de Météorologie Spatiale de Lannion (Météo-France), onde foi possível proceder ao 
tratamento de imagens Meteosat (canais IV, visível e vapor de água), impressas em papel. 

 Uma outra abordagem utilizada no tratamento dos dados dos satélites Meteosat diz 
respeito a uma análise de natureza quantitativa, neste caso aplicada unicamente às imagens 
do canal IV. Esta abordagem visou o reconhecimento, delimitação e classificação dos 
sistemas nebulosos convectivos, através da utilização de critérios objectivos, assentes na 
utilização das temperaturas de «brilho» (brightness temperatures) observadas na superfície 
superior das nuvens. A metodologia adoptada no tratamento numérico das imagens será 
descrita mais em pormenor no ponto seguinte, apresentando-se os procedimentos 
adoptados e as escolhas tomadas no que se refere à classificação térmica dos sistemas 
convectivos. Esta abordagem foi aplicada a um conjunto dos eventos de precipitação 
torrencial ocorridos no Sul de Portugal desde 1996, e foi possível graças à disponibilização 
dos dados correspondentes (imagens IV semi-horárias) por parte da EUMETSAT 
(Archived Data Retrieval Service, EUMETSAT, Darmstadt, Alemanha). 

  Outro tipo de informação extremamente útil no âmbito da caracterização da 
dinâmica atmosférica de meso-escala diz respeito às imagens de radar meteorológico. 

                                                 
(49) - Só muito recentemente (Abril/Maio de 2003) teve início a disseminação das primeiras imagens captadas 
pela nova geração de satelites geoestaccionários (o lançamento do primeiro satélite “Meteosat--Second 
Generation”/MSG ocorreu em Agosto de 2002), disponíveis em doze canais espectrais, e com uma resolução 
temporal de 15 minuntos). 
(50) – No arquivo onde se procedeu à recolha e análise desta informação (Centre de Météorologie Spatiale de 
Lannion) só se encontram disponíveis imagens posteriores a 1986 (em formato digital). 
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Neste domínio, a recolha de dados foi bastante difícil, sobretudo pelo facto de só muito 
recentemente existir em Portugal um radar meteorológico (radar da Cruz do Leão) com um 
funcionamento regular. Em alternativa, procurou-se recolher informação proveniente dos 
radares meteorológicos de Cáceres e de Sevilha, do Instituto de Meteorologia de Espanha, 
uma vez que o seu funcionamento regular se iniciou em 1994, e também pelo facto de, 
conjuntamente, os seus raios de alcance abrangerem a quase totalidade do território do sul 
de Portugal. No entanto, a disponibilidade de dados arquivados e em condições de 
utilização satisfatórias apenas permitiria  a recolha de informação respeitante a quatro 
eventos de precipitação torrencial ocorridos no Outono de 2001. A utilização das imagens 
de radar meteorológico é de grande interesse para a presente investigação, uma vez que 
este tipo de informação pode fornecer elementos muito importantes, como sejam a 
configuração dos campos pluviométricos e sua evolução no tempo e no espaço, a direcção 
e velocidade de progressão dos sistemas pluviosos ou, ainda, a identificação das zonas de 
maior actividade convectiva.  

 Apresentado o conteúdo geral deste capítulo e expostos os principais meios de 
trabalho reunidos para a sua elaboração, importa, em seguida, concretizar de modo mais 
conciso os objectivos específicos da investigação. Após a análise global de um número 
apreciável (25) de situações atmosféricas que estiveram na origem de episódios de 
precipitação torrencial (P≥100mm) ocorridos desde 1986, no Sul de Portugal, procedeu-se 
a uma selecção de casos que se considerou permitir uma ilustração de diferentes tipos de 
situações, em função das características da sua actividade convectiva. De acordo com a 
organização espacial dos sistemas nebulosos de tipo convectivo e de meso-escala, é 
possível distinguir diferentes situações atmosféricas, como se representa no quadro VII.1. 
Os exemplos seleccionados referem-se a estes diferentes tipos de organização dos sistemas 
convectivos de meso-escala, inseridos em depressões cujo núcleo, em geral, se situa a Sul 
do Algarve.   

 

Quadro VII.1 – Diferentes tipos de situações atmosféricas, em função da organização dos sistemas 
nebulosos convectivos. 

 TIPO DE ACTIVIDADE 
CONVECTIVA 

(em função da organização dos 
sistemas nebulosos convectivos) 

 
Particularidades 

I - Focalizada - Sistemas convectivos de meso-
escala  

- Linhas de trovoadas  
 

II - Ao longo de alinhamentos - Núcleos convectivos associados a 
actividade frontal 

- Sistemas nebulosos complexos, com 
configuração de “vírgula” 

- Com vários núcleos convectivos 

 
 
 
 
 

SITUAÇÕES 
ATMOSFÉRICAS 

COM FORTE 
ACTIVIDADE 
CONVECTIVA 

 
 
 

III - Generalizada 
 
 - Ciclogénese «explosiva (ou eventos 

de tipo «bomba») 



Episódios de Precipitações Torrenciais no Sul de Portugal 
_______________________________________________________________________________________ 

 336

Ao longo deste capítulo da dissertação, a apresentação dos casos de estudo far-se-á 
de acordo com esta sistematização. O tratamento de cada um dos casos de estudo 
pretenderá atingir, essencialmente, quatro objectivos, que poderão ser sintetizados nas 
seguintes alíneas:  

a) Diferenciar as situações atmosféricas que estão na origem de episódios de 
precipitação torrencial no Sul de Portugal, em função da organização espacial e 
da dinâmica dos sistemas nebulosos associados;  

b) Caracterizar as condições de instabilidade convectiva precursoras dos episódios 
de precipitação torrencial. Essa análise visará dar um contributo para a 
avaliação do grau de instabilidade convectiva que se encontra associada aos 
eventos de precipitação torrencial no Sul de Portugal; 

c)  Apresentar exemplos de situações atmosféricas dominadas pela actividade de 
sistemas convectivos de meso-escala que afectaram as regiões meridionais de 
Portugal, definindo algumas das suas características (como a sua área de 
formação, duração, dimensões máximas e estrutura interna); 

d) Documentar os casos apresentados com as principais manifestações da 
instabilidade atmosférica, nomeadamente no que diz respeito à intensidade e 
organização espacial das precipitações; 

 

 

 
 
 
  

1. Alguns aspectos sobre a utilização das imagens IV dos satélites Meteosat 
 

 Tal como se referiu, um dos aspectos em que se irá basear a caracterização dos 
sistemas nebulosos em que têm origem as precipitações intensas registadas nalguns 
episódios seleccionados será a análise quantitativa das imagens IV dos satélites Meteosat. 
Esta abordagem quantitativa consistirá num tratamento elementar dos dados de satélite, de 
modo a poder utilizar as temperaturas de brilho (ou temperaturas radiativas no espectro do 
infra-vermelho, “IV”) definidas nos pixeis das imagens do canal IV, com a finalidade de 
individualizar as células convectivas, mediante o emprego de determinados critérios. A 
metodologia adoptada procurou integrar vários procedimentos que têm sido testados e 
recomendados em diversos trabalhos de investigação sobre os sistemas convectivos de 
meso-escala no Sudoeste Europeu, nomeadamente em França e Espanha, onde este 
domínio de investigação adquiriu já uma considerável importância. Os estudos sobre as 
características dos sistemas convectivos baseados numa utilização quantitativa de imagens 
de satélite desenvolveram-se, em especial, após os trabalhos de MADDOX (1980), nos 
Estados Unidos; no entanto, só recentemente começaram a ser elaborados as primeiras 
tentativas de abordagem climatológica, envolvendo um tratamento sistemático e com uma 
componente estatística, indispensáveis à definição de critérios objectivos de 
reconhecimento e classificação de sistemas convectivos (RIOSALIDO, 1991; RIOSALIDO e 
CARRETERO, 1996; LEÓN et al, 1996; LAING e FRITSCH, 1997; MOREL e SENÉSI, 1998-
a;1998-b). Por razões que se prendem com a maior proximidade e afinidade com o 
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contexto meteorológico do Sul de Portugal, os estudos desenvolvidos por autores 
espanhóis, designadamente no “Servício de Técnicas de Análisis y Predicción” (STAP, 
Instituto Nacional de Meteorología, Madrid) constituíram as referências fundamentais para 
a organização desta investigação, dada a actual inexistência de publicações de origem 
nacional, nesta área. 

 Os dados de satélite solicitados à EUMETSAT dizem respeito a um zona que se 
considerou ser suficientemente vasta para permitir a análise da evolução dos sistemas 
convectivos desde as suas áreas de formação. Na figura VII.1 apresenta-se a janela com 
base na qual foram extraídos os dados, limitada pelos paralelos 25 e 45º N e os meridianos 
de 0º e 25ºW. 

25ºW 0º

45ºN

25ºN
 

As imagens do canal IV foram 
recolhidas em plena resolução, de 
modo que o espaço representado 
pela janela de estudo integra um total 
de 195360 pixeis (370 em latitude X 
528 em longitude), cuja superfície 
unitária(51) estimada é de 26.6km2. 
As imagens foram disponibilizadas 
no formato TIFF, conservando o 
valor original dos pixeis. 

Figura VII.1 - Limites da área definida para o tratamento 
das imagens Meteosat.  

 No tratamento das imagens foi utilizado o software IDRISI (Clark University, 
Estados Unidos), efectuando a sucessão de procedimentos que em seguida se descreve. 

 a) Determinação das radiâncias 

 O primeiro passo consistiu em converter a informação radiométrica representada 
nos pixeis (“digital Meteosat count”) em valores de radiância, que expressam, neste caso, a 
quantidade de radiação emitida na banda IV (entre os 10.5 µm os 12.5 µm) pela superfície 
superior das nuvens. Com esse objectivo, a cada imagem aplicou-se a seguinte 
transformação (relação de calibração),  

    R = α (Dc – C), em que: 

  R   = radiância (Wm-2sr-1) 
  α  = coeficiente de calibração (em função do satélite) 
  Dc = “digital Meteosat count” 
  C = “space count” 

  Os valores dos coeficientes de calibração e de “space count” são específicos do 
satélite (Meteosat 1 a Meteosat7) e do período em que ocorreu a mediação radiométrica. 
Os valores apropriados a cada imagem utilizada foram recolhidos no site de internet da 
EUMETSAT. 

                                                 
(51) - No equador, a resolução máxima de uma imagem Meteosat é de 25km2. 
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 b) Conversão das radiâncias em temperaturas de «brilho» (“brightness 
temperature” ou “temperatura IV”).  Esta conversão é possível através da utilização da 
seguinte função exponencial: 

  R(T) = exp (A+B/T), em que : 

  R = radiância (Wm-2sr-1) 
  T = temperatura (ºK) 
  A = coeficiente de regressão (adimensional) 
  B = coeficiente de regressão (ºK) 
 

   

Os valores dos coeficientes de regressão A e B são diferentes para os vários satélites 
Meteosat (Meteosat 1 a Meteosat7) e foram igualmente consultados no site de internet da 
EUMETSAT.  

As temperaturas de «brilho» são temperaturas radiativas que não correspondem a 
temperaturas de superfície, uma vez que não integram o efeito da atenuação atmosférica. 
No entanto, no  caso das temperaturas de brilho das superfícies de topo das nuvens, 
nomeadamente das de tipo convectivo (as de maior desenvolvimento vertical), o efeito da 
atenuação atmosférica é desprezável, pelo que os seus valores se podem considerar 
aproximados dos das temperaturas de superfície reais. 

 c) Conversão dos valores de temperatura de brilho em escala Kelvin para escala 
Celsius. É com base nas imagens contendo as temperaturas de brilho expressas em graus 
celsius que, por fim, se procede a uma classificação com vista à identificação dos sistemas 
nebulosos convectivos. 

  Os critérios utilizados para a classificação de sistemas convectivos com base em 
imagens de satélite podem diferir consideravelmente consoante os estudos e as regiões a 
que estes dizem respeito. A identificação de sistemas nebulosos de tipo convectivo baseia-
-se, normalmente, na consideração de três parâmetros: 

- Utilização de valores limiares de temperaturas de brilho (IV), observadas no 
topo das nuvens. A ocorrência de temperaturas abaixo desses valores limiares 
permite o reconhecimento da presença de um sistema convectivo, bem como  
proceder à sua delimitação; 

- Extensão horizontal das áreas contínuas de topos das nuvens com temperaturas 
IV abaixo de determinados valores limiares. É o parâmetro que define o 
tamanho dos sistemas convectivos; 

- Período de tempo durante o qual, num sistema nebuloso, se atinge e 
conserva(m) uma área(s) mínima(s) na superfície(s) dos topos das nuvens com 
temperaturas IV abaixo de um ou mais valores limiares. É desta forma que 
habitualmente se procura definir a duração de um sistema convectivo. 

Nos projectos e programas de investigação em que é possível efectuar um tratamento 
numérico sistemático de grandes volumes de imagens, abrangendo períodos com vários 
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anos de dados, estes parâmetros têm sido aplicados na elaboração de estudos de 
climatologia de sistemas convectivos. Em relação às regiões do Sudoeste europeu, a 
utilização do valor limiar de –32ºC tem adquirido um carácter consensual como critério 
básico de identificação de sistemas nebulosos convectivos. No que diz respeito às regiões 
de Espanha e do Sul de França, vários autores (RIOSALIDO e CARRETERO, 1996; RIOSALIDO 
et al, 1998; MOREL e SÉNÉSI, 1998-a) chamam à atenção para o facto de aquele limiar ser 
relativamente amplo, permitindo a selecção, quer de sistemas relativamente pequenos 
como as grandes trovoadas, quer os muito extensos, semelhantes em tamanho aos 
complexos convectivos de meso-escala (MADDOX, 1980). Deste modo, em Espanha, o 
Instituto Nacional de Meteorología tem vindo (desde 1989) a elaborar inventários 
sistemáticos, com base numa “definição de trabalho  simples e pouco restritiva e que 
consiste em seleccionar todos os sistemas convectivos que no decurso da sua vida 
alcançaram um eixo maior superior a 100km (sendo o sistema convectivo limitado pela 
zona contínua de topos de nuvens com temperaturas inferiores a –32ºC)“ (CAPEL MOLINA , 
2000). Na classificação das imagens semi-horárias do canal IV Meteosat, procede-se à 
delimitação das áreas nebulosas através de isotérmicas equidistantes de 4ºC, diminuindo a 
partir dos –32ºC (LEÓN et al, 1994; CARRETERO e LEÓN, 1996). 

Na presente investigação aplicar-se-ão estes critérios básicos no tratamento 
quantitativo das imagens Meteosat. Procurando ir de encontro aos objectivos expostos na 
introdução, alguns episódios de precipitação torrencial no sul de Portugal serão 
documentados com a identificação dos sistemas convectivos associados, demonstrando a 
enorme importância do ambiente atmosférico de meso-escala para o desenvolvimento deste 
tipo de fenómenos. A escolha dos casos de estudo foi determinada, por um lado, pelo 
interesse em apresentar situações atmosféricas com contornos diversos, mas que, 
simultaneamente, constituíssem episódios notáveis pela magnitude da instabilidade e pelas 
consequências gravosas das chuvas intensas.  
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2. Exemplos de situações atmosféricas de tipo convectivo 

 

 2.1. Depressões com actividade convectiva focalizada (Sistemas convectivos de 
meso-escala) 

  

A actividade convectiva associada às depressões que estão na origem de 
precipitações intensas no Sul de Portugal pode manifestar-se através de uma acentuada 
focalização da convecção. A formação de sistemas nebulosos isolados muito compactos e 
de grande extensão, constitui a principal manifestação de que, num dado momento da 
evolução da actividade da depressão, a convecção se desenvolve de um modo 
extraordinário e numa área relativamente restrita. 

Este tipo de convecção focalizada e organizada está na origem dos designados 
sistemas convectivos de meso-escala, estruturas nebulosas que apresentam um ciclo de 
vida próprio, e que se destacam pela magnitude da convecção que lhes está associada, 
evidente nas temperaturas muito baixas que se atingem nas superfícies dos topos das 
nuvens. 

Para ilustrar este tipo de situação atmosférica apresentam-se em seguida, dois 
exemplos que se afiguram bem demonstradores do modo como a convecção se pode 
estabelecer de modo focalizado, originando sistemas nebulosos isolados e muito 
compactos, e desencadeando precipitações muito intensas e concentradas no espaço. 
Tratam-se de dois episódios ocorridos no Outono de 1997, um dos quais ficou assinalado 
pela ocorrência de precipitações extremamente abundantes, tendo mesmo ficado ligado a 
vários recordes no que diz respeito à intensidade das precipitações no Sul de Portugal 
(aspecto já analisado no capítulo IV). 
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O episódio torrencial de 27 de Setembro de 1997 

 

Nas primeiras horas do dia 27 de Setembro de 1997 ocorreram precipitações muito 
intensas no Algarve Oriental, embora a área por elas afectada tivesse sido bastante 
pequena, abrangendo um restrito sector do  Vale  do Baixo Guadiana. Trata-se de um 
episódio notável, quer pelo carácter torrencial das precipitações, quer também, e sobretudo, 
pelo modo muito concentrado como se distribuíram as chuvas. Dada a ausência de estações 
udográficas situadas na área de Alcoutim/Odeleite, a mais atingida pelas chuvas intensas, 
atendam-se aos quantitativos registados nas estações udométricas aí situadas (Figura 
VII.2): 

 
Precipitação. total entre as 9h de 26 e 

as 9h de 27/7/1997: 

 Alcoutim:                   39.0 mm 

 Cortes Pereiros:       35.2mm 

 Pereiro:             115.5 mm 

 Corujos:            120.6 mm 

    Monte dos Fortes:   68.6 mm 

 Sapal de Odeleite:   75.0 mm 

Martim Longo:          13.3 mm 

Malefrades:              28.5mm 
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Figura VII.2 – Áreas mais atingidas por precipitações intensas em 27/09/1997  

  

As precipitações registadas na periferia da área abrangida por estas localidades foram 
muito menos abundantes, tornando-se nulas com um afastamento de cerca de 20 km em 
relação ao núcleo central de precipitações mais intensas, que afectou as aldeias de Corujos 
e Pereiro. 

 O contexto atmosférico de escala sinóptica que esteve na origem destas condições 
de instabilidade foi dominado pela influência de uma depressão fria, bem desenvolvida em 
altitude, mas muito pouco marcada no campo de pressão à superfície. Trata-se de uma 
situação que corresponde ao tipo “V” da classificação automática elaborada no capítulo 
anterior. Na figura VII.3 apresentam-se alguns aspectos da situação atmosférica que 
caracterizou o dia 26 de Setembro 1997, aquele que precedeu o episódio chuvoso em 
estudo, e o dia seguinte, em cujas primeiras horas ocorreram as chuvadas torrenciais no 
Algarve. Nesta figura (VII. 3), os elementos seleccionados com o objectivo de ilustrar a 
evolução das condições atmosféricas dizem respeito a algumas variáveis representadas 
pelas reanálises do NCEP (dados disponíveis com intervalos de 6 horas) – pressão ao nível 
do mar, geopotencial e temperatura do ar aos 500 hPa e a imagens do satélite Meteosat 
canal infra-vermelho). Estes elementos permitem documentar alguns aspectos relevantes 
da actividade da depressão que esteve na origem deste episódio chuvoso notável. 
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- fluxo de SW sobre o 
Algarve; 

-  aproximação (em relação 
ao Algarve) e reforço de 
uma célula depressionária 
de bloqueio (constituída 
por ar frio); 

- reforço da circulação 
ciclónica em torno da 
célula de bloqueio. 
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- passagem de uma 
perturbação frontal (6h00 
do dia 26/9/1997) 
atravessando o Sul de 
Espanha e o Norte de 
África; 

- presença de importantes 
núcleos convectivos no 
bordo oriental da 
depressão (6h do dia 
27/9/1997). 

Figura VII. 3 – Aspectos da depressão que afectou o Algarve Oriental nos dias 26 e 27 de Setembro 
de 1997. Fontes: NCEP/NCAR (campos atmosféricos) e Centre de Météorologie Spatiale de 
Lannion, França  (imagens Meteosat). 
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No campo de pressão ao nível médio do mar, é patente a presença de um pequeno 
núcleo depressionário, muito pouco cavado (1013 a 1015 hPa), centrado na região do 
Golfo de Cádis e do estreito de Gibraltar, e que afectou directamente a região do Algarve, 
no que ao território português diz respeito. É visível na figura VII.3 que, ao longo do dia 
26 de Setembro de 1997, esta depressão se reforçou ligeiramente, assegurando a influência, 
nas baixas camadas da atmosfera, de um fluxo de Sudeste sobre o Algarve. Às 0h00 do dia 
27 é patente um considerável aumento, relativamente ao dia anterior,  da área de influência 
da depressão (à superfície), que se estendeu a quase todo o território português. 

Na média troposfera (500 hPa) o contexto de escala sinóptica é dominado pela 
presença de uma célula depressionária de bloqueio, situada sobre a fachada ocidental da 
Península Ibérica, isolando uma massa de ar relativamente fria, bem visível no campo da 
temperatura do ar, ao nível dos 500 hPa (figura VII.3). Entre os dias 26 e 27 (figura 
VII.3), a célula fria depressionária deslocou-se ligeiramente para Sul, o que deverá ter 
contribuído para um reforço das condições de instabilidade sobre a região do Algarve. De 
facto, em altitude, esta região passou a estar sob a influência do bordo dianteiro do 
quadrante sudeste sudeste da gota fria (atendendo ao movimento desta), justamente a zona 
mais favorável às ascendências e ao desenvolvimento de nuvens espessas (MEDINA, 1976, 
p.100 e 101). A circulação associada a esta célula de bloqueio condicionou a influência de 
um fluxo de Sudoeste sobre o Algarve, o qual também se intensificou ao longo do dia 26 de 
Setembro, atendendo aos gradientes barométricos representados nos campos do 
geopotencial aos 500 hPa. O movimento da depressão de bloqueio, em altitude, terá, deste 
modo, favorecido uma certa aproximação da gota de ar frio em relação ao centro 
depressionário das baixas camadas, localizado na área do Golfo de Cádis.  

Os elementos descritos sobre este contexto atmosférico particular conferem um 
grande interesse aos dados observados na estação de radiossondagem da estação de 
Gibraltar/North Front (acessíveis na base dados já mencionada, pertencente ao BADC), 
tendo em vista o estudo da estrutura vertical da troposfera. Este interesse decorre, quer da 
grande proximidade do centro da depressão em relação a esta estação, quer ainda, 
sobretudo, de ter sido o Sudoeste da Andaluzia a área onde se desenvolveram os 
fenómenos convectivos responsáveis pelas chuvas torrenciais no Algarve Oriental, como 
adiante se mostrará. Com base nos dados das sondagens desta estação foram realizadas as 
figuras VII.4, VII.5, VII.6 e VII.7, nas quais se representam gráficos e corte verticais 
elaborados em relação a diferentes variáveis(52), visando o estudo do ambiente atmosférico, 
em particular dos factores que condicionam a sua instabilidade(53).  

                                                 
(52) - A elaboração destas representações gráficas foi apoiada, em boa parte, na utilização do programa 
RAOB (versão 5.4, 1994-2003.), Environmental Research Services, Matamoras, E.U.A. 
(53) - Ao longo do estudo das situações atmosféricas que se apresenta neste capítulo, utilizar-se-ão duas 
temperaturas potenciais cuja consideração será útil à caracterização das propriedades térmicas e 
higrométricas das massas de ar: a “temperatura potencial equivalente”  (θ´e) e a “temperatura 
pseudoadiabática potencial do termómetro molhado”(θ´w). Neste âmbito, será também utilizado o parâmetro 
“água precipitável” (P´w) para quantificar a capacidade pluviogénica potencial das massas de ar (o seu 
cálculo foi já explicado no anterior capítulo). Sobre o tefigrama, os valores de θ´e são determinados, com 
base no emprego do método da partícula, considerando uma evolução em que toda a humidade da partícula 
de ar se condensaria, na sequência de um processo pseudoadiabático (desde o nível de condensação da 
partícula) e, em seguida, a partícula é descida, ao longo de uma linha adiabática seca até aos 1000 hPa; Os 
valores de θ´w são obtidos após a determinação do nível de condensação (Lcl) da partícula e, em seguida, 
prolongando a partir desse ponto uma linha adiabática saturada até ao nível de 1000 hPa.  Ambas as 
temperaturas se relacionam directamente com a quantidade de calor e de humidade presente nas partículas de 
ar. 
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 Figura VII.4 – Cortes verticais na troposfera, representando a 
direcção e a velocidade do vento (m/s), a temperatura 
potencial equivalente (ºK) e a razão de mistura actual (g/Kg), 
determinadas com base nas sondagens de Gibraltar/North Front 
realizadas entre as 0h00 de 25/10/1997 e as 12h00 de 
26/10/1997. 

 Gibraltar – 00h – 26/SET/1997 

 
Gibraltar – 12h – 26/SET/1997 

 Gibraltar – 00h – 27/SET/1997 

 Gibraltar – 12h – 27/SET/1997 

Figura VII.5 – Representação gráfica 
das sondagens aerológicas realizadas em 
Gibraltar, entre as 00h00 do dia 
26/9/1997 e as 12h00 do dia 27/9/1997. 
(Nota: nas sondagens indicam-se as 
temperaturas pseudo-adiabáticas do 
termómetro molhado aos 925, 850, 700 
e 500 hPa). 
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↑ Figura VII.6 – Evolução da quantidade de água precipitável 
(distribuição vertical, em cm, e total na coluna troposférica 
abaixo dos 100 hPa, expresso em mm) na estação de 
Gibraltar/North Front, entre as 12h00 do dia 25/9/1997 e as 
12h00 do dia 27/9/1997. 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

→ 
Figura VII.7 – Evolução dos valores de diferentes índices de 
instabilidade e do parâmetro CAPE,  calculados em relação às 
sondagens realizadas em Gibraltar/North Front entre as 12h00 
de 25/9/1997 e as 12h00 de 27/9/1997. 
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A evolução que se documenta nestas duas figuras decorreu entre as 0h00 do dia 25 
e as 12h00 do dia 27 de Setembro de 1997,  período  em  relação  ao  qual  já  se  analisou  
o contexto atmosférico de escala sinóptica. Os elementos deduzidos das sondagens revelam 
vários aspectos importantes a respeito da actividade depressionária que se desenrolou 
nestes dias no Sudoeste da Península Ibérica. 
 A estrutura vertical do vento representada no corte da figura VII.4 ilustra uma 
sobreposição de duas circulações ciclónicas: abaixo do nível dos 850 hPa, uma circulação  
de Este ou Sudeste, associada à depressão nas baixas camadas; acima dos 700 hPa, uma 
circulação de Sudoeste, condicionada pela posição da célula depressionária de bloqueio 
(isolando uma gota de ar frio, como se referiu anteriormente) existente na média e alta 
troposfera. 
 No que diz respeito à depressão à superfície, é de referir a existência de actividade 
frontal até às 0h00, testemunhada quer na inversão frontal visível na sondagem de 
Gibraltar (fig. VII.5, na sondagem das 0h00 do dia 26, entre os 850 e os 800 hPa), quer nos 
cortes da temperatura potencial equivalente e da humidade absoluta (notar na cunha de ar 
húmido, observável na fig. VII.4). Ao longo do dia 26, esta perturbação frontal afastar-se-
-ia do Sudoeste Peninsular, não tendo tido qualquer relação com as chuvas muito intensas 
que viriam a desencadear-se mais tarde, dando origem ao episódio em estudo.  
 Com efeito, ao longo do dia 26, após a passagem da perturbação frontal (já ilustrada 
na figura VII.3), as condições de instabilidade registaram um certo agravamento, na 
sequência da relativa aproximação da depressão fria de altitude, contribuindo para um 
incremento da instabilidade termodinâmica. Essa tendência de agravamento está bem 
documentada na evolução dos valores da generalidade dos índices de instabilidade 
convectiva representada na figura VII.7, devendo destacar-se as condições de forte 
severidade que se registaram a partir das 12h00 do dia 26 de Setembro de 1997. Para este 
aumento da instabilidade na coluna troposférica terão contribuído, essencialmente três 
factores: 

- nas baixas camadas (entre a superfície e 850 hPa), o fluxo de Este ou Sudeste 
assegurou uma advecção de ar relativamente quente (valores de θ´w entre 18 e 
19,5ºC, aos 925 hPa) e húmido, proveniente do Mediterrâneo, cujo fornecimento 
em humidade se traduzia em valores de razão de mistura actual da ordem dos 15 
g/Kg. Esta advecção de ar relativamente húmido proporcionou, aliás, o registo de 
valores de água precipitável significativamente elevados e com tendência de 
crescimento, variando de 35 até um máximo de 42 mm, observado às 0h00 do dia 
27 de Setembro (valores respeitantes à quantidade total, existente em toda a coluna 
de ar);  

- na média e alta troposfera (acima dos 700 hPa), a aproximação da célula 
depressionário de bloqueio (constituída por ar frio) assegurou a existência (e 
incremento) de um forte gradiente vertical de temperatura. A muito forte 
instabilidade convectiva resultante deste perfil termodinâmico da coluna de ar pode 
ser traduzida pelo parâmetro CAPE, cujos valores se situaram acima dos 2500 J/Kg 
desde as 12h00 do dia 25, apenas baixando dos 2000 J/kg pelo meio-dia do dia 27 
de Setembro, já após o desencadeamento das precipitações intensas na Andaluzia e 
no Algarve Oriental (54);  

                                                 
(54) - Devem salientar-se que, nestas condições de forte instabilidade, poderiam desencadear-se ascendências 
vigorosas (updrafts) do ar que, potencialmente, terão ultrapassado os 70 ms-1 pelas 0h00 do dia 26; a 
espessura máxima teórica das nuvens (desnível entre o nível de convecção livre e o nível de impulsão nula) 
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- finalmente, deve também ser referido um certo aumento do cisalhamento vertical 
do vento, em consequência de uma relativa intensificação do fluxo (de Sudoeste) 
nas níveis médios elevados da (visível no corte vertical da fig. VII.4, acima dos 400 
hPa). 

Estes elementos configuram, deste modo, uma evolução marcada pelo reforço das 
condições instabilidade entre os dias 25 e 26 de Setembro, prenunciando a possibilidade de 
desencadeamento de fenómenos convectivos importantes na área do Sudoeste da 
Andaluzia. A análise das imagens de satélite Meteosat permitiu confirmar que a actividade 
depressionária nesta área passou a manifestar, pelo final do dia 26 de Setembro, o 
desenvolvimento de estruturas nebulosas de meso-escala, muito compactas, de tipo 
convectivo. 

 De facto, durante as últimas horas do dia 26 começaram a desenvolver-se dois 
sistemas nebulosos convectivos na área do estreito de Gibraltar e sobre a Andaluzia 
Ocidental. A análise das imagens Meteosat (canal IV) permitiu verificar que um sistema 
convectivo começou a desenvolver-se na noite do dia 26 de Setembro, na zona de fronteira 
entre o Algarve e a Andaluzia, tendo sido esta organização nebulosa a que viria a ser 
responsável pelas chuvas torrenciais que atingiriam, nas horas seguintes, o concelho de 
Alcoutim. Nas figuras VII.8 e VII.9 apresenta-se a evolução deste sistema convectivo, 
identificado e classificado de acordo com os critérios expostos no ponto 2 deste capítulo. 
Procedeu-se à delimitação dos sistemas nebulosos de tipo convectivo com base no valor 
limiar de –32ºC, sendo as temperaturas dos topos frios das nuvens representadas em 
classes com 4ºC de equidistância (de notar que a isotérmica de temperatura mais baixa 
utilizada tem o valor de –60ºC). 

 Entre as 2h00 e as 5h00 (período representado nas figuras VII.8 e VII.9), 
decorreram as fases de crescimento e maturidade do sistema convectivo responsável pelas 
chuvas intensas no Algarve Oriental. Como as imagens documentam, ao longo deste 
período, dois grandes sistemas convectivos desenvolveram-se no Sul da península: um na 
área de Gibraltar e um outro, já referido, na fronteira entre o Algarve e a Andaluzia. A 
actividade convectiva associada à depressão centrada na área do Golfo de Cádis adquiriu, 
nas primeiras horas do dia 27 de Setembro, um carácter organizado, focalizando-se em 
dois importantes núcleos, isolados e de grande extensão, um dos quais foi responsável por 
precipitações torrenciais num sector muito restrito do Algarve Oriental. 

 Como se referiu, a evolução deste sistema convectivo de meso-escala (SCME) que 
se encontra documentada nas figuras VII.8 e VII.9 refere-se às etapas finais da sua fase de 
crescimento e à fase de maturidade. É visível que o sistema tomou uma configuração em 
“V”, estando o vértice disposto justamente sobre a área que foi especialmente atingida 
pelas chuvas intensas. A configuração em “V” é uma forma comum nos sistemas 
convectivos de meso-escala responsáveis por precipitações muito intensas e trovoadas 
violentas, que têm sido descritos, por exemplo, no Mediterrâneo Ocidental (RIOSALIDO, 
1991, BARRET et al, 1994; RIVRAIN , 1996; 1997).  Nas imagens de satélite,  um SCME em 
forma de “V” distingue-se pelo ângulo formado pela massa nebulosa, sendo o vértice 
apontado contrariamente à direcção dos fluxos da média e alta troposfera. É geralmente na 
área da ponta do “V” que se regeneram as células convectivas, bem como onde se verificam 
as quantidades mais elevadas de precipitação (como se referiu no capítulo II, dedicado, em 
parte, à abordagem teórica dos sistemas convectivos de meso-escala).  

                                                                                                                                                    
excedeu os 12 quilómetros às 0h00 dos dia 26 e 27 de Setembro de 1997 (valores calculados com base nos 
dados das sondagens de Gibraltar). 



Episódios de Precipitações Torrenciais no Sul de Portugal 
_______________________________________________________________________________________ 

 348

  
2h00 2h30 

  
3h00 3h30 

  
4h00 4h30 

Figura VII.8 – Temperaturas de brilho (<-32ºC) dos topos das nuvens entre as 2h00 e as 4h30 do dia 
27/09/1997. (Legenda na página seguinte). 
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Figura VII.9 – Temperaturas de brilho (<-32ºC) dos topos das nuvens às 5h00 do dia 27/09/1997. 

 

Considerando a isotérmica de –32ºC, o sistema nebuloso convectivo responsável pelas 
chuvas intensas deste episódio adquiriu e conservou uma superfície superior a 50 000 km2 
durante mais de 3 horas. Entre as 3h00 e as 3h30, o sistema atingiu o seu estádio de 
maturidade, altura em que a superfície dos topos mais frios (<-52ºC) ultrapassou os 15 000 
km2. Entretanto, o sistema convectivo mantivera a sua posição ao longo de cerca de cinco 
horas, pelo que pode dizer-se que se tratou de um núcleo estacionário.  

 A natureza estacionária do núcleo convectivo terá contribuído, sem dúvida, para 
acumulação das precipitações num sector tão restrito como o que foi descrito no início do 
estudo deste situação. 

 Pelas 4h00 do dia 27 deu-se a coalescência com o sistema convectivo que se 
formara na área do estreito de Gibraltar, e que, entretanto, se deslocara progressivamente 
para Noroeste. A junção dos dois sistemas convectivos teve como consequência o fim das 
precipitações sobre o Algarve Oriental, uma vez que a massa nebulosa resultante fixar-se-
-ia sobre a Andaluzia, não se dispondo de dados que permitam saber as precipitações aí 
ocorridas nas horas seguintes mantiveram o carácter torrencial que se manifestou sobre o 
Algarve Oriental. Entretanto, terminara um episódio de chuvas intensas que constitui um 
bom exemplo de como, durante o Outono, o Sul de Portugal, e nomeadamente a região 
Algarvia, pode ser atingido por depressões nas quais se pode desenvolver uma actividade 
convectiva notável e fortemente focalizada.  
  

 

 

 A finalizar o estudo deste evento torrencial, dever-se-ão destacar os aspectos mais 
relevantes do seu contexto atmosférico que levaram à eclosão dos fenómenos convectivos. 
Neste episódio torrencial, em que as precipitações ocorreram, em termos espaciais, de 
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modo muito concentrado, a causa crucial da convecção forte terá residido na combinação 
de dois factores ou elementos dinâmicos forçadores: Por um lado, à superfície, um centro 
depressionário localizado a Oeste do estreito de Gibraltar condicionou, na área do Algarve 
e da Andaluzia Ocidental, a advecção de uma massa de ar instável, particularmente húmida 
e quente (no período que antecedeu as chuvas intensas os valores de água precipitável 
estimados com base nas sondagens de Gibraltar oscilaram entre os 35 e os 42 mm, 
enquanto as temperaturas pseudopotenciais – ө´w - se situaram entre os 18 e os 19,5ºC ); 
Em altitude, a aproximação de uma célula depressionária de bloqueio, veio permitir a 
sobreposição de uma gota de ar frio, que avançou em direcção a esta área através do seu 
bordo dianteiro, justamente o mais favorável ao reforço da instabilidade, possibilitando a 
intensificação das ascendências no seio da troposfera. 
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O evento torrencial de 26 de Outubro de 1997 (Serra de Monchique) 

 

Um mês depois do episódio analisado anteriormente, ocorreu um novo evento de tipo 
convectivo que ficaria associado a vários recordes no que diz respeito à abundância e 
intensidade das precipitações no Sul de Portugal. Os efeitos das chuvadas que ocorreram 
neste episódio só não terão tomado proporções mais catastróficas porque nenhuma área 
urbana importante foi directamente atingida. Apesar de tudo, na área da Serra de 
Monchique, sobre a qual se focalizou a actividade convectiva deste episódio, os efeitos das 
chuvas intensas foram devastadores, em especial na vila de Monchique. De acordo com 
uma notícia publicada no jornal “O Público” (edição de 27/10/1997), como consequência 
das chuvas intensas, “em Monchique, os colectores de águas pluviais rebentaram, as 
estreitas ruas (...) foram transformadas em ribeiros, árvores caíram, e mesmo habitações 
ficaram parcialmente destruídas, tendo a lama chegado a atingir os tejadilhos dos 
automóveis". Na origem destes desastres esteve um temporal que ficou associado à 
ocorrência de um valor de precipitação diária de 276,5mm, observado no udógrafo de 
Monchique, que constitui o valor de precipitação em 24 horas mais elevado até hoje 
registado nas estações existentes a Sul do rio Tejo. 

Para representar a distribuição espacial da precipitação associada a este evento 
apenas se dispõe dos elementos observados no conjunto das estações udométricas e 
udográficas da região (um total de 76 locais, repartidos pela região representada na figura 
VII.8), De referir que, a exemplo do que sucede em relação a muitas outras montanhas 
portuguesas, a Serra de Monchique está dotada de uma rede de estações de medição da 
precipitação muito insuficiente para permitir um correcto conhecimento das suas 
características pluviométricas. Na figura VII.10 apresenta-se a distribuição espacial da 
precipitação do dia 26 de Outubro de 1997 (mais precisamente, do total observado entre as 
9 horas do dia 25 e as 9 horas do dia 26), numa representação em que as isoietas foram 
traçadas com base no método "kriging" de estimação (utilizando o programa “SURF”(55)). 
Após a análise dos registos udográficos das estações existentes na área, pode afirmar-se 
que as quantidades de precipitação que se apresentam no mapa da figura VII.10 se devem, 
no essencial, à acção de um só sistema convectivo de meso-escala, cuja evolução será mais 
adiante objecto de estudo. 

A repartição espacial da precipitação revela que os valores mais elevados ocorreram 
na Serra Algarvia, destacando-se a área do maciço de Monchique com quantidades que 
ultrapassaram os 100mm dentro de quase todo o seu perímetro. No quadro VII.2 indicam-
-se as quantidades de precipitação observadas nas sete estações existentes na área da Serra 
de Monchique, mostrando que a área atingida por precipitações muito abundantes 
(>100mm) tomou uma extensão considerável. O padrão espacial da precipitação revela um 
núcleo de valores mais elevados, alongado segundo a direcção SW-NE, tomando como 
pontos de referência as estações da Barragem da Bravura (140mm) e de São Marcos da 
Serra (162mm), dois locais que distam entre si cerca de 35km. O valor mais elevado 
(registado) observou-se em Monchique (276,5mm), a estação mais próxima do topos da 
Serra, embora se situe a uma altitude intermédia (465m). 

                                                 
(55) - Golden Software Inc., Colorado, E.U.A. 
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Figura VII.10 

Distribuição espacial da precipitação (mm) registada entre as 9h00 do dia 25 e as 9h00 horas do 
dia 26 de Outubro de 1997. 

 

Na Serra do Caldeirão, define-se um núcleo secundário de precipitações muito 
abundantes, embora com uma extensão inferior e com valores menos elevados. Em três das 
estações localizadas na área da Serra do Caldeirão (São Barnabé, Mercador e Malefrades), 
registaram-se valores entre os 75 e os 100mm. Com o distanciamento ao eixo montanhoso 
Monchique-Caldeirão, para Norte ou para Sul, as precipitações decaem de forma 
acentuada, de tal modo que em muitos locais do litoral algarvio e do Baixo Alentejo os 
valores foram muito baixos ou mesmo nulos. 
 

QUADRO VII.2 - Precipitação do dia 26 de Outubro de 1997 (9h do dia 25 às 9h do dia 26) em 
sete estações situadas na Serra de Monchique. 

Estação Localização Altitude (m) Precipitação (mm) 

Barragem de Bravura Base da vertente sul 75  140,1 

Marmelete Vertente ocidental 375 116,3 

Monchique Vertente nordeste 465 276,5 

Alferce Vertente nordeste 328 128,0 

Cimalhas Vertente nordeste 300 100,0 

São Marcos da Serra Base da vertente nordeste 137 162,0 

Foz do Farelo Vertente noroeste 170 62,5 
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Estas características da distribuição espacial da precipitação associada ao temporal 
sugerem que o relevo possa ter tido uma influência importante no desenvolvimento da 
convecção, tendo em atenção a disposição dos núcleos de chuvas particularmente intensas. 

 Como já foi referido, tomando em conta as precipitações registadas no conjunto dos 
locais de medição existentes, as precipitações mais abundantes observaram-se na estação 
de Monchique. Esta estação está dotada de um udógrafo (de tipo báscula), o que permite 
efectuar uma análise fina da variação temporal da precipitação, até durações de 5 minutos. 
Nas figuras VII.11 e VII.12 e no quadro VII.3 apresentam-se alguns elementos 
fundamentais para a descrição deste episódio chuvoso, em Monchique. O temporal iniciou-
-se com uma curta fase de precipitação moderada. A partir da 1h do dia 26 as chuvas 
aumentaram fortemente de intensidade, até cerca das 3h, quando se atingiu o paroxismo do 
temporal. Seguiram-se mais duas horas de precipitação muito intensa, e entretanto, da 1h 
às 5 h haviam já ocorrido 255mm, isto é, 93% da quantidade total do evento chuvoso. A 
partir das 5 horas, as chuvas abrandaram muito, persistindo, com um carácter muito 
moderado, até por volta das 10h da manhã. 

 

 
Figura VII.11 - Variação horária da precipitação em Monchique 

entre as 21 horas de 25/10 e as 14 horas de 26/10/1997 
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Figura VII.12 - Precipitação acumulada, em  Monchique 
 entre as 21 horas de 25/10 e as 14 horas de 26/10/1997 
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QUADRO VII.3 - Máximas intensidades de precipitação, para diferentes durações, no episódio chuvoso 
de 26 de Outubro de 1997, em Monchique 

INTERVALO INSTANTE FINAL PRECIPITAÇÃO INTENSIDADE 
5 minutos 3h 05m (26/10) 13.7 164.4 

10 minutos 3h 05m (26/10) 20.0 120.0 

15 minutos 2h 14m (26/10) 31.1 124.4 

30 minutos 2h 29m (26/10) 55.0 110.0 

1 hora 3h 05m (26/10) 95.7 95.7 

2 horas 3h 56m (26/10) 162.0 81.0 

6 horas 6h 50m (26/10) 272.3 45.4 

 

Um dos aspectos mais relevantes deste episódio chuvoso extremo foi a forte 
intensidade da precipitação ter persistido por algumas horas. A duração total do episódio 
não foi muito grande - cerca de 10 horas - mas o período durante o qual a precipitação foi 
muito intensa foi considerável, de tal forma que, em aproximadamente 5 horas, a 
precipitação acumulada atingiu os 270 mm. Esta constatação motivou RODRIGUES et al 
(1998) a determinarem o grau de excepcionalidade das chuvas do dia 26 de Outubro de 
1997, em Monchique, tendo concluído que, para durações entre as 2 horas e meia e as 10 
horas, os períodos de retorno ultrapassam os 1000 anos. 

Apresentados os aspectos hidrometeorológicos deste temporal, importa em seguida 
caracterizar as suas causas atmosféricas, quer no que diz respeito ao contexto de escala 
sinóptica, quer aos aspectos do ambiente de meso-escala. Considerando a larga escala, esta 
situação poder-se-á integrar na categoria “I” da classificação automática elaborada no 
capítulo anterior. 

No dia 25 de Outubro de 1997 deu-se a aproximação de uma depressão do território 
de Portugal Continental, tal como se ilustra na figura VII.13. Com o estabelecimento de 
um vale depressionário, em altitude, sobre o Atlântico Oriental, verificou-se a aproximação 
de um centro depressionário que, no dia 24, se posicionou, sensivelmente, à latitude 
Lisboa. 

Como consequência da aproximação deste centro depressionário, o Sul de Portugal 
passou a estar, junto à superfície, sob a acção duma corrente de Sudoeste, muito húmida e 
instável, devendo notar-se que o bordo meridional da depressão atingia latitudes vizinhas 
dos 30ºN. Em altitude, este quadro de instabilidade apresentava-se reforçado pela presença 
da vertente oriental do vale depressionário, cujo talvegue alcançava, igualmente, latitudes 
subtropicais. Nesse contexto, o sudoeste da Península Ibérica encontrava-se 
particularmente exposto à influência do referido sistema depressionário, que entre os dias 
25 e 26 progrediu ligeiramente em direcção ao território do continente (Figura VII.13), em 
estreita relação com o ligeiro deslocamento, para Este, do talvegue em altitude.  
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 Pressão ao nível do mar Geopotencial dos 500 hPa 

 

 

 

Dia 24 

  

 

 

 

Dia 25 

  

 

 

 

Dia 26 

  

Figura VII.13 – Aspectos da depressão que afectou o Portugal Continental entre os dias 24 e 26 de 
Outubro de 1997. Na coluna da esquerda representam-se os campos médios diários de pressão ao nível do 
mar (valores em Pascais)  nos dias 24, 25 e 26; na coluna da direita representa-se os campos médios 
diários do geopotencial (valores em metros) aos 500 hPa, relativos aos mesmos dias. (Fonte: 
NCEP/NCAR) 
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A análise das cartas sinópticas do Boletim Meteorológico Europeu (Europäischer 
Wetterbericht, Deutscher Wetterdienst Zentralamt, Offenbach, Alemanha) respeitantes ao 
dia 26 de Outubro de 1997 (Figura VII.14) permite constatar que o sector da depressão que 
afectou o Sul de Portugal não apresentava qualquer sistema frontal associado. Uma 
perturbação oclusa situava-se, pelas 0h00 do dia 26, na área do Golfo da Gasconha, sem 
qualquer influência directa no contexto sinóptico onde viriam a desenvolver-se os 
fenómenos convectivos associados a este evento de estudo. 

 

A – Superfície – 0h00 
  

B –  500hPa – 12h00 
Figura VII.14 – Situação sinóptica à superfície (A) e na média troposfera (500hPa, B) na área da 
Península Ibérica no dia 26 de Outubro de 1997. Estas ilustrações são extractos do Boletim 
Meteorológico Europeu (Europäischer Wetterbericht, Deutscher Wetterdienst, Zentralamt, 
Offenbach). 

 A evolução do contexto de escala sinóptica associado a esta situação determinou 
uma tendência, ao longo dos dias 24 e 25 de Outubro de 1997, favorável a um incremento 
das condições de instabilidade. Pelas 0h00 do dia 26 a aproximação da depressão 
proporcionou a chegada à fachada ocidental portuguesa de alguns sistemas nebulosos a ela 
associados, um dos quais veio a ser responsável pelo temporal de Monchique. Na figura 
VII.15 documenta-se esse momento, com a ilustração da configuração do campo de 
pressão à superfície e da circulação na média troposfera (500 hPa), bem como, igualmente, 
a distribuição dos valores do Lifted index (dados do modelo do NCEP). 

 Um aspecto evidente na figura VII.15 – nomeadamente no campo nº2 – reside no 
facto da as características da circulação em altitude determinarem a existência de 
condições favoráveis à ciclogénese na área do Sudoeste da Península Ibérica. Com efeito, 
pode verificar-se que, esta região se encontrava sob a acção de um fluxo com curvatura 
ciclónica na média troposfera (500 hPa), imediatamente a jusante do talvegue e de uma 
corrente muito rápida na média troposfera(56), constituindo, portanto, uma zona em altitude 

                                                 
(56) - Esta observação, deduzida com base no padrão das isoipsas revelado na figura em análise, é confirmada 
pelos registos de vento da estação de radiossondagem da Lages, publicados no Boletim Meteorológico 
Diário, nos quais se confirmou a ocorrência, nos dias 25 e 26/10/1997, de ventos com velocidade entre 40 e 
50 nós acima dos 500 hPa. 
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propícia ao incremento da divergência e ao desenvolvimento das ascendências (MEDINA, 
1976). 

À superfície, confirmam-se igualmente, nesta figura (VII.15), as condições de forte 
instabilidade convectiva existente (de notar a extensão da área com valores do Lifted index 
inferiores a –3, representados no sector 3 da figura VII.15), em especial, na região oriental 
da depressão, as quais , pelas 0h00 do dia 26, se traduziam já no desenvolvimento de 
importantes núcleos convectivos, reveladas nas imagens Meteosat (sectores 4 e 5 da figura 
VII.15). Nestas imagens de satélite, é de destacar, desde logo, a elevada vorticidade 
associada ao turbilhão ciclónico, que se reconhece na configuração em espiral dos 
sistemas nebulosos dispostos em torno do núcleo. Não obstante o corpo central da 
depressão convectiva, constituído por numerosos núcleos convectivos muito compactos, 
não ter chegado a atingir o território de Portugal Continental, o sistema nebuloso que, na 
figura VII.15, se observa sobre a extremidade ocidental do Algarve (ainda numa fase de 
inicial da sua evolução) registaria um crescimento espectacular, vindo a ser responsável 
pelas precipitações diluvianas na área da Serra de Monchique. 
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Figura VII.15 - Aspectos da 
depressão que afectava o  Sul de 
Portugal pelas 0h00 do dia 26 de 
Outubro de 1997: 

1 – Campo de pressão à superfície 
2 – Geopotencial dos 500hPa (a seta 

indica uma zona de vento forte e o 
tracejado representa a posição de um  
talvegue oblíquo) 

3 – Campo do Lifted index 
4 – Imagem do canal vapor de água            

(Meteosat) 
5 –Imagem do canal infra-vermelho 

(Meteosat) 
Fontes: NCEP/NCAR (1 a 3) e EUMETSAT (4 e 5) 

 

 
A relativa proximidade do centro depressionário (de escala sinóptica) à costa 

ocidental portuguesa, possibilitou que, neste caso, as condições de instabilidade 
atmosférica por ele condicionadas surgissem bem reveladas nas sondagens aeorológicas de 
Lisboa/Gago Coutinho. Muito embora a cidade de Lisboa não tenha sido atingida pelo 
sistema convectivo que, nesta situação, esteve na origem do temporal de Monchique, as 
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sondagens da sua estação de radiossondagem são bem ilustrativas da existência de contexto 
favorável à convecção forte e da evolução das condições que propiciaram a sua eclosão. 

 Os resultados do tratamento da informação contida nas sondagens de Lisboa/Gago 
Coutinho respeitante ao período entre as 00h00 do dia 25 de Outubro de 1997 (antecedente 
ao temporal) e as 12h00 do dia 26 apresentam-se nas figuras VII.16 VII.17 e VII.18. Deve 
salientar-se, uma vez mais, que nas sondagens de Lisboa deste período não existem dados 
de observação do Vento. 

 
 

Figura VII.16 – Sondagens aerológicas de Lisboa/Gago Coutinho no período entre  as 0h00 de 25 de 
Outubro e as 0h00 de 26 de Outubro de 1997. 

Os cortes verticais da evolução de alguns parâmetros relevantes para a caracterização 
da estrutura vertical da troposfera revelam que a actividade da depressão proporcionou às 
regiões do Sul de Portugal, entre os dias 25 e 26 de Outubro, três factores determinantes 
para o desenvolvimento da convecção profunda: 

a) advecção de ar quente e húmido nas baixas camadas – Entre as 12h00 do dia 25 
e as 0h00 do dia 26, o perfil vertical das temperaturas potenciais equivalentes 
(figura VII.17) denota a ocorrência, de modo muito nítido, de uma advecção de 
ar relativamente quente nas camadas inferiores da troposfera (abaixo dois 700 
hPa). O acréscimo da humidade do ar associado a esta advecção, está 
testemunhado tanto na subida da humidade relativa, como no substancial 
incremento dos valores de razão de mistura actual entre a superfície e os 700 hPa 
(figura VII.17). Neste espaço temporal de 12 horas, esta advecção de ar quente 
húmido traduziu-se num aumento do valor da água precipitável de 25,6 mm para 
33,0 mm; 

b) presença de ar mais frio e seco na média troposfera – Concomitante à evolução 
descrita, nas camadas de ar suprajacentes verificou-se o reforço da presença de ar 
relativamente frio e seco. Entre os 500 e os 700 hPa os valores de humidade 
relativa e absoluta decaíram significativamente (figuras VII.16 e VII.17), 
contribuindo para o incremento dos contrastes de densidade do ar entre estes 
níveis intermédios e as camadas inferiores da troposfera; 
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Figura VII.17 – Cortes verticais na troposfera, representando a 
temperatura potencial equivalente (ºK), a razão de mistura actual (g/Kg) e a 
humidade relativa (%), determinadas com base nas sondagens de 
Lisboa/G.C. realizadas entre as 0h00 de 25/10/1997 e as 12h00 de 26/10/1997. 
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Figura VII.18 – Evolução dos 
valores de diferentes índices de 
instabilidade calculados em relação 
às sondagens realizadas em 
Lisboa/G.C. entre as 0h00 de 
25/10/1997 e as 12h00 de 
26/10/1997. 
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c) incremento forte da instabilidade -  As condições descritas nas alíneas 
anteriores determinaram, em conjunção, uma evolução tendente ao aumento da 
instabilidade, prenunciando o desencadeamento da convecção. Com feito, entre 
as 12h00 do dia 25 e as 0h00 do dia 26 registou-se um agravamento brutal das 
condições de instabilidade, com a energia disponível para a convecção (CAPE) a 
disparar para um valor superior a 1000 J/Kg (figura VII.18). Essa tendência está 
igualmente ilustrada de modo flagrante nas curvas de evolução dos valores de 
vários índices de instabilidade, ao longo deste período (figura VII.18). O 
momento culminante desta evolução deu-se pelas 0h00 do dia 26 de Outubro 
(portanto, poucas horas antes da ocorrência das chuvas torrenciais em 
Monchique) com todos os índices a revelarem condições de fortíssima 
severidade (figura VII.18): por exemplo, o índice Showalter atingiu o valor de –
2.6, o Lifted index tomou um valor de –5.5 e o Total Totals chegou a 54.2 (!). 

 

Como já se demonstrou nas ilustrações apresentadas respeitantes à evolução do 
contexto sinóptico deste evento de estudo, as 0h00 do dia 26 de Outubro corresponderam, 
aproximadamente, ao início do desenvolvimento das células convectivas que, a cerca de 
200 km para Sul de Lisboa, estiveram na origem das chuvadas excepcionais na região do 
maciço de Monchique. O começo da convecção focalizada pode ser confirmado através do 
estudo do contexto de meso-escala, com base no tratamento das imagens semi-horárias 
(canal IV) do satélite Meteosat. 

  O estudo de meso-escala desta situação assenta, essencialmente, na utilização de 
dados e imagens satélite, dado não ter sido possível documentá-la com imagens de radar 
meteorológico. A utilização das imagens Meteosat compreende dois tipos de informação: 

→ imagens em formato "JPG" (canal “IV”, com um intervalo temporal de 30 
minutos). Estas imagens foram recolhidas no Centre de Météorologie Spatiale 
(CMS) de Lannion (França) e tornaram possível reconstituir toda a evolução dos 
sistemas nebulosos que estiveram ligados a este evento convectivo; 

→ os dados em formato “TIFF”  (canal “IV”, com um intervalo temporal de 30 
minutos, e com resolução espacial máxima), disponibilizados pela EUMETSAT 
que, como já se referiu anteriormente, permitem efectuar um tratamento 
numérico das imagens, designadamente a identificação dos sistemas convectivos 
através do emprego dos critérios já enunciados. Em relação a este tipo de dados 
procedeu-se apenas à recolha dos dados relativos ao período de maior actividade 
convectiva nos sistemas nebulosos. 

  

Ao analisarem-se as imagens de satélite referentes à situação estudada, verificou-se a 
existência de uma grande espiral de massas nebulosas convectivas, muito compactas, a 
cerca de 400km a Oeste do Alentejo. Algumas células convectivas, progrediam de Oeste 
para Este, aproximando-se do litoral do Baixo Alentejo e do Algarve, outras formavam-se 
perto da costa, tendo sido esse o caso das que vieram a dar origem ao SCM responsável 
pelo temporal de Monchique. Na figura VII.19 apresenta-se uma sequência de imagens 
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Meteosat que ilustra a evolução do sistema convectivo de meso-escala (SCM) responsável 
pelo temporal, desde a formação até ao começo da sua dissipação. 

A análise das estruturas nebulosas de meso-escala, assente na classificação térmica 
(temperaturas radiativas, canal IV) das superfícies superiores das nuvens pode ser feita 
com base na observação das figuras VII.20 e VII.21.  
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O desenvolvimento das primeiras células que deram origem ao SCM teve lugar por 
volta das 22h30 da noite de 25 de Outubro. O nascimento destas células deu-se sobre o 
litoral ocidental do Algarve, e a sua reduzida ou nula progressão para Este parece revelar 
uma interacção com o substrato, com influência da descontinuidade oceano/continente e, 
naturalmente do obstáculo formado pelo Maciço de Monchique.  Nas horas seguintes (até 
às 4horas do dia 26) verificou-se um crescimento contínuo das células, formando-se um 
SCM cujo centro permaneceu estacionário sobre a extremidade ocidental do Algarve. Tal 
como no evento anteriormente estudado, o SCM foi adquirindo, ao longo da sua fase de 
crescimento, uma forma em “V”, neste caso com o vértice dirigido para Sudoeste. 

A fase ao longo da qual o SCM foi adquirindo um tamanho crescente  – isto é, entre 
as 22h30 de dia 25 e as 4h do dia 26 – compreende o início das precipitações na região de 
Monchique e o período que se seguiu, marcado por um forte e contínuo incremento de 
intensidade das chuvas. Grande parte da fase de crescimento do SCM acompanhou, deste 
modo, a tendência de aumento da intensidade das precipitações, que foram particularmente 
copiosas na área da Serra de Monchique, ou seja, sob ponta do “V” do SCM, o sector  mais 
activo e onde o vigor das ascendências deverá ter sido reforçado pela acção do relevo. 

Pelas 2h00 (figura VII.20), a zona contínua de temperaturas inferiores a –32ºC já 
ultrapassava os 10 000km2. Apesar da forte actividade convectiva deste sistema nebuloso, 
manifestada na excepcional intensidade das precipitações, os topos mais frios das nuvens 
não chegaram a atingir temperaturas particularmente baixas. Mesmo na sua fase de mais 
forte actividade (de maior intensidade das precipitações), as temperaturas da superfície 
superior do sistema convectivo não alcançariam, em nenhum momento do ciclo de vida 
deste, valores abaixo dos –52ºC. 

A partir das 4h30 (figura VII.21), o sistema convectivo atingiu a sua fase de 
maturidade, adquirindo uma grande extensão horizontal, superior a 20 000 km2 (zona de 
topos frios limitada pela isotérmica de –32ºC), ao mesmo tempo que a intensidade da 
precipitação começara, entretanto, a decrescer. A partir desta altura, o SCM manteve-se 
relativamente estacionário até cerca das 5h30, passando a observar-se um arrefecimento 
gradual da superfície superior das nuvens, consequência da convecção ocorrida ao longo 
das horas anteriores. A máxima superfície correspondente à zona de topos mais frios (T<-
40ºC) observou-se pelas 5h30, assinalando o começo do estádio final de evolução do 
sistema convectivo, no decurso do qual, a intensidade da precipitação diminuiu 
drasticamente na área de Monchique. 

Sensivelmente por volta das 6h00, já em nítida fase de dissipação, o sistema 
convectivo em “V” começou a deslocar-se muito lentamente para Este, continuando, no 
entanto, a gerar precipitação abundante, em especial sobre a região da Serra do Caldeirão. 
Desde a sua formação até ao momento em que deixou o território português, após uma 
muito lenta travessia sobre o Algarve, decorreram cerca de 10 horas. A dissipação final do 
SCM dar-se-ia sobre a Andaluzia, ao longo da manhã e começo da tarde do dia 26 de 
Outubro. 
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2h00 2h30 

  
3h00 3h30 

  
4h00 4h30 

Figura VII.20 – Temperaturas de brilho (<-32ºC) dos topos das nuvens entre as 2h00 e as 4h30 
do dia 26/10/1997. (Legenda na página seguinte). 
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Figura VII.21 – Temperaturas de brilho (<-32ºC) dos topos das nuvens entre as 5h00 e as 6h00 do 
dia 26/10/1997.  

 
 

 

 O estudo deste evento de tipo convectivo revelou, em vários aspectos, um certo 
paralelismo com o episódio analisado anteriormente, nomeadamente a configuração do 
sistema nebuloso e a sua natureza quasi-estacionária ao longo de maior parte do seu ciclo 
de vida. Apesar de se tratar de um evento que se revestiu de um carácter excepcional, pela 
abundância e intensidade das precipitações desencadeadas, quer a superfície máxima do 
sistema convectivo, quer as temperaturas registadas no topo das células convectivas não 
tomaram a mesma magnitude que caracterizou, por exemplo, o anterior evento analisado. 
O crescimento notável que o sistema convectivo adquiriu sobre a área da Serra de 
Monchique, bem como a sua manutenção sobre esta área por um período de cerca de 6 
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horas, sugere que o relevo deverá ter tido um importante papel na intensificação das 
ascendências, pelo que o forçamento orográfico terá de ser considerado, a par das 
condições de instabilidade convectiva, um dos factores que contribuíram para a ocorrência 
deste episódio convectivo.  
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2.2 Actividade convectiva ao longo de alinhamentos ou formando bandas de 
largura variável 

 
 

Os exemplos já analisados corresponderam a situações atmosféricas marcadas pela 
ocorrência de um tipo de actividade convectiva que se manifestou de modo focalizado, 
nelas sobressaindo a importância dos fenómenos de meso-escala. Reflexo desta natureza 
focalizada da actividade convectiva, as precipitações intensas originadas por estas 
situações atmosféricas afectaram áreas relativamente pequenas (como sucedeu no exemplo 
de 27/09/1997) ou então o seu impacto assumiu proporções notáveis nos locais sobre os 
quais evoluiu um sistema convectivo perfeitamente individualizado (o caso de 
26/10/1997). Tal como se mostrou nos exemplos apresentados, a nítida concentração 
espacial das precipitações intensas constitui uma das consequências deste tipo de 
actividade convectiva. Mas a forte actividade convectiva pode estabelecer-se segundo 
padrões diferentes, podendo destacar-se os casos em que as células convectivas se formam 
ao longo de alinhamentos ou constituindo bandas de largura variável. O exemplo que se 
analisa em seguida pretende ilustrar uma situação depressionária que se pode associar a 
este padrão de actividade convectiva. 

O período de 4 a 6 de Novembro de 2001 

Entre os dias 4 e 6 de Novembro de 2001, o Algarve foi atingido por chuvas muito 
abundantes, tendo sido notável a intensidade da precipitação que se registou, nalguns 
locais, durante certos períodos. As chuvas ocorreram de um modo generalizado por toda a 
região Algarvia, tal como se conclui da observação da figura VII.22, onde se representa a 
distribuição das precipitações diárias  num conjunto de 36 locais(57), respeitantes ao dia 5 
de Novembro de 2001.  
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Figura VII.22 – Precipitação total (valores em mm) ocorrida em diversos locais do Algarve entre as 
9h do dia 4/11/2001 e as 8h59 do dia 5/11/2001. (Fonte: SNIRH) 

                                                 
(57) - Este conjunto de locais diz respeito aos dados disponíveis no SNIRH (Instituto da Água), e que são 
unicamente relativos à rede de estações «automáticas». Os dados referem-se ao período de 24 horas entre as 
9h do dia 4/11/2001 e as 8h59 do dia 5/11/2001. 
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A variação espacial dos quantitativos foi apreciável, mas deve realçar-se o facto de 
as precipitações abundantes terem afectado quase todo o Algarve, tendo o máximo valor 
sido registado em Lagos (100,6mm). No dia seguinte, as quantidades de precipitação 
registadas no Algarve decaíram de modo acentuado, exceptuando o caso da sua 
extremidade oriental, mais propriamente a área de Castro Marim, onde o total diário 
(77,5mm) foi até bastante superior. A análise da variação horária das precipitações 
ocorridas ao longo deste período em três dos locais mais atingidos, permite reconstituir a 
duração dos principais eventos pluviosos e verificar que se trataram, de facto, de episódios 
de precipitação muito intensa. As figuras VII.23 e VII.24 representam, respectivamente, a 
variação horária das precipitações observadas em Lagos e Loulé (no dia 4) e  o regime 
horário registado em Castro  Marim (das 12 horas do dia 5 às 13 horas do dia 6). Definem-
se claramente dois eventos chuvosos, notáveis pela sua intensidade: o primeiro no 
princípio da tarde do dia 4 (figura VII.23); o segundo na madrugada do dia 6 (figura 
VII.24). 
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Figura VII.23- Variação horária da precipitação no dia 4 de Novembro de 2001, nas estações de 

Lagos (curva a cheio) e Loulé (curva a tracejado). (Fonte: SNIRH) 
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Figura VII.24 - Variação horária da precipitação entre as 12 horas do dia 5 de Novembro e as 13 

horas do dia 6 de Novembro de 2001 em Castro Marim. (Fonte: SNIRH) 
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De acordo com o publicado em órgãos de imprensa escrita (edições de 5/11/2001 de 
“O Público” e “Diário de Notícias”), o primeiro destes eventos chuvosos notáveis esteve 
na origem de diversas inundações urbanas nas áreas de Lagos, Portimão, Albufeira, 
Quarteira e Loulé, obrigando ao encerramento da circulação automóvel em algumas ruas e 
estradas daquelas localidades. A área de Lagos foi a mais afectada, em consequência da 
ocorrência de precipitações cuja intensidade está bem evidenciada no gráfico da figura 
VII.23. Naquela cidade, entre o meio-dia e as 14h30 horas do dia 4 de Novembro 
registaram-se 94.6 mm (!) de precipitação, quantitativo que desencadeou dificuldades no 
escoamento das águas pluviais nas zonas ribeirinhas da cidade, agravadas pelo facto das 
chuvadas terem coincidido com o período de maré-cheia. 

 O segundo evento de precipitação muito intensa associado a esta situação 
atmosférica deu-se na madrugada do dia 6 de Novembro, tendo desta vez sido atingida 
uma área muito mais circunscrita, compreendendo essencialmente a localidade de Castro 
Marim, no Sotavento Algarvio. Neste episódio, a intensidade da precipitação foi 
igualmente assinalável, embora sem atingir os níveis observados no evento anterior: Em 
apenas duas horas (entre as 3 e as 5 horas da madrugada do dia 6 de Novembro) 
registaram-se 49 mm em Castro Marim, valor bem revelador de que este segundo 
acontecimento pluvioso terá constituído mais um evento de carácter convectivo a afectar o 
Algarve neste período do Outono de 2001. 

 A recolha de imagens elaboradas a partir de dados observados pelo radar 
meteorológico de Sevilha (Instituto de Meteorología, Espanha) permitiu obter, a respeito 
destes eventos chuvosos, alguns elementos do padrão de distribuição espacial das 
precipitações que lhes esteve associado. As imagens recolhidas referem-se à distribuição 
dos valores de precipitação estimada com base nas reflectividades radar, relativos a 
períodos de 6 horas, utilizando a fórmula de cálculo de MARSHALL-PALMER

(58). Na figura 
VII.25 pode confirmar-se que o raio de alcance do radar de Sevilha permite que as imagens 
processadas cubram grande parte do território do Sul de Portugal, pelo que podem fornecer 
elementos de grande interesse para a análise da distribuição espacial da precipitação 
verificada nos casos de estudo incluídos na presente investigação(59). 

A figura VII.25 ilustra a distribuição da precipitação acumulada entre as 12 e 18 
horas do dia 4 de Novembro de 2001, ou seja, abrangendo o período mais crítico do 
primeiro evento de precipitação intensa. Pode constatar-se que na tarde do dia 4 de 
Novembro, quer o Algarve, quer as regiões do Sul da Andaluzia, foram atingidos por 
precipitações muito abundantes. Os quantitativos mais elevados de precipitação terão 
ocorrido sobre o mar, a escassos quilómetros dos litorais do Sotavento Algarvio e do Golfo 
de Cádis. A precipitação acumulada sobre as regiões do Algarve integra-se na classe que 
compreende valores entre os 16 e os 32 mm, o que significa que os quantitativos estimados 
com base nas reflectividades radar estão significativamente abaixo dos registados nas 
estações udográficas, anteriormente analisados. 

                                                 
(58) - Esta fórmula relaciona a intensidade da precipitação (R) e a reflectividade radar (Z), sendo dada por 
Z=200*R 1.6, expressando-se “Z” em mm6m-3 e R em mmh-1. De referir que, segundo SAUVAGEOT (1982), 
esta fórmula é mais adequada para a estimação de precipitações de tipo estratiforme. 
(59) - Em relação aos exemplos anteriormente estudados, respeitantes ao Outono de 1997, não foi possível 
proceder à recolha de imagens de radar meteorológico, designadamente do radar de Sevilha, pelo facto não 
existirem imagens em arquivo em condições de poderem ser utilizadas, segundo informação da Secção de 
Usuários do Centro Meteorológico Territorial da Andaluzia (Instituto de Meteorología, Espanha). 
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6 h
4/11/2001

 

Apesar da aparente subestimação dos 
valores de precipitação, a imagem ilustra 
a existência de uma banda de 
precipitações fortes, estendendo-se de 
WSW para ENE, situando-se os núcleos 
de maior intensidade sobre o mar, 
embora a uma reduzida distância da costa 
meridional do Algarve.  As imagens de 
precipitação acumulada  estimada a partir 
das reflectividades radar correspondentes 
à evolução que se seguiu a  esta fase 
«crítica» do período chuvoso em análise, 
revelam que a actividade dos sistemas 
pluviosos decaiu de forma acentuada e 
passou a afectar sobretudo o litoral 
atlântico da Andaluzia (figura VII.26). 
Manteve-se, no entanto, o mesmo padrão 
alongado das zonas de chuva, 
constituindo bandas com uma disposição 
geral SW-NE. As imagens das 18   horas 

Figura VII.25 - Precipitação acumulada entre as 12 e as 18 
horas do dia 4 de Novembro de 2001, no SW da Pen.Ibérica. 
Valores estimados a partir de dados de reflectividade 
determinados pelo radar meteorológico de Sevilha.  

do dia 5 e a das 0 horas do dia 6 
documentam nova alteração no campo de   
precipitação,     observando-se      uma  

0 h
5/11/2001

 

6 h
5/11/2001

 

12 h
5/11/2001

 

18 h
5/11/2001

 

0 h
6/11/2001

 

Figura VII.26 – Precipitação 
acumulada (estimação com base 
em dados de radar 
meteorológico) em períodos de 
seis horas, desde as 0 horas de 5 
de Novembro e as 0 horas de 6 
de Novembro de 2001. 
 
(Fonte das figuras VII.25 e VII.26: 
Centro Meteorológico Territorial da 
Andaluzia, Instituto de 
Meteorología, Espanha). 
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intensificação das chuvas nas áreas do litoral entre o Algarve e Cádis (Espanha).Na 
imagem das 0 horas do dia 6 é já visível que a extremidade oriental do Algarve começava a 
ser atingida, novamente, por sistemas pluviosos com forte actividade. Uma vez mais, 
alguns destes núcleos de precipitação apresentam uma forma alongada segundo a direcção 
NE-SW ou ENE-WSW. Não se dispõe da imagem das 6 horas do dia 6, a qual deveria 
ilustrar o campo de precipitação relacionado com o segundo evento de precipitações 
torrenciais (o que afectou a área de Castro Marim). Em síntese, com o conjunto de 
elementos apresentados, é possível proceder a uma breve sistematização das  principais 
características da estrutura temporal e espacial das precipitações associadas aos dois 
episódios de precipitação torrencial compreendidos neste período de estudo: 

- O primeiro evento de características torrenciais deste período teve o seu 
paroxismo entre o meio-dia e as 15 horas do dia 4, tendo como referência a 
variação temporal da precipitação em Lagos, a cidade algarvia mais atingida. 
Como documentam as imagens de radar, neste episódio, as precipitações 
abundantes distribuíram-se por uma área relativamente extensa, constituindo 
uma banda com uma largura superior a 100 km, alongada na direcção WSW-
-ENE, que cobriu quer o Algarve, quer a Andaluzia Ocidental. 

- Ao longo do dia 5 de Novembro, não se registaram precipitações muito 
intensas no Algarve. No entanto, as imagens de radar apresentadas revelaram a 
passagem de sistemas pluviosos com uma forma alongada segundo a direcção 
Sudoeste-Nordeste, os quais se moviam de Sudeste para Noroeste, ou seja, 
deslocando-se a partir da Andaluzia em direcção ao Algarve e ao Alentejo. 

- Na madrugada do dia 6, ocorreu o segundo evento, que afectou de modo 
especial, no caso do Algarve, a área de Castro Marim, tendo tido o seu 
período mais crítico entre as 3 e as 5 horas do dia 6 de Novembro (episódio 
não retratado nas imagens de radar apresentadas).  

Explicados os diferentes aspectos da fisionomia destes eventos chuvosos de tipo 
torrencial, importa proceder, em seguida à caracterização das condições atmosféricas 
responsáveis pelos fenómenos convectivos que estiveram na sua origem. Tal como irá ser 
demonstrado, estes dois eventos de precipitação torrencial tiveram origem numa depressão, 
cuja actividade foi marcada por uma evolução que compreendeu 2 fases distintas:  

 
a) Aproximação  e estabilização de uma depressão oriunda da área das 

Canárias. Uma depressão subtropical deslocou-se desde a área das Ilhas 
Canárias e estabilizou a Nordeste do arquipélago da Madeira. O sistema 
nebuloso desta depressão conectou-se com uma extensa banda nebulosa 
(integrando vários núcleos convectivos) que se desenvolveu desde a área 
das Ilhas Canárias até ao Algarve. Foi um destes núcleos convectivos 
que esteve na origem do primeiro evento de tipo torrencial; 

b) Oclusão Instantânea de uma perturbação (na sequência da actividade 
convectiva anterior): Uma evolução ciclogenética do tipo “oclusão 
instantânea” desencadeou a formação de sistemas nebulosos de tipo 
convectivo, um dos quais veio a estar na origem do segundo evento de 
tipo torrencial, que afectou a área de Castro Marim. 

 



Episódios de Precipitações Torrenciais no Sul de Portugal 
_______________________________________________________________________________________ 

 371

Esta evolução do contexto atmosférico pode ser contextualizada analisando as cartas 
sinópticas que se apresentam na figura VII.27, que enquadram cada uma das 2 fases 
enunciadas, e cuja dinâmica se procurará descrever em seguida. 

 

 A  
(aproximação de uma depressão) 

 

(desenvolvimento de uma perturbação) 

 

(oclusão da perturbação) 

 

4/11 – 0 horas 5 /11 – 0 horas 6/11 – 0 horas 

 

 

B 

 

 

 

4/11 – 12 horas 5 /11 – 12 horas 6/11 – 12 horas 

Figura VII.27 – Evolução da situação sinóptica à superfície e na média troposfera (500hPa) na área 
da Península Ibérica entre os dias 4 e 6 de Novembro de 2001. A – Cartas de superfície; B- Cartas 
da superfície isobárica dos 500hPa. Estas ilustrações são extractos do Boletim Meteorológico 
Europeu (Europäischer Wetterbericht, Deutscher Wetterdienst, Zentralamt, Offenbach). 

 

 



 

    

1 de Novembro de  2001  2 de Novembro de 2001  

    
3 de Novembro de 2001  4 de Novembro de 2001  

  

 

 

 

Figura VII.28 – Evolução dos campos de pressão ao nível do mar (quadros à 
esquerda) e do geopotencial dos 500 hPa (quadros à direita), entre os dias 1 e 

5 de Novembro de 2001. Fonte:NCEP 

5 de Novembro de 2001   
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1ª fase: Estabilização e reforço de uma depressão entre o arquipélago da Madeira e o 
Algarve na sequência da aproximação de uma banda nebulosa subtropical 

 

A primeira fase desta evolução condicionou a ocorrência do primeiro evento 
torrencial deste período de estudo. Trata-se de uma evolução cujos contornos, quer no que 
diz respeito ao contexto de escala sinóptica, quer à dinâmica dos sistemas nebulosos 
associada à actividade convectiva, é notavelmente semelhante à de um caso de estudo 
descrito por FERREIRA (1989)(60), no qual sobressai a importância (sublinhada pela 
autora, como uma das evoluções possíveis) da interacção entre as circulações polar e 
tropical para o desenvolvimento de uma depressão convectiva, na área do arquipélago da 
Madeira. 

Deste modo, a primeira fase desta evolução diz directamente respeito ao primeiro 
evento descrito e corresponde à aproximação de uma depressão que passou a centrar-se 
numa área entre o arquipélago madeirense e o Algarve. Como se pode ver na figura VII.27, 
o Algarve e o arquipélago da Madeira encontravam-se, ao meio-dia do dia 4 de Novembro 
de 2001, sob a influência de um centro de baixas depressões muito pouco cavado (1015 
hPa), enquanto o Norte e o Centro do território de Portugal Continental beneficiavam da 
presença de um anticiclone forte (1035 hPa) a Noroeste da Península Ibérica. Na figura 
VII.28 representa-se a evolução da posição destes dois organismos de pressão, entre os 
dias 1 e 6 de Novembro de 2001.  

Nos dias 1 e 2 de Novembro de 2001 o território de Portugal Continental esteve sob a 
acção de um vasto anticiclone, centrado sobre o Norte de França, responsável pela 
advecção de ar com trajecto continental (relativamente frio, nesta altura do ano) sobre a 
Península Ibérica. No entanto, estas condições alteraram-se de modo muito sensível entre 
os dias 2 e 3 de Novembro. À superfície o anticiclone situado sobre o Norte de França 
enfraqueceu, enquanto, pelo contrário, se fortaleceu uma região de altas pressões sobre o 
Atlântico Oriental, a Noroeste da Península Ibérica. Paralelamente, em altitude (500 hPa) 
individualizou-se uma célula depressionária de bloqueio sobre as regiões centrais da 
Península Ibérica. Finalmente, o facto mais relevante desta evolução, uma depressão que se 
encontrava a Oeste das Ilhas Canárias (centrada numa área de latitude entre os 27 e os 
30ºN) deslocou-se para Norte, passando a ocupar a área do arquipélago da Madeira. Foi 
a actividade desta depressão que veio a condicionar o quadro de instabilidade atmosférica 
que afectou o Algarve no período de 4 a 6 de Novembro de 2001. 

Em face do exposto, a análise das condições atmosféricas na estação de 
radiossondagem do Funchal assume toda a relevância para o estudo das condições 
atmosféricas associadas à influência desta depressão. Para documentar esta análise com os 
elementos extraídos com o tratamento dos dados destas sondagens aerológicas elaboraram-
-se as figuras VII.29 e VII.30, e o quadro VII.4, onde se apresentam dados e gráficos muito 
úteis a este diagnóstico. 

 

                                                 
(60) - Concretamente, o caso de estudo mencionado refere-se a uma situação depressionária que afectou o 
arquipélago Madeirense nos dias 20 e 21 de Outubro de 1981 (FERREIRA,1989, p.1073-1076) 
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Figura VII.29 – Cortes verticais na troposfera, representando a temperatura potencial equivalente 
(ºK), a razão de mistura actual (g/Kg), e a água precipitável (cm), determinadas com base nas 
sondagens do Funchal realizadas entre as 0h00 de 2/11/2001 e as 12h00 de 5/11/2001. 
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2 de Novembro de 2001 – Funchal – 12 horas 3 de Novembro de 2001 – Funchal – 12 horas 

  

4 de Novembro de 2001 – Funchal – 12 horas 5 de Novembro de 2001 – Funchal – 12 horas 

 

6 de Novembro de 2001 – Funchal – 12 horas 

↑ Figura VII.30 – Sondagens aerológicas 
efectuadas na estação do Funchal entre os dias 2 e 

6 de Novembro de 2001 (12 horas) 

→ QUADRO VII.4 – Evolução dos valores de 
alguns parâmetros de instabilidade atmosférica 
entre os dias 2 e 6 de Novembro de 2001 (12 

horas) registados no Funchal 

       

  02-Nov 03-Nov 04-Nov 05-Nov 06-Nov 

 Lcl 2612 686 575 637 623 

 Lfc --- 935 946 927 782 

 Lfc/Sup --- 686 575 734 2138 

 El --- 11186 10847 9353 7229 

 El/Lfc --- 10500 10272 8619 5091 

 CAPE --- 1034 1135 1018 102 

 
CAPE30

0 --- 1034 1135 1018 102 

 Ccl 3520 1567 1244 1518 1860 

 Pw 20.1 25.8 22.7 25.3 16.8 

 SI 2.6 1.4 0.3 1.3 4.4 

 LI  3.1 -4.7 -4.2 -3.8 -1.1 

 JI  27 26 28 29 16 

 KI  23 23 24 26 1 

 TT 47.1 47.5 49.5 49.1 45.1 

 SWEAT 46 110.4 115.8 94.8 20 

 MVV  --- 45 48 45 14 

 U  5.4 2.6 2.4 2.3 3.1  
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Como pode verificar-se pela análise das figuras VII.29 e VII.30, entre os dias 3 e 5 a 
forte instabilidade associada a esta depressão de origem subtropical fez-se sentir no 
Funchal, apesar do centro de baixas pressões não se situar sobre a Madeira mas sim entre 
esta ilha e o Algarve. Todos os índices de instabilidade calculados revelam condições de 
instabilidade severa nos dias 3 e 4 de Novembro (tendo em conta os valores limiares 
testados no capítulo IV), sendo de destacar que a energia disponível para a convecção se 
manteve acima dos 1000 J/Kg até ao dia 5. Deste modo, relacionando o conjunto de 
elementos já apresentados, poder-se-ão, salientar os seguintes aspectos que configuram 
uma evolução, entre os dias 2 e 4 de Novembro, marcada por um claro agravamento das 
condições meteorológicas, concomitante da aproximação da depressão (figura VII.29 e 
VII.30): 

- - Nas baixas camadas, uma massa de ar relativamente quente e muito seca, 
associada a um fluxo de Este (proveniente do Norte de África), deu lugar a uma 
massa de ar muito húmida e instável. Esta advecção de ar relativamente húmido 
nas camadas inferiores da troposfera (com cerca de 10 g de razão de mistura 
actual) está bem comprovada no aumento notável da temperatura potencial 
equivalente registado aos 1000 e aos 800 hPa; 

- - Esta advecção de ar quente e húmido nas baixas camadas causou um 
espectacular aumento da instabilidade convectiva (o valor de CAPE passou de 
nulo a 1034 J/Kg); 

- - Outro factor que terá contribuído para o desenvolvimento de uma situação de 
forte instabilidade convectiva prende-se com a existência de uma célula 
depressionária em altitude (constituída por ar frio), visível nas cartas de 
superfície isobárica dos 500hPa (Figura VII.27); 

- - Finalmente, saliente-se o facto de os bordos setentrional e ocidental da 
depressão poderem ser alimentados em ar frio, por via da corrente de Nordeste 
que circulava na margem do anticiclone atlântico. Em face destas condições, 
deverão ter convergido no seio desta depressão massas de ar com densidades 
muito contrastadas, favorecendo a eclosão da convecção forte. 

Deste modo, no dia 3, o arquipélago da Madeira encontrava-se já sob a acção de 
uma depressão, constituída, à superfície, por uma massa de ar húmido e instável, encimada 
em altitude por uma gota de ar frio. No entanto, a actividade desta depressão seria ainda 
mais reforçada no dia seguinte, por via aproximação de importantes sistemas nebulosos 
de origem diferente. Para compreender essa evolução, torna-se necessário considerar a 
distribuição dos sistemas nebulosos que, neste contexto, evoluíram de modo favorecer o 
reforço da actividade convectiva na área entre a Madeira e o Algarve, recorrendo à análise 
de imagens de satélite Meteosat (canal IV, figura VII.31). É interessante notar que, tal 
como se referiu anteriormente, a sequência observada corresponde, com notável similitude, 
à evolução registada no já mencionado caso de estudo descrito por FERREIRA (1989). 

Assim, é possível observar nas imagens representadas na figura VII.31 que pelas 
12h00 do dia 4, a actividade convectiva associada à depressão já se manifestara na 
presença de alguns núcleos convectivos, muito compactos, situados a Sudoeste do Algarve. 
Mas nesse momento, destaca-se igualmente a existência de importantes sistemas 
nebulosos, constituídos predominantemente por nuvens altas, e associados a duas 
correntes de jacto distintas: 
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a) Uma corrente jacto polar, com uma componente de Oeste, dispondo-se sobre 
a Península Ibérica,  e circulando aproximadamente à latitude Lisboa. Como 
pode comprovar-se na figura VII.31 (A), estabeleceu-se uma interacção entre 
esta corrente de jacto e os sistemas nebulosos associados à depressão 
situada entre o Algarve e a Madeira, determinando a sua deformação. Na 
figura VII.31 (B) pode também confirmar-se a presença dessa corrente de 
jacto sobre Lisboa, abaixo do nível dos 200 hPa, atingindo uma velocidade 
máxima de cerca de 60 nós, pelas 12h00 do dia 4; 

b) Uma corrente de jacto subtropical, com uma componente de Oeste a 
«montante» do arquipélago das Canárias e inflectindo para Nordeste, a 
«jusante», em direcção à bacia ibero-marroquina. A disposição alongada dos 
sistemas nebulosos de tipo cirriforme (figura VII.31-A) é elucidativa a 
respeito da disposição deste jacto. As sondagens aerológicas da estação de 
Santa Cruz de Tenerife (figura VII.31-B) que enquadram este período, 
testemunham a presença deste jacto subtropical (com velocidades máximas 
entre os 60 e os 100 nós, concentrando-se ligeiramente acima dos 200 hPa), a 
partir do meio-dia do dia 4 de Novembro de 2001. 

A 

4 de Novembro de 2001 - 12h00 4 de Novembro de 2001 - 17h00 

B 

  
Figura VII.31 – A - Formações nebulosas observáveis nas imagens Meteosat (infra-vermelho), na tarde do dia 4 de 
Novembro de 2001. A letra “B” indica o núcleo central da depressão; “jp” – Jet polar; “js” – jet subtropical; 
B – Cortes verticais da direcção e velocidade do vento (em nós) de Santa Cruz de Tenerife e de Lisboa. 
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 Foi no contexto atmosférico documentado pela figura VII.31 que se registou um 
apreciável reforço da actividade convectiva associada à depressão, condicionando a 
ocorrência do primeiro evento de chuvas torrenciais que afectaram o litoral algarvio. O 
aumento da vorticidade no seio da depressão é bem evidente na comparação das imagens 
de satélite do meio-dia e das 17h00, visível na maior deformação dos topos das nuvens 
cumuliformes situadas na proximidade do núcleo de baixa pressão. Analisando esta 
evolução, é lógico concluir que a intensificação da actividade convectiva do centro 
depressionário  foi nitidamente condicionada pela aproximação, e posterior conexão, com 
a banda nebulosa associada ao jet subtropical. 

 Desde o final do dia 3 de Novembro de 2001, começara a aproximação desta 
extensa banda nebulosa, integrando diferentes núcleos convectivos (sistemas nebulosos 
com topos muito frios), alongando-se quase desde o arquipélago das Canárias (latitude 
30ºN) até às proximidades da costa meridional do Algarve. No princípio da tarde do dia 4 – 
altura em que ocorreu o primeiro evento pluvioso de tipo torrencial deste período de 
estudo – esta banda nebulosa estreita e muito alongada, conectou-se com a depressão 
situada a Sudoeste do Algarve, sendo interessante notar a disposição alinhada (de Sudoeste 
para Nordeste) de uma sucessão de sistemas convectivos. Esta evolução culminou na 
coalescência das massas nebulosas deslocadas pelas duas correntes de jacto (polar e 
subtropical), coincidindo com a ocorrência dos fenómenos convectivos violentos sobre a 
costa Algarvia. Essa evolução pode ser testemunhada analisando uma sequência semi-
-horária de imagens de Meteosat (canal IV), classificadas segundo os critérios 
anteriormente explicados (figura VII.32)(61). Na figura VII.33 destaca-se a distribuição dos 
sistemas nebulosos no momento culminante desta primeira fase da evolução em estudo – 
as 17h00 do dia 4 de Novembro – de modo a ilustrar toda a extensão da banda nebulosa 
alongada já descrita.  

A sequência de imagens que se apresenta na figura VII.32 é bem ilustrativa do modo 
como se organizaram os principais sistemas nebulosos convectivos gerados neste contexto 
particular: os principais núcleos convectivos formaram-se ao longo de uma estreita 
banda, alongada de Sudoeste para Nordeste, constituindo, no seu conjunto uma 
estrutura de escala sinóptica com uma configuração aproximadamente linear; Na bacia 
«ibero-marroquina» do Atlântico, formaram-se alguns destes núcleos convectivos, 
dispostos «em cortejo», os quais se moveram no decurso do seu ciclo evolutivo, muito 
lentamente, em direcção à costa meridional portuguesa. Não obstante este movimento dos 
sistemas convectivos, é possível verificar que, ao longo da tarde do dia 4,  nenhum dos 
núcleos nebulosos com topos mais frios (onde, em princípio, a actividade convectiva 
deverá ter sido mais importante) chegou a penetrar totalmente na área do território 
português. Este facto está em consonância com a imagem de radar meteorológico 
respeitante à precipitação acumulada nessa mesma tarde, a qual, recorde-se, revelou que a 
maior intensidade das chuvas terá atingido uma área marinha, ainda que não muito distante 
da costa meridional do Algarve. Deste modo, conclui-se que foi um sector marginal de um 
sistema convectivo muito activo, visível nas imagens Meteosat classificadas no período 
entre as 13h00 e as 15h30, a estrutura de meso-escala responsável pelo episódio chuvosos 
de características torrenciais que afectou o litoral algarvio, em especial a área de Lagos. 

                                                 
(61)  - A metodologia utilizada foi, em tudo, semelhante à realizada nos anteriores casos 
estudados, assentando na classificação das temperaturas radiativas (canal infra-vermelho) 
registadas nas superfícies dos topos frios das nuvens. 
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Temperatura do topo das nuvens (ºC)

-32-36-40-44-48-52-56-60  

Figura VII.32 – Temperaturas de brilho (<-32ºC) dos topos das nuvens entre as 12h30 e as 18h00 do dia 4 de 
Novembro de 2001. 
Fonte: EUMETSAT. 
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Temperatura do topo das nuvens (ºC)

-32-36-40-44-48-52-56-60  

Figura VII.33 – Imagem Meteosat das 17h00 de 
4/11/2001 (canal infra-vermelho) em tons de cinza 
(em cima) e classificada de acordo com limiares de 
temperatura, com vista à identificação dos topos mais 
frios das nuvens. As setas na imagem superior 
indicam a posição dos 6 principais sistemas nebulosos 
convectivos. Fonte: EUMETSAT. 



Episódios de Precipitações Torrenciais no Sul de Portugal 
_______________________________________________________________________________________ 

 381 
 

A imagem Meteosat apresentada na figura VII.33 permite verificar toda a extensão 
do cortejo de estruturas convectivas de meso-escala. No seu conjunto, a banda nebulosa 
tem uma extensão  horizontal máxima superior a 2000 km, o que permite classificá-la 
quase como uma estrutura de escala sinóptica ou, integrá-la na transição entre as escalas 
meso-β e macro-α do sistema de ORLANSKI (1975). Como pode ser observado na figura, 
pelas 17h00 do dia 4 de Novembro, a banda nebulosa alongava-se desde o arquipélago das 
Canárias até ao Sudoeste da Península Ibérica, podendo identificar-se no seu interior seis 
importantes sistemas convectivos (com topos nebulosos com temperaturas inferiores a –
52ºC). O mais extenso e mais activo, tendo em conta as temperaturas registadas nos topos 
frios das nuvens, é justamente o que se encontra junto à costa meridional do Algarve e que 
foi responsável pelas precipitações torrenciais ocorridas no início da tarde no litoral desta 
região, e de modo especial na cidade de Lagos. 

 

 

 

2ª fase: Actividade convectiva associada a um fenómeno do tipo “oclusão 
instantânea”  

 

A partir do final do dia 4 de Novembro, a actividade depressionária a Sudoeste de 
Portugal passou a evoluir com alguns contornos diferentes, com a organização dos 
sistemas nebulosos a apresentar modificações que configuram uma evolução ciclogenética 
habitualmente descrita como “oclusão instantânea”. 

Essa evolução pode ser analisada com base na figura VII.34, que compreende uma 
breve sequência de imagens Meteosat (canal IV), respeitantes a etapas marcantes deste 
processo, que viria a condicionar a ocorrência do segundo evento torrencial ocorrido 
neste período em estudo. 

 

5h00 – 5/11/2001 
 

20h00 – 5/11/2001 

 
4h00 – 6/11/2001 

(o tracejado indica a posição de 
um talvegue em altitude) 

 

(depressão em vírgula e células 
convectivas abertas) 

(oclusão instantânea: 
reactivação da convecção) 

Figura VII.34 – Imagens Meteosat (canal IV) correspondentes a três diferentes estádios da 
evolução ciclogenética do tipo “oclusão instantânea”. 
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O termo “oclusão instantânea” é, em geral, associado à interacção de massas 
nebulosas existentes sob talvegues activos, com frentes ou zonas baroclínicas 
preexistentes, dando origem a um novo sistema nebuloso, cujo padrão se assemelha aos 
que normalmente se formam na sequência de um processo clássico de oclusão. O adjectivo 
“ instantânea” justifica-se porque a perturbação parece evoluir do estádio de uma onda 
aberta para o estádio de maturidade, sem antes passar pelos estádios intermédios (MULLEN, 
1983; REED e BLEIR, 1986). Trata-se de um processo que pode favorecer desenvolvimentos 
convectivos importantes, constituindo uma evolução que pode contribuir para o reforço de 
uma depressão preexistente, tal como sucedeu no caso em análise. 

Na figura VII.34 estão representados três momentos que permitem reconstituir, 
aproximadamente, esta evolução característica. Pelas 5h00 do dia 5 de Novembro havia já 
sido formado um longo alinhamento nebuloso a Sul do Algarve, constituindo uma 
perturbação que se assemelha a uma frente fria. Na retaguarda desta perturbação (no ar 
frio), numa área em que, em altitude, estava presente um talvegue (retome-se a figura 
VII.28), verificara-se, entretanto, a formação de várias células convectivas. Pelas 20h00 do 
dia 5, a organização destas células constituía já um esboço de uma típica “depressão em 
“vírgula ”, como sucede frequentemente neste tipo de evolução. Ao longo da noite de 5 
para 6 de Novembro decorreu a aproximação e interacção destes núcleos convectivos com 
a perturbação frontal, consumando-se o processo de oclusão instantânea (imagem das 
4h00, na figura VII.34. 

Desta forma, esta nova fase evolutiva da depressão situada a Sudoeste do Algarve 
acabou por determinar a sua reactivação, expressa num aumento considerável da sua 
actividade convectiva. Este facto pode ser confirmado através da observação da figura 
VII.35, na qual se apresenta uma sequência de imagens Meteosat que ilustra o rápido 
desenvolvimento de diversas estruturas nebulosas de meso-escala, em especial a partir das  
2h30 do dia 6 de Novembro.  

Uma vez mais, observa-se que o desenvolvimento dos sistemas convectivos se 
estabeleceu preferencialmente ao longo de uma faixa alongada, que se estendeu, 
aproximadamente, entre o arquipélago madeirense e o Sul de Portugal Continental (sem 
atingir, no entanto, a extensão horizontal da banda nebulosa alongada que caracterizou a 
«primeira fase» da evolução desta situação depressionária). Esta disposição dos sistemas 
nebulosos sugere a importância da convergência das massas de ar associada ao processo de 
oclusão para desencadear fortes ascendências, reactivando a actividade convectiva da 
depressão. Entre as 0h00 e as 7h00 do dia 6, vários núcleos convectivos desenvolveram-se, 
em especial a Sudoeste do Algarve, mas também sobre a parte oriental desta região. Como 
se destaca na figura VII.35, é visível que a partir das 3h00 se deu a formação e 
crescimento de um sistema convectivo sobre o Sotavento Algarvio, tendo sido esta a 
estrutura responsável pelo evento torrencial que afectou a área de Castro Marim. Tratou-
-se de um sistema que não atingiu um tamanho muito grande (recorde-se que a zona 
afectada pelas precipitações intensas foi igualmente relativamente restrita) mas que 
registou forte actividade, (no núcleo central do sistema nebuloso as temperaturas radiativas 
baixaram dos –52ºC), permanecendo por cerca de 4 horas sobre a extremidade oriental do 
Algarve. 

  

Em jeito de síntese do estudo realizado sobre o contexto atmosférico dos eventos 
chuvosos de características torrenciais que ocorreram nos dias 4 e 6 de Novembro de 2001 
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no Algarve, dever-se-ão salientar os principais factores que estiveram na origem dos 
fenómenos convectivos. Em primeiro lugar, é importante frisar que a evolução das 
condições atmosféricas deste período compreendeu duas partes: 

 

Temperatura do topo das nuvens (ºC)

-32-36-40-44-48-52-56-60

 
Figura VII.35 – Temperaturas de brilho (<-32ºC) dos topos das nuvens entre as 2h30 e as 7h00 do dia 6 de Novembro 
de 2001. Nota: as setas assinalam a posição do sistema convectivo directamente responsável pelo evento de chuvas 

torrenciais que ocorreu em Castro Marim . Fonte: EUMETSAT. 

  

a) - uma parte inicial (durante a qual ocorreu o primeiro evento torrencial), 
em que a actividade convectiva se desenvolveu intensamente no bordo 
oriental de uma depressão. Uma depressão oriunda da área do 
arquipélago das Canárias deslocou-se para Norte, entre os dias 2 e 3 de 
Novembro de 2001, passando a estender a sua influência às regiões mais 
meridionais do território de Portugal Continental. Este movimento do 
sistema depressionário significou a aproximação de uma massa de ar 
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tropical muito húmida e instável. A advecção quente e húmida nas baixas 
camadas, associada à preexistência de uma célula depressionária de 
bloqueio nos níveis mais elevados, resultou na formação de uma estrutura 
bastante instável da troposfera na área a SW do Algarve (CAPE superior a 
1000 J/Kg, no Funchal). No dia 4 de Novembro, observou-se a 
aproximação (ao bordo oriental da depressão) de uma sucessão de 
sistemas nebulosos de tipo convectivo, que, conjuntamente, constituíram 
uma banda nebulosa relativamente estreita mas muito alongada. O 
cortejo de estruturas convectivas de meso-escala assemelhou-se a uma 
extensa linha de trovoadas, de escala sinóptica. A aproximação de um 
destes sistemas convectivos do litoral Algarvio, que não chegou a 
penetrar totalmente pelo continente, foi suficiente para que alguns locais, 
com destaque para a cidade de Lagos, fossem atingidos por chuvas muito 
intensas no início da tarde do dia 4 de Novembro. A disposição alinhada 
das estruturas convectivas de meso-escala sugere que, no lado oriental da 
depressão, os movimentos ascensionais do ar se tenham desenvolvido ao 
longo de uma extensa linha de convergência, antecedente à formação de 
uma perturbação frontal. 

b)  A segunda parte deste período de estudo ficou marcada por uma 
evolução ciclogenética do tipo “oclusão instantânea”. Na sequência 
deste processo, assistiu-se à formação de núcleos convectivos 
importantes. O segundo evento torrencial que  se destacou na análise 
deste período teve origem num destes sistemas nebulosos convectivos 
associados a esta oclusão.  

 

 

A finalizar o estudo deste período, e no sentido de procurar ilustrar como esta 
sequência de acontecimentos se reflectiu na evolução da estrutura vertical da troposfera, 
elaborou-se um meteograma (figura VII.36), recorrendo à utilização das reanálises do 
NCEP (dados disponíveis de 6 em 6 horas). A evolução temporal representada diz respeito 
a um ponto que tem, como coordenadas, uma latitude Norte de 35º e uma longitude Oeste 
de 10º. Trata-se, deste modo de um local situado um pouco a Sudoeste do Cabo de 
S.Vicente, tendo sido, portanto, directamente influenciado pela depressão associada a este 
evento de estudo. 

Nesta figura (VII.36), é patente que a chegada dos sistemas nebulosos de grande 
desenvolvimento vertical a este local, a partir do início do dia 4, está testemunhada no 
súbito e generalizado aumento da humidade relativa em toda a coluna troposférica. A 
influência directa da depressão correspondeu, neste local, à advecção de um fluxo de Sul 
nas camadas baixas e de Sudoeste na média e alta troposfera.  

Confirma-se, através desta figura, que as condições de instabilidade mais severas se 
observaram ao longo do dia 4, isto é, o dia em cuja tarde o Algarve Ocidental foi mais 
atingido pelas precipitações torrenciais. A partir do dia 5, observa-se uma clara tendência 
de diminuição da instabilidade, muito embora a humidade relativa se tenha mantido 
elevada (>70%) numa espessura considerável da coluna de ar até ao dia. Aparentemente, 
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este local terá sido pouco atingido pelos sistemas nebulosos de tipo convectivo que se 
aproximaram do litoral algarvio na madrugada do dia 6, na sequência da oclusão de uma 
perturbação. 

 

0 0

0

 
Figura VII.36 – Meteograma relativo ao período entre 12h00 do dia 2 de Novembro de 2001 e as 
12h00 do 7 de Novembro de 2001, no ponto com coordenadas 35º de latitude N e 10º de longitude W. 
As linhas a cheio são isotérmicas (equidistância de 5ºC) e o fundo representa, em escalas de cinzento, 
a humidade relativa (equidistâncias de 20 e 10%). Fonte: Reanálises (dados de 6 em 6 horas) do 
NCEP. 

 

 
 

Concluindo, o estudo deste período permitiu, tal como se procurou salientar, 
apresentar exemplos de situações atmosféricas em que os fenómenos convectivos violentos 
se podem organizar de modo a constituírem estruturas complexas, que podem conter vários 
núcleos principais dispostos «em linha» ou inseridos numa banda nebulosa de 
configuração alongada. É interessante notar que, de acordo com a análise deste período, 
este padrão da actividade convectiva poderá ter uma relação mais ou menos directa com a 
configuração das descontinuidades frontais de uma perturbação ou poderá ser condicionada 
pela disposição de correntes de jacto, como sucedeu em relação à primeira fase da 
evolução estudada. 
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2.3. Depressões com actividade convectiva generalizada 

 Os fenómenos convectivos responsáveis pelas precipitações intensas podem, 
frequentemente, apresentar uma organização espacial que não se integra em nenhuma das 
modalidades já ilustradas nos casos de estudo apresentados. Em muitas depressões, a 
actividade convectiva manifesta-se pela formação de núcleos convectivos cuja distribuição 
é muito complexa, podendo as precipitações intensas afectar áreas relativamente extensas. 
No exemplo que se apresenta em seguida, toda a região do Algarve foi fortemente atingida 
por precipitações muito abundantes, que desencadearam várias inundações, especialmente 
nas principais cidades, cujas consequências se fizeram sentir sobretudo no 
condicionamento do tráfego rodoviário.  

 
O período de 10 a 12 de Dezembro de 2001 

 

Decorrido pouco mais de um mês após os eventos anteriormente estudados, o 
Algarve voltou a ser afectado por temporais que, uma vez mais, se destacaram pela 
abundância das precipitações que lhes esteve associada. Na figura VII.37 representa-se a 
distribuição espacial dos valores de precipitação total acumulada entre as 9h00 do dia 10 
de Dezembro e as 8h59 do dia 12 de Dezembro de 2001. De referir que, tal como em 
relação ao caso anteriormente estudado, esta representação assenta apenas na recolha dos 
dados referentes às estações automáticas pertencente ao Instituto da Água, e disponíveis no 
sítio de internet do SNIRH. 
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Figura VII.37 –  Precipitação total (valores em mm) ocorrida em diversos locais do Algarve entre as 9h 
do dia 10/12/2001 e as 8h59 do dia 12/12//2001. (Fonte: SNIRH) 

  

 Nesta amostragem, é possível verificar que a precipitação total registada neste 
período de 48 horas excedeu os 100 mm em vários pontos do Algarve, tendo mesmo 
ultrapassado os 200mm nas estações de S. Brás de Alportel e de Santa Catarina/Tavira. As 
precipitações ocorreram num regime de considerável intensidade, uma vez que, conforme 
se mostrará em seguida, grande parte da chuva foi registada durante o dia 11. Trata-se, no 
entanto, de um evento chuvoso mais prolongado do que os estudados até aqui, uma vez que 
se caracterizou não só por uma apreciável intensidade das precipitações, como também por 
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uma significativa persistência das mesmas. Na figura VII.38 apresenta-se a variação 
horária das precipitações observada durante a fase mais crítica do evento chuvoso, que 
decorreu entre a 1 hora do dia 11 e as 9 horas do dia 12 de Dezembro de 2001, nos dois 
locais mais atingidos (no conjunto das 29 estações algarvias em relação às quais se 
recolheu informação).  
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Figura VII.38 - Variação horária da precipitação entre as 00 horas do dia 11 de Dezembro e as 9 
horas do dia 12 de Dezembro de 2001 em dois locais do Algarve Oriental. (Fonte: SNIRH) 

 
 

 Como pode ser constatado nesta figura, este evento de chuva torrencial ficou 
marcado por um início súbito, assinalado por um rápido incremento das precipitações, 
seguindo-se uma fase relativamente prolongada, durante a qual as chuvas se mantiveram 
com uma intensidade apreciável: entre as 4 horas e as 11 horas do dia 11 ocorreram 94.1 
mm em S.Brás de Alportel e 77.2 mm em Santa Catarina; a partir do começo da tarde, a 
intensidade da precipitação decresceu de forma muito gradual, de tal modo que o episódio 
viria a terminar só na manhã do dia seguinte (cerca das 9h). 

Em face desta análise, é de realçar que, na fisionomia deste evento chuvoso, 
sobressai não só a apreciável intensidade das precipitações, nomeadamente a que se 
registou durante a madrugada do dia 11 de Dezembro, como também a grande persistência 
das chuvas, já que, no seu todo, o episódio se prolongou por um período de cerca de 35 
horas. Tendo em conta esta duração global, são de assinalar os valores de precipitação 
cumulados em São Brás de Alportel e em Santa Catarina: 189.3 mm e 190.2 mm, 
respectivamente.  

A utilização de imagens elaboradas com base em dados do radar meteorológico de 
Sevilha permite extrair diversos elementos de interesse no âmbito da caracterização deste 
evento. Na figura VII.39 apresenta-se a distribuição espacial dos valores de precipitação 
acumulada estimada a partir das reflectividades radar, nos sucessivos períodos de seis 
horas que correspondem a toda a duração do evento pluvioso. Na figura VII.40 destaca-se, 
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a uma maior escala, o campo de precipitação estimada no período em que as chuvas 
ocorreram com maior intensidade (entre as 06 e as 12 horas do dia 11 de Dezembro). 

0 h
11/12/2001

 

6 h
11/12/2001

 

12 h
11/12/2001

 
 
Figura VII.39 – Precipitação 
acumulada (estimação com base 
em dados de radar 
meteorológico) em períodos de 
seis horas, desde as 18 horas de 
10 de Dezembro as 0 horas de 12 
de Dezembro de 2001. (Fonte: 
Centro Meteorológico Territorial 
da Andaluzia, Instituto de 
Meteorología, Espanha). 

18 h
11/12/2001

 

0 h
12/12/2001

 

 

Em concordância com o que havia sido 
descrito na análise dos dados de precipitação 
registados nas estações udográficas (São 
Brás de Alportel e Santa Catarina /Tavira), a 
sequência das imagens de radar 
meteorológico apresentada na figura VII.39 
revela que o Algarve Oriental esteve sob a 
acção de sistemas pluviosos activos ao longo 
de todo o dia 11 de Dezembro de 2001. A 
observação desta sequência de imagens 
permite igualmente confirmar que a fase 
mais crítica deste evento pluvioso 
prolongado, tendo em consideração a 
variação da intensidade das chuvas, ocorreu 
nas primeiras horas do dia 11. Essa fase 
crítica do evento surge documentada na 
figura VII.40 (respeitante ao período entre as 
0h00 e as  6h00 do dia 11), na qual se 
destaca a existência de um padrão mais ou 
menos concêntrico das isoietas de 
precipitação    estimada,    aumentando    os  

 6 h
11/12/2001

 Figura VII.40 – Precipitação acumulada 
(estimação com base em dados de radar 
meteorológico) entre as 0 e as 6 horas de 11 de 
Dezembro de 2001. (Fonte: Centro Meteorológico 
Territorial da Andaluzia, Instituto de 
Meteorología, Espanha). 
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valores em direcção a um núcleo de precipitações abundantes que se centrou sobre o 
Algarve Oriental. É interessante notar que em três imagens sucessivas (6h00, 12h00 e 
18h00 do dia 11) é visível a persistência de uma zona de precipitações abundantes, na 
região do Sotavento Algarvio, o que também se coaduna com que foi descrito na análise 
dos registos udográficos. Finalmente, um outro aspecto a realçar da análise desta sequência 
de imagens diz respeito ao movimento que, aparentemente, os sistemas pluviosos 
apresentaram neste dia, na área do Sudoeste da Península. Apesar de se tratarem de 
imagens que se referem a sucessivos períodos de seis horas, não deixa de ser perceptível 
que os sistemas pluviosos que atingiram o Algarve no final do dia 10 de Dezembro e ao 
longo de todo o dia seguinte provieram de Sudoeste, deslocando-se em direcção ao litoral 
meridional português e das regiões do litoral atlântico da Andaluzia, não tendo, contudo, 
progredido de modo significativo pelo interior da Península. 

 Concluída esta parte do estudo deste evento pluvioso, será conveniente sistematizar, 
nos seguintes itens, os aspectos mais relevantes da estrutura temporal e da repartição 
espacial das precipitações que lhe estiveram associados: 

- Nos dias 11 e 12 de Dezembro de 2001, o Algarve foi afectado por 
precipitações abundantes, tendo os totais diários de precipitação destes dias 
somado um valor superior a 200 mm em duas estações da parte oriental da 
região (São Brás de Alportel e Santa Catarina/Tavira); 

- Tratou-se de um evento prolongado (cerca de 35 horas), com chuvas de 
carácter persistente, e que ocorreram com forte intensidade entre as 4h00 e as 
11h00 do dia 11 de Dezembro; 

- Após esta fase «crítica» do evento chuvoso, as precipitações decaíram de 
intensidade de modo muito gradual. Em São Brás de Alportel e em Santa 
Catarina, a precipitação acumulada no período chuvoso, praticamente contínuo, 
decorrido entre a 1h00 do dia 11 e as 7h00 do dia 12, foi de cerca de 190 mm 
(!), em ambos os locais; 

- Os sistemas nebulosos em que se geraram estas precipitações, de acordo com a 
análise das imagens de radar meteorológico, provieram de Sudoeste, e a sua 
actividade desenrolou-se sobretudo sobre o Algarve (e, de modo especial, na 
sua parte oriental) e o litoral atlântico da Andaluzia. 

 

A caracterização do contexto atmosférico de escala sinóptica inicia, tal como nos 
anteriores casos de estudo, a abordagem das condições meteorológicas que estiveram na 
origem deste evento pluvioso, notável pelo facto de associar uma duração prolongada a 
uma considerável intensidade das precipitações, pelo menos durante o terço inicial do 
episódio. À escala sinóptica, a análise realizada baseou-se na utilização de documentos 
onde se encontram cartografados alguns aspectos fundamentais do contexto atmosférico. 
Assim, na figura VII.41 representa-se a situação sinóptica de superfície e na troposfera 
(500 hPa) registada na área do Sudoeste Europeu nos dias 11 e 12 de Dezembro de 2001. A 
análise dessa evolução pode ainda ser complementada através da representação dos 
campos de algumas variáveis dos dados das reanálises do NCEP. Com base na utilização 
destes dados (disponíveis de 6 em 6 horas), começou-se por elaborar a figura VII.42, na 
qual se representa a evolução do campo de geopotencial dos 500 hPa entre os dias 8 e 12 
de Dezembro de 2001 (às 12h00) na área da Europa Ocidental.  
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A 

  
11 de Dezembro – 0 horas 12 de Dezembro – 0 horas 

B 

  

11 de Dezembro – 12 horas 12 de Dezembro – 12 horas 

Figura VII.41 – Evolução da situação sinóptica à superfície e na média troposfera (500hPa) na área 
da Península Ibérica nos dias 11 e 12 de Dezembro de 2001. A – Cartas de superfície; B- Cartas da 
superfície isobárica dos 500hPa. Estas ilustrações são extractos do Boletim Meteorológico 
Europeu. (Europäischer Wetterbericht, Deutscher Wetterdienst, Zentralamt, Offenbach). 
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Figura VII.42 – Evolução do campo de geopotencial dos 
500 hPa na área da Europa Ocidental, entre os dias 8 e 12 
de Dezembro de 2001 (às 12h00). Fonte: NCEP/NCAR. 

 
No que diz respeito à circulação 

na média troposfera (500 hPa), as 
figuras VII.41 e VII.42 são bem 
ilustrativas da existência de uma 
configuração de bloqueio, com 
destaque para a presença de uma 
importante célula anticiclónica 
localizada sobre a região das Ilhas 
Britânicas e do Mar do Norte. Nas 
cartas de superfície do Boletim 
Meteorológico Europeu pode 
observar-se que esta célula 
anticiclónica, individualizada nos 
níveis superiores, encimou um vasto 
anticiclone, cuja influência se estendeu 
a toda a margem ocidental do 
continente europeu, incluindo a região 
da Península Ibérica. Apenas a parte 
mais meridional de Portugal, conforme 
se demonstrará em seguida, esteve, 
neste período, fora do contexto de 
efectivo abrigo aeorológico, sofrendo a 
influência da proximidade dum núcleo 
depressionário. 

  Esta disposição sinóptica de 
bloqueio assemelha-se a uma 
configuração do tipo “em ómega”, 
uma vez que, a célula anticiclónica é 
envolvida por duas células 
depressionárias. Uma delas centrou-se, 
a partir do dia 11 de Dezembro, nas 
proximidades do arquipélago dos 
Açores; a outra, individualizou-se 
sobre a região da Europa Oriental. Na 
área do Sudoeste da Península Ibérica 
e sobre o Norte de Marrocos, apesar de 
não existir, de forma nítida, uma célula 
depressionária isolada, observa-se, no 
entanto, uma curvatura ciclónica (uma 
pequena ondulação) no traçado das 
isoípsas, assinalando a presença de 
uma baixa pressão relativa.  
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Tendo em conta as características descritas a propósito da circulação atmosférica na 
média troposfera, não se reconhece a existência de elementos que possam, aparentemente, 
justificar a ocorrência de condições de forte instabilidade atmosférica como as que, 
efectivamente, se registaram no Algarve nos dias 10, 11 e 12 de Dezembro de 2001. De 
facto, no caso deste evento de estudo, é na análise das condições sinópticas de superfície 
que se identificam mais dados explicativos do desenvolvimento de uma situação 
atmosférica favorável à eclosão de fenómenos convectivos. 

 Nos níveis inferiores da troposfera (considerando as cartas sinópticas de superfície), 
identificam-se dois núcleos depressionários na região oriental do Atlântico, às latitudes da 
Península Ibérica: um, bem cavado (985 hPa), situado a Oeste dos Açores, e um outro, 
ocluso, muito pouco marcado (1010 hPa), que surge centrado a Oeste de Lisboa no dia 11, 
e, no dia seguinte, numa área ligeiramente a Sudoeste do Cabo de S.Vicente. Foi a 
actividade convectiva ocorrida ao longo desta perturbação oclusa que esteve na origem das 
chuvas intensas deste evento de estudo. De acordo com as cartas sinópticas do Boletim 
Europeu, este pequeno núcleo de baixas pressões apresentou actividade frontal, a qual se 
manifestava, às 0h00 do dia 11, pela presença de uma perturbação em  oclusão, e às 0h00 
do dia 12 pela existência de um novo sistema frontal. 

 Procurando retirar partido da melhor resolução temporal proporcionada pelos dados 
das reanálises do NCEP, elaborou-se a figura VII.43, na qual se pretende ilustrar a 
evolução dos organismos isobáricos e dos elementos da circulação atmosférica à escala 
sinóptica já identificados, ao longo dos dias 10 e 11 de Dezembro de 2001, ou seja, o dia 
antecedente e o dia de ocorrência da fase crítica (de precipitações mais intensas) do evento 
pluvioso. 

 A análise da figura VII.43 permite, nomeadamente considerando os campos de 
vento à superfície e na média troposfera, confirmar a reduzida extensão da depressão à 
superfície, bem como a sua ténue expressão ao nível dos 500 hPa. Ao longo deste período, 
a posição do pequeno turbilhão ciclónico condicionou a influência, aos níveis inferiores, de 
um fluxo de Este ou Sudeste sobre as regiões meridionais de Portugal, e de uma corrente 
de Sul em altitude. Em ambos os casos, os ventos que atingiram o sul do país 
corresponderam a fluxos com reduzida ou moderada velocidade. Outro aspecto a salientar 
nesta evolução, é o aparente imobilismo do centro depressionário localizado entre o Cabo 
de São Vicente e a Madeira, em contraste com a depressão situada na área do arquipélago 
dos Açores, muito mais cavada, e em nítida progressão de Oeste para Este. O carácter 
estacionário da depressão e a sua relativa proximidade em relação à margem meridional 
portuguesa terão contribuído, muito provavelmente, para o modo persistente como se 
registaram as precipitações abundantes dos dias 11 e 12, na região algarvia. 

 A utilização das imagens de satélite Meteosat pode proporcionar uma análise da 
evolução das características do sistema depressionário que condicionou a ocorrência, no 
Algarve, de condições atmosféricas de grande instabilidade entre os dias 10 e 12 de 
Dezembro de 2001. Procurar-se-á, numa primeira análise, identificar nas imagens (canal 
IV) os principais elementos do contexto atmosférico de escala sinóptica. Na figura VII.44 
apresentam-se algumas imagens seleccionadas respeitantes a este período, visando ilustrar 
alguns momentos marcantes da evolução do sistema depressionário. 
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Figura VII.43 – Campos de pressão e do vento ao nível das águas do mar (coluna da esquerda) e de 

geopotencial e vento ao nível dos 500 hPa (coluna da direita), respeitantes ao período entre as 12h00 do dia 
10/12/2001 e as 12h00 do dia 11/12/2001. Fonte NCEP/NCAR. 
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15 horas do dia 10 de Dezembro de 2001: 
situação que antecede o início do evento 

chuvoso no Algarve 
 
- Depressão com sistemas nebulosos 
organizados num sistema frontal (frente 
quente e frente fria). As flechas indicam a 
presença de ondulações pré-frontais. A 
letra B assinala a posição do centro da 
depressão. 

 

 
20h00 do dia 10 de Dezembro de 2001: 
Início do evento chuvoso no Algarve 

 
- Início da oclusão do sistema frontal. 
Começam a formar-se importantes 
núcleos convectivos na zona de oclusão e 
no ar frio posterior. A letra B assinala a 
posição do centro da depressão. 

 

4h30 do dia 11 de  Dezembro de 2001: 

Fase crítica do evento chuvoso, com 
ocorrência de precipitações intensas 

- O Algarve é atingido por sistemas 
nebulosos convectivos que se formam ao 
longo da frente oclusa . A actividade 
convectiva manifesta-se de um modo 
generalizado na área central do núcleo de 
baixas pressões. A letra B assinala a 
posição do centro da depressão. 
 

 

 
14h00 do dia 11 de Dezembro de 2001: 
Início da fase final do evento chuvoso 

(com tendência de decréscimo na 
intensidade das precipitações) 

 
- Dissipação gradual dos sistemas 
nebulosos associadas à oclusão do sistema 
frontal. Individualização de um novo 
turbilhão depressionário (B2) a Este da 
Madeira. 

Figura VII.44 – Aspectos da evolução da depressão que afectou o Algarve nos dias 10,11 e 12 de 
Dezembro de 2001, revelados pelas imagens Meteosat (canal IV). Fonte: EUMETSAT. 
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 Pela análise desta figura pode constatar-se que a dinâmica desta depressão 
envolveu, ao longo deste período, um ciclo de actividade frontal, compreendendo distintas 
fases evolutivas. Pelo início da tarde do dia 10 de Dezembro (isto é, numa situação ainda 
anterior ao começo do evento de precipitações torrenciais na Algarve), a depressão 
apresentava já associada a si um sistema frontal, cuja organização dos sistemas nebulosos 
revela que este se encontraria já num estádio de maturidade. Pelas 15h00 do dia 11, o 
ponto de oclusão desta perturbação complexa encontrava-se em aproximação do Algarve, 
progredindo de Sul para Norte. Ao mesmo tempo, a frente fria avançava de Oeste para 
Este, deslocando-se em direcção à costa atlântica marroquina e à região do estreito de 
Gibraltar. O núcleo central da perturbação situava-se a Sudoeste do Cabo de São Vicente, 
tendo permanecido sensivelmente sobre a mesma a mesma área ao longo de toda a 
evolução. 

Tendo em consideração os estádios evolutivos da depressão representados na figura 
VII.44,  pode dizer-se que foi a aproximação do ponto de oclusão que deu início, a partir 
do final da tarde do dia 10 de Dezembro, às precipitações do evento estudado, na região do 
Algarve. Nessa fase, as precipitações registadas foram, contudo, relativamente escassas, tal 
como se descreveu anteriormente. 

A partir do começo da noite de 10 para 11 de Dezembro de 2001, o Algarve passou a 
ser afectado pela parte da perturbação situada mais próximo do núcleo da depressão, 
prosseguindo, entretanto, o processo de oclusão do sistema frontal, tal como as imagens 
documentam. É na sequência do desenvolvimento de uma frente oclusa, numa área a Sul 
do Cabo de S.Vicente, que tem início a fase crítica do evento chuvoso, marcada pela 
ocorrência de chuvas intensas e persistentes, em especial a partir das primeiras horas do dia 
11. A formação sustentada de importantes massas nebulosas de tipo convectivo, muito 
compactas, está bem ilustrada nas imagens da figura VII.44 que dizem respeito às 20h00 
do dia 10 e às 4h30 do dia 11 de Dezembro. A origem dos fenómenos convectivos 
responsáveis pelas chuvas intensas parece, deste modo, ter estado estreitamente ligada à 
oclusão da perturbação, a qual, prolongando-se por um longo período (10 a 12 horas), 
assegurou uma considerável duração ao evento chuvoso aqui estudado. Só a partir do 
início da tarde do dia 11 se assistiria a um substancial enfraquecimento da actividade 
convectiva na depressão, com a gradual dissipação dos sistemas nebulosos de grande 
desenvolvimento vertical e, consequentemente, levando a uma tendência de decréscimo 
das precipitações. A proximidade da depressão e o facto da oclusão da perturbação se ter 
prolongado bastante no tempo explicam o modo muito progressivo como decaiu a 
intensidade das precipitações, tendo contribuído para que, no final, os valores de chuva 
acumulada deste episódio tenham sido tão elevados (quase 200 mm em, pelo menos dois 
locais do Algarve, como se referiu anteriormente). 

Na sequência dos elementos apresentados, seria interessante introduzir, no âmbito do 
estudo desta evolução do contexto atmosférico, os elementos que pudessem ser extraídos 
da análise dos dados das sondagens aerológicas. No entanto, a localização e a muito 
reduzida extensão do centro depressionário, confirmada nestas imagens, conferem uma 
utilidade bastante limitada aos dados das sondagens aerológicas realizadas em Lisboa (já 
sob a influência de uma margem anticiclónica) e no Funchal. Em relação à estação do 
Funchal deve referir-se que, muito embora se situe para Sudoeste da área onde estabilizou 
o núcleo de baixas pressões, as sondagens realizadas entre os dias 9 e 11 de Dezembro 
(figura VII.45 e Quadro VII.5) não deixam de demonstrar a influência nítida de condições 
de instabilidade. Como é evidente, dada sua localização sob o bordo ocidental da 
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depressão, os parâmetros de instabilidade deduzidos a partir das sondagens do Funchal não 
permitem aferir a magnitude da instabilidade que possa ter justificado, por exemplo, o 
desenvolvimento sustentado dos sistemas nebulosos de tipo convectivo, documentado na 
figura anterior. Mesmo assim, os valores de CAPE obtidos em relação aos dias 9 e 10 de 
Dezembro (12h00), que antecederam o evento torrencial, ultrapassaram os 800 J/Kg, e 
alguns índices calculados – como o Lifted index (< -2) e o de Showalter (< 3 ) – são bem 
reveladores da existência de condições de forte instabilidade convectiva.  

 

 
 

Funchal 12h00 9/11/2001 Funchal 12h00 10/11/2001 

 

Funchal -  0h00 11/12/2001 

 

Figura VII.45 – Representação gráfica das 
sondagens aerológicas do Funchal realizadas nos 

dias 9, 10 e 11 de Dezembro de 2001. 

QUADRO VII.5 – Índices e parâmetros de 
instabilidade deduzidos das sondagens do 
Funchal, no período entre 9 e 11/12/2001 

  
  

9-Dez 
12h00 

10-Dez 
12h00 

11-De 
0h00z 

   Lcl (m) 281 558 760 
   Lfc (hPa) 901 940 -- 
   Lfc/Sup (m) 922 588 -- 
   El (m) 9650 10259 -- 
   El/Lfc (m) 8728 9707 -- 
  

 
CAPE 
(J/Kg) 877 831 -- 

  
 

CAPE II 
(J/Kg) 877 831 -- 

   Ccl (m) 1353 1258 2207 
   Pw (mm) 23.3 19.9 21.5 
   SI (ºC) 1.5 2.7 0.6 
   LI (ºC) -2.9 -2.3 2.0 
   JI (ºC) 31 21 26 
   KI (ºC) 30 12 20 
   TT (ºC) 49.0 46.8 50.3 
   SWEAT 92.6 134.6 142.2 
   MVV (m/s) 42 41 -- 
   U (m/s) 3.2 5.0 4.3  
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Os valores moderados de água precipitável (< 25 mm) sugerem que a massa de ar 
presente no Funchal, associada à circulação no bordo ocidental da depressão, não 
corresponderá, como é, aliás, lógico, à massa de ar que “alimentou” os fenómenos 
convectivos responsáveis pelas chuvas intensas no Algarve. Essa massa de ar tropical, 
húmido e instável, deverá ter evoluído no seio da área oriental da depressão, justamente a 
que afectou mais directamente a região do Algarve. 

 Com o objectivo de tentar contornar a insuficiente utilidade dos dados registados 
nas estações de radiossondagem, procedeu-se à elaboração de um meteograma, recorrendo 
às reanálises do NCEP (dados de 6 em 6 horas) ilustrativo da evolução da estrutura vertical 
da troposfera num ponto directamente afectado pela passagem da perturbação (figura 
VII.46). O local seleccionado tem as coordenadas de 35º de latitude Norte e 10º de 
longitude Oeste, tratando-se, portanto de um ponto situado um pouco a Sudoeste do Cabo 
de S.Vicente. 

 
 

 
Figura VII.46 – Meteograma relativo ao período entre 12h00 do dia 9 de Dezembro e as 0h00 do 
dia 13 de Dezembro de 2001, no ponto com coordenadas 35º de latitude Norte e 10º de longitude 
Oeste. As linhas a cheio são isotérmicas (equidistância de 5ºC) e o fundo representa, em escalas de 
cinzento, a humidade relativa (equidistâncias de 20 e 10%). Fonte: Reanálises (dados de 6 em 6 
horas) do NCEP. 
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 Neste meteograma surge bem individualizado o período durante o qual o Algarve 
conheceu a aproximação e passagem da perturbação associada à depressão. Ao longo de 
quase toda esta evolução, o vento soprou moderado de Sudeste nas baixas camadas (abaixo 
dos 800 hPa) e fraco, com proveniência de Sudeste ou Sul, nos níveis médios e superiores 
da troposfera. No dia 10, em especial a partir das 12h00, a aproximação da frente quente é 
assinalada pelo aumento forte da humidade relativa. Durante o dia 11, no qual se 
concentrou quase toda a precipitação associada ao evento estudado, a influência dos 
sistemas pluviosos activos e desenvolvidos no decurso do processo de oclusão da 
perturbação manifesta-se pela forte humidade relativa do ar registada abaixo do nível dos 
600 hPa (> 90%). Aparentemente, a actividade depressionária manifestou-se de modo mais 
vincado nos níveis inferiores da troposfera, tendo em atenção que a máxima extensão 
vertical do ar saturado ou próximo da saturação se confina à camada de ar abaixo dos 600 
hPa. Este facto está em consonância com o que se descreveu a propósito da análise dos 
campos atmosféricos à escala sinóptica, nos quais a depressão surgiu sempre mais 
desenvolvida e melhor individualizada à superfície (nível de pressão das águas do mar) do 
que em altitude (500 hPa). 

 

 Em síntese, de todo o conjunto de elementos apresentados no âmbito da 
caracterização do contexto atmosférico de escala sinóptica deste evento, será útil, neste 
momento, salientar alguns tópicos fundamentais: 

- • O evento de chuva abundante de 11 e 12 de Dezembro de 2001 teve origem na 
actividade convectiva desencadeada no seio de uma perturbação oclusa, 
associada a uma depressão localizada a Sudoeste do Cabo de S. Vicente; 

- • Esta depressão desenvolveu-se, sobretudo, aos níveis inferiores da troposfera 
(abaixo dos 600 hPa). Em altitude, o organismo de baixa pressão foi encimado 
por um pequeno vale depressionário, isto é, uma ondulação ciclónica de fraca 
amplitude. Na média troposfera (500 hPa), esta pequena ondulação formou-se a 
Sul de uma grande célula anticiclónica de bloqueio, e terá sido suficiente para o 
estabelecimento (ou reforço) de condições de instabilidade atmosférica na área 
da bacia atlântica ibero-marroquina; 

- • Aos níveis inferiores da troposfera, a actividade da depressão materializou-se 
na formação de um sistema frontal. A frente quente deste sistema frontal e, 
sobretudo, o seu processo de oclusão, estiveram na origem das precipitações 
associadas a este evento de estudo; 

- • A oclusão da perturbação, que ocorreu numa área relativamente próxima (a 
Sudoeste) do Algarve, caracterizou-se pela formação de importantes sistemas 
nebulosos convectivos. Alguns destes núcleos nebulosos compactos foram 
directamente responsáveis pelas precipitações intensas que se registaram na 
madrugada do dia 11 de Dezembro no Algarve, com destaque para a região do 
Sotavento. Em relação a esta fase «crítica» do evento chuvoso, será interessante 
realizar uma análise, ao nível da meso-escala, com vista à identificação e 
classificação das principais estruturas nebulosas envolvidas. 

No Algarve, a fase «crítica» deste notável evento de precipitação decorreu, como se 
referiu anteriormente, entre as 0h00 e as 14h00 do dia 11, período em que as chuvas foram 
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bastante intensas. Na área do sotavento algarvio, a mais elevada intensidade das 
precipitações registou-se entre as 4h00 e as 11h00, com valores horários consecutivos 
superiores a 10 mm (recordando os dados analisados das estações de S. Brás de Alportel e 
de Santa Catarina). Tal como se acaba de demonstrar, esta fase crítica do evento pluvioso 
esteve relacionada com a acção de sistemas nebulosos de tipo convectivo, formados no 
decurso do processo de oclusão de uma perturbação. Isso mesmo é posto em evidência na 
figura VII.47, na qual se apresenta a classificação térmica das imagens Meteosat (canal IV, 
com intervalos de 60 minutos) respeitantes a esse período, em que se assistiu ao paroxismo 
do episódio chuvoso. 

Às primeiras horas do dia 11 de Dezembro de 2001, começaram a individualizar-se 
os primeiros núcleos convectivos importantes, em cujos topos as temperaturas baixaram 
dos –56ºC. É interessante notar a rápida formação de sucessivas células, constituindo 
vários núcleos convectivos que se desenvolveram no sector oriental da depressão. Até às 
3h30, a actividade convectiva assumiu um carácter generalizado, com a formação de 
quase uma dezena de núcleos, os quais, colectivamente, cobriam uma extensão 
considerável da região oceânica a Sul do Algarve. Os sistemas convectivos de meso-
escala pertencentes a este conjunto complexo que se formaram e cresceram mais a Norte 
foram os que desencadearam as intensas precipitações no Algarve. Nas horas seguintes, 
algumas das células convectivas evoluíram para sistemas de maior dimensão, ao 
mesmo tempo que o conjunto de estruturas, antes com uma distribuição 
aparentemente caótica, passou a apresentar uma padrão mais organizado, 
constituindo-se um importante alinhamento, alongado segundo a direcção Norte-Sul. 
Foi entre as 4h30 e as 6h30 que as estruturas convectivas que constituíram este 
alinhamento apresentaram o seu máximo desenvolvimento. 

Este período coincide, recorde-se, com a fase de ocorrência de chuvas mais intensas 
no Algarve. Afigura-se lógico admitir que a disposição alinhada deste conjunto de 
estruturas convectivas importantes reflicta a formação e a orientação da superfície frontal 
oclusa. A extremidade setentrional da linha, ou, mais correctamente, da banda (atendendo 
à largura do conjunto) fixou-se, ao longo de toda esta evolução de mais de 10h00, sobre a 
região do Algarve. Essa relativa imobilidade da banda de estruturas convectivas, 
associada à actividade persistente das células que a constituíam, permitem explicar a 
longa duração e forte intensidade das precipitações atingidas neste evento de estudo. 
Só a partir das 9h30 se começou a verificar um claro enfraquecimento das estruturas 
convectivas de meso-escala, revelado na redução gradual das superfícies muito frias dos 
topos das nuvens, com consequente estreitamento da banda convectiva. Na sequência desse 
enfraquecimento, a banda de estruturas convectivas perdeu, a partir das 10h30, a sua 
disposição alinhada Norte-Sul, passando a apresentar uma configuração em arco e vindo, 
em seguida, a quebrar totalmente (13h30). Esta rotura da continuidade da banda ocorreu, 
saliente-se, na sequência da individualização de um segundo turbilhão ciclónico (mais a 
Sudoeste, como já havia sido mencionado na análise à escala sinóptica) no seio da 
depressão.   Deste modo,  o  centro  de  baixa pressão parece ter conhecido, nesta fase, uma 
certa reactivação, embora numa área mais distante em relação ao Sul de Portugal. O 
enfraquecimento da actividade das estruturas que formavam a banda convectiva e a gradual 
dissipação desta assinalou o final da fase crítica do evento pluvioso, cujas precipitações 
passaram a registar-se num regime mais moderado, embora persistindo ainda por longas 
horas, até à sua cessação definitiva, que viria a ocorrer só pela manhã do dia 12 de 
Dezembro de 2001. 
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Temperatura do topo das nuvens (ºC)

-32-36-40-44-48-52-56-60  

Figura VII.47 – Temperaturas de brilho (<-32ºC) dos 
topos das nuvens entre as 0h30 e as 14h30 do dia 11 de 

Dezembro de 2001. Fonte: EUMETSAT. 
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A ciclogénese explosiva de 5 de Novembro de 1997 

 

Este é o terceiro evento de estudo analisado neste trabalho que diz respeito ao 
Outono de 1997. Tendo em conta as suas consequências catastróficas, quer em termos de 
danos materiais, quer considerando o número de vítimas mortais, esta situação atmosférica 
– ocorrida na noite de 5 para 6 de Novembro de 1997 - assumiu contornos de extrema 
gravidade. Os fenómenos convectivos manifestaram-se através da ocorrência de 
precipitações muito intensas, acompanhadas de ventos muito fortes, que estiveram na 
origem de inundações rápidas em muitos dos locais atravessados pela depressão. Tal como 
irá ser mostrado, a actividade da depressão associada a esta situação atmosférica envolveu 
o desenvolvimento de diferentes núcleos convectivos, tratando-se de um caso notável 
ilustrativo de uma situação depressionária com actividade convectiva generalizada, que 
se reflectiu na grande extensão da área afectada pelas precipitações intensas, com destaque 
para as regiões do Baixo Alentejo (em Portugal) e da Extremadura (Espanha). 

Pela magnitude da instabilidade, pela violência dos ventos e pelo regime torrencial 
das precipitações, esta depressão muito cavada correspondeu a uma tempestade 
extratropical, cuja evolução particular se procurará, em seguida, analisar. No Sul de 
Portugal, foi no distrito de Beja que as consequências desta situação atmosférica tomaram 
proporções mais graves; 11 mortos no total, cerca de 30 feridos e mais de 100 famílias 
desalojadas. De acordo com o noticiado na imprensa escrita, os prejuízos humanos 
observaram-se, de modo especial, nos concelhos de Ourique, Odemira, Aljustrel, Beja e 
Moura, tendo estado relacionados, sobretudo com a ocorrência de cheias rápidas nalgumas 
ribeiras. Na região da Extremadura, em território espanhol, para onde se dirigiu a 
depressão após ter atravessado o Baixo Alentejo, o número de vítimas mortais causado 
pelas inundações foi superior a duas dezenas, tendo a maioria delas sido registada nos 
arredores da cidade de Badajoz. 

A distribuição espacial das precipitações ocorrida entre as 9 horas do dia 5 e as 9 
horas do dia 6 de Novembro de 1997 (figura VII.48) é bem ilustrativa quer da abundância 
excepcional das precipitações associada a este episódio, quer do próprio trajecto percorrido 
pelo centro da depressão sobre o território do Baixo Alentejo, testemunhado na 
continuidade dos máximos pluviométricos, que reconstituem, manifestamente, um 
movimento da tempestade de Sudoeste para Nordeste. Refira-se que em treze  das estações 
udométricas situadas ao longo deste «rasto» da tempestade (pertencentes à rede de locais 
representada na figura VII.48), a precipitação total em 24 horas foi superior a 100mm. 

Alguns dos valores mais elevados registaram-se na área da Serra de Monchique, com 
destaque para as estações de Marmelete (120mm), Santana da Serra (133mm), Monchique 
(141mm) e Cimalhas (200mm). A região de Beja foi também uma das mais atingidas, 
havendo registo de precipitações (totais em 24/horas) muito abundantes em locais como 
Castro Verde (112mm), Algodor (109mm), Albernoa (139mm) e Aldeia de Palheiros 
(130mm). A fase mais crítica no tocante à intensidade da precipitação ocorreu, nesta 
área, a partir do final da tarde do dia 5 de Novembro, tendo sido registados 80 mm na 
estação de Beja no período entre as 18h00 e as 24h00(62). Nesta mesma estação, as 
precipitações mais intensas deram-se entre as 21h00 e as 23h00, em cujo intervalo de 

                                                 
(62) - Informação referida no Boletim Meteorológico Diário (I.M.) do dia 6 de Novembro de 1997. 
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tempo ocorreram 51 mm !(63). O facto desta tempestade ter eclodido numa altura em que o 
Sul de Portugal vinha sendo fustigado por chuvas abundantes desde há mais de uma 
semana (com saliência para o caso do evento notável ocorrido a 26 de Outubro, já 
estudado) contribuiu, naturalmente, para agravar seriamente os seus efeitos destruidores. 
As chuvas intensas foram acompanhadas de ventos muito violentos, tendo ocorrido rajadas 
superiores a 90 km/h (64), o que constitui outro dado revelador da forte intensidade do 
gradiente barométrico no interior da  depressão. Pelas 0h00 do dia 6, a tempestade 
encontrava-se já sobre a região espanhola da Estremadura, onde veio a causar, durante a 
madrugada, vítimas e prejuízos em número e dimensão ainda superiores aos que provocara 
anteriormente no Baixo Alentejo. Ao longo de uma incursão de mais de 300 km pelo 
Sudoeste da Península Ibérica, a depressão manteve uma actividade excepcional, só 
enfraquecendo a partir do início da manhã do dia 6 de Novembro de 1997. 
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Figura VII.48 – Precipitação total (valores em mm) no Sul de Portugal registada entre as 

9h do dia 5 de Novembro de 1997 e as 9h do dia 6 de Novembro de 1997. 

A exemplo do modo como se procedeu em relação aos casos já estudados, a 
abordagem das condições meteorológicas que enquadraram este evento convectivo 
«explosivo» será iniciada com a análise da evolução da situação atmosférica à escala 
sinóptica. Na figura VII.49 apresentam-se as cartas sinópticas de superfície e da média 
troposfera (500 hPa) dos dias 4 e 5 de Novembro de 1997, publicadas pelo Boletim 
Meteorológico Europeu. Estes documentos sinópticos são representativos do contexto que 
antecedeu a ciclogénese explosiva (cartas do dia 4) e da situação em que esta veio a 
desenvolver-se (cartas do dia 5). 

                                                 
(63) - Informação referida num relatório interno do Instituto da Água, citando uma fonte do Instituto de 

Meteorologia. 
(64) - Informação referida no Boletim Meteorológico Diário (I.M.) do dia 6 de Novembro de 1997. 
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 Em altitude (500hPa), destaca-se a presença de um extenso vale depressionário 
sobre o Atlântico Oriental, encontrando-se a fachada atlântica do Sudoeste do continente 
europeu sob a influência da sua vertente Este. A corrente ondulatória associada a este 
profundo vale depressionário (o talvegue atingiu as latitudes da Península Ibérica), 
intensificou-se entre os dias 4 e 5 de Novembro de 1997, tendo em atenção a acentuação, 
bem visível, na curvatura ciclónica das isoípsas nas cartas de geopotencial. Nesta fase 
«precursora» da situação atmosférica em que se desencadearam os fenómenos convectivos 
ligados ao evento de estudo, o eixo do vale depressionário apresentou uma considerável 
obliquidade, alongando-se de Sudoeste para Nordeste, mantendo-se o talvegue a Oeste da 
costa ocidental portuguesa. 

A 

 
 

4 de Novembro – 12 horas 5 de Novembro – 12 horas 

B 

  
4 de Novembro – 0 horas 5 de Novembro - 0 horas 

Figura VII.49 – Evolução da situação sinóptica à superfície e na média troposfera (500hPa) na 
área da Península Ibérica nos dias 4 e 5 de Novembro de 1997. A – Cartas da superfície isobárica 
dos 500hPa.; B - Cartas de superfície. Estas ilustrações são extractos do Boletim Meteorológico 
Europeu. (Europäischer Wetterbericht, Deutscher Wetterdienst, Zentralamt, Offenbach). 

O vale depressionário descrito encimava, nestes dias, uma depressão bem cavada, 
com um sistema frontal associado, situada sobre as proximidades da costa da Bretanha 
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Francesa e das Ilhas Britânicas. A frente fria desta perturbação atravessou, ao longo dia 4 o 
território do continente português. 

Um outro sistema depressionário, pouco marcado (1000 hPa) centrava-se, pelas 0h00 
do dia 4, numa região a Sudoeste do arquipélago dos Açores, situando-se, 
aproximadamente, à latitude de 30ºN. Esta depressão deslocou-se para Este, ao longo do 
dia 4 de Novembro, tendo passado, no seu trajecto, ligeiramente a Norte do arquipélago da 
Madeira. Foi esta perturbação atmosférica que, mais tarde, se deslocou para Nordeste, 
vindo a atingir o Sul de Portugal, onde registaria uma forte actividade. 

 Dos elementos já expostos, é conveniente destacar os seguintes aspectos 
fundamentais do contexto sinóptico em que se desenvolveu esta situação depressionária 
complexa: 

- Na circulação de altitude (500 hPa), o contexto é dominado pela presença de 
um profundo vale depressionário, de eixo oblíquo NE-SW, e ao qual se 
encontra associada uma corrente muito rápida, responsável por uma advecção 
de ar frio, na média e alta troposfera, que atinge o Atlântico Oriental, às 
latitudes da Península Ibérica; 

- Aos níveis inferiores (cartas sinópticas de superfície), coexistem duas regiões 
depressionárias: Uma depressão bem cavada, (990hPa), centrava-se sobre a 
Irlanda, em estreita relação com a presença do Vale Depressionário em 
altitude; uma outra região depressionária individualizava-se a Sudoeste da 
Península Ibérica. Neste caso, tratava-se de uma depressão, muito mais 
pequena que a anterior (de escala “sub-sinóptica”) que, no dia 4 de Novembro, 
estava ainda muito pouco cavada, desenvolvendo-se sob a parte meridional da 
vertente oriental do Vale Depressionário. Pela sua dimensão e pelas 
características dos seus sistemas nebulosos (que adiante serão analisados), 
esta perturbação será aqui descrita como uma depressão convectiva, por 
oposição à identificada em primeiro lugar; 

- Tal como irá ser mostrado em seguida, a interacção destes dois elementos 
fundamentais da circulação atmosférica à escala sinóptica – o profundo 
talvegue em altitude (com uma corrente de jacto associada) e a intensificação 
de uma depressão convectiva - revelou-se, determinante para a eclosão da 
ciclogénese explosiva que teria lugar nesta evolução particular. 

 

A identificação da presença destes diferentes elementos no contexto de escala 
sinóptica pode ser confirmada através da análise de imagens de satélite Meteosat (canais 
IV e vapor de água), com base nas quais se elaborou a figura seguinte (VII.50). 
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Figura VII.50 – Formações nebulosas visíveis nas imagens de satélite Meteosat respeitantes às 
9h00 do dia 5 de Novembro de 1997 (canal vapor de água, à esquerda, e canal IV, à direita): BP - 
Depressão (de escala sinóptica) sobre a Irlanda; BS – Depressão convectiva, contendo dois 
núcleos secundários (BS1, BS2); J – Alinhamento de nuvens cirriformes correspondente a uma 
corrente de jacto separando, de modo muito nítido, uma massa de ar polar (a Norte,  AP), de 
uma massa de ar subtropical (a Sul, AS). Fonte das imagens: CMS (Lannion), 
MÈTEO_FRANCE). 

 O conjunto dos elementos destacados na figura anterior configuram o quadro 
precursor da ciclogénese explosiva que veio a manifestar-se sobre o Sul de Portugal, pelo 
final do dia 5. Ao longo da manhã e da tarde do dia 5 de Novembro, a disposição destes 
elementos da circulação atmosférica modificar-se-ia bastante, podendo essa evolução ser 
retratada utilizando os dados das reanálises do NCEP (dados de 6 em 6 horas). Com base 
nesse dados, elaborou-se a figura VII.51, visando representar a evolução dos campos de 
pressão ao nível do mar e do geopotencial dos 500 hPa, na área do Sudoeste Europeu, ao 
longo do dia 5 de Novembro de 1997.  

A análise da evolução da configuração dos campos de pressão patente na figura 
VII.51 permite constatar dois aspectos fundamentais(65) que convergiram para que se 
viesse a verificar um forte agravamento da situação atmosférica, à escala sinóptica, na área 
do Sudoeste da Península Ibérica, desencadeando numa ciclogénese de tipo explosivo, 
como em seguida se mostrará. 

Em primeiro lugar (a), o aprofundamento do Vale Depressionário, acompanhando a 
sua progressão para Oeste, em direcção à fachada ocidental portuguesa. O eixo do vale 
manteve-se bastante oblíquo (até às 12h00 do dia 5) mas o talvegue acentuou-se (compare-
-se por exemplo, a menor posição latitudinal da isoípsa dos 5500 m às 12h00 do dia 5 e às 
0h00 do dia 6). Deve sublinhar-se que na vertente oriental deste vale depressionário estava 
presente uma corrente de jacto (já documentada nas imagens da figura VII.50), a qual, na 
sequência desta evolução, progrediu de Noroeste para Sudeste, avançando ligeiramente em 
direcção ao interior da Península Ibérica; 

                                                 
(65) - A importância destes dois factores para a evolução particular desta situação depressionária foi já 
destacada por RODRIGUEZ e LEÓN (2002), no estudo diagnóstico que realizaram a propósito das incidências 
deste evento em Espanha. 
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Figura VII.51 – Campos de pressão ao nível do mar (coluna da esquerda) e do geopotencial dos 
500hPa (coluna à direita) entre as 6h00 do dia 5 e as 0h00 do dia 6/11/1997.(Fonte: NCEP/NCAR). 
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Em segundo lugar (b)), paralelamente à evolução descrita em relação à posição e 
obliquidade do Vale em altitude, verificou-se um rápido deslocamento (para Nordeste, 
entre as 12h00 e as 18h00 do dia 5) da depressão que anteriormente se designou de 
“convectiva”, progredindo em direcção ao Sul de Portugal. Recorde-se que, no dia 
anterior, esta depressão se situava um pouco a Norte do arquipélago da Madeira.  

Alguns aspectos da dinâmica atmosférica associada a estes dois elementos 
determinantes da evolução complexa que veio a culminar numa ciclogénese explosiva (c)) 
podem ser documentados através do estudo dos dados disponíveis das radiossondagens. 

 

a) – Presença de uma corrente de jacto nos níveis médios e superiores da troposfera 

Em altitude, a fase inicial desta evolução foi marcada pelo aprofundamento de um 
vale depressionário, em cuja vertente oriental se estabeleceu uma corrente de ventos muito 
rápidos, de Oeste ou Sudoeste. Logo a partir do meio-dia de 4 de Novembro, esta corrente 
de jacto começou a atingir o Noroeste da Península Ibérica, tal como pode comprovar-se 
pela observação de um corte vertical elaborado com base em sondagens sucessivas deste 
período, respeitantes à estação de radiossondagem da Corunha (figura VII.52).  

 

 
Figura VII.52 – Corte representando a direcção e a velocidade do vento, na vertical da estação da 
Corunha (Espanha), entre as 0h00 do dia 4 e as 0h00 do dia 6 de Novembro de 1997 (Fonte dos 
dados: BADC). 

 

Tal como se ilustra nesta figura, a partir do dia 4 de Novembro, o Noroeste da 
Península Ibérica esteve sob a acção de uma corrente jacto, a qual, atendendo à sua 
altitude, corresponderá ao “jet polar”. Entre os 300 e os 200 hPa, é visível a presença de 
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uma concentração de ventos rápidos com uma componente de Oeste. Acima dos 7 km de 
altitude (sensivelmente, ao nível de pressão dos 400 hPa), esta corrente de Oeste passou a 
exceder os 70 nós, a partir do meio dia do dia 4. Sobre a Corunha, no dia 5, esta corrente 
de jacto intensificou-se ainda mais (até às 12h00 do dia 5) e adquiriu uma componente de 
Sudoeste, com o fluxo de vento a atingir velocidades máximas de cerca de 130 nós (cerca 
de 220 km/h) acima dos 9 km de altitude. 

Tal como se referiu anteriormente, esta corrente de jacto terá avançado, muito 
provavelmente, para Sul e Sudoeste, acompanhando idêntica evolução já documentada em 
relação ao profundo talvegue em altitude. Lamentavelmente, as sondagens de Lisboa deste 
período (em relação ao qual não estão disponíveis as sondagens das 0h00) não contêm 
informações relativas ao Vento, não permitindo confirmar se a corrente de jacto terá 
chegado a descer até à sua latitude. 

Em todo o caso, a presença e a aproximação desta corrente de jacto em altitude 
afigura-se como um elemento muito importante nesta evolução, uma vez que a sua 
actividade se manifestava não só na intensidade dos ventos acima dos 400 hPa, como no 
facto da zona baroclínica a si associada apresentar uma perturbação (ou frente(66)) aos 
níveis elevados da troposfera. O sistema nebuloso estreito e muito alongado que se 
mostrou na figura VII.50, constituído por nuvens predominantemente cirriformes, 
consubstancia a actividade deste sistema jacto-frente, cuja progressão para Sul veio a 
permitir a convergência com o outro sistema fundamental nesta evolução e com o qual veio 
a estabelecer-se uma interacção (isto é, a depressão convectiva que penetrou pelo Sul de 
Portugal, proveniente de Sudoeste). 

Deve referir-se que, em diversas investigações recentes (GYAKUM , 1991; ROGERS e 
BOSART, 1991; LACKMANN  et al, 1997; SCHULTZ e DOSWELL, 1999) tem sido realçado o 
papel dos sistemas jacto-frente dos níveis elevados como factores precursores das 
evoluções ciclogenéticas de tipo explosivo. Estas perturbações são normalmente estreitas 
(cerca de 100 km de secção transversal) e estão relacionadas com zonas de máxima 
velocidade do vento, nos níveis superiores da troposfera. O seu ciclo de vida característico 
inicia-se com o desenvolvimento de uma região alongada e deprimida na tropopausa, 
associada a uma corrente de jacto (jet). De um modo geral, as frentes dos níveis elevados 
alongam-se a jusante da tropopausa, muitas vezes em associação com ar estratosférico 
(UCCELINI, et al, 1984). Segundo a sistematização realizada por SCHULTZ e DOSWELL 
(1999, p. 2536) na maioria dos casos, é a forte subsidência sobre o lado “quente” da frente 
que se revela responsável pela frontogénese em altitude; noutras situações, é a deformação 
horizontal na confluência de escala sinóptica que se verifica na região de entrada do jet e a 
advecção fria ao longo da extensão da frente que são suficientes para produzir 
frontogénese. Na investigação desenvolvida por LACKMANN  et al (respeitante às regiões da 
costa leste dos Estados Unidos), concluiu-se que as ciclogéneses de tipo explosivo são 
normalmente antecedidas por uma modificação na estrutura destas perturbações dos níveis 
elevados, que podem adquirir uma configuração mais circular (processo de compacção), e 
tendem a ocorrer durante a passagem destes sistemas jacto-frente sobre zonas de interface 
continente/oceano Atlântico (p.2752).  

 

                                                 
(66) - Este tipo de perturbação atmosférica, que diz respeito aos níveis elevados da tropofera, é designado por 
“upper-level fronts”, “ upper level jet-fronts” ou “upper disturbances” na terminologia anglo-saxónica.  
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b) Aproximação de uma depressão convectiva 

 
Paralelamente à evolução descrita, teve lugar a aproximação de uma depressão que, 

anteriormente, entre os dias 3 e 4 de Novembro, passara (movendo-se de Oeste para Este) 
um pouco ao Norte do arquipélago madeirense. Esta depressão, já designada anteriormente 
como uma “depressão convectiva”, registaria no dia 5 de Novembro uma inflexão na sua 
trajectória, progredindo rapidamente para Nordeste, abordando o território de Portugal de 
continental pelo Algarve Ocidental, vindo a reactivar-se a intensificar-se de um modo 
extraordinário, desencadeando precipitações muito intensas ao longo do seu percurso sobre 
o Baixo Alentejo (e mais tarde, na Extremadura espanhola). À sua passagem nas 
proximidades da ilha da Madeira, esta depressão apresentava um sistema nebuloso de tipo 
convectivo (formado por cumulonimbus muito compactos), como se mostrou na figura 
VII.50. É interessante analisar as sondagens do Funchal (67) que documentam a passagem 
próxima desta depressão, já que estas revelam aspectos muito importantes da estrutura da 
depressão, numa fase que antecedeu a ciclogénese explosiva, que mais tarde veio a eclodir, 
após o seu avanço sobre o Sudoeste da Península Ibérica. 

Nas figuras VII.53 e VII.54 apresentam-se algumas ilustrações que revelam a 
modificação do contexto atmosférico na área do Funchal associado em consequência da 
aproximação desta depressão. Os elementos representados são elucidativos a respeito da 
natureza da muito instável da massa de ar tropical húmida associada a esta depressão, 
particularmente aos níveis inferiores da troposfera, nesta fase que antecedeu os fenómenos 
convectivos violentos. A massa de ar em presença, em especial nas baixas camadas, 
caracterizava-se por ser relativamente quente e húmida, com características térmicas e 
higrométricas que asseguraram, neste contexto, a existência dos “ingredientes” (calor e 
vapor de água) indispensáveis ao desenvolvimento da convecção profunda. 

No corte vertical das temperaturas potenciais equivalentes (θ´e) está documentado, 
de modo flagrante, o forte incremento da instabilidade termodinâmica associado à 
aproximação da depressão, com um aumento muito significativo dos valores de θ´e abaixo 
dos 700 hPa (chegando a ultrapassar os 340ºK, junto à superfície). Pelas 12h00 do dia 4 de 
Novembro, coincidindo, aproximadamente, com a passagem da depressão junto ao 
arquipélago madeirense, o valor de CAPE no Funchal atingiu os 1085 J/Kg, revelando a 
natureza bastante instável da massa de ar transportada no seio da depressão. A 
determinação dos valores das temperaturas pseudopotenciais do termómetro molhado  
(θθθθ´w) permitiu confirmar (Quadro VII.6) a natureza relativamente quente e húmida desta 
massa de ar tropical, com valores entre os 18 e os 20ºC as níveis inferiores, e variando 
entre os 16,5 e os 18ºC nas camadas médias (700 e 500 hPa). 

No que diz respeito à humidade, é de salientar o teor em vapor de água relativamente 
elevado (atendendo também ao facto desta situação ocorrer no mês de Novembro) presente 
nesta massa de ar tropical, com o registo de valores de razão de mistura actual da ordem 
dos 13-14 g/Kg, junto à superfície, sendo superiores a 10 g/Kg na camada de ar abaixo dos 
850 hPa. A aproximação da massa de ar húmido associada à passagem da depressão junto à 

                                                 
(67) - De notar que os dados de Vento não estão disponíveis nas sondagens publicadas, em relação a este 
período. 
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ilha da Madeira traduziu-se  num aumento espectacular dos valores de água precipitável 
(quadro VII.6), de quase 70% em 12 horas, tendo mesmo chegado a ultrapassar os 41 mm. 

 

Quadro VII.6 - Características térmicas e higrométricas da massa de ar tropical húmida associada à 
depressão convectiva, na sua passagem junto à ilha da Madeira. (valores deduzidos das sondagens 
do Funchal).  

Parâmetros 3/11/1997 
(12h00) 

4/11/1997 
(12h00) 

5/11/1997 
(12h00) 

500 hPa 16,0 18,0 16,5 

700 hPa 14,5 16,5 17,0 

850 hPa 15,0 18,0 19,0 

 

θθθθ´w 

(ºC) 

925 hPa 15,5 20,0 19,5 
Água Precipitável 

(total, em mm) 24,7 41,4 34,7 

  

   

  

 
 

Figura VII.53 - Cortes verticais na troposfera, representando a temperatura potencial equivalente 
(ºK), a razão de mistura actual (g/Kg) e a água precipitável (mm), determinadas com base nas 
sondagens do Funchal, realizadas entre as 12h00 de 3/11/1997 e as 12h00 de 5/11/1997. 
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Figura VII.54 – Evolução dos valores de diferentes índices de instabilidade calculados em relação 
às sondagens realizadas no Funchal entre as 12h00 de 3/11/1997 e as 12h00 de 5/11/1997. 

 
 

 
Figura VII.55 – Representação gráfica da sondagem aerológica das 12h00 do dia 4 de Novembro 
de 1997, na estação do Funchal (Fonte dos dados: BADC). 

 
Também a variação dos valores dos diferentes índices de instabilidade 

considerados (figura VII.54) demonstra um notório agravamento da instabilidade 
convectiva no dia 4 (como se comprova na representação gráfica da sondagem das 12h00 
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que se apresenta na figura VII.55), por influência da aproximação da depressão, devendo 
salientar-se as condições de considerável severidade traduzida pela generalidade dos 
valores determinados. 

Os elementos apresentados concretizam, de modo sintético, as características 
apresentadas por esta massa de ar tropical, instável, até poucas horas antes de a mesma 
atingir o território de Portugal Continental, na sequência do deslocamento para Nordeste 
registado pela depressão no dia 5 de Novembro. Lamentavelmente, a trajectória seguida 
pela depressão convectiva não permitiu uma aproximação suficiente à cidade de Lisboa, 
que pudesse assegurar uma utilização das sondagens desta estação de radiossondagem com 
vista à reconstituição as evolução subsequente da massa de ar, nomeadamente no que diz 
respeito à sua estrutura termo-higrométrica (em face da ausência dos dados de Vento). 

 

 

c) – Interacção da depressão convectiva com a corrente de jacto em altitude: 

fase de ciclogénese explosiva 

 

Os elementos já descritos nesta evolução correspondem aos aspectos dinâmicos 
precursores da ciclogénese de tipo explosivo que veio a desencadear-se no Sul de Portugal 
na noite de 5 de Novembro de 1997. Tal como se salientou, esta evolução foi marcada por 
um movimento confluente de duas perturbações distintas - um sistema jacto-frente (em 
altitude) e uma depressão convectiva (nas baixas camadas) - determinando a sua 
aproximação e encontro nas regiões do Sudoeste da Península Ibérica. Essa evolução pode 
ser analisada com o auxílio das imagens semi-horárias (canal IV) do satélite Meteosat, com 
base nas quais se elaborou a figura VII.56, onde se reconstituem algumas etapas da 
progressão convergente dos sistemas nebulosos correspondentes aos dois elementos 
dinâmicos precursores.  

 

C1 – Encontro e interacção dos sistemas nebulosos de origem diferente 

Na sequência de imagens da figura VII.56 pode concluir-se que ao longo da tarde do 
dia 5 de Novembro decorreu uma aproximação sucessiva dos dois sistemas nebulosos, 
vindo a sua conexão a ser atingida pelo início da noite, isto é, coincidindo com a eclosão 
da tempestade sobre o Baixo Alentejo. O movimento mais rápido, de Sudoeste para 
Nordeste, pertenceu à depressão das baixas camadas, enquanto o avanço do sistema jacto-
-frente, em altitude, apresentando uma nítida curvatura, se deu de uma forma mais lenta, 
mas suficiente para se vir sobrepor à depressão convectiva.  

Mais adiante, será retomada a análise da evolução destas estruturas nebulosas, com 
vista à abordagem do modo como se desenvolveram os sistemas convectivos de meso-
-escala no seio desta interacção complexa. 
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Figura VII.56 - Aspectos do desenvolvimento e evolução das principais 
estruturas nebulosas, dando origem à depressão convectiva que foi 
responsável pelas chuvas torrenciais da noite de 5 para 6 de Novembro, no 
Sudoeste da Península Ibérica. Note-se a rápida formação de uma massa 
nebulosa muito compacta, entre as 14h00 e as 16h00 (SCME 5), numa área a 
cerca de 200 km a Sudoeste do cabo de S.Vicente, deslocando-se, em seguida, 
para o interior da Península. Atenda-se, igualmente, no final desta sequência 
de imagens, ao encontro desta massa nebulosa com uma perturbação que 
progrediu, ao mesmo tempo, de Noroeste para Sudeste. As letras J-J´ 
designam a posição de uma corrente de jacto, em altitude. Fonte das imagens: 
CMS, Lannion, França. 

 

C2) – Intensificação da depressão convectiva (ciclogénese explosiva) 

 Uma consequência notável da interacção que se estabeleceu entre as duas 
perturbações atmosféricas de níveis diferentes foi o espectacular reforço da depressão que 
progredira a partir da região do arquipélago da Madeira. É, de facto, a rapidez e a 
intensidade do reforço desta depressão que configura uma evolução ciclogenética de tipo 
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“explosivo”. O carácter brusco e acentuado da queda de pressão atmosférica que ocorreu 
nesta fase de desenvolvimento da depressão leva a poder comparar esta evolução, em certa 
medida, a um caso de «ciclogénese explosiva» (ou “bomb events”), tal como o fizeram 
RODRÍGUEZ e LEÓN (2002), no âmbito de um estudo que realizaram a propósito das 
consequências que esta tempestade também assumiu em Espanha.  

O conceito de “ciclogénese explosiva”, estabelecido por SANDERS e GYAKUM  
(1980), tem vindo a ser aplicado por diferentes autores (BOSART e LIN, 1984; ROGERS e 
BOSART, 1986; UCCELLINI et al, 1984; ROGERS e BOSART, 1991; GYAKUM , 1991), para 
classificar uma categoria particular de depressões extratropicais, notáveis pela sua 
intensidade ciclónica, que se poderá traduzir em elevada vorticidade nas baixas camadas 
e taxas de aprofundamento na ordem de 24 hPa/dia (1 “bergeron”) ou superiores. Embora 
este tipo de evoluções tenha sido descrito e bastante estudado nas regiões da Costa Leste 
dos Estudos Unidos, são igualmente conhecidos eventos semelhantes respeitantes à Europa 
Ocidental, como os que sucederam em França, em Dezembro de 1999. Estas depressões 
descritas como pertencentes ao tipo bomba “ocorrem mais frequentemente sobre o oceano, 
durante o Inverno, a jusante de vales em altitude (móveis e difluentes), sob ou no lado 
polar de uma corrente de jacto” (BLUESTEIN, p.119). 

Apesar da diversidade de condições que poderão anteceder este tipo de evoluções 
ciclogenéticas, as conclusões dos estudos realizados sobre as condições precursoras dos 
eventos do tipo “bomb” convergem na importância associada, no contexto de escala 
sinóptica, à existência de uma interacção entre uma perturbação ciclónica preexistente, aos 
níveis baixos, com um vale depressionário que se estabelece e aprofunda na alta e média 
troposfera (ROGERS e BOSART, 1986 e 1991; GYAKUM , 1991). Tal como tem vindo a ser 
mostrado, este tipo de interacção teve lugar na evolução particular da depressão que atingiu 
o Sul de Portugal na noite de 5 para 6 de Novembro de 1997. 

Com efeito, um aspecto concomitante ao já referido deslocamento da depressão 
convectiva para Nordeste, avançando sobre o Sul de Portugal, foi a sua rápida 
intensificação, que se traduziu num abaixamento da pressão no seu centro de cerca de 15 
hPa entre as 12h00 do dia 5 e as 0h00 do dia 6 (!). A forte queda de pressão à superfície 
constitui já um indicador da intensa actividade convectiva que entretanto já se 
desencadeara no seio da depressão, com consequente libertação de calor latente. 
Recorrendo aos dados das reanálises do NCEP (dados de 6 em 6 horas), esta queda súbita e 
brutal da pressão verificada na depressão subtropical pode ser testemunhada analisando a 
variação temporal da altitude de diferentes geopotenciais referentes à coluna da troposfera 
sobre um local atravessado pelo centro depressionário (Figura VII.57). Tendo em 
consideração a malha de pontos dos dados das reanálises do NCEP, o local escolhido para 
analisar essa evolução temporal tem as coordenadas de 37º 30’ de latitude e 7º 30’ de 
longitude oeste. 

A queda mais brusca e acentuada de pressão observa-se entre as 12h00 do dia 5 e as 
0h00 do dia 6, no caso dos geopotenciais dos 300 hPa, 500 hPa, 850 hPa e 925 hPa, pelo 
que em todos os níveis considerados da troposfera se denota o aprofundamento da coluna 
ciclónica. Deve salientar-se que este intervalo de tempo, correspondente à fase de 
intensificação da ciclogénese, coincidiu com o período em que a depressão abordou o 
território português, razão pela qual os fenómenos convectivos vieram a manifestar-se de 
modo violento sobre o Sul do Alentejo, através de aguaceiros muito intensos, 
acompanhados de fortes rajadas de vento. À superfície, a queda brusca e brutal de pressão 
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associada à chegada da depressão pode ainda ser demonstrada através da variação registada 
na estação climatológica de Beja (publicados no Boletim Meteorológico diário, I.M.): pelas 
12h00 do dia 5 a pressão medida era de 1003 hPa, enquanto que o valor registado às 0h00 
do dia 6 foi de 989 hPa, o que representa uma diminuição de 14 hPa, a uma taxa de cerca 
de 1,2 hPa (hora), comparável à descrita em relação às típicas evoluções ciclogenéticas 
do tipo “bomba”, embora sustentada por um período menos longo. 

 

300 hPa 
 

500 hPa 

850 hPa 
 

925 hPa 

Figura VII.57 – Variação da altitude (m) de diferentes geopotenciais, entre as 12h00 do dia 4 de 
Novembro e as 12h00 do dia 7 de Novembro de 1997, sobre um local com coordenadas de 37º30’ 
de latitude e 7º30’ de longitude. (Fonte: NCEP).  

 

O registo de rajadas de vento muito forte constituiu uma manifestação, à superfície, 
do reforço da depressão, acompanhando as precipitações muito abundantes. Segundo o 
estudo realizado por CORCHERO e CORREDERA (2002), as mais fortes rajadas registaram-se 
entre as 18h00 do dia 5 e as 2h00 do dia 6 de Novembro, afectando todo o Sudoeste da 
Península Ibérica. Entre as 21h00 e as 22h00 as rajadas de vento terão mesmo ultrapassado 
os 100 km/h em Sagres (122 km/h) e em Faro (104 km/h), velocidades que são reveladoras 
da violência desta tempestade extratropical. 
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C3) Evolução do ambiente atmosférico associada à passagem (e reforço) da 
depressão 

Tendo em atenção a ausência de uma estação de radiossondagem situada no percurso 
efectuado pela depressão convectiva sobre o território do Sul de Portugal, recorreu-se aos 
dados das reanálises do NCEP para completar este estudo diagnóstico da evolução das 
condições atmosféricas associada a este evento, através da construção de meteogramas 
ilustrativos. 

Nesse sentido, foram escolhidos dois pontos de rede para a elaboração dos 
meteogramas: - um local com as coordenadas de 35º de latitude Norte e 10º de longitude 
Oeste, correspondente a uma posição já próxima do litoral algarvio e situada na 
trajectória seguida pela depressão; e o ponto de rede com coordenadas de 37º 30’ de 
latitude Norte e 7º 30’ de longitude Oeste, cuja posição se situa, igualmente, na área que 
foi atravessada pela depressão, tratando-se de um local próximo da zona do Baixo 
Alentejo onde foram mais desastrosos os efeitos causados pela sua passagem. Os 
meteogramas assim construídos apresentam-se nas figuras VII.58 e VII.59. 

 Em ambos os meteogramas são bem visíveis as modificações no ambiente 
atmosférico associadas à aproximação da depressão, a qual ocorreu durante a noite de 4 
para 5 de Novembro no local ao largo (e a Sudoeste) do Algarve e pela manhã deste dia no 
caso do local situado no interior alentejano. Nos meteogramas apresentados é possível 
identificar a modificação substancial das condições atmosféricas associadas à aproximação 
da depressão dos dois locais considerados, testemunhada nas alterações gerais visíveis a 
partir do final do dia 4 de Novembro. O vento soprou, no dia 3 e até à manhã do dia 4, de 
um modo geral, de Oeste, em toda a coluna da troposfera. No final do dia 4, com a 
chegada da depressão à margem meridional do continente, o vento passou a soprar de 
Sudoeste, nas baixas camadas, assistindo-se, paralelamente, a uma subida acentuada da 
temperatura do ar. É interessante notar que esse aumento forte da temperatura, 
concomitante da chegada da depressão, se estabelece em toda a coluna de ar abaixo dos 
700 hPa (e, de modo mais vincado, no local “oceânico”), podendo reflectir não apenas o 
efeito da advecção de uma massa de ar quente nos níveis baixos, mas também, em parte, o 
resultado da forte actividade convectiva que a depressão já manifestava, com a 
consequente libertação de uma elevada quantidade de calor latente para o ar ambiente. 
Note-se que o aquecimento mais acentuado ligado à aproximação da depressão, na baixa 
troposfera, ocorreu entre as 18h00 e as 0h00 do dia 5, contrariando totalmente o ciclo 
térmico diurno normal. 

 Na sequência da advecção de uma massa de ar relativamente quente e húmida, nas 
camadas inferiores, observou-se um aumento generalizado da humidade relativa em toda a 
coluna da troposfera. O período durante o qual a depressão manteve uma mais forte 
actividade convectiva deverá corresponder, aproximadamente, à fase em que, nos 
meteogramas apresentados, a humidade relativa na coluna de ar se eleva acima dos 90%. 
No caso do meteograma referente ao local situado no Baixo Alentejo (figura VII.58), pode 
confirmar-se a conjugação de factores (já documentada nos documentos sinópticos 
analisados), registada no final do dia 5, favorável a um incremento espectacular das 
ascendências associadas à actividade da depressão.  
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Figura VII.58 – Meteograma relativo ao período entre 12h00 do dia 3 de Novembro e as 0h00 do dia 7 de 
Novembro de 1997, no ponto com coordenadas 35º de latitude Norte e 10º de longitude Oeste. As linhas a 
cheio são isotérmicas (equidistância de 5ºC) e o fundo representa, em escalas de cinzento, a humidade 
relativa (equidistâncias de 20 e 10%). Fonte: Reanálises (dados de 6 em 6 horas) do NCEP. 

0 0 0

0

 
Figura VII.59 – Meteograma relativo ao período entre 00h00 do dia 4 de Novembro e as 0h00 do dia 7 de 
Novembro de 1997, no ponto com coordenadas 37º30´ de latitude Norte e 7º30´ de longitude Oeste. A 
legenda é a mesma da figura anterior. Fonte: Reanálises (dados de 6 em 6 horas) do NCEP. 
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Com efeito, a partir das 18h00 do dia 5, verifica-se que, depois de se manifestar uma 
advecção de ar húmido e quente, nos níveis inferiores ligada à aproximação da depressão 
que transportava uma massa de ar tropical (abaixo dos 700 hPa, recordem-se os valores de 
θθθθ´w entre os 18 e os 20ºC, aos níveis inferiores, bem como os 41,4 mm de água 
precipitável, no Funchal), passou a registar-se um forte e generalizado arrefecimento em 
toda a coluna troposférica. É provável que a intensificação da convecção que, entretanto, 
se processara na actividade da depressão, tenha determinado um arrefecimento acentuado 
nos níveis superiores da troposfera, em consequência do designado “efeito de overshoot” 
(descrito na capítulo II), aspecto que terá contribuído para manter (senão mesmo, reforçar) 
a instabilidade termodinâmica. 

No dia 6 de Novembro consumou-se o estabelecimento do talvegue sobre as regiões 
ocidentais da Península Ibérica. A chegada do profundo talvegue está bem evidente na 
evolução registada na direcção do vento nos níveis intermédios e elevados, passando de 
Sudoeste (influência da vertente oriental do vale) para Oeste (talvegue) e, finalmente, 
Nordeste (influência da vertente ocidental). Neste dia, subsequente aos fenómenos 
convectivos violentos, assistiu-se a um forte e generalizado arrefecimento em toda a coluna 
de ar (e a uma queda drástica da humidade), explicável quer pela advecção de ar frio ligada 
ao estabelecimento do vale em altitude, quer ainda, possivelmente, ao efeito da evaporação 
intensa sobre os topos arrefecidos dos sistemas nebulosos convectivos que, entretanto, 
terão evoluído para o estádio de dissipação. Será interessante procurar reconstituir essa 
sequência de acontecimentos estudando a evolução dos sistemas nebulosos através da 
análise de imagens de satélite Meteosat. A análise das imagens de satélite permitirá, 
igualmente, identificar as estruturas meteorológicas de meso-escala que evoluíram no seio 
deste contexto, que, à escala sinóptica, foi já detalhadamente caracterizado. 

Nesta fase do estudo deste evento notável, será útil destacar que, da análise dos 
elementos já apresentados (nomeadamente, os documentos sinópticos, as sondagens 
aerológicas e os meteogramas ilustrativos), sobressaiu a importância de dois elementos 
explicativos do contexto atmosférico de escala sinóptica que favoreceu a ocorrência dos 
fenómenos convectivos violentos: 

 

→ Influência dominante de uma depressão oriunda do domínio subtropical (área 
a Sudoeste dos Açores), transportando uma massa de ar tropical muito húmida 
e instável (41.4 mm de água precipitável e mais de 1000 J/Kg de CAPE, na fase 
precursora dos fenómenos convectivos violentos); 

→ Interacção desta depressão (de tipo convectivo), na área do Sudoeste da 
Península Ibérica, com um uma corrente de jacto (sistema jacto-frente dos 
níveis elevados), com consequente desenvolvimento de ciclogénese “explosiva” 
(na área do Baixo Alentejo, atravessada pela depressão nesta sua fase 
“explosiva”, a queda brusca de pressão registada na estação de Beja foi de 14 
hPa em apenas 12 horas). 

  

C4) As estruturas convectivas de meso-escala 

 A concluir o estudo desta evolução, procede-se à análise dos sistemas convectivos 
(SCME) que, ao nível de meso-escala, se desenvolveram de modo a considerar esta 
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situação como ilustrativa de um evento de actividade convectiva generalizada. Para 
reconstituir a formação e o desenvolvimento destas estruturas nebulosas torna-se 
necessário retomar a figura VII.56, na qual já se procedeu à identificação dos principais 
sistemas convectivos que se formaram e evoluíram ao longo da fase de ciclogénese 
explosiva.  

Como já se salientou na abordagem realizada no âmbito do contexto de escala 
sinóptica, a depressão que afectou o Sul de Portugal no dia 5 de Novembro de 1997 
registou uma actividade convectiva notável. Esta forte actividade convectiva materializou-
-se na formação de diversas estruturas de meso-escala, as quais afectaram não apenas o 
Baixo Alentejo e o Algarve mas também as regiões espanholas da Andaluzia e da 
Extremadura. A análise do conjunto das imagens de satélite Meteosat recolhidas permitiu 
reconstituir o desenvolvimento dessas estruturas – cujas características permitem 
classificá-las de sistemas convectivos de meso-escala (SCME) – que evoluíram na área do 
Sudoeste Ibérico ao longo do dia 5 de Novembro. 

 Na figura VII.56 apresentam-se algumas imagens (canal IV) nas quais é possível 
identificar as mais importantes estruturas nebulosas associadas à depressão, tendo em conta 
o seu padrão compacto e as baixas temperaturas da superfície dos seus topos. Destacam-se, 
ao todo, cinco SCME principais, tendo o último deles sido desenvolvido durante a fase 
“explosiva” da evolução ciclogenética, constituindo a estrutura de meso-escala responsável 
pelo temporal devastador que assolou o Baixo Alentejo na noite do dia 5. Este cortejo de 
estruturas foi também identificado por CORCHERO e CORREDERA (2002) no estudo que 
realizaram a propósito das incidências deste evento em Espanha. 

 As primeiras estruturas de meso-escala que evoluíram na área do Sul de Portugal 
(ou nas suas proximidades) desenvolveram-se ainda na madrugada do dia 5 (SCME-1 e 
SCME-2) Tendo em consideração as precipitações associadas à passagem destas estruturas 
sobre o Sul de Portugal, constatou-se que, apesar do seu aspecto compacto e da sua 
considerável extensão, trataram-se de sistemas com reduzida actividade. Tal como também 
referem CORCHERO e CORREDERA (2002), o papel destes sistemas convectivos poderá ter 
sido, no entanto, importante para a evolução posterior da depressão, nomeadamente por via 
da libertação de quantidades importantes de calor latente, favorecendo a intensificando do 
centro baixas pressões. 

 Durante a manhã (imagem das 9h00 na figura VII.56) e o início da tarde (14h00) 
assistiu-se à individualização de novos núcleos convectivos importantes (pela sua ordem 
de aparecimento, serão designados de SCME-3 SCM-4), denotando um aumento de 
actividade no seio da depressão. No entanto, estes sistemas progrediram de Oeste para 
Este, evoluindo ao largo do litoral algarvio, tendo atingido a costa ocidental da Andaluzia 
já em manifesto estado de enfraquecimento.  

 É a partir do meio da tarde do dia 5 (16h00) que começa a individualização de um 
grande sistema convectivo (SCME 5), de tal modo importante que a sua evolução posterior 
se confunde com a própria dinâmica do centro depressionário. Com efeito, o crescimento e 
o desenvolvimento deste sistema convectivo, situado na zona central da depressão, 
acompanhariam, aproximadamente, a fase “explosiva” da evolução ciclogenética. O local 
de nascimento desta estrutura situou-se a Sudoeste do Cabo de S.Vicente, sendo de 
salientar o seu rápido crescimento, o qual, como documentam as imagens apresentadas, 
teve um forte incremento quando o sistema convectivo abordou o litoral meridional 
português. A forte actividade desta estrutura convectiva comprova-se nas temperaturas 
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particularmente baixas da superfície superior do sistema nebuloso, reveladas pelas imagens 
IV do satélite Meteosat, as quais foram classificadas de acordo com os critérios que têm 
sido seguidos ao longo deste capítulo. 

Como se comprova pela observação destas imagens (figura VII.56), o deslocamento 
da depressão para Nordeste, em direcção ao Sul de Portugal, coincide com o gradual 
crescimento de um sistema convectivo de grandes dimensões (SCME-5). Recorde-se que 
este período correspondeu, igualmente, à fase de intensificação explosiva da depressão, o 
que sugere a existência de uma relação entre o desenvolvimento espectacular da estrutura 
nebulosa de meso-escala e o aprofundamento da baixa pressão.  

Outro aspecto interessante que convém salientar é que esta evolução foi também 
acompanhada pela progressão de uma perturbação a partir de Noroeste, deslocando-se, 
portanto, de encontro à depressão que atingia directamente o Sul de Portugal. Neste 
contexto, afigura-se bastante plausível reconhecer, uma vez mais, que a interacção entre os 
sistemas nebulosos de origem diferente, bem como, sobretudo, o elevado contraste entre a 
massa de ar que avançou por detrás da corrente de jacto (em altitude) e a massa de ar 
tropical (relativamente quente e húmida) associada à depressão  das baixas camadas, 
possam ter constituído os elementos decisivos para a intensificação dos fenómenos 
convectivos. O desenvolvimento extraordinário da estrutura convectiva directamente 
responsável pelo temporal que fustigou o Baixo Alentejo na noite de 5 de Novembro de 
1997 – o designado “SCME-5” – pode ser testemunhado na figura VII.60, na qual se 
apresenta a classificação térmica das imagens Meteosat (canal IV), correspondentes ao 
período (das 20h30 às 22h30) em que o sistema atingiu a sua maior dimensão e manifestou 
o mais elevado grau de actividade (considerando as precipitações  intensas desencadeadas, 
anteriormente referidas com base nos registos horários da estação de Beja). 

 As imagens apresentadas documentam, de modo bem expressivo, o carácter 
excepcional dos fenómenos convectivos que tiveram lugar neste contexto de ciclogénese 
explosiva. As temperaturas registadas na superfície superior dos sistemas nebulosos são de 
tal modo baixas que é lícito concluir que os movimentos de  ascendência deverão ter 
atingido a tropopausa, ou mesmo irrompido pelos níveis inferiores da estratosfera 
(fenómeno de “overshoot”). De todas as situações de estudo apresentadas, em nenhuma 
delas se verificou a ocorrência de temperaturas tão baixas nos topos frios dos sistemas 
convectivos, como neste caso. De facto, o “SCME-5” apresentou algumas características 
que se aproximam bastante, inclusivamente, dos restritivos critérios de MADDOX (1980) 
que qualificam um “Complexo Convectivo de Meso-escala” (CCM) (68). Isso mesmo pode 
ser comprovado através da análise dos dados contidos no Quadro VII.7, respeitante a 
extensão das superfícies correspondentes às zonas contínuas de topos frios com 
temperaturas inferiores a diferentes limiares. As temperaturas registadas, a configuração 
aproximadamente circular (concêntrica) das zonas de topos frios, e mesmo o tamanho 
deste sistema convectivo são aspectos que permitem a sua comparação a um CCM. No 
entanto, o período durante a qual estes parâmetros conservaram os valores que satisfazem 
as condições de MADDOX  não foi além de 3 horas, portanto, apenas cerca de metade do 
tempo considerado mínimo para classificar um organismo convectivo como um verdadeiro 
CCM. 

                                                 
(68) - Segundo um destes critérios, a zona contínua de topos frios com temperaturas inferiores a –52ºC deverá 
ter uma extensão superior a 50 000 km2, conservando-a durante um período de, pelo menos, 6 horas. 
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Figura VII.60 – Classificação 
térmica dos topos frios do 
grande sistema nebuloso que 
atravessou o Sul de Portugal na 
noite de 5 de Novembro de 
1997. Fonte: EUMETSAT. 
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Quadro VII.7 – Evolução da extensão do sistema convectivo de meso-escala “SCME-5” - 

5/11/1997. 

 Área (Km2) das superfícies contínuas com temperaturas inferiores a 

diferentes limiares 

Valor limite 

(ºC) 

20h30 21h00 21h30 22h00 22h30 

< -52 54 530 49 795 51 834 50 247 52 109 

< -56 25 562 30 696 30 457 31 202 32 159 

< -60 15 880 16 625 16 040 15 588 16 146 

< -64 5 772 5 267 5 054 4 017 1 995 
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Conclusão 

 
 
 A selecção dos eventos estudados neste capítulo procurou permitir ilustrar a 
apreciável diversidade de condições atmosféricas que se podem revelar como factores 
favoráveis para o desencadeamento de chuvadas torrenciais, no Sul de Portugal, 
designadamente no Algarve, a região mais afectada por este tipo de fenómeno, como se 
mostrou na primeira parte da dissertação. Todos os episódios analisados ocorreram durante 
o Outono (nos anos de 1997 e 2001), o que constituiu, também, uma escolha baseada em 
conclusões obtidas anteriormente, já que, no Sul de Portugal, essa é a época do ano mais 
propícia à ocorrência de episódios extremos de precipitação. Tendo em atenção estes 
aspectos, deverá salientar-se que, o quadro de resultados alcançados com o estudo levado a 
cabo neste capítulo representa, essencialmente, um contributo para a caracterização do 
contexto atmosférico dos episódios outonais de precipitação torrencial no Sul de Portugal, 
nomeadamente na região do Algarve. Deste modo, deve sublinhar-se que, dado o restrito 
número de casos estudado e a multiplicidade de evoluções do estado da atmosfera que 
podem conduzir a este género de situações, as conclusões obtidas neste trabalho deverão 
ser encaradas, necessariamente, como aquisições com um carácter preliminar, que serão, 
contudo, certamente úteis como base de partida para futuras investigações, eventualmente 
de âmbito mais específico. 

Tendo em vista a sistematização do conjunto das análises realizadas em torno da 
caracterização dos vários eventos de precipitações torrenciais, elaborou-se o quadro VII.8, 
no qual se evidenciam os aspectos fundamentais do seu contexto atmosférico, à escala 
sinóptica e ao nível da meso-escala. A análise deste quadro permite encontrar diversos 
pontos comuns no contexto atmosférico associado aos episódios torrenciais, bem como 
identificar aspectos particulares, observados apenas em determinados eventos. Assim, a 
distinção destas duas ordens de factores visa diferenciar as condições atmosféricas que se 
afiguram como elementos essenciais (A) para o possível desencadeamento de eventos 
chuvosos muito intensos de outras condições indutoras do mesmo fenómeno mas que se 
apresentam mais como particularidades ou manifestações eventualmente precursoras do 
desenvolvimento da convecção profunda (B). 
 
 
 

A) - Elementos comuns aos vários eventos: condições essenciais para o 
desencadeamento das chuvadas torrenciais 

De uma forma ou de outra, estas condições estão directamente relacionadas com 
as características da circulação atmosférica nas baixas camadas da troposfera. Tratam-se de 
três condições que se encontram fortemente interligadas. 

 
a) Circulação depressionária das baixas camadas condicionada por núcleo de 

baixas pressões centrado na bacia atlântica ibero-marroquina (ou nas suas 
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proximidades). À superfície, a posição meridional das depressões, em relação 
ao Sudoeste Ibérico, é um aspecto comum a todos os casos analisados. Esta 
posição dos centros ciclónicos assegura a influência, sobre o Algarve, nas 
baixas camadas, de fluxos do quadrante Sul (ou Este), transportando massas ar 
húmidas e quentes, que constituem o «combustível» necessário ao 
desenvolvimento da convecção. Como se mostrou, a região oceânica 
compreendida entre a Madeira, o Algarve e a costa atlântica marroquina 
constituiu a área onde, de um modo geral, se desenrolaram as evoluções 
ciclognéticas (englobando a formação e a reactivação de depressões) 
responsáveis pelos eventos torrenciais.  

b) Presença de uma massa de ar quente e húmida nas baixas camadas da 
troposfera – Aspecto, em parte, decorrente do anterior, e que foi patente em 
todos os eventos estudados. Recordando que os casos analisados ocorreram no 
Outono - época em que as superfícies oceânicas ainda se conservam 
relativamente quentes – as temperaturas (ө´w) das massas de ar associadas a 
estes episódios torrenciais, em especial nas suas camadas baixas, foram sempre 
superiores a 15ºC, chegando a atingir, como sucedeu em dois dos eventos 
descritos, valores entre os 18 e os 20ºC, testemunhando a advecção de ar 
tropical húmido até à margem meridional portuguesa. No que se refere ao teor 
em vapor de água, os valores de água precipitável determinados (nos períodos 
que antecederam os fenómenos convectivos) situaram-se sempre acima dos 
20mm, tendo mesmo chegado a ultrapassar, em dois dos episódios estudados, os 
40mm; 

c)  Forte instabilidade convectiva – Na fase precursora (6 a 12 horas antecedentes) 
de todos os eventos torrenciais apresentados observou-se sempre uma estrutura 
vertical do ar muito instável, com os valores do parâmetro CAPE a atingir ou 
exceder os 1000 J. Nos eventos estudados, esta forte instabilidade decorreu não 
só da advecção de massas de ar húmido e instáveis nas baixas camadas da 
troposfera, mas igualmente da dinâmica atmosférica aos níveis médios e altos, 
essencial para o reforço e a sustentação dos movimentos ascensionais, 
assegurando as condições para o desenvolvimento da convecção profunda na 
troposfera; 

 

 

B) – Elementos variáveis no contexto atmosférico associado aos eventos estudados: 
condições particulares favoráveis ao desencadeamento das chuvadas 
torrenciais. 

 
 Um segundo conjunto de aspectos do contexto atmosférico associado aos eventos 
torrenciais pode ser aqui ser considerado, englobando diferentes condições particulares que 
se revelaram importantes para o desencadeamento da convecção forte.  

a) Presença de células depressionárias de bloqueio em altitude, isolando gotas de 
ar frio. Trata-se de um (não o único, frise-se) dos tipos de circulação na média 
troposfera identificados neste tipo de situações. Em dois dos casos analisados, o 
quadro de instabilidade esteve, em parte, relacionado com a influência de gotas 
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de ar frio que estacionaram na área oceânica entre o arquipélago da Madeira e o 
Algarve. 

b) Influência de profundos talvegues na corrente de Oeste – A presença, em 
altitude, de vales depressionários a ocidente da Península Ibérica, com o 
talvegue a atingir latitudes subtropicais, revelou-se um contexto propício à 
ocorrência dos fenómenos convectivos. Com efeito, nestas circunstâncias, o Sul 
de Portugal (e, nomeadamente o Algarve) fica particularmente sujeito à 
actividade da corrente que circula na vertente oriental, favorável ao 
desenvolvimento das ascendências. Por outro lado, o estabelecimento destes 
vales, em altitude, contribui, por via da descida do ar frio associada, para um 
reforço das condições termodinâmicas de instabilidade; 

c) Papel das correntes de jacto (polar e subtropical) – Em dois dos eventos 
estudados (5 de Novembro de 1997 e 4 de Novembro de 2001) foi fundamental 
o papel desempenhado por correntes de jacto, quer a correspondente ao jacto 
polar, quer também, e de modo mais flagrante, ao jacto subtropical. Esta 
influência manifestou-se, por exemplo, na conexão dos sistemas nebulosos 
(nuvens cirriformes) associados às correntes de jacto com os núcleos 
convectivos formados no seio das depressões, as quais, nessa sequência, 
registaram um reforço da sua actividade. Outra influência associada à acção da 
corrente de jacto subtropical foi documentada na situação de 4 de Novembro de 
2001, que se traduziu na disposição alongada, acompanhando o traçado do jacto 
em altitude, de uma extensa banda nublosa, integrando diversos sistemas 
nebulosos convectivos, que se estendeu desde a região das Canárias ao litoral 
meridional do Algarve; 

d) Fenómenos de oclusão – No conjunto dos eventos estudados, a oclusão de 
sistemas frontais constituiu um dos aspectos da evolução de certos sistemas 
depressionários que se revelou importante para a formação de núcleos nublosos 
de tipo convectivo. O processo de oclusão determinou, por exemplo no caso do 
evento sucedido em 11 de Dezembro de 2001, uma forte reactivação da 
actividade depressionária, com o rápido desenvolvimento de sistemas 
convectivos que estiveram na origem de precipitações intensas; 

e)  Evoluções ciclogenéticas de tipo explosivo – Trata-se de um tipo de evolução 
ciclogenética pouco frequente na Europa Ocidental mas que, em 5 de 
Novembro de 1997, esteve na origem de uma tempestade mortífera no Alentejo 
e na Extremadura (Espanha). No espaço de poucas horas (menos de 10), 
assistiu-se a uma evolução tão complexa quanto rápida, com o 
desencadeamento de fenómenos convectivos violentos (chuvas torrenciais 
acompanhadas de ventos fortíssimos) na sequência do estabelecimento de uma 
interacção entre uma depressão nas baixas camadas com um sistema jacto/frente 
aos níveis superiores da troposfera; 

f) Efeitos orográficos no reforço da convecção – A consideração deste aspecto 
prende-se com a provável acção de algumas massas de relevo nos sistemas 
nublosos que as abordam, ocasionando um eventual reforço das ascendências, 
bem como um possível efeito de travagem na progressão dos sistemas nublosos 
convectivos. No evento de 26 de Outubro de 1997, a eclosão da convecção 
ocorreu junto ao litoral ocidental algarvio, e a evolução subsequente, ao nível da 
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meso-escala, do sistema convectivo entretanto formado – marcada por um 
crescimento extraordinário sobre o maciço Monchique e a sua manutenção 
sobre esta mesma área - apresenta-se como uma consequência provável destes 
efeitos de tipo orográfico. 

 

 

Esta enumeração dos aspectos do contexto atmosférico que se afiguram mais 
importantes para a ocorrência de eventos chuvosos torrenciais no Sul de Portugal constitui, 
como se referiu anteriormente, uma síntese da análise dos resultados obtidos com a 
abordagem realizada no decurso deste capítulo. Espera-se que a sua confirmação e 
eventual validação possa ser levada a cabo em novas investigações, nas quais seja possível 
um tratamento mais exaustivo e sistemático do ambiente atmosférico propício a este tipo 
de episódios, com utilização, por exemplo, de dados obtidos com a mais nova geração de 
satélites meteorológicos (Meteosat), que permitirão efectuar um reconhecimento mais 
preciso da complexa dinâmica dos fenómenos convectivos. 
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QUADRO VII.8 – ASPECTOS DO CONTEXTO ATMOSFÉRICO DOS EPISÓDIOS OUTONAIS DE PRECIPITAÇÃO TORRENCIAL NO ALGARVE 

Evento torrencial Contexto de escala sinóptica Dinâmica de meso-escala (características e 
evolução dos sistemas nebulosos pluviosos) 

 

Data 

Máxima 
precipitação 
num local 
(mm/24)h 

Aspectos da circulação 
atmosférica de altitude Aspectos da depressão á 

superfície 

Observações:  
(grau de instabilidade; tipo de 

massa de ar nas baixas 
camadas) 

Tipo de actividade 
convectiva 

(modo de organização 
dominante dos sistemas 

nebulosos) 

Aspectos particulares dos 
sistemas convectivos 

 
 

27-7-97 

 
 

120,6 

 
- célula depressionára de 
bloqueio (constituída por ar frio) 
a W do Algarve  (influência do 
bordo de ataque da gota fria ) 

 
- depressão centrada no Golfo 
de Cádis 
-fluxo de Este ou Sudeste 
 

-CAPE superior a 2500J 
- massa de de ar quente( ө´w de 
18-19,5ºC) e húmido (Pw de 35 
a 42mm) 

 
- Focalizada, com dois 
importantes núcleos de 
forma em V,  

- sistemas convectivos com 
evolução retrógrada 
(progredindo de Este para 
Oeste 

 
 

26-10-97 

 
 

276,5 

- vertente oriental de um profundo 
vale (difluente), com o talvegue a 
atingir latitudes subtropicais 

- depressão centrada a Oeste de 
Lisboa (corrente de Sudoeste); 
bordo meridional da depressão 
próximo dos 30ºlat. 
 

- CAPE superior a 1000J 
- Pw de 26 a 36mm 
- forte instabilidade (índice 
Showalter de –2.6 e Lifted index 
de –5.5) 

 
- Focalizada, com formação 
de um grande sistema 
convectivo em forma de V 

 
-Possível influência 
orográfica no crescimento 
e no carácter quasi-
estacionário do sistema 
convectivo 

 
 
 
 
 

4-11-01 

 
 
 

100,6 

(94,6mm em 
150min) 

- célula depressionára de 
bloqueio (constituída por ar frio) 
a W do Algarve (influência do 
bordo de ataque da gota) 

- conexão do sistemas nebulosos 
da gota fria com núcleos 
convectivos  associadas a uma 
corrente de jacto subtropical 

 
- depressão entre a Madeira e o 
Algarve; fluxo de SW sobre o 
Algarve transportando uma 
massa de ar húmido muito 
instável 

 
 
- CAPE superior a 1000J 

- Pw de 20 a 26mm 
 
 

- Linear: cortejo ou banda 
alongada de núcleos 
convectivos que se estendeu 
das Canárias ao Algarve, 
acompanhando a disposição 
da corrente de jacto 
subtropical 

 
- coalescência, numa área 
próxima do Algarve, de 
massas nebulosas de 
origem diferente (gota fria, 
jactos polar e subtropical)  

 
11-12-01 

 
190,2 (em 

35h) 

 
-ondulação ciclónica de fraca 
amplitude 

- Depressão frontal entre a 
Madeira e os Açores 
- Oclusão de perturbação 

-? –( pouco conhecidos dada a 
reduzida utilidade dos dados 
disponíveis das sondagens)  

- Generalizado (mais de uma 
dezena de núcleos 
convectivos; Linear (numa 
segunda fase da evolução. 

-formação de núcleos 
convectivos  associada à 
oclusão de uma 
perturbação 

 
 
 
 

5-11-97 

 
 
 
 

200,0 
(80mm em 

6h, em 
Beja) 

 
 -vertente oriental de um profundo 
vale depressionário 

- sistema jacto-frente/ corrente de 
jacto polar 

 
- depressão convectiva 
proveniente da área a Norte da 
Madeira 

-ciclogénese explosiva 
(interacção da depressão 
convectiva com uma corrente 
de jacto e aprofundamento de 
um vale em altitude) 
- massa de ar tropical 
-CAPE superior a 1000J 
- ө´w de 18 a 20ºC 
-Pw de 35 a 41mm 

 
- Generalizada (integrando 
uma área central de mais 
forte actividade convectiva) 

 
- formação de um grande  
sistema convectivo 
(>50 000km2) 

(Pw –Água precipitável; ө´w – Temperatura pseudopotencial do termómetro molhado) 
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Conclusões Finais 
 
 
 Ao longo da dissertação foram sendo apresentadas, no final de cada capítulo, 
conclusões parciais, sistematizando os principais resultados adquiridos com a investigação 
realizada. Retomam-se aqui, sucintamente, algumas das conclusões extraídas, visando, 
sobretudo, esboçar algumas linhas orientadoras de futuras investigações, em face das 
muitas questões que permanecem em aberto, nuns casos porque não foi possível a sua 
abordagem no decurso da pesquisa, noutros, porque constituem problemas suscitados já no 
desenrolar das análises efectuadas. 

Deste modo, a apresentação das conclusões finais deste trabalho poderá, subdividir-
se, em cinco tópicos essenciais, tantos quantos os capítulos que envolveram tratamento e 
análise de dados: 

 

1. A diversidade espacial dos episódios de precipitação intensa; 

2. A estrutura dos episódios de precipitação intensa; 

3. Os fenómenos meteorológicos associados (trovoadas e granizo); 

4. O contexto atmosférico de escala sinóptica (ou de larga escala) dos episódios 
de precipitação intensa; 

5. A dinâmica atmosférica, a diferentes escalas espacio-temporais, responsável 
pelo desencadeamento das precipitações. 

 
 
 

1.  Diversidade espacial dos episódios de precipitação intensa. O conjunto das 
análises realizadas neste âmbito levou à consolidação de alguns elementos do 
conhecimento das características pluviométricas do Sul de Portugal que, pelo menos em 
parte, eram já conhecidos. Os resultados alcançados confirmaram e reforçaram uma ideia 
já solidamente estabelecida: a de que, no contexto do Sul de Portugal, o Algarve constitui 
uma região com um comportamento particular no que toca à frequência de ocorrência 
de episódios de chuvas abundantes. Esta singularidade do Algarve revelou-se na análise 
de diferentes parâmetros, desde logo, no estudo das séries de precipitação máxima diária 
(período 1931/32-1994/95), em relação às quais, as estações do Algarve, de um modo 
geral, se destacam em relação às do Alentejo e do Ribatejo quanto a três aspectos: 

- as suas séries de precipitações máximas diárias compreendem valores, de um 
modo geral, mais elevados; 

- observa-se uma mais forte variabilidade interanual das precipitações máximas 
diárias; 
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- os seus episódios extremos de precipitação têm um período de retorno mais curto 
(ou, dito de outra forma, para um mesmo período de retorno, as precipitações 
máximas diárias estimadas são significativamente mais elevadas). 

 No que se refere à distribuição intranual, no Sul de Portugal, a ocorrência da 
máxima precipitação diária pode dar-se em qualquer estação do ano, sendo muito forte, no 
entanto, a probabilidade de a mesma suceder entre Outubro e Janeiro. Novembro é o mês 
em que, na maioria dos locais, se regista um maior número de casos de precipitação 
máxima diária, mas esta hegemonia é muito ligeira em relação a Dezembro. É 
relativamente pouco frequente que a precipitação máxima diária anual ocorra durante a 
Primavera e muito pouco frequente que se verifique ao longo do trimestre Junho-Agosto. 

 O estudo estatístico das precipitações diárias de um período de quinze anos 
hidrológicos (1983/84-1997/98) permitiu concretizar alguns aspectos da diversidade 
espacial deste parâmetro. Da base de dados constituída, foram subtraídos dois inventários, 
com o objectivo de constituir amostras representativas de dias de «precipitação 
abundante» (P≥40mm) e «muito abundante» (P≥100m). 

 No período analisado, as ocorrências de dias de precipitação «muito abundante» 
(P≥100mm) concentraram-se, sobretudo, na região algarvia, e de modo especial nas suas 
áreas mais montanhosas, tendo-se observado uma frequência máxima de casos (10 dias em 
15 anos) em estações situadas nas Serras de Monchique e do Caldeirão. 
Comparativamente, verificou-se uma maior incidência de episódios de precipitação muito 
abundante no Algarve Central e Oriental que nas áreas do Barlavento. 

A importância relativa (%) dos dias de precipitação «abundante» (P≥40mm) em 
relação ao conjunto dos dias chuvosos é muito variável de região para região. Esta 
proporção é muito reduzida nas áreas mais deprimidas da Bacia do Sado e em grande parte 
do Baixo Alentejo, onde representa apenas uma percentagem entre 0,5 a 1% dos dias 
chuvosos. No Ribatejo e no Alto Alentejo, estes dias de chuva abundante são mais 
frequentes mas é no Algarve, naturalmente, que se regista uma maior importância relativa 
destes episódios no regime pluviométrico, que pode atingir uma percentagem que varia 
entre os 5 e 9% (com máximo no Algarve Oriental).  

Em consonância com o que havia sido observado em relação às precipitações 
máximas diárias, a maioria dos dias de precipitação «abundante» observados ocorreu no 
Outono e no começo do Inverno, mas esta preponderância manifesta-se com variações 
entre as regiões. No Ribatejo e no Alentejo verificou-se um maior número de casos no 
Outono, enquanto no Algarve, nomeadamente nas serras do seu interior, a maior 
frequência de dias de precipitação «abundante» foi atingida no Inverno (trimestre 
Dezembro-Fevereiro). 

A determinação dos principais padrões pluviométricos associados aos dias de chuvas 
abundantes (P≥40mm) constituiu outra abordagem levada a cabo no âmbito do tratamento 
dos dados das precipitações à escala diária. A metodologia adoptada levou à identificação 
de quatro padrões fundamentais, nos quais as áreas onde se concentram os máximos de 
precipitação poderão corresponder, consoante os tipos definidos, ao Ribatejo, ao Maciço de 
Monchique, ao Algarve Oriental, ou ainda, ao conjunto dos relevos que constituem a 
designada «Serra Algarvia». Também este estudo permitiu confirmar, uma vez mais, a 
maior incidência dos episódios de chuva abundante na região algarvia, com particular 
destaque para o seu interior montanhoso. 
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2. -A estrutura dos episódios de precipitação intensa - Outra abordagem realizada 
no âmbito da caracterização das precipitações intensas no Sul de Portugal consistiu em 
analisar a estrutura dos acontecimentos pluviosos, identificados com base na utilização de 
registos udográficos de seis estações, no período 1973-1997. A escolha das estações 
(Portalegre, Pavia, Beja, Monchique, Faro e Vila Real de Santo António) procurou permitir 
constituir uma amostra que, embora, muito pequena, pudesse proporcionar alguns 
elementos sobre a diversidade espacial da estrutura dos acontecimentos pluviosos. 

 Pavia e Beja apresentam vários traços de afinidade quanto à estrutura dos eventos 
pluviosos. Entre os seis locais analisados, são as estações onde os episódios de precipitação 
abundante e de forte intensidade são menos frequentes. Já no caso de Portalegre, as 
chuvadas caracterizam-se por uma estrutura bastante diferente. Nesta estação, apesar dos 
eventos pluviosos não serem muito mais frequentes, caracterizam-se por serem, em média, 
mais prolongados, e pelo facto de as precipitações serem mais abundantes. O efeito da 
altitude manifesta-se não tanto numa maior frequência das chuvadas mas mais no aumento 
da duração dos eventos e no seu quantitativo total. Ainda em relação às estações do 
Alentejo, outro aspecto interessante revelado neste estudo diz respeito à época de ano em 
que se registaram as intensidades máximas de precipitação, tendo sido verificado que estas 
se observam, preferencialmente , no início e no final do Verão (Junho e Setembro, 
respectivamente). 

 Os contrastes identificados tornam-se ainda mais nítidos quando se compara a 
estrutura das sequências chuvosas das estações alentejanas com a dos locais algarvios 
considerados nesta amostra. Com efeito, em Vila Real de Santo António e em Faro 
verificou-se que a frequência de chuvadas é menor e a duração média dos eventos é mais 
reduzida. Proporcionalmente, os episódios de curta duração predominam sobre os de longa 
duração, ao contrário do que sucede em Pavia e em Portalegre. Os eventos de precipitação 
muito abundante são mais frequentes que nos locais estudados do Alentejo. Também as 
intensidades médias das chuvadas são mais elevadas, nomeadamente no que diz respeito 
aos eventos com duração entre 30 minutos e 6 horas. As intensidades máximas absolutas 
são também muito superiores às ocorridas nas estações alentejanas, e os recordes 
ocorreram, em geral, nos meses de Novembro e Dezembro. 

 Em relação à generalidade dos parâmetros de caracterização das sequências 
chuvosas (frequência, duração, abundância, intensidade) constatou-se que Monchique 
constitui um caso à parte, no conjunto dos locais analisados. Sendo a mais chuvosa das seis 
estações, considerando a precipitação média anual, é também a estação onde a duração 
média dos eventos foi maior, e a que apresentou uma mais elevada frequência de eventos 
de precipitação abundante e muito abundante (P>100mm). Foi, igualmente, o local onde se 
registaram as intensidades médias mais elevadas no que diz respeito a acontecimentos de 
muito curta duração (inferior a 30 minutos). Por último, constatou-se ainda que, no período 
de 25 anos estudado, os recordes absolutos de intensidade máxima de precipitação (para 
diferentes durações consideradas), também ocorreram sempre na estação de Monchique. 

 O conjunto de elementos aqui sintetizados é revelador da apreciável diversidade 
espacial da estrutura dos acontecimentos pluviosos no Sul de Portugal. Esta constatação 
suscita o interesse em, numa futura investigação, procurar alargar o âmbito do estudo 
efectuado, constituindo uma amostra que possa englobar um maior número de locais, que 
possam ser representativos não só de diferentes áreas do Sul de Portugal (do Ribatejo ao 
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Algarve), mas também de diferentes contextos fisiográficos (estações situadas em 
depressões amplas, vales encaixados, vertentes ou topos de relevos de dimensões diversas). 

 
 

3. - Os fenómenos meteorológicos associados (Trovoadas e Granizo) - A escassez 
de informação publicada relativa ao registo das trovoadas e dos eventos de granizo 
constituiu uma séria limitação à abordagem deste tema no âmbito do estudo dos fenómenos 
atmosféricos que ocorrem, frequentemente, associados às precipitações intensas. Os dados 
recolhidos dos anuários climatológicos (período 1958/59-1987/88), referentes à frequência 
mensal e anual (expressa em número de dias com registo do fenómeno) não permitiram 
mais do que esboçar uma breve caracterização da distribuição espacial e do ritmo intranual 
das trovoadas e dos episódios de granizo, no Sul de Portugal. No âmbito desta falta de 
informação saliente-se também o facto de não existirem dados registados em estações 
situadas em áreas montanhosas – com a excepção da estação de Portalegre – não 
permitindo o conhecimento sobre a incidência das trovoadas onde estas serão, muito 
provavelmente, mais frequentes. 

 Não obstante estas limitações foi possível comprovar, em relação às trovoadas, que 
a sua frequência nalguns locais do interior do Sul do país é considerável, ultrapassando os 
15 dias por ano em Viana do Alentejo e Beja, e os 20 dias por ano em Portalegre e Alvega. 

 Quanto ao ritmo anual da frequência das trovoadas, ficou demonstrado que, em 
todo o Alentejo, elas ocorrem de modo especial durante a Primavera, em Abril ou Junho, 
verificando-se um máximo secundário no final do Verão (Setembro). É também nesta 
região que as trovoadas mais se concentram durante a época quente do ano, embora nos 
meses de Julho e Agosto haja uma diminuição drástica da sua frequência de ocorrência. No 
Algarve, o Inverno é a estação do ano em que, em média, se registam mais dias de 
trovoada, apresentando um ritmo anual, em certa medida, inverso daquele que caracteriza 
as áreas mais interiores do Alentejo.  

 Espera-se que o estudo climatológico das trovoadas em Portugal possa vir a 
conhecer um novo impulso na sequência da instalação, muito recente, de uma rede 
nacional de equipamentos detectores, da responsabilidade do Instituto de Meteorologia. 

Em relação aos episódios de granizo, cuja informação disponível publicada é ainda 
mais escassa que a descrita em relação à observação das trovoadas, foi apenas possível 
verificar que, na generalidade das estações do Sul de Portugal, constituem um fenómeno 
muito pouco frequente, exceptuando o caso particular de Portalegre, onde, em média, por 
ano, ocorrem 5 dias com granizo. Trata-se de um fenómeno cujas séries de registos 
subestimam, muito provavelmente, a sua real frequência, em consequência da dificuldade 
de que se reveste a sua observação, distinguindo-o de outras formas de precipitação 
(chuva, neve), quer do carácter fortemente localizado inerente ao seu modo de ocorrência, 
que não se coaduna com a densidade das redes de estações climatológicas. 

 
 

4. - O contexto atmosférico de escala sinóptica (ou de larga escala) dos episódios 
de precipitação intensa – O estudo do ambiente atmosférico associado aos episódios de 
precipitação abundante iniciou-se por uma caracterização à escala sinóptica, ou mesmo, a 
uma escala de análise espacial mais vasta – larga escala. Nesta perspectiva, foram 
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realizadas, essencialmente, três abordagens: uma classificação de situações sinópticas de 
tipo subjectivo; uma classificação automática de situações de larga escala; um estudo do 
contexto da instabilidade e das condições termodinâmicas favoráveis à ocorrência dos 
eventos de precipitação torrencial baseado na utilização de dados de sondagens 
aerológicas. 

A utilização de uma metodologia “subjectiva” de classificação de situações 
sinópticas permitiu pôr em evidência que o contexto atmosférico deste tipo de fenómenos 
se caracteriza por uma apreciável diversidade. Este estudo foi organizado na perspectiva de 
se poderem comparar as causas meteorológicas dos eventos de precipitação abundante que 
ocorreram em dois locais diferentes do Sul do país – Évora e Faro – no período 1962-1992. 
Os resultados da classificação demonstraram que os tipos de situações sinópticas que, 
predominantemente, estão na origem de precipitações abundantes em Évora, são diferentes 
dos de Faro. Cerca de dois terços (67.5%) dos eventos de chuva abundante registados em 
Évora estiveram associados à passagem de perturbações frontais muito activas, na 
dependência estreita da circulação zonal dos ventos de Oeste ou das suas ondulações. Este 
contexto atmosférico de escala sinóptica tem uma importância relativa muito menor na 
génese dos eventos muito chuvosos que se registaram em Faro. Nesta estação sobressai, de 
um modo flagrante, a frequência de situações sinópticas dominadas pela influência de 
depressões de carácter estacionário, relacionadas com um tipo de circulação meridiana 
lenta (ou bloqueada) nos níveis médios e altos da troposfera. As depressões estacionárias 
associadas a células frias de bloqueio estiveram na origem de cerca de metade (49%) dos 
eventos  de precipitação abundante registados em Faro. Neste contexto sinóptico particular, 
foram as situações marcadas por uma posição mais meridional dos centros depressionários 
(a Sul do Algarve ou entre o Algarve e a ilha da Madeira) que  foram responsáveis por um 
maior número de episódios de precipitação muito abundante (P≥50mm) em Faro.  

A utilização de um método “objectivo” de classificação de padrões de circulação 
sinóptica permitiu consolidar o conhecimento de alguns aspectos que caracterizam o 
contexto atmosférico favorável à ocorrência de precipitações abundantes no Sul de 
Portugal. Foi possível confirmar a significativa diversidade de situações atmosféricas de 
escala sinóptica, sintetizadas em cinco padrões de circulação diferentes. No entanto, por 
outro lado, foi também possível constatar alguns elementos comuns, que poderão ser 
bastante relevantes no âmbito das causas meteorológicas deste tipo de fenómenos. Um 
aspecto comum aos cinco padrões estabelecidos diz respeito ao facto de, em todos eles, o 
bordo meridional das depressões atingir latitudes subtropicais (ou mesmo tropicais), 
determinando a advecção de massas de ar tropical marítimo, quentes e húmidas, que 
atingem o Sul de Portugal, nomeadamente através da fachada algarvia. Um outro aspecto 
comum aos padrões sinópticos identificados, igualmente importante para o 
desenvolvimento da convecção na troposfera, diz respeito às invasões de ar frio na média e 
alta troposfera, que se materializam através de profundos vales depressionários que se 
estabelecem sobre a fachada ocidental da Península Ibérica (cujos talvegues chegam a 
atingir a costa marroquina e as Ilhas Canárias) ou na presença de células de ar frio, isoladas 
por uma circulação bloqueada. 

Estas condicionantes do contexto atmosférico de escala sinóptica conduzem a uma 
estrutura termodinâmica muito instável na troposfera. O tratamento de dados de sondagens 
aerológicas permitiu proceder a uma tentativa de avaliação do grau de instabilidade 
convectiva que se encontra associado à ocorrência de precipitações torrenciais (eventos 
com precipitações máximas superiores a 100 mm em 24 horas, verificados entre 1983 e 
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1998) no Sul de Portugal. A análise realizada proporcionou a obtenção de alguns 
resultados úteis à caracterização da estrutura instável da atmosfera, deduzida das 
sondagens de Lisboa, que se revela favorável ao desencadeamento dos episódios 
torrenciais. O forte gradiente térmico vertical da troposfera, o perfil vertical da humidade 
e o elevado teor de vapor de água das massas de ar em presença foram os principais 
aspectos que se procurou quantificar no âmbito da avaliação da magnitude da instabilidade. 
Em futuras investigações será importante desenvolver esta abordagem, integrando a 
determinação do papel de outros factores forçadores ou condicionantes dos fenómenos 
convectivos, insuficientemente abordados neste estudo, nomeadamente, a estrutura dos 
campos de vento e influência do seu perfil vertical no reforço das condições de 
instabilidade. 

 
 

5.- Caracterização das situações atmosféricas associadas aos episódios outonais de 
precipitação torrencial no Sul de Portugal – No último capítulo, da dissertação 
apresentou-se um estudo de carácter, de cero modo, monográfico, no qual se procedeu à 
caracterização, a diferentes escalas, do ambiente atmosférico em que se desencadearam 
vários eventos torrenciais, ocorridos durante os Outonos de 1997 e 2001, e que atingiram, 
de modo especial, a região do Algarve. Apesar da amostra compreender um restrito 
número de casos, a escolha dos eventos procurou ser criteriosa, designadamente no sentido 
de permitir a exemplificação de distintos padrões de organização espacial dos sistemas 
nebulosos convectivos (“focalizada”, constituindo “bandas” ou “alinhamentos”, ou, ainda 
de modo “generalizado”). No conjunto da análise dos eventos torrenciais, ressaltou a 
importância de três aspectos do seu contexto atmosférico de formação, os quais poderão 
ser considerados como elementos essenciais para o desencadeamento das precipitações 
intensas: 

- Circulação depressionária das baixas camadas condicionada por um núcleo de 
baixas pressões centrado na bacia atlântica ibero-marroquina (ou nas suas 
proximidades); 

- Presença de uma massa de ar quente e húmida nas baixas camadas da troposfera; 

- Forte instabilidade convectiva (no período antecedente dos eventos torrenciais). 

 

As condições que acima se destacam podem ser observadas em contextos muito 
diversos, nomeadamente, no que se refere à dinâmica atmosférica na média e alta 
troposfera. Outros aspectos do contexto atmosférico poderão também assumir, em 
situações particulares, uma importância decisiva como factores favoráveis ao 
desenvolvimento dos fenómenos convectivos no Sudoeste da Península Ibérica e nas suas 
margens, podendo salientar os seguintes: 

- Presença de células depressionárias de bloqueio em altitude, isolando gotas de ar 
frio; 

- Influência de profundos talvegues na Corrente de Oeste; 

- Acção das correntes de jacto (polar e subtropical); 

- Fenómenos de oclusão; 
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- Evoluções ciclogenéticas de tipo explosivo. 

 
 

As perspectivas de abordagem e os métodos que se adoptaram na preparação desta 
dissertação procuraram abrir algumas novas linhas de pesquisa na investigação em torno 
dos episódios de precipitação intensa e das suas causas atmosféricas. O aprofundamento da 
exploração, por exemplo, dos dados das radiossondagens, das imagens de satélites, das 
imagens de radar meteorológico, associado à expansão das possibilidades de recolha e 
processamento automático da informação, suscita, no momento actual, uma larga 
expectativa de crescimento do conhecimento neste domínio científico. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


