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Preâmbulo 

 

 

 

 

 

Neste preâmbulo quero registar a minha gratidão a todos aqueles que de uma maneira ou de 

outra partilharam comigo ao longo dos anos a sua visão da ciência e da vida. Em primeiro lugar, 

expresso um agradecimento especial ao meu orientador, o Professor António Lopes, que me guiou e 

encorajou nesta grande empreitada de investigação, que marca a conclusão de uma importante 

etapa da minha formação em Geografia Física. Esta tese não teria tido termo, sem a sua inestimável 

ajuda, orientação, motivação e visão estratégica do lugar que a Geografia deve ocupar nas 

sociedades atuais. Ao meu co-orientador, o Professor Marcelo Fragoso, que me guiou na elaboração 

da Parte I da tese dirijo igualmente uma palavra de gratidão, pelo apoio prestado e pelo cuidado 

científico expresso na revisão dos textos. Ao Ezequiel Correia, com quem tive o privilégio de trabalhar 

no desenvolvimento da metodologia das Unidades de Resposta Climática Homogénea (URCH), 

agradeço a colaboração no decurso de sessões de trabalho sempre muito produtivas. Finalmente 

envio uma saudação especial à professora Maria João Alcoforado por ter incutido, em várias gerações 

de seus alunos, nos quais me incluo, o gosto pelo estudo da Climatologia, e pelos seus importantes 

apontamentos resultantes da leitura do capítulo final da tese, dedicado à elaboração das URCH do 

Funchal. 

 A decisão pessoal de abraçar este desafio foi inquestionavelmente estimulada pelas 

atividades que tenho vindo a desenvolver enquanto Técnico Superior, relacionadas com a Geografia 

Física da Ilha da Madeira, designadamente na área da meteorologia, climatologia, hidrologia e 

hidráulica. A minha evolução técnica é também fruto da experiência profissional acumulada, para a 

qual contribui o contacto e a troca de experiências com profissionais de diferentes formações, com 

quem tenho tido a oportunidade de trabalhar, primeiro no Laboratório Regional de Engenharia Civil e 
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mais recentemente no Gabinete de Estudos e Serviços de Hidráulica do Governo Regional da 

Madeira. A todos sem exceção o meu bem-haja. 

À Família e amigos, obrigado pelo apoio e paciência.  

 

O trabalho que agora apresento sobre o clima da cidade do Funchal teve início em 2006 com o 

desenvolvimento da tese de mestrado sobre os Regimes dos ventos estivais no Funchal e sua 

influência nos padrões térmicos, na qual se começou a trilhar o caminho de aprofundamento dos 

conhecimentos do clima local, como sejam os sistemas de circulação de brisas e as relações com os 

padrões térmicos na cidade. Na fase conclusiva dessa etapa (em 2008) colocaram-se naturalmente 

novos desafios: por um lado o de alargar o estudo do clima a todas as estações do ano; incluir a 

caracterização de outras variáveis climáticas (normalmente pouco desenvolvidas nos estudos de 

climatologia urbana), designadamente a chuva. Mas o contributo da presente investigação não se 

resume apenas à simples compilação de conhecimentos, na medida em que houve também a 

preocupação de desenvolver metodologias inovadoras de aplicação prática desse mesmo 

conhecimento ao planeamento urbano e ao ordenamento do território, maximizando os impactos 

climáticos positivos e mitigando os impactos climáticos negativos. São vários os exemplos de 

aplicação do clima urbano ao ordenamento, destacando-se aqui os casos de Londres, Berlim, 

Gotemburgo e Hong Kong (Ng e Ren, 2015), entre outros e os casos aplicados a cidades portuguesas 

como Lisboa e Cascais. Trata-se de uma abordagem desenvolvida com base no reconhecimento da 

importância e das potencialidades da informação climática para o ordenamento do território, 

enquanto ferramenta de apoio estratégica à tomada de decisão. 

Os estudos de climatologia urbana assentam na análise quantitativa das dinâmicas e dos 

efeitos locais do clima, com ênfase na caracterização espacial dos elementos meteorológicos 

cruzados com informação das características geográficas do terreno, do edificado e da vegetação. 

Arnfield (2003) explica a influência urbana, referindo que as características climáticas em espaços 

urbanos resultam, em larga medida, das modificações que as superfícies, materiais e as atividades em 

áreas densamente povoadas provocam nos balanços de energia, de massa e quantidade de 

movimento entre as superfícies e a atmosfera. As características da malha urbana e a orientação 

geral do edificado aos ventos dominantes têm influência nos campos de ventos locais e nos padrões 

térmicos. Desta forma, o espaço urbano cria o seu próprio clima, originando condições específicas 
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vantajosas ou adversas. A Ilha Urbana de Calor (IUC) tem sido o efeito mais estudado, que se define 

como o aquecimento relativo da cidade em comparação com as áreas rurais circundantes mais 

frescas. O fenómeno ocorre tanto em cidades de pequena como de grande dimensão, quer sejam de 

clima quente como de clima frio. As suas consequências que dependem do macroclima da cidade, 

tanto podem ser benéficas como negativas. Nas cidades de clima relativamente frio ou cujo clima 

tem uma estação fria a IUC pode trazer benefícios, como custos mais baixos de aquecimento de 

interiores e melhoria do conforto térmico exterior. Nas cidades cujo clima geral é relativamente mais 

quente, o referido efeito pode aumentar o desconforto e a ameaça de stresse por calor e 

mortalidade, em especial no verão, agravando os custos do ar condicionado e da procura de energia. 

De notar a crescente preocupação, por parte do IPCC, em promover nos últimos relatórios 

publicados pelo Working Group II (5th assement 2014) estudos mais focados nas áreas urbanas 

(capítulo Human Settlements, Industry, and Infrastructure/ Urban areas) e na saúde (Human Health, 

Well-Being, and Security) (IPCC, 2014)1, temas que tinham sido menos desenvolvidos nos anteriores. 

As áreas urbanas são ecossistemas humanos bastante sensíveis à dinâmica climática, aos 

fatores de risco local e aos possíveis impactos das alterações climáticas, aspetos que tendem a afetar 

a saúde, a segurança e a qualidade de vida das populações. São áreas particularmente vulneráveis ao 

calor excessivo agravado pela redução da velocidade do vento, que por sua vez é controlada pela 

rugosidade da estrutura edificada. A relação entre redução da velocidade do vento e aumento da 

temperatura é tanto mais preocupante se lhe associarmos outros fatores como a poluição do ar e as 

alterações na ventilação ao nível da atmosfera urbana inferior devidas a fatores como a expansão 

urbana e o aumento da densidade de construção. Contudo, alguns aspetos da própria estrutura 

urbana podem até beneficiar o clima local. Por exemplo, nas principais ruas da cidade cuja orientação 

e a direção das brisas coincidem, o efeito de canalização gerado tende a favorecer o transporte, 

dispersão e remoção de poluentes. O próprio conforto bioclimático nos espaços urbanos exteriores 

que depende do vento, temperatura e humidade do ar pode ser melhorado pela criação ou 

preservação de corredores de circulação do ar. Os episódios de precipitação intensa são outro 

fenómeno climático de consequências particularmente sentidas nas áreas urbanas, agravadas pela 

excessiva impermeabilização dos solos, resultando no aumento da magnitude e área afetada pelas 

cheias e inundações. 

                                                 
1 Fonte: https://ipcc-wg2.gov/AR5/report/full-report/ (última consulta em agosto de 2015). 
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 No contexto das alterações climáticas projetadas até ao final do presente século, as cidades 

da Europa do Sul estão sujeitas ao agravamento de vários riscos, como sejam o excesso de calor, a 

modificação dos padrões de vento, a poluição atmosférica, a diminuição da precipitação anual e o 

aumento dos eventos de precipitação intensa, entre outros. No caso do excesso de calor, as soluções 

para a mitigação do efeito de IUC, devem ter ainda em conta a necessidade de as cidades se 

adaptarem ao aumento da temperatura média global. Neste sentido, deve sublinhar-se que o 

trabalho aqui realizado corresponde ao estudo do clima atual do Funchal à escala regional e local, 

reconhecendo-se obviamente que as características e tendências agora diagnosticadas tenderão a se 

modificar com o aquecimento global projetado e com as alterações previstas nos ritmos de 

ocorrência dos fenómenos extremos. Segundo os cenários sobre o clima futuro, a ocorrerem 

mudanças nos padrões globais de circulação atmosférica elas tenderão a aumentar o aquecimento 

das áreas metropolitanas. A diminuição da precipitação devido às alterações climáticas pode agravar 

o risco de situações de seca meteorológica, cujos impactos tendem a ser particularmente sentidos 

nas áreas urbanas fortemente dependentes dos recursos hídricos. Por seu lado, o aumento dos 

episódios de precipitação intensa, conforme tem sido indicado nos cenários de alterações climáticas, 

tendem a ser mais sentidos e a tomar impactos mais severos nas áreas urbanas, devido à forte 

impermeabilização dos solos e, em muitos casos, a ações inadequadas na artificialização das redes de 

drenagem e dos leitos de cheia.  

A avaliação climática das cidades, em particular de fenómenos como as precipitações intensas 

e o efeito de IUC deve pois considerar questões ambientais como, as tendências de urbanização 

crescente, o crescimento populacional e as alterações climáticas. Neste contexto é importante 

realçar que apesar das áreas urbanas ocuparem apenas 0,6% da superfície terrestre2, desde 2008 

mais de metade da população do Planeta vive em áreas assim classificadas, sendo expectável que 

chegue a 66% em 2050, conforme consta na edição de 2014 do relatório “Perspectivas da 

Urbanização Mundial” (World Urbanization Prospects) da Organização das Nações Unidas3. 

Segundo o conhecimento popular, a Madeira tem muitos “microclimas”, termo vulgarizado 

pelos seus habitantes e que no fundo traduz os contrastes espaciais do clima em curtas distâncias. 

Apesar do reconhecimento empírico desta diversidade climática ainda são poucos os estudos 

específicos e aplicados publicados até à data. O trabalho agora concluído representa a primeira 

                                                 
2
 Fonte: Global Land Cover SHARE (GLC-SHARE) database Beta-Release Version 1.0 – 2014. Documento disponível online, 

consultado em julho de 2015. O primeiro levantamento global das classes de cobertura do solo foi realizado em 2000, 
sendo que na altura a área urbanizada era de 0,2% (Global Land Cover, 2000). 
3
 Fonte: http://esa.un.org/unpd/wup/ (última consulta em julho de 2015). 



v 
 

abordagem científica sistemática de elaboração de estudos do Clima Local na Madeira e constitui 

tema ainda relativamente inovador na Geografia Portuguesa, nomeadamente na sua aplicação numa 

área insular periférica da Europa. Descreve-se pela primeira vez o clima urbano do Funchal, mas não 

se fica pelo diagnóstico, propondo-se uma metodologia que permita a espacialização de orientações 

climáticas para o ordenamento do território. 

O Funchal é tanto mais vulnerável à dinâmica climática pelo facto de se tratar de uma área 

urbana de pequena dimensão, razão pela qual requer mais cuidado ao nível do planeamento urbano 

e ordenamento do território. Por outro lado, trata-se de uma cidade que registou nas últimas 

décadas uma forte expansão urbana com a inevitável ocupação de áreas que sempre foram de 

elevada perigosidade natural. Tem sido também fortemente fustigada por tempestades e cheias 

rápidas de grande magnitude, de consequências extremamente devastadoras, de que a grande 

aluvião de 20 de fevereiro de 2010 representa o episódio paradigmático e que ainda perdura na 

memória coletiva, pelos danos causados e especialmente pela morte de 48 pessoas. 

Pretende-se saber qual é a importância dos fatores locais como o relevo, a influência 

oceânica, o uso e ocupação do solo, em particular o edificado na configuração do clima urbano do 

Funchal. O relevo, por exemplo, tende a funcionar como uma barreira orográfica aos ventos 

dominantes, com influência no clima regional, quer seja devido à diminuição da ventilação nas áreas 

de sotavento, com implicações nos padrões termo-higrométricos, quer seja pelo favorecimento da 

atividade convectiva das massas de ar subtropicais incidentes pelos quadrantes SW e S, que estão na 

origem de eventos de precipitação intensa, por vezes com consequências catastróficas. À escala da 

cidade, a influência marítima pode contribuir para minorar os efeitos do aquecimento urbano. 

Contudo, como se referiu anteriormente, o ambiente térmico da cidade ao nível da rua depende 

fortemente da estrutura urbana e da disposição geral dos edifícios relativamente ao litoral. 

Devido ao relevo acidentado da Ilha e às suas características hidro-geomorfológicas 

específicas, a suscetibilidade às precipitações intensas e inundações de origem fluvial é bastante 

elevada. O aumento das áreas urbanizadas e da ocupação de territórios de perigosidade natural 

reconhecida, como os leitos de cursos de água, e as consequentes alterações das condições de 

drenagem natural têm vindo a resultar no agravamento dos riscos de inundação. No território 

estudado as cheias e inundações são um fenómeno tanto mais complexo na medida em que ao 

escoamento de água se junta uma mistura de detritos variados, desde partículas finas, até blocos 

rochosos de grandes dimensões, daí a designação local de aluvião. 
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Os estudos académicos modernos focam-se sobretudo na especialização e segmentação do 

conhecimento, assentes numa visão de temáticas específicas, com resultados obviamente limitados 

tendo em conta a complexidade dos assuntos trabalhados. O estudo que se segue procurou 

contrariar esta tendência, na medida em que houve a preocupação de considerar e relacionar os 

vários elementos do clima através de uma perspetiva integrada, de modo a obter resultados globais 

mais consentâneos com as realidades estudadas. Para a própria afirmação da ciência na sociedade 

julga-se necessário multiplicar este tipo de abordagem científica. Contudo, não se tem a pretensão 

de elaborar uma monografia sobre o clima do Funchal, reconhecendo-se mesmo que na sequência 

dos temas tratados, outras perspetivas de investigação e novas questões serão lançadas a debate, 

podendo vir a ser objeto de estudo em futuros trabalhos de investigação.       
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RESUMO 

Neste trabalho, o clima do Funchal é estudado nas suas múltiplas vertentes. O principal objetivo foi o de 

sintetizar toda a informação climática, aplicando-a ao ordenamento do território, do modo a contribuir para a 

melhoria do conforto e saúde humana e segurança dos seus habitantes e dos seus bens. O crescimento urbano 

do Funchal, condicionado pela orografia que limita a sua expansão em continuum, extravasou as fronteiras do 

limite administrativo do concelho em direção às áreas limítrofes. No centro da cidade as bandas de edifícios 

foram construídas perpendicularmente aos cursos de água canalizados e, por conseguinte, paralelamente ao 

litoral, fazendo com que atualmente, a ventilação da atmosfera urbana inferior seja bastante limitada pela 

barreira arquitetónica, aspeto que tende a aumentar o risco de stresse térmico. Por outro lado, o caráter 

turbulento do escoamento hidrológico deixa a cidade também vulnerável ao risco de aluviões. 

Os elementos do clima observados (precipitação, vento, temperatura e humidade do ar) foram tratados 

estatisticamente e interpretados em complemento com os resultados obtidos com base em vários métodos de 

estimação espacial: a) a krigagem e a regressão linear simples para a precipitação, sendo que o primeiro se 

revelou mais adequado para a estimação das precipitações subdiárias; b) a modelação numérica do escoamento 

atmosférico (vento regional) sobre a ilha; c) a modelação da dispersão de partículas na Baixa do Funchal; d) a 

regressão múltipla utilizada na interpolação regional da temperatura do ar e da PET (Physiological Equivalent 

Temperature); e) e a modelação atmosférica de micro-escala da componente térmica do clima no Funchal.   

A distribuição espacial e temporal da precipitação foi analisado em detalhe. O regime de precipitação na 

Madeira é caracterizado pela forte variabilidade interanual que, tudo indica, estar relacionada com o padrão da 

North Atlantic Oscillation (NAO). As precipitações mais intensas e concentradas são mais prováveis nos relevos 

da vertente sul da ilha, do que nos da vertente norte, ao contrário do que sucede com os quantitativos anuais 

médios, que são claramente mais elevados na vertente norte. De acordo com a análise de suscetibilidade às 

precipitações intensas e aluviões, as áreas menos vulneráveis estão localizadas principalmente no sector oeste 

do concelho, enquanto as mais vulneráveis se localizam sobretudo na cintura intermédia do concelho, acima de 

500 m de altitude.  

As características do vento dominante de nordeste, ao qual estão associados vários efeitos atmosféricos 

de mesoescala, como as esteiras de turbilhão em redor da ilha ou alongadas para sotavento desta, a aceleração 

e a separação do fluxo da superfície depois de ultrapassarem os relevos principais têm efetivamente uma grande 

importância na ocorrência dos tipos de tempo locais e no clima urbano do Funchal, criando um mosaico de 

padrões termo higrométricos, que deverão ser tidos em conta no ordenamento territorial. Esta separação do 

fluxo geral permite a ativação dos sistemas de circulação local a sotavento, numa atmosfera estável, com o 

desenvolvimento duma inversão térmica de subsidência pronunciada sobre a cidade. Contudo os dois sistemas 

de ventos funcionam em articulação, na medida em que a brisa do mar tende a soprar com maior intensidade 

quando a sua corrente de retorno é reforçada pelo vento de NE, também ele mais forte e regular no topo da 

montanha. De dia, a circulação de brisa do mar, cujo quadrante predominante é o SW, representa o tipo de 

regime de vento mais frequente em todas as estações do ano, sendo que no verão ocorre em quase 80% dos 

dias e no inverno em 45%. 
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A partir da análise efetuada entre a circulação das brisas de mar e de montanha e a concentração de 

poluentes atmosféricos no Funchal (em particular no que se refere à concentração de PM10) demonstrou-se que 

ocorre um aumento progressivo das concentrações ao longo do período diurno nos principais corredores de 

circulação viária, em parte explicado pelo efeito de acumulação das emissões dos veículos automóveis. 

Ao contrário do que sucede noutras cidades, no Funchal ocorre apenas um pico diário de concentração de PM10 

coincidente com a hora de ponta da tarde e com a fase de diminuição da velocidade da brisa do mar. 

Os máximos horários podem atingir frequentemente valores na ordem das 50 a 60 µg/m3, sendo que nas 

primeiras 3 a 4 horas da noite, as concentrações de PM10 permanecem elevadas, numa altura do dia em que a 

circulação das brisas de terra e de montanha ainda são bastante fracas. Mas não só não foram observados picos 

de concentração de PM10 na hora de ponta da manhã, como nesta altura do dia ocorrem normalmente os 

valores mínimo diários, devido possivelmente à persistência da circulação da brisa de montanha, que favorece a 

dispersão das partículas. Ao nível do planeamento urbano mostrou-se igualmente que se deve promover a 

ventilação de modo a reduzir os efeitos nefastos dos poluentes atmosféricos no Funchal. Conclui-se que, para 

manter os níveis de PM10 em valores abaixo dos máximos exigidos por lei, será necessário reduzir em 50% o 

número de viaturas nas principais vias de comunicação nas horas de pico. 

O conforto bioclimático foi estudado através da análise das frequências de ocorrência de variáveis como 

a temperatura e a humidade do ar e a PET. Os níveis de humidade mantêm-se elevados nas áreas mais abrigadas 

da brisa do mar, no interior da cidade, em especial no período diurno (acima de 60%), diminuindo durante a 

noite, principalmente nos locais mais expostos à drenagem noturna do ar fresco da montanha. No litoral, a 

situação de tempo quente e húmido a meio da tarde, dada pelo limiar de tensão de vapor de 18 hPa é a mais 

frequente de junho a outubro (40% dos dias em cada mês), atingindo uma frequência máxima de julho a 

setembro (80 a 90%). Nesse tipo de tempo de verão o clima do Funchal é na generalidade confortável (com 

sensação térmica de “ligeiramente quente”), em todos os locais de medição, mesmo no interior da malha 

urbana, pese embora muito próximo do limiar entre condição de “ligeiramente quente” e “quente”, o que, 

nalguns locais, poderá gerar situação de stresse térmico moderado.  

Por fim foram delimitadas as Unidades de Reposta Climática Homogénea (URCH), às quais se adicionou 

informação sobre as áreas de suscetibilidade hidrológica (hidroclimatopos), de poluição por partículas e de 

desconforto térmico por excesso de calor, apresentando-se subsequentemente um conjunto de orientações 

climáticas espacializadas, traduzidas em medidas para melhorar as componentes do clima urbano consideradas 

adversas para a saúde e conforto humano, ou que ponham em causa a segurança de pessoas e bens. 

 

 

Palavras-Chave: Funchal; clima urbano, bioclimatologia humana, precipitações intensas; sistemas de brisas; 

qualidade do ar; orientações climáticas; ordenamento. 
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ABSTRACT 

In this work, the climate of Funchal is studied in its many facets. The main goal was to synthesize the 

climate information, applying it to spatial planning, in order to contribute to the improvement of comfort and 

human health and to the safety of its inhabitants and their assets/properties. The urban growth of Funchal, 

which expansion reached beyond the boundaries of the municipality’s’ administrative limit toward the 

neighbouring areas was overtime forced by the relief. In the city centre, the buildings were built perpendicular 

to the channelled water courses and, therefore, parallel to the coast, in such a way that currently, the urban 

canopy layer ventilation is rather limited by the building barrier, which tends to increase the risk of heat stress. 

On the other hand, the turbulent character of water flow enhances the city’s vulnerability to the risk of flash 

floods. 

The observed climate elements (precipitation, wind, air temperature and humidity) were statistically 

treated and interpreted in addition to the results obtained from several spatial interpolation methods: a) kriging 

and simple linear regression for the precipitation (the first having proved more suitable for the estimation of 

sub-daily precipitation); b) numerical simulation of the wind flow over the island; c) modelling particle dispersion 

in the downtown of Funchal; d) multiple regression used in regional interpolation of air temperature and PET 

(Physiological Equivalent Temperature); e) atmospheric modelling of thermal climate micro-scale component in 

Funchal.  

The spatial and temporal distribution of the rainfall was analysed in detail. The precipitation regime of 

Madeira is characterized by strong inter-annual variability that it seems to be related to the North Atlantic 

Oscillation (NAO) pattern. The intense and concentrated rainfall events, that trigger floods, seem to be more 

frequent on the southern part of the island than on the north side, contrary to what happens with the total 

annual average that is clearly higher on the northern side of the island.  According to the intense rainfall and 

flash floods susceptibility analysis, the less vulnerable areas are located mainly in the municipality’s western 

sector, while the more vulnerable areas are predominantly located in the intermediate band of county, above 

500 m altitude. 

The characteristics of the northeast prevailing wind, which are associated with various mesoscale 

atmospheric effects, such as the Von Karman Vortex Streets around and downwind the island, the flow 

acceleration and separation from the surface after overcoming the mountains, actually have a great importance 

in the occurrence of weather types and in Funchal urban climate. These factors generate a thermo-hygrometer 

pattern mosaic, which should be taken into consideration in spatial planning. The surface separation of regional 

wind allows the activation of downwind local breezes, in the stable atmosphere, with the development of a 

pronounced subsidence thermal inversion over the city.  However, the two wind systems operate together, to 

the extent that the sea breeze tends to blow out with higher intensity when its return current is reinforced by 

the strong and regular NE wind at the top of the mountain. By day, the sea breeze, whose predominant 

quadrant is SW, represents the most frequent wind type throughout the year. In summer it occurs in almost 80% 

of the days and in winter in 45% of the days. 
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The relation between the sea breeze and the mountain breeze circulation and air pollutants 

concentration in Funchal (namely PM10), was also studied. It has been demonstrated that there is a progressive 

increase in concentrations during the day in the main traffic streets, partially explained by the accumulation 

effect of motor vehicles emissions. Unlike in other cities, in Funchal a single daily peak of PM10 concentration 

occurs, corresponding to the afternoon traffic peak time and with the end phase of sea breeze circulation. 

The hourly maximum can often achieve values of around 50 to 60 ug/m3. During nighttime when the mountain 

breeze are still quite weak (the first 3 to 4 hours), the PM10 concentrations remain high. But not only peak 

concentration of PM10 were not observed during the morning rush hour, as at this time of the day the minimum 

daily values are usually observed, due probably to the persistence of the mountain breeze, which favours the 

particles dispersion. In the context of the urban planning it is important to promote ventilation with the aim of 

reducing the adverse effects of air pollutants in Funchal. It was concluded that it will be necessary to reduce by 

50% the amount of vehicles circulating on the main roads during rush hours, in order to maintain the levels of 

PM10 values below the maximum required by law. 

The human bioclimatic comfort assessment was conducted with air temperature and humidity and PET. 

The humidity levels remain high in the areas sheltered from sea breeze, in the inner city, especially during the 

day (above 60%), decreasing during the night, especially in the locations exposed to nocturnal drainage of fresh 

mountain air. Near the seashore, hot and humid weather, given by the 18 hPa vapor pressure threshold, is the 

most frequent situation from June to October (40% of the days in each month) in the afternoon, with a 

maximum frequency from July to September (80 to 90 % ). In this type of summer weather, Funchal climate is 

generally comfortable (with a thermal sensation of "slightly warm") in all measurement locations, even within 

the urban fabric, although very close to the threshold that separates the "slightly warm" and "hot" condition, 

which, in some places, may generate a situation of moderate heat stress. 

Finally, “homogeneous climatic-response units” and spatial climatic guidelines to the urban planning 

were prepared. In a certain way, this is an innovative assessment because, along with more traditional 

climatopes, it includes hydroclimatops (areas with some kind of hydrological risk), vulnerable lines of traffic air 

pollution and the areas with thermal discomfort by excessive heat. The proposed measures in the climatic 

guidelines are fundamental to improve the components of urban climate that are considered adverse to health 

and human comfort, or which endanger the safety of persons and properties. 

 

 

Keywords: Funchal; urban climate; human bioclimatology; intense rainfall; breeze systems; air quality; climate 

guidelines; urban planning. 
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Abreviaturas 

 

 

 
∆Tar(PO A-PO B)) –  Diferenças de temperatura do ar entre dois PO 
AUI – Atmosfera Urbana Inferior 
AUS - Atmosfera Urbana Superior 
CL – Camada Limite  
CO – Monóxido de Carbono 
COVs – Compostos Orgânicos Voláteis  
HR – Humidade Relativa (%) 
IPMA – Instituto Português do Mar e da Atmosfera 
IUC – Ilha Urbana de Calor  
LCL – Altura da base das nuvens ou nível de condensação 
NAO – North Atlantic Oscillation 
NO2 – Dióxido de Azoto 
NOx – Óxidos de Azoto 
O3 – Ozono troposférico 
P10min – total de precipitação no intervalo de 10 minutos (mm) 
Pacumulada – total de precipitação acumulada (mm) 
Pdiária – Total diário de precipitação (mm) 
PDMA – Precipitação diária máxima anual para diferentes durações em intervalo fixo e em 
intervalo móvel 
PET – Physiological Equivalent Temperature (Temperatura Fisiológica Equivalente) 
Phorária – Total horário de precipitação (mm) 
PM - Concentração de massa de matéria particulada ou simplesmente de partículas 
PM10 – Partículas inaláveis com dimensão inferior a 10 micrômetros de diâmetro 
Pmensal – Total mensal de precipitação (mm) 
PO – Posto de Observação 
PoQa – Posto de Observação da Qualidade do Ar 
PR – Período de Retorno 
SIG – Sistema de Informação Geográfica 
SO2 – Dióxido de Enxofre 
SPI – Standardized Precipitation Index (índice de precipitação padronizado, SPI) 
SVF – Sky View Factor ou H/W – Relação altura-largura dos corredores urbanos 
Tar – Temperatura do ar 
Te – Gradiente térmico vertical da curva de estado 
Tmax – Temperatura máxima 
Tmrt – Temperatura radiativa média 
URCH – Unidades de Resposta Climática Homogénea (ou Climatopos) 
Z0 – Rugosidade aerodinâmica 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

1 Enquadramento do tema, objetivos gerais e estrutura da tese 

A saúde humana é influenciada por fatores ambientais tais como a ocorrência de 

temperaturas extremas (altas e baixas), variações dos níveis de poluição do ar, tempestades de 

chuva e vento, inundações, fogos florestais e tempestades de poeiras, com efeitos a curto e a 

longo prazo. A elevada densidade populacional e de infraestruturas tornam as áreas urbanas 

particularmente vulneráveis a este tipo de eventos extremos. A estrutura urbana é formada por 

áreas extensas cobertas por edifícios de altura variada, estradas pavimentadas e parques urbanos. 

Estes elementos combinam-se geralmente de várias maneiras, criando ambientes atmosféricos 

locais distintos, como, por exemplo, o efeito de ilha de calor. A excessiva artificialização do 

território tem resultado quase inevitavelmente no agravamento de problemas de inundações 

urbanas, alterações dos padrões de precipitação, concentrações elevadas de poluentes gasosos e 

aerossóis e efeitos de canalização do vento nas ruas.       

A avaliação dos fatores climáticos e da sua importância para o ordenamento territorial 

deve ser balizada pela relação entre as alterações climáticas globais e as alterações climáticas 

urbanas, aspeto que esteve sempre presente nas reflexões geradas em cada um dos tópicos 

temáticos tratados na tese, com o objetivo de apresentar um conjunto de estratégias de resposta 

às mudanças dos climas locais, adaptando a cidade a um clima global em mudança. Neste sentido, 

as alterações/mudanças climáticas devem também ser combatidas por via da mitigação dos seus 

impactes no território e pela adaptação deste aos fenómenos extremos, o que requer 
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forçosamente uma maior atenção às questões do ordenamento do território. Pelo menos, ao nível 

das instituições europeias, a questão das alterações climáticas e da gestão sustentável dos 

recursos naturais e ecossistemas são tidos como desafios prioritários no H2020 (horizonte 2020).  

Para o efeito, é imprescindível conhecer em detalhe o clima local num processo de 

refinamento da escala espacial, que permita obter informação climática específica e localizada, 

para posterior apreciação dos possíveis impactos locais, em particular nas situações de mudanças 

climáticas. Da avaliação conjunta da geografia do espaço construído e do clima local e regional, 

espera-se vir a obter um conjunto de medidas para garantir a segurança de pessoas e bens e 

melhorar o conforto térmico, a saúde humana e a qualidade de vida das populações, adaptando a 

geografia urbana às características climáticas do Funchal. 

Nesta tese são estudados os fatores climáticos que caracterizam o clima do Funchal, 

avaliando-se a sua importância no processo de ordenamento, de modo a definir boas práticas para 

o planeamento urbano. A ênfase dada à representação espacial e à produção de mapas de 

suscetibilidade a vários fenómenos climáticos são a prova que a componente espacial merece 

particular destaque nesta tese.  

A tese está estruturada em três partes:  

i) Análise hidroclimática, com enfase no estudo da precipitação, enquanto variável 

determinante no desencadeamento das cheias rápidas ou aluviões, que no contexto 

regional é entendido como um fenómeno hidrometeorológico extremo, em que ao 

escoamento fluvial se junta uma mistura de detritos variados, incluindo blocos 

rochosos de grandes dimensões, produzindo eventos de consequências normalmente 

catastróficas. A análise hidroclimática e as precipitações intensas são temas de estudo, 

sobre os quais desenvolvo e confirmo alguns dados obtidos em publicações anteriores 

de diferentes autores. A ocorrência de eventos meteorológicos extremos nas áreas 

urbanas representa cada vez mais uma ameaça severa à segurança das populações, 

com repercussões negativas na economia local. Naquilo que tem de mais inovador esta 

tese procura realçar a importância de incluir na avaliação climática o comportamento 

espacial e temporal da precipitação.  

ii) Avaliação dos níveis de conforto térmico e de qualidade do ar no Funchal, partindo da 

análise dos parâmetros meteorológicos com influência na sua variação espacial e 
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temporal, designadamente o vento, seu regime e circulação atmosférica à escala da 

ilha e no litoral da cidade.  

iii) Síntese da informação climática desenvolvida nos diferentes capítulos da tese, 

adequando e aplicando-a ao ordenamento do território. Na prática procura-se 

transformar os conhecimentos adquiridos sobre o Clima, num conjunto de orientações 

climáticas para o planeamento e ordenamento urbanos. Com este contributo pretende-

se vir a fomentar uma maior interação entre os investigadores e os agentes de 

planeamento, em particular à escala municipal, onde a transferência de 

conhecimentos, poderá servir o processo de revisão dos planos de ordenamento do 

território.  

Dado o crescimento das áreas urbanas, a problemática da poluição atmosférica resultante 

da circulação rodoviária é um tema atual, considerado igualmente prioritário no seio da União 

Europeia, que definiu os transportes como área prioritária de atuação, realçando a necessidade de 

melhor mobilidade e menor congestionamento. Embora se trate de uma cidade de pequena 

dimensão, no Funchal ocorrem episódios de poluição do ar, que interagem com o clima local, 

razão pela qual nos propomos analisar as possíveis relações de causa-efeito.  

Os objetivos desta tese resultam igualmente da necessidade de aprofundar alguns tópicos 

temáticos iniciados com a minha dissertação de mestrado intitulada “Os regimes dos ventos 

estivais no Funchal e sua influência nos padrões térmicos”. Nessa investigação (Lopes, 2008) foi 

realizado o estudo do regime do vento, que aponta para a elevada frequência de dias de verão 

com sistemas de circulação de brisas (superior a 80%), dominado pela brisa do mar e brisa do vale 

no período diurno, e brisa de montanha e brisa de terra durante a noite. Em determinadas 

situações de circulação anticiclónica típicas do verão, a cidade permanece abrigada do vento de 

nordeste, devido à presença do sistema montanhoso encimado pelos picos do Areeiro e Ruivo, 

possibilitando a ativação dos sistemas de circulação local. Nos dias com vento geral de oeste e/ou 

sudoeste, a brisa do mar tende a aumentar a sua intensidade. Dado que no âmbito do trabalho de 

mestrado não foi possível dedicar a devida atenção à relação entre brisa do mar e variação 

espacial e temporal da humidade do ar, nesta tese, o tema é analisado ao pormenor, tendo-se 

obtido resultados reveladores da importância desta variável. No capítulo 5 da tese analisam-se as 

características da circulação de brisa do mar em todas as estações do ano. 
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O efeito de ilha de calor é tanto mais importante num cenário de tendência de 

aquecimento global, que poderá ampliá-lo. Outros fatores de alteração do clima urbano, 

associados ao desordenamento e ausência de planeamento urbano, combinados, podem redundar 

na deterioração do clima das cidades. A ilha urbana de calor (IUC) é o exemplo de uma mudança 

climática local provocada pelo homem, que já foi observada e monitorizada em inúmeras cidades 

de diferentes latitudes. Este padrão térmico sugere a existência de uma cidade quente rodeada 

pelo campo mais fresco e corresponde à integração da totalidade dos microclimas originados pela 

urbanização (Alcoforado, 1992). No entanto, o seu contributo para o aquecimento global, 

expresso pela evolução de longo termo da temperatura do ar à superfície, é residual, como o 

comprovam os estudos baseados em médias globais, que seguem a metodologia do grupo 

Berkeley Earth
1. A hipótese de que o sinal de aquecimento global apurado com base nos dados 

observados nas estações meteorológicas de superfície pode estar a ser influenciado pelo efeito de 

IUC nas estações de regiões que passaram por um processo de expansão urbana é rebatido por 

estes autores, que todavia reconhecem que as alterações de uso do solo nas áreas envolventes às 

estações meteorológicas podem influenciar os valores de temperatura do ar medidos, quer pelo 

seu aumento, como pela sua diminuição. Por exemplo, nas áreas urbanas, se uma superfície de 

asfalto for substituída por uma de betão, é expectável uma diminuição da absorção de radiação 

solar, levando a um efeito de arrefecimento local. No espaço rural, mudanças de irrigação dos 

terrenos podem originar uma variação da temperatura do ar (Wickham et al., 2013). O efeito de 

IUC é sentido principalmente à escala diária e é detetado e corrigido no tratamento prévio das 

séries de temperatura do ar, através da sua homogeneização. Por outro lado é importante notar 

que apesar das previsões de expansão urbana até 2030, afetando uma área de mais de um milhão 

de km2, as cidades continuarão a ocupar uma área relativamente pequena, cerca de 2,5% da área 

total terrestre do Planeta (atualmente ocupam cerca de 0,6%).  

Em todo o caso, o aumento da densidade populacional requer o aumento da resiliência 

territorial. As mudanças climáticas, manifestadas através do aumento da variabilidade da 

temperatura e da precipitação e através do aumento da frequência de ocorrência de eventos 

extremos irão contribuir para agravar a tensão em infraestruturas, causando impacto em estradas, 

pontes, sistemas hídricos e águas residuais e serviços públicos (como o tratamento de resíduos 

sólidos), atividades que terão de se adaptar a um clima em mudança.  

                                                 
1
 Fonte: http://berkeleyearth.org/ (última consulta em agosto de 2015). 
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O estado da arte dos temas tratados é apresentado na introdução de cada uma das partes 

da tese, uma vez que as metodologias adotadas são específicas de cada um dos temas: 

hidroclimatologia, bioclimatologia e ordenamento do território. Assim, no princípio de cada uma 

das três partes procura-se fazer uma análise crítica das potencialidades e limitações das 

metodologias e dos modelos numéricos considerados, indicando ainda a informação de base 

utilizada.  

 

2 Enquadramento geográfico e expansão urbana 

O concelho do Funchal localizado na vertente sul da ilha da Madeira tem uma população 

residente de 111 892 (censos de 2011). Na sua área de 72,63 km2 existem três bacias hidrográficas 

principais – que juntas ocupam cerca de 57% da área total do concelho – de forma estreita e 

alongada, caracterizadas por um sistema orográfico complexo, recortado e “miúdo”, marcado por 

grandes diferenças de altitude, vales encaixados e vertentes de declives acentuados e exposições 

variadas. Em pouco mais de duas décadas (1990 a 2015) a área urbana aumentou 

substancialmente, com novos polos residenciais e de serviços a surgirem nas periferias oeste e 

norte. 

Neste subponto são apresentados os principais marcos da expansão urbana no Funchal, 

procurando demonstrar as relações entre os espaços construídos, o ambiente físico envolvente e 

os elementos naturais. À escala local, por exemplo, a formação de barreiras arquitetónicas 

interfere com a circulação do ar e dificulta o processo de ventilação da atmosfera urbana. No caso 

dos fundos de vale, que funcionam como corredores privilegiados de circulação do ar e da água, a 

sua ocupação é condicionada, quer pela ocorrência de fenómenos noturnos de drenagem e 

acumulação de ar frio, como pela ocorrência de fenómenos hidrológicos extremos. O aumento da 

pressão humana provoca desequilíbrios sobre este sistema morfo-climático que, em última 

análise, reduzem a viabilidade das atividades humanas e podem mesmo afetar a saúde das 

pessoas que ai trabalham ou vivem. Nesta breve síntese promove-se a reflexão sobre os prós e 

contras de diferentes tipos de povoamento. Introduz-se a teoria da concentração urbana, 

enquanto forma de povoamento passível de obter maiores benefícios ambientais e de qualidade 

de vida, em detrimento do povoamento sub-urbano disperso. Embora não sendo novo, este 
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conceito acena com um conjunto de mais-valias, nomeadamente os custos de construção mais 

baixos e a preservação das paisagens naturais.  

As principais transformações que a cidade sofreu ao longo do tempo, e em particular nas 

últimas décadas, são sumariamente descritas a seguir, dedicando-se especial atenção aos 

problemas ambientais decorrentes dos conflitos inerentes ao processo de expansão urbana. Os 

núcleos primitivos fixaram-se no litoral sul da ilha, em particular na parte vestibular dos principais 

vales, ao mesmo tempo que o povoamento rural foi acontecendo de forma dispersa ao longo das 

faixas de cumeada dos vales encaixados e alongados no sentido norte-sul. Na verdade, foi o relevo 

acidentado que, ao longo da história da ocupação do território insular, inviabilizou o conceito de 

povoamento em aldeia, com a concentração do casario em redor da igreja matriz. Desde a entrada 

de Portugal para a Comunidade Económica Europeia em 1986, o Funchal cresceu, principalmente 

para oeste e para norte, subindo as montanhas, com o perímetro urbano real a serpentear as 

cotas dos 600, 700 e 800 metros de altitude (Dantas, 2012). No que ao ordenamento do território 

diz respeito, este paradigma do crescimento/desenvolvimento, pautado por uma transição 

temporal rápida de uma estrutura de sub-desenvolvimento para uma de hiper-desenvolvimento, 

ficou inevitavelmente marcado por vicissitudes várias, com o aumento da exposição ao risco e 

impermeabilização dos solos.  

Na figura 1 e no quadro 1 apresenta-se o enquadramento geográfico dos locais do Funchal 

que são mencionados ao longo da tese e, em especial, nos parágrafos seguintes de caracterização 

da evolução urbana no Funchal. 
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a) 

 
b) 

Fig. 1 – Identificação de lugares do Funchal referidos na tese, a) à escala do concelho, b) 
no centro urbano. Ver designação no quadro 1. 
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Quadro 1 – Designação de lugares no Funchal referidos nos textos da tese. Ver localização na figura 1. 

1 Zona Velha 
2 Rua dos Aranhas 
3 Casino da Madeira 
4 Rua Fernão Ornelas 
5 Avenida do Infante 
6 Praça do Colombo 
7 Quarteirão da Sé 
8 Rua João Tavira 
9 Rua dos Ferreiras 
10 Rua da Carreira 
11 Estrada Monumental 
12 Campo da Barca 
13 Rua Conde Carvalhal 
14 Rua Santa Maria 
15 Avenida Sá Carneiro 
16 Assembleia Regional 
17 Avenida do Mar 
18 Avenida Santiago Menor 
19 Rua do Chão da Loba 

20 Lido 
21 Praia Formosa 
22 Ajuda 
23 Amparo 
24 Avenida do Amparo 
25 Pico da Cruz 
26 Urbanização do Palheiro 
27 Ribeira de João Gomes 
28 Ribeira de Santa Luzia 
29 Ribeira de São João 
30 Levada do Cavalo 
31 Rua do Castanheiro 
32 Técnopolo da Penteada 
33 Madeira Shopping 
34 Jardim Botânico 
35 Curral dos Romeiros 
36 Pico dos Barcelos 
37 Santa Rita 
38 Pilar 

39 São Martinho 
40 São Pedro 
41 Imaculado Coração de 
Maria 
42 Santa Luzia 
43 Santa Maria Maior 
44 Monte 
45 Bairro da Nazaré 
46 Courelas 
47 Laranjal 
48 Santo António 
49 Trapiche 
50 São Roque 
51 Livramento 
52 Bom Sucesso 
53 Boa Nova 
54 Neves 
55 São Gonçalo 
56 Louros  

 

2.1 A dinâmica urbanística do centro consolidado desde o século XIX 

O núcleo urbano primitivo do Funchal nasceu na baía, a este da ribeira de João Gomes em 

1508, no que hoje é conhecido de zona velha ou núcleo histórico de Santa Maria. A nova cidade 

atlântica foi adquirindo forma ao longo da última década do século XV e princípios do século XVI, 

com a expansão para a parte oeste da baía, mas de crescimento limitado para o interior 

(Bettencourt, 2010). A orientação predominante das principais ruas que definem a malha urbana 

atual da baixa encontra explicação precisamente na criação do primeiro eixo estruturante da 

cidade, constituído por três ruas paralelas à costa, que concretizavam a ligação entre o núcleo 

primitivo e as novas áreas de crescimento. 

Na figura 2 indica-se de forma esquemática as diferentes fases de evolução temporal da 

expansão urbana no Funchal. Ao longo dos séculos XVII e XVIII a expansão territorial da cidade 

quase que não é notada, assistindo-se contudo, ao aumento de altura de alguns edifícios e de 

densidade dos quarteirões. Na verdade ocorre apenas um processo de consolidação da cidade 

quinhentista. De modo gradual tem lugar, ao longo deste período, a ocupação pontual dos 

terrenos em altitudes mais elevadas, nas vertentes a norte da cidade, com o aparecimento das 

quintas e jardins, inspirados nas áreas mais frescas das Ilhas Britânicas e nos campos escoceses.  
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Fig. 2 – Evolução da expansão urbana entre 1850 e 1990. Ver explicação 

no texto. 

 

Ao fim de algum tempo, a cidade primitiva tornou-se num espaço disfuncional, sem 

qualquer articulação dos vários elementos urbanos. Em meados do século XIX havia ainda 

vestígios de edificações faustosas, mas ocupadas fundamentalmente pelas classes de rendimento 

mais baixo; o centro primitivo estava transformado num local de residências pobres. Na última 

década do século XX assistiu-se a uma tentativa tímida de restauração desta parte velha da cidade, 

com o objetivo de a tornar num lugar privilegiado para a habitação e serviços, mas infelizmente 

sem sucesso. Atualmente a zona velha ganhou nova vida, com atividades como a restauração e 

animação noturna.  

No século XIX, a principal intervenção na baixa foi a canalização das três principais ribeiras 

que atravessam a cidade, na sequência da grande aluvião2 de 1803, com estragos avultados em 

diferentes ruas da baixa. Os trabalhos de reconstrução das áreas afetadas pela aluvião e de 

regularização fluvial foram orientados e coordenados pelo engenheiro militar Reynaldo Oudinot  

(Quintal, 1999a). Após a canalização, as margens das ribeiras passaram a ser consideradas 

                                                 
2
 A aluvião é aqui entendida no contexto territorial da ilha da Madeira, como um processo hidrogeomorfológico 

complexo, em que interagem diferentes dinâmicas, designadamente: meteorológica, geomorfológica e hidrológica. 
Este conceito é mencionado na introdução da Parte I da tese, e aplicado na última parte do capítulo 3, no âmbito da 
avaliação de suscetibilidade às precipitações intensas e aluviões no Funchal. 
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potenciais área de expansão urbana, quando na verdade, por apresentarem exposição 

considerável ao risco de aluvião, deveriam ter sido classificadas de 'non aedificandi'. Mas o que na 

prática aconteceu foi precisamente o contrário, por exemplo, na margem esquerda da ribeira de 

São João surgiram novos quarteirões implantados perpendicularmente ao curso de água, 

acompanhando o traçado da nova muralha da ribeira (Bettencourt, 2010). De um modo geral, 

ocorreu um aumento da área construída, mas em contrapartida, foi eliminada a ocupação 

desordenada nas margens das ribeiras, onde haviam muitos edifícios públicos e habitações em 

estado de ruína, alguns dos quais pertencentes à própria Administração Pública, que vinha 

ocupando vários terrenos cujo valor comercial era baixo ou nulo.  

O crescimento urbano para além dos limites da parte baixa da baía inicia-se em finais do 

século XIX, através de um povoamento disperso, especialmente notado nos terrenos a oeste da 

ribeira de São João e a nordeste da cidade primitiva (Bettencourt, 2010). Os danos materiais e 

humanos causados pela aluvião de 1803 constitui o primeiro grande desastre natural na história 

da cidade, que fez a população e as autoridades locais tomarem consciência da vulnerabilidade da 

baixa do Funchal às cheias, o que levou à reflexão sobre um local alternativo para a implantação 

do centro da cidade. No início do século XIX foi divulgado um plano visionário, que se julga ser da 

autoria de Oudinot (Bettencourt, 2010), propondo a expansão da cidade do Funchal para os 

terrenos a cotas mais altas a oeste da baia, entre a margem direita da ribeira de São João e o 

ribeiro Seco. Esta tentativa pioneira de planeamento urbano consistia na configuração de uma 

praça central quadrada, a norte de onde hoje se situa o Casino da Madeira, a partir da qual se 

desenvolveriam várias artérias, numa malha reticular. O projeto nunca foi concretizado e 

mantiveram-se os eixos estruturantes iniciais da baixa, assistindo-se à progressiva expansão 

urbana para oeste, paralelamente à linha da costa, e para norte, com a construção de ruas mais ou 

menos paralelas ao traçado das ribeiras.  

A partir da segunda metade do século XX assiste-se ao verdadeiro crescimento dos espaços 

urbanos em todo o anfiteatro do Funchal, com fronteiras urbanas a chegar ao limite da floresta, a 

800 metros de altitude (fig. 3). Ao longo da primeira metade do século XX, e na sequência da 

introdução do automóvel na Madeira em 1908, dá-se o aumento progressivo no uso deste meio 

de transporte de pessoas, o que obrigou, por um lado, à alteração/adaptação das ruas do Funchal, 

e por outro, à construção de uma rede de estradas de ligação para os outros lugares do sul da Ilha. 

A crescente utilização deste meio de transporte e a implementação dos transportes rodoviários 

coletivos contribuiu para o aumento da mobilidade da população e para a diminuição do tempo de 
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deslocação. Aos poucos as novas vias foram determinando a geometria urbana, assistindo-se a um 

crescimento dendrítico com os edifícios ligados à estrada, mas não articulados entre si. Desta 

maneira, as áreas da periferia puderam ser habitadas e, com o decorrer do século, o povoamento 

disperso e alinhado inicial evoluiu para uma ocupação urbana relativamente densa entre os limites 

este e oeste do concelho e do mar à serra (fig. 4).   

 

 

Fig. 3 – Evolução do perímetro urbano.  

Fonte: Municipio do Funchal. 

 

 

Fig. 4 – Perspetiva de oeste para leste, do anfiteatro do Funchal urbanizado, do mar à serra.  
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O primeiro plano de urbanização da cidade do Funchal, elaborado em 1915 pelo Arquitecto 

Miguel Ventura Terra (Vasconcelos, 2005), visava a valorização dos espaços públicos, e apesar de 

nunca ter sido concretizado, as principais orientações nele contidas, serviram de inspiração a 

Fernão de Ornelas, presidente da Câmara do Funchal, entre 1935 e 1947, quando a cidade 

conheceu intervenções urbanísticas importantes, sobretudo a nível da ampliação da rede viária, 

com a abertura da Avenida Arriaga, da Avenida do Mar e da Rua Fernão de Ornelas, bem como da 

Avenida do Infante (fig. 5), que iria, a partir de então, permitir efetivar a expansão da cidade para 

oeste, ligando a Avenida Arriaga, no centro da cidade, à Estrada Monumental, a oeste do Ribeiro 

Seco.  

 

 

Fig. 5 – Aspeto da Avenida do Infante em meados de século XX. 

 

A expansão urbana em continum da baixa ficou obviamente impossibilitada pelo 

condicionalismo orográfico. O arquitecto José Rafael Botelho, responsável pela elaboração do 

primeiro Plano Director do Funchal (aprovado em 1972), referiu-se por várias vezes às dificuldades 

de ocupação do território, impostas pelas barreiras naturais, que limitavam e condicionavam a 

mobilidade e a edificação, daí que uma das prioridades do Plano tenha sido a estruturação de uma 

rede eficiente de circulação e comunicações. 
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O desenvolvimento socio-económico subsequente à entrada de Portugal na CEE conduziu a 

uma progressiva infraestruturação do território e à formação de novas áreas urbanas na periferia 

mais distante, gerando, no centro, espaços construídos devolutos. Em resposta ao abandono do 

centro as autoridades locais procuraram revitalizar alguns quarteirões que, atualmente oferecem 

apartamentos de luxo, com a mais-valia da localização central. A prosperidade económica levou ao 

crescimento do parque automóvel, tendo como consequência inevitável o aumento de trânsito no 

interior da cidade. Acompanhando a tendência registada em várias cidades portuguesas de 

encerramento ao trânsito das artérias secundárias do centro, onde eram cada vez mais evidentes 

os sinais de incompatibilidade entre peões e automóveis, no Funchal foram encerradas ao trânsito 

automóvel cerca de quatro quilómetros de estradas ao longo da década de 1990, a par com um 

processo escalonado no tempo, de reconversão das ruas da baixa em passeios, praças e alamedas, 

transformando assim um centro caótico na cidade esplanada. Hoje é difícil imaginar os carros a 

circular em espaços como o Quarteirão da Sé, a Praça do Colombo, a Rua dos Aranhas, a Rua João 

Tavira, a Rua dos Ferreiros (a sul), a Rua Santa Maria e a Rua da Carreira (fig. 1). Contudo, o 

encerramento destas artérias do centro não se refletiu na diminuição do número de condutores 

que utilizam o seu automóvel nas suas deslocações pendulares diárias, na medida em que a oferta 

de estacionamentos tem vindo a aumentar, fixando-se em 2012, em cerca de 13 mil lugares, 

distribuídos por espaços públicos em regime de concessão e por empreendimentos privados.    

A frente de mar tem sido sujeita também a alterações urbanísticas importantes. Em 2005, 

com a transferência das operações de movimentação de mercadorias para o porto do Caniçal, na 

extremidade leste da Ilha, a área portuária do Funchal foi sujeita a um plano de remodelação (com 

início em 2008), liderado pelo arquiteto Manuel Salgado (autor do projeto da EXPO 98/ Parque das 

Nações), com a prioridade de melhorar as condições de funcionamento da Avenida Sá Carneiro, 

apostando no aumento da largura dos passeios e dotando-a dum perfil semelhante à Avenida do 

Mar, realizando-se assim o prolongamento desta. Em parte da área do antigo parque de 

contentores, junto ao cais norte, foi construído um parque de estacionamento com capacidade 

para 500 viaturas, que atinge a cota da Avenida Sá Carneiro, onde se situam espaços de atividades 

de animação, recreio e lazer. O aumento do turismo de cruzeiros levou à construção de uma gare 

marítima no cais sul, exclusivamente vocacionada para o embarque e desembarque de 

passageiros de navios de cruzeiro. Inaugurada em maio de 2010, a gare, construída com base 

numa estrutura metálica de 170 metros de comprimento e uma área de implantação de cerca de 



 

três mil metros quadrados, alterou radicalmente a imagem 

como um novo referencial na paisagem da cidade.

Na verdade, a alteração paisagística decorre em praticamente toda a fren

baixa, que foi reordenada na sequê

praia a leste do cais da cidade foi modificada com a deposição de cerca de 140 000 m

aluvial, resultante do assoreamento do segmento terminal das três ribeiras principais do Funchal. 

O referido depósito de inertes 

construção duma sequência de patamares desnivelados e

Em frente à Assembleia Regional 

Mar e o novo cais. 

O aumento da densidade construtiva na baixa do Funchal foi acontecendo ao longo do 

século XX, originando uma cidade densa, de crescimento limitado em altura, 

estreitas (figs. 6 e 7). Para efeitos de avaliação da variação espacial da carga térmica e do efeito de 

ilha de calor apresenta-se no capítulo 8, uma metodologia específica de determ

morfologia urbana, utilizando para o efeito parâmetros primários como seja

edifícios, área de construção, volume dos edifícios, área exposta aos ventos prevalecentes e 

largura das ruas. A baixa do Funchal consolidada resultou numa 

por uma série de barreiras arquitetónicas, predominantemente paralelas à linha de costa, mas 

também por alguns corredores urbanos perpendiculares a esta, coincidentes com os cursos de 

água que atravessam a cidade (fig. 7

 

Fig. 6 – Perspetiva 3D da baixa do Funchal

o ArcScene. 
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três mil metros quadrados, alterou radicalmente a imagem do Porto do Funchal, constituindo

como um novo referencial na paisagem da cidade.  

Na verdade, a alteração paisagística decorre em praticamente toda a fren

reordenada na sequência da aluvião de 20 de fevereiro de 2010. A fisionomia da 

praia a leste do cais da cidade foi modificada com a deposição de cerca de 140 000 m

aluvial, resultante do assoreamento do segmento terminal das três ribeiras principais do Funchal. 

O referido depósito de inertes foi consolidado e protegido da agitação marítima, através da 

duma sequência de patamares desnivelados e de um pontão de 

Em frente à Assembleia Regional foi criada uma nova praça ampla, de ligação entre a Avenida do 

O aumento da densidade construtiva na baixa do Funchal foi acontecendo ao longo do 

uma cidade densa, de crescimento limitado em altura, 

Para efeitos de avaliação da variação espacial da carga térmica e do efeito de 

no capítulo 8, uma metodologia específica de determ

morfologia urbana, utilizando para o efeito parâmetros primários como seja

edifícios, área de construção, volume dos edifícios, área exposta aos ventos prevalecentes e 

A baixa do Funchal consolidada resultou numa estrutura compacta, constituída 

por uma série de barreiras arquitetónicas, predominantemente paralelas à linha de costa, mas 

também por alguns corredores urbanos perpendiculares a esta, coincidentes com os cursos de 

que atravessam a cidade (fig. 7). 

 

Perspetiva 3D da baixa do Funchal utilizando Fig. 7 – Vista aérea da baixa do Funchal.
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do Porto do Funchal, constituindo-se 

Na verdade, a alteração paisagística decorre em praticamente toda a frente de mar da 

evereiro de 2010. A fisionomia da 

praia a leste do cais da cidade foi modificada com a deposição de cerca de 140 000 m3 de material 

aluvial, resultante do assoreamento do segmento terminal das três ribeiras principais do Funchal. 

consolidado e protegido da agitação marítima, através da 

de um pontão de acostagem de navios. 

de ligação entre a Avenida do 

O aumento da densidade construtiva na baixa do Funchal foi acontecendo ao longo do 

uma cidade densa, de crescimento limitado em altura, mas com várias ruas 

Para efeitos de avaliação da variação espacial da carga térmica e do efeito de 

no capítulo 8, uma metodologia específica de determinação da 

morfologia urbana, utilizando para o efeito parâmetros primários como sejam a altura dos 

edifícios, área de construção, volume dos edifícios, área exposta aos ventos prevalecentes e 

estrutura compacta, constituída 

por uma série de barreiras arquitetónicas, predominantemente paralelas à linha de costa, mas 

também por alguns corredores urbanos perpendiculares a esta, coincidentes com os cursos de 

 

da baixa do Funchal. 
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2.2 Traços da expansão urbana no século XXI 

Com a ratificação do primeiro Plano Director Municipal do Funchal em 1997 assiste-se a um 

alargamento da área urbana, de uma faixa litoral de 4/5 km2 de área, para um perímetro urbano 

de 34,4 km2 (equivalente a 47% da área total do concelho), verificando-se a partir daí a ocupação 

do espaço natural, com a implantação urbana sobre diferentes unidades de um relevo bastante 

irregular, que implicou necessariamente o avanço da malha urbana para terrenos de acentuada 

dinâmica natural. O PDM do Funchal de 1997 mantem-se atualmente em vigor até a aprovação do 

novo plano, cujo processo de revisão teve início em 2010, por força da lei que obriga à sua revisão 

após 10 anos da sua entrada em vigor. Entretanto, em todo o anfiteatro do Funchal aumentou 

consideravelmente a densidade do edificado (fig. 8), com a inevitável ocupação de terrenos de 

declive moderado a acentuado e fundos de vale estreitos, por onde correm cursos de água de 

regime torrencial. Por esta razão, as vias de circulação automóvel criadas são das infraestruturas 

mais vulneráveis aos efeitos das cheias fluviais (fig. 8), fazendo aumentar o risco de perda de vida 

(SRESa, 2010). De resto, mais de metade da área do concelho corresponde a vertentes de declive 

superior a 30% (fig. 8). No Funchal houve um crescimento progressivo do número de edifícios em 

trinta anos: 23080 em 1991, 24956 em 2001 e 29219 em 2011. Infelizmente vários lugares 

começaram por ser espaços públicos desqualificados, na medida em que o processo de 

urbanização aconteceu de forma inversa, i.e., primeiro deu-se a construção dos edifícios 

residenciais, procedendo-se posteriormente à infraestruturação do território. 

 

Fig. 8 – Imagem do Funchal resultante do voo aerofotogramétrico de 2010. 
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As periferias contínuas ao centro, a leste e a oeste, foram sempre áreas urbanas de 

excelência, a de leste, predominantemente residencial e a de oeste, marcadamente turística. A 

leste e a nordeste do centro desenvolveram-se áreas residenciais de excelência, com uma mescla 

de vários tipos de ocupação residencial e já com poucos terrenos baldios. Ao lado das habitações 

mais antigas vão surgindo novos quarteirões compostos por blocos de apartamentos com 4 a 5 

andares, mas também por moradias unifamiliares modernas. Salientam-se aqui os exemplos de 

arquitetura com influências tardo-medievais e italianizantes, a par com exemplos do pós-

modernismo e ainda algumas quintas retratando os ambientes quentes do Renascimento. O 

povoamento organizou-se inicialmente ao longo duma via estruturante – a Conde Carvalhal – que 

a partir do Campo da Barca, no limite norte do centro, faz a ligação, primeiro à freguesia de São 

Gonçalo e, depois, à via rápida, a 300 metros de altitude. Se nos anos 80 do século XX, a Rua 

Conde Carvalhal, ladeada por palacetes, quintas e vilas, era uma área residencial de requinte, 

habitada pela classe média-alta, na primeira década do século XXI, apresenta sinais evidentes de 

abandono e degeneração, comprovados pelo aspeto degradado de alguns dos palacetes, pelo que 

se torna urgente revitalizar o tecido urbano neste lugar nobre da cidade. Pelo contrário, na área 

localizada a sul da Rua Conde Carvalhal assistiu-se nos últimos anos a um processo de renovação 

urbana, impulsionado pela abertura da Avenida Santiago Menor (em 2009), que apresenta uma 

faixa de estacionamento e passeios largos em ambos os lados da via (fig. 9b). Nas várias ruas que 

intersetam ortogonalmente a Rua Conde Carvalhal e a Avenida Santiago Menor, como por 

exemplo, a Rua dos Louros, predominam as pequenas moradias unifamiliares de construção mais 

antiga. Em áreas urbanas relativamente consolidadas, como é o caso, o planeamento é difícil e 

acontece sobretudo por via da renovação à escala do quarteirão ou da rua, o que não permite 

pensar os espaços construídos em função das potencialidades e dos riscos climáticos. Após a 

convergência das ruas Conde Carvalhal e Chão da Loba, em direção ao centro da freguesia de São 

Gonçalo, o cenário bucólico dos palacetes dá lugar a um povoamento disperso de moradias mais 

modestas, que nalguns casos parecem trepar as vertentes do vale encaixado, por onde corre o 

ribeiro do Lazareto (fig. 9c).  

 

 

 



Introdução 

17 
 

 

a) b) c) 
Fig. 9 – Perspetivas da periferia urbana a nordeste do centro do Funchal: a) Rua Conde Carvalhal,  

b) Avenida Santiago Menor, c) Rua Conde Carvalhal e perspetiva para montante do vale do Ribeiro do 
Lazareto. Fonte: Google street view. 

 

O eixo de expansão na direção oeste corresponde a uma coroa residencial e turística, 

estruturada pela estrada Monumental (fig. 10a), que se consolidou, primeiro até o Lido e mais 

tarde até à Praia Formosa. Esta é de facto a zona hoteleira de excelência da ilha da Madeira, onde 

se concentra 75% do total de oferta de alojamento do concelho do Funchal, que, de entre todos os 

concelhos da ilha, é o que apresenta maior capacidade de alojamento: 69,7% em 2001, 66,6% em 

2006 e 64,5% em 20103. A noroeste e a oeste do Lido, localiza-se o núcleo urbano da Ajuda, 

planeado através do desenho dos arquitetos Sousa Dias e Rafael Botelho, que conceberam a 

edificação com base no quarteirão, com espaços comuns  e jardins no interior das bandas de 

edifícios, para além das hortas urbanas atribuídas aos residentes do bairro. Em direção a noroeste 

realça-se o núcleo do Amparo de formação mais recente e ainda em fase de expansão (fig. 10c). 

Neste local o terreno declivoso não permitiu definir uma malha geometricamente organizada, 

como acontece no emblemático Bairro da Nazaré, localizado mais para leste do Amparo. Mas 

apesar disso, a ocupação urbana tem sido planeada de acordo com os mecanismos legais de 

urbanismo, que determinaram a elaboração de vários planos pela autarquia.  

No município do Funchal estão em vigor sete planos de urbanização, cuja área total perfaz 

5,5 km2 e cinco planos de pormenor, ocupando menos de ½ km2 (quadro 2). A primeira versão do 

plano de urbanização do Amparo (de 2001) abrangia uma área de 121 hectares, que 

posteriormente aumentou para 215 hectares (na versão de 2008), distribuídos pelos sítios do 

Amparo, Piornais e Ajuda, correspondente a 27% da área da freguesia de São Martinho, onde se 

estima que até 2016, vivam cerca de 30 mil pessoas. A envolvência ao Pico da Cruz, em São 

                                                 
3
 Anuário Estatístico da Região Autónoma da Madeira 2010.  

Fonte: https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=ine_main&xpid=INE (consultado em fevereiro de 2015). 
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Martinho, classificada como zona verde, de lazer e de recreio foi entretanto requalificada para 

“zona de urbanização”, que se encontra servida pela avenida do Amparo (fig. 10e), inaugurada em 

outubro de 2009. Formada por duas faixas de rodagem, passeios largos e um espaço verde central, 

a nova avenida representa um bom exemplo de planeamento urbano, na medida em que funciona 

como infraestrutura pública estruturante ao processo de expansão urbana subsequente.  

 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

Fig. 10 – Perspetivas da periferia 
urbana a oeste e a noroeste do 
centro do Funchal: a) Estrada 
Monumental, b) Bairro da Ajuda,  
c) Amparo, d) Bairro da Nazaré,  
e) Avenida do Amparo.  
Fonte: Google street view. 

 

Quadro 2 – Resumo dos planos de nível inferior ao PDM no concelho do Funchal. 

Plano Data Área (ha) 

Plano de Urbanização do Palheiro julho de 2012 187,2 

Plano de Urbanização da Ribeira de S. João (PURSJ) janeiro de 2010 43 

Plano de Urbanização do Amparo setembro de 2008 215 

Plano de Urbanização do Infante abril de 2008 28 

Plano de Urbanização da Ribeira de João Gomes novembro de 2006 29 

Plano de Urbanização da Levada do Cavalo maio de 2006 13 

Plano de Urbanização da Ribeira de Santa Luzia outubro de 2004 35 

Plano de Pormenor da Vila Giorgi agosto de 2010 4,3 

Plano de Pormenor do Castanheiro agosto de 2010 1,43 

Plano de Pormenor de Modalidade Simplificada de  
Projecto Urbano da Quinta do Poço 

julho de 2010 2,13 

Plano de Pormenor - Projecto Urbano AR1/CE janeiro de 2008 0,99 

Plano de Pormenor da Praia Formosa fevereiro de 2005 21,6 

Fonte: http://www.cm-funchal.pt, consultado em novembro de 2014. 
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As povoações sobranceiras à baixa, e para nordeste desta, correspondem às zonas altas 

privilegiadas do Funchal, quer pela proximidade ao centro e vista para a baía (fig. 11a), quer pelo 

predomínio de um povoamento relativamente regrado, confirmado, por exemplo, pelo Plano de 

Urbanização do Palheiro (quadro 2). A paisagem das partes altas da freguesia do Monte remete 

para o ambiente bucólico das áreas mais frescas das Ilhas Britânicas, e dos campos escoceses, com 

artes da jardinagem e floricultura (fig. 11d,e). 

 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 

Fig. 11 – Perspetivas da periferia urbana a nordeste e norte do centro do Funchal: a) Estrada Regional 104, São 
Gonçalo, b) Urbanização do Palheiro, c) Estrada Visconde Cacongo, d) Largo da Fonte no Monte, e) Quinta Monte 

Palace. Fonte: Google street view. 

      

Em direção a NW do centro e para oeste da ribeira de Santa Luzia, predominam áreas 

fundamentalmente residenciais e relativamente bem ordenadas, que do ponto de vista 

administrativo coincidem com as partes baixas das freguesias de Santo António e São Roque 

(fig. 12). Para além da função residencial existem aqui importantes núcleos de serviços, como o 

caso do Madeira Tecnopolo e Universidade da Madeira, ainda em consolidação, e o Madeira 

Shopping, um centro comercial implantado numa periferia rural que originou uma alteração 

brusca em relação ao tecido envolvente e a interrupção da continuidade centro-periferia. De 2005 

a 2010 foram construídas várias infraestruturas rodoviárias nestas localidades que servem de 

estrutura base de organização territorial, no processo subsequente de ocupação urbana. As 

vertentes e os topos dos cones vulcânicos alinhados na direção sudeste-noroeste, que constituem 
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a margem oeste do anfiteatro do Funchal, foram sendo também progressivamente ocupados por 

moradias unifamiliares e, até mesmo blocos de apartamentos (fig. 12e).  

 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

d) 
 

e) 

 

Fig. 12 – Perspetivas da periferia urbana a noroeste do centro do Funchal: a) São Roque, b) Madeira Tecnopolo, 
c) Avenida das Madalenas, d) acesso leste ao Madeira Shopping, e) vertente leste urbanizada do Pico dos Barcelos 

Fonte: Google street view. 

 

As áreas povoadas das freguesias de São Roque e Santo António, grosso modo acima de 

400 metros de altitude, correspondem às zonas altas menos favorecidas do Funchal (fig. 13), 

marcadas pela existência de manchas de povoamento desordenado (Dantas, 2012), 

principalmente em fundos de vale estreitos e vertentes declivosas, sendo este talvez, à escala do 

concelho, o único local onde existem sinais de alguma segregação urbana. A fazer fronteira com as 

serras mais ou menos arborizadas, as zonas altas passaram de áreas agrícolas pouco povoadas em 

1950, para áreas urbanas de alta densidade ao longo da primeira década do século XXI. O fluxo 

migratório dos concelhos rurais para a capital a partir dos anos de 1960, de populações em busca 

de emprego e melhores condições de vida, levou a que as mesmas se fossem fixando nos 

interflúvios do concelho. Como forma de aumentar os seus rendimentos, os próprios proprietários 

de terrenos foram construindo moradias simples, que arrendavam aos novos residentes, sendo 

que alguns destes optaram por adquirir terrenos baratos para construir a sua moradia modesta. A 

construção em áreas de montanha começa assim a surgir de uma forma descontrolada e 

desordenada, com deficientes condições de habitabilidade. O processo de crescimento rápido, 
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associado não raras vezes, à construção clandestina levou à criação, em 1995, do Gabinete Técnico 

das Zonas Altas (GTZA), um organismo sob tutela da autarquia, cuja missão consiste em prestar 

apoio às populações residentes, na reconversão e legalização das suas casas. Dois tipos de 

comunidades habitam aqui, aquelas que trabalham nos serviços, e que, portanto, utilizam a sua 

habitação apenas para pernoitar, e aquelas que trabalham a terra, na medida em que as áreas de 

socalcos armados nas vertentes declivosas dos vales permitem a prática de uma agricultura de 

subsistência familiar.  

 

 

a) 

 

b) 

 

Fig. 13 – Perspetivas das zonas altas urbanizadas do Funchal: a) vista do Pico dos Barcelos para as zonas altas de Santo 
António, b) núcleo populacional do Vasco Gil em Santo António. Fonte: Google street view. 

 

O centro urbano foi perdendo a sua função residencial em proveito de localidades fora do 

concelho. Isto mesmo é revelado pela análise da evolução temporal do peso demográfico relativo 

do concelho do Funchal, que atingiu o máximo de 46,5% em 1991, diminuindo e estabilizando em 

42% nos censos de 2001 e 2011. A ocupação acelerada do território levou à formação de núcleos 

desconexos e a continuidade com a periferia foi substituída pela multiplicação de centralidades, 

assistindo-se a uma transformação urbana espacialmente mais abrangente, com a deslocação para 

periferias distantes, onde se foram formando novos polos urbanos. Segundo os censos de 2011, as 

freguesias de Santo António e São Martinho no concelho do Funchal, juntamente com a do Caniço, 

no concelho de Santa Cruz, são as mais populosas da Região. As razões são conhecidas: o 

desenvolvimento dos transportes individuais, associado ao aperfeiçoamento técnico e ao 

crescente poder de compra dos cidadãos. O período de maior expansão aconteceu ao longo da 

última década do século XX e originou o equivalente a uma área metropolitana regional (Gaspar, 

2005). O Funchal urbano extravasou as fronteiras do seu limite administrativo em direção aos 
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concelhos limítrofes de Câmara de Lobos e de Santa Cruz: em 2001, juntos, reuniam mais de dois 

terços (68,5%) da população da Ilha; em valor absoluto, 168 000 pessoas residiam na parte 

povoada (211 km2) destes três concelhos, contra apenas 77 000 espalhadas pelos outros 

concelhos da ilha (517 km2); em 2011 os três concelhos reuniam já 72% da população da ilha, 

correspondente a 190 000 pessoas, contra 72 000 distribuídas pelos outros concelhos. Em 2001, a 

densidade populacional média dos três concelhos era de 763 hab./km2, subindo para 864 

hab./km2 em 2011. Por concelho, o Funchal apresenta claramente a densidade populacional mais 

elevada: 1298,9 hab./km2 em 2001 e 1466 hab./km2 em 2011. Numa análise comparativa a nível 

nacional, com outros concelhos de áreas metropolitanas portuguesas, os dados de 2011 indicam 

densidades de 449 hab./km2 em Coimbra, 526 em Setúbal e 989 em Braga (valores inferiores aos 

do Funchal) e 5736 no Porto e 6446 hab./km2 em Lisboa. 

A área metropolitana do Funchal ganhou novo impulso com a conclusão dos grandes 

projetos viários na vertente sul da ilha, que contribuíram para aumentar o fenómeno da 

metropolitanização para os concelhos do Machico e da Ribeira Brava. A ligação por via-rápida, 

para oeste, à Ribeira Brava, e para este, a Machico (concluída em 2000), e em particular até ao 

Caniçal, onde se localiza a Zona Franca e o terminal portuário, conduziu à formação de um arco 

urbano infraestruturado, com fortes ligações internas e uma população de cerca de 226 mil 

habitantes, equivalente a 86% da população total da ilha (censos de 2011). Pelo exposto, a 

urbanização do Funchal tem forçosamente de ser planeada a uma escala espacial mais 

abrangente, consentânea com as vias de comunicação criadas, nomeadamente porque podem 

ocorrer padrões térmicos e pluviométricos com consequências para a saúde humana, conforto 

térmico e segurança.   

    

2.3 Os futuros modelos de desenvolvimento urbano para fazer face aos riscos 

climáticos 

O desenvolvimento urbano sustentado pressupõe o planeamento cuidadoso do 

crescimento das cidades, tendo em conta a dimensão global do território, como também as 

potencialidades e riscos do clima local e as ameaças climáticas globais. As transformações do 

povoamento da Madeira ocorridas nas últimas décadas foram determinadas em larga medida 

pelos eixos estruturantes de acesso ao interior da ilha, que geraram novas centralidades, mas que 
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funcionam na sua maioria como suportes de habitação. O crescimento da rede viária contribuiu 

para a estruturação de novos polos urbanos (fora do Funchal), numa tentativa de conexão e 

multiplicação de centralidades, que acabaram por se tornar em espaços dormitórios. O resultado 

foi a ocorrência de um processo contrário ao pretendido, a desconexão urbana.   

A exiguidade do território insular deveria levar todos os agentes envolvidos no processo de 

planeamento a refletir sobre a eficácia do paradigma de urbanização vigente e questionar a 

viabilidade de outro tipo de estrutura/morfologia urbana, com escala diferente da cidade 

tradicional. Não cabendo no âmbito desta tese dissertar sobre o planeamento das cidades e sem 

pretender eleger um tipo particular de modelo, segue-se uma breve discussão sobre as vantagens 

e desvantagens dos tipos de povoamento urbano concentrado e disperso, apresentando-se no 

quadro 3, uma síntese do que são os pontos fortes e fracos de ambos. Por um lado, temos o 

modelo vigente de urbanização dispersa ou extensiva (Salgueiro, 2001), onde as estradas 

determinam a morfologia urbana, assistindo-se a uma difusão pelo território da função 

residencial. Este tipo de povoamento criou estruturas amorfas, com aumento do tempo nas 

deslocações pendulares diárias, mais consumo energético, com o consequente aumento das 

emissões de gases. As cidades cresceram linearmente ao longo das principais vias rodoviárias. A 

tendência oposta corresponde ao paradigma da centralização do espaço urbano (Newman, 2005; 

Gomes, 2009), que normalmente está associado a um maior crescimento em altura e a uma 

menor dimensão, criando espaços multifuncionais e conectados. A defesa do conceito de 

povoamento concentrado com a vantagem de redução de deslocações diárias distancia-se da 

realidade porque o aumento da mobilidade dos cidadãos permitiu uma maior ligação entre polos 

suburbanos e não só para o centro da cidade. 

Na prática, os dois modelos concetuais de povoamento urbano descritos acabam por se 

articular e complementar, resultando numa situação de ocupação territorial intermédia, que a 

própria metodologia das URCH e orientações climáticas, desenvolvida no capítulo 8, procura 

fomentar, na procura de uma solução de compromisso entre ambos os modelos.  

Todavia o povoamento concentrado pode agravar o efeito de ilha de calor pela diminuição 

da circulação do ar, sendo pois necessário que o desenho urbano garanta a ventilação eficaz da 

atmosfera urbana e a criação de espaços verdes. É importante também ter em conta que na 

Madeira, o processo de ocupação urbana foi sempre condicionado pela manifesta exiguidade 

territorial, que conduziu a um aumento da exposição a diferentes tipos de risco natural, razão pela 
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qual o território deve ser ordenado de forma a minimizar o risco de insegurança de populações e 

bens, e sempre que possível devem ser impostas limitações de uso do solo, e em último caso deve 

proceder-se à interdição de qualquer tipo de construção fixa e indesmontável. Os fatores de risco 

devem pois merecer particular atenção no âmbito do planeamento territorial, 

independentemente da dimensão espacial das intervenções traçadas. No caso específico de 

infraestruturas públicas, a sua localização geográfica tem de ser estrategicamente pensada, 

devendo evitar-se áreas de perigosidade natural elevada, em particular no que se refere a 

organismos que prestam serviço de emergência em caso de catástrofe. No Funchal, contabilizam-

se 12 edifícios públicos localizados em faixas de fundo de vale (fig. 14), onde em situação de cheia 

rápida, poderão ocorrer situações de condicionamento das acessibilidades locais ou até mesmo de 

impossibilidade de saída de viaturas.  

 

Quadro 3 – Pontos fortes e fracos de dois tipos de povoamento urbano no Sul da Europa e em regiões de clima 

subtropical. 

 Pontos fortes Pontos fracos 

Povoamento disperso/extensivo 
 

- Possibilidade de residir longe dos 
centros urbanos superpovoados, 
pouco seguros e poluídos; 
 

- Consumo excessivo de solo e 
consequente perda de solo 
produtivo; 
- Pressão urbana sobre áreas de 
reserva; 
- Mais uso automóvel e 
congestionamento de tráfego; 
- Elevados consumos energéticos; 
- Elevados custos em infra-estruturas 
públicas; 
- Esvaziamento dos centros urbanos; 

Povoamento concentrado 
 

- Preservação das paisagens naturais; 
- Menor exposição a riscos 
hidrogeomorfológicos  
- Concentração de serviços 
(vantagem económica); 
- Redução dos custos de deslocações 
diárias; 
- Custos de construção mais baixos; 
- Menos emissões de gases;  

- Possível aumento do efeito de ilha 
urbana de calor, com aumento da 
mortalidade e morbilidade, associado 
também a uma maior intensidade 
das ondas de calor; 
- Maior congestionamento 
automóvel e aumento dos níveis de 
concentração de poluentes; 
- Necessidade de maior capacidade 
dos sistemas de drenagem 
subterrâneos (rede de saneamento e 
rede de águas pluviais); 
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Fig. 14 – Localização de infraestruturas públicas fundamentais para as populações. 

 

Por razões e pressões ligadas ao processo de ordenamento do território, a aplicação de 

medidas condicionantes no uso e ocupação do solo tem vindo a revelar-se pouco eficaz no 

controlo da expansão urbana (Dantas, 2012). A nova geração de instrumentos de gestão do 

território tem necessariamente de enquadrar a gestão do risco, através da disponibilização de 

informação, por exemplo, sob a forma cartográfica, com indicação, quer dos fatores de risco, quer 

das potencialidades naturais das diferentes unidades territoriais. Por outro lado, nos espaços 

urbanos consolidados é necessário incentivar e apoiar iniciativas locais de redução do risco. 

A aluvião de 20 fevereiro de 2010 que atingiu com particular severidade a baixa do Funchal 

provocou danos materiais e humanos avultados e condicionou durante mais de uma semana o 

normal funcionamento da vida na cidade, tornando-se numa marco histórico que tem 

necessariamente de conduzir à definição de novos referenciais para o espaço urbano, de maneira 

a que os acontecimentos naturais sejam considerados no processo de planeamento, tornando a 

cidade mais resiliente, i.e., preparada para resistir e recuperar rapidamente da ocorrência de 

desastres naturais, garantindo assim a salvaguarda de vidas e bens.  

Em síntese, as cidades são sistemas complexos de auto-organização, na medida em que, 

salvo raras exceções, a sua morfologia resulta de um processo relativamente espontâneo de 

expansão, com reduzidas preocupações de planeamento. Desta forma, qualquer intervenção no 

sentido de contribuir para ordenar o espaço pressupõe um planeamento de médio a longo prazo, 

1 Bombeiros

2 Polícia

3 Loja do cidadão

4 Armazéns

5 Centro distribuição postal

6 Central térmica da vitória

7 Universidade da Madeira

8 Estação de autocarros

Rede viária

Curvas de nível
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com inclusão de medidas e ações nos instrumentos legais de planeamento, tendo também em 

conta o Clima e as Alterações Climáticas.   

O centro do Funchal é um bom exemplo da maneira como um elemento físico, neste caso 

os cursos de água de orientação norte-sul, podem condicionar e até mesmo determinar a 

morfologia urbana. As bandas de edifícios foram sendo construídas perpendicularmente aos 

cursos de água canalizados e por conseguinte, paralelamente ao litoral, pelo que, de facto, a 

ventilação da atmosfera urbana inferior é bastante limitada por esta barreira arquitetónica, aspeto 

que tende a aumentar o risco de stresse térmico. Por outro lado, o caráter turbulento do 

escoamento nestas ribeiras deixa a baixa também vulnerável ao risco de cheia rápida. São estas as 

questões que serão objeto de estudo nos diferentes capítulos que compõe esta tese.  
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Introdução 

No que se refere à avaliação e orientações climáticas para o ordenamento, a análise da 

precipitação é um tema inovador, que não tem sido efetivamente considerado nos estudos de 

aplicação até agora publicados. O conhecimento aprofundado sobre as características climáticas 

locais da precipitação constitui uma fonte de informação pouco referenciada no âmbito dos projetos 

de requalificação e expansão urbana. As inundações em áreas urbanas têm vindo a demonstrar que 

determinadas opções de planeamento e os modelos de ordenamento adotados, associados à 

excessiva impermeabilização do solo, têm contribuído para amplificar as consequências de alguns 

episódios de precipitação intensa. A possibilidade de obter estimativas de alta resolução da 

variabilidade espacial dos campos de precipitação intensa torna-se importante na identificação dos 

locais mais suscetíveis de serem atingidas por episódios de precipitação intensa, que podem originar 

movimentos de terreno e cheias rápidas, que se traduzem em processos complexos e sinérgicos, 

localmente designados de aluviões, tema que é estudado no capítulo 3 da tese. A sinalização das 

áreas de maior suscetibilidade às precipitações intensas e dos respetivos valores limiares é ainda 

importante para: a) o dimensionamento adequado dos sistemas de drenagem de águas pluviais; b) 

auxiliar o processo de classificação de condicionantes de ocupação e uso do solo; c) os agentes da 

proteção civil no contexto do planeamento de emergência; d) o planeamento florestal, na fase de 

decisão sobre o tipo de coberto vegetal mais adequado para proteger o solo de precipitações fortes. 
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No Funchal, os estudos de perigosidade e suscetibilidade às precipitações intensas revestem-se de 

particular interesse devido às características geomorfológicas dos vales urbanizados a altitudes mais 

elevadas (400/500/600/700 m) e ao aumento da área impermeabilizada, decorrente da expansão 

urbana, sucintamente descrita na introdução geral da tese. No capítulo 3 apresenta-se o histórico de 

aluviões ocorridas na vertente sul da ilha da Madeira. 

As alterações climáticas em curso têm-se manifestado, de entre outras maneiras, pela maior 

frequência de ocorrência de precipitações intensas, repercutindo-se no agravamento da perigosidade 

destes fenómenos atmosféricos, principalmente nas regiões de clima mediterrâneo, cujo traço forte 

é precisamente o caráter irregular da precipitação. Os extremos de precipitação, quer sejam eventos 

intensos e concentrados, quer sejam secas, tendem a causar problemas graves em espaço urbano. 

Sendo a irregularidade da precipitação um dos principais traços de um clima em mudança, os espaços 

urbanos devem ser desenhados para ganhar resiliência face a eventos de intensidade elevada, 

sobretudo quando se lhe associam cheias rápidas em cursos de água canalizados, que podem 

condicionar profundamente o normal funcionamento de uma cidade. A tendência climática atual tem 

conduzido a mudanças significativas no padrão de distribuição da precipitação, traduzindo-se na 

ocorrência mais frequente de eventos de cheias e inundações, com repercussões, ainda por apurar, 

ao nível do ciclo hidrológico terrestre, qualidade da água e, deste modo, na gestão dos recursos 

naturais. Apenas a monitorização ambiental continuada no tempo possibilitará avaliar e caracterizar 

os efeitos dos eventos extremos nos ecossistemas.  

A avaliação da variabilidade espacial e temporal da precipitação e as incertezas inerentes aos 

métodos considerados são aspetos determinantes na previsão de cheias e inundações e na avaliação 

dos impactos das alterações climáticas no ramo hidrológico, principalmente num território como a 

Madeira, de elevado grau de suscetibilidade às cheias rápidas, quanto mais não seja porque todas as 

bacias hidrográficas da Ilha (cerca de 126) apresentam amplitudes altimétricas elevadas, verificando-

se que 94% dessas bacias têm área inferior a 25 km2. Assim, o objetivo principal da primeira parte da 

tese consiste em aprofundar os conhecimentos sobre o principal fator desencadeante das cheias 

rápidas, i.e., a precipitação, que é também um importante agente modelador da paisagem, principal 

responsável pelos processos hidrogeomorfológicos. O relevo vigoroso da Ilha da Madeira determinou 

a formação de bacias hidrográficas pequenas e alongadas, de altas amplitudes altimétricas (1500 a 

1800 metros), com cursos de água principais de comprimentos curtos (<21km) e tempo de 

concentração baixo (< 2 horas). Os vales encaixados de fundo estreito favorecem maior interação 

entre os movimentos de vertente e a dinâmica fluvial. Desta maneira, a mobilização de material 



Parte I – Análise hidroclimática 

29 
 

sólido a partir das vertentes contribui para alimentar e engrossar o caudal sólido das ribeiras. 

O regime do escoamento, do tipo pluvial subtropical (Ramos, 2005), depende da precipitação que 

ocorre na estação fria, quando se dá o aumento da passagem de centros depressionários com 

sistemas frontais associados, que podem resultar na ocorrência de precipitações intensas e 

concentradas (de durações horárias críticas), que por sua vez originam escoamento fluvial 

turbulento, com grande poder erosivo (erosão vertical e lateral) e de transporte (por arrastamento, 

rolamento e saltação), que podem originar danos nas margens e inundações nas áreas urbanizadas, 

em posição de depressão topográfica. 

A parte I da tese está estruturada em três capítulos. O primeiro consiste no desenvolvimento 

de metodologias de interpolação espacial da precipitação a diferentes escalas temporais e espaciais, 

incluindo a identificação e análise sensível dos parâmetros dos modelos considerados. O segundo 

capítulo corresponde à análise do regime da precipitação e dos anos extremos, começando por fazer 

uma caracterização estatística do regime da precipitação mensal. Segue-se a análise da precipitação 

diária acumulada, com o propósito de identificar e caracterizar períodos de precipitação abundante, 

e deste modo, permitir o enquadramento dos episódios de precipitação intensa e o seu contributo 

nos totais acumulados. É feita também uma abordagem à problemática da seca meteorológica no 

contexto insular, utilizando para o efeito o índice de precipitação padronizado (SPI). Finalmente 

procura-se estudar os modos de variabilidade climática do Atlântico e os seus impactos no clima 

regional, em particular no sentido de avaliar o controlo exercido pela Oscilação do Atlântico Norte ou 

North Atlantic Oscillation (NAO), na variação da precipitação. No terceiro capítulo, que se refere às 

precipitações intensas, propõe-se analisar: i) a variabilidade inter-anual e a frequência dos episódios 

chuvosos, à escala anual e mensal; ii) a duração dos acontecimentos pluviosos, i.e., o tempo de 

permanência e/ou de deslocação completa de um sistema atmosférico pluvioso ativo sobre um dado 

local; iii) a intensidade da precipitação dada pela relação entre o seu volume e o seu tempo de 

duração. As intensidades médias correspondem à precipitação total registada num evento pluvioso e 

a sua correspondente duração, enquanto as intensidades máximas correspondem à magnitude dos 

picos para diferentes intervalos de tempo, 24h, 12h, 30 min ou 5 min. Finalmente avalia-se a 

abrangência espacial dos eventos de precipitação intensa e desenvolve-se um modelo de avaliação 

de suscetibilidade às cheias no Funchal. 

Nos próximos parágrafos apresenta-se a síntese crítica dos trabalhos publicados 

anteriormente sobre as precipitações na ilha da Madeira, de modo a fundamentar a relevância dos 

tema que serão trabalhados, procurando realçar os aspetos inovadores das abordagens realizadas, as 
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limitações encontradas e a pertinência dos resultados obtidos, levando a uma reflexão sobre as 

conclusões apresentadas nessas publicações. 

 

I.1 Precipitação à escala anual 

A reconstituição do padrão espacial da precipitação média é um elemento fundamental de 

caracterização do clima de uma dada região. Tradicionalmente, os mapas climáticos resultam da 

interpolação espacial dos valores pontualmente observados, através de métodos clássicos de 

interpolação, como o traçado das isoietas. As principais dificuldades na caracterização climática da 

variação espacial da precipitação resultam precisamente das limitações e vicissitudes das redes de 

pluviómetros, designadamente no que se refere à baixa densidade e repartição desigual no território 

dos postos de observação, daqui em diante designados de PO, e à duração variável das séries e 

insuficiência de registos contínuos, homogéneos e sem lacunas, para constituir séries climatológicas.  

Sob administração da Junta Geral Autónoma, as primeiras medições sistemáticas da 

precipitação na Madeira tiveram início em 1937, com pluviómetros do tipo totalizadores. A primeira 

tentativa que se conhece de representação cartográfica da repartição espacial da precipitação anual 

na Madeira é da autoria de Orlando Ribeiro, preparada para incluir no livro-guia de uma excursão à 

Ilha, no âmbito do congresso da União Geográfica Internacional, que organizou em Lisboa, em 1949 

(Ribeiro, 1949). Esta excelente monografia veio a ser traduzida para português e reeditada (Ribeiro, 

1985). De acordo com um texto inédito do autor (Fragmentos (Legado científico OR), o mapa foi 

elaborado com base em observações meteorológicas anteriores a 1942. Segundo as classes de 

precipitação apresentadas (fig. I.1a), as chuvas mais abundantes, entre 2000 e 3000 mm, incidem 

especialmente na parte setentrional da ilha. No livro de homenagem a Orlando Ribeiro, Ferreira 

(1984) apresenta um esboço da distribuição das chuvas (fig. I.1c), com base nas médias de 20 anos, 

de setembro de 1950 a agosto de 1970, sublinhando que comparativamente à representação 

proposta trinta anos antes por Ribeiro (1949), baseada num número mais pequeno de postos e em 

séries de observação geralmente menos longas, as diferenças não são significativas. Ferreira (1984) 

destaca os principais traços da variação regional, designadamente o aumento da precipitação com a 

altitude e a dissimetria norte-sul, comprovada, por exemplo, pela comparação que o autor faz, entre 

a precipitação anual no Funchal/Obs., a 56 metros de altitude (639 mm) e na estação da Ponta 

Delgada, a 136 metros de altitude (1211 mm). Numa obra da responsabilidade da Comissão 
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Administrativa dos Aproveitamentos Hidráulicos da Madeira (1944-1969), intitulada 

“O Aproveitamento da Água na Ilha da Madeira”1, é apresentado um mapa das chuvas, elaborado 

com base numa rede de 13 pontos, indicados no próprio mapa (fig. I.1b). Trata-se de uma 

representação cartográfica de isoietas, baseada numa interpolação empírica, atendendo aos 

principais relevos e pontos topográficos da ilha, mas sem qualquer ligação a medições pontuais da 

precipitação. O aspecto colorido do mapa enfatiza, de certo modo, os traços gerais apresentados no 

mapa a preto e branco de Ribeiro (1985), sobressaindo a individualização de duas unidades 

territoriais muito chuvosas, uma na parte ocidental da ilha, correspondente à extensão planáltica do 

Paul da Serra, e a outra mais extensa, na parte oriental, abrangendo os cumes rochosos do centro da 

ilha, mas também com expansão para leste, até o Santo da Serra, e para norte, em terras de Santana. 

No âmbito do Atlas do Ambiente de Portugal, o IPMA publica em 1995, a primeira carta oficial da 

quantidade total de precipitação na Madeira (fig. I.1d), sustentada por uma rede constituída por 26 

PO, utilizando os valores das normais climatológicas de 1961-1990. Nesta carta pode observar-se que 

as precipitações mais elevadas ocorrem no centro montanhoso, segundo a direção leste – oeste. Com 

base nos valores da precipitação anual média, Machado (1984) classifica o clima da Madeira quanto à 

precipitação de excessivamente chuvoso (> 2000 mm) no Areeiro, Bica da Cana, Encumeada e 

Queimadas, chuvoso (1000 a 2000 mm) na Camacha, Ponta Delgada, Porto Moniz, Santana e Santo 

da Serra e moderadamente chuvoso (500 mm a 1000 mm) no Funchal, Lugar de Baixo e Sanatório do 

Monte. No âmbito do projeto CLIMAAT II (Santos e Aguiar, 2006) é apresentado outro mapa da 

precipitação anual, tendo por base os dados da mesma normal climatológica, mas recorrendo a outro 

método de interpolação (fig. I.1e).  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Fonte: O aproveitamento da água na ilha da Madeira. Comissão Administrativa dos Aproveitamentos Hidráulicos da 

Madeira (1944–1969), Ministério das Obras Públicas, pp. 127. 
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   a) 
     b) 

c) d) 

e) 

Fig. I.1 – Mapas da precipitação anual na Madeira 
produzidos com base em dados de diferentes períodos de 

observação e com recurso a diferentes métodos de 
interpolação: a) Ribeiro (1949); b) Comissão 

Administrativa dos Aproveitamentos Hidráulicos da 
Madeira (1944-1969); c) Ferreira (1984); d) Atlas do 

Ambiente (1995); e) Santos e Aguiar (2006). Ver 
explicação no texto. 

 

I.2 Estudos sobre precipitações intensas 

Os estudos que incidem na análise espacial das precipitações intensas na Madeira são 

relativamente escassos e recentes. Em Ferreira (1984) encontra-se uma reflexão pertinente sobre a 

distribuição regional da precipitação, segundo a qual, a dissimetria norte-sul da distribuição das 

chuvas relaciona-se com as perturbações de origem polar, com trajetórias de norte e do noroeste, 

acompanhadas à superfície por frentes frias, as quais dão chuvas mais abundantes e com muito 

maior frequência nas vertentes viradas a norte do que nas vertentes viradas a sul. Pelo contrário, as 

depressões estacionárias, relacionadas com gotas de ar frio em altitude, tendem a gerar chuvas 

abundantes em toda a ilha. 
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Faria e Godinho (1983) apresentam a primeira avaliação da excecionalidade dos episódios de 

precipitação intensa na Madeira, através do cálculo do período de retorno, pela lei de probabilidade 

de Gumbel. Em 23 postos pluviométricos espalhados pela Ilha foram compiladas séries de máximos 

anuais de precipitação diária, relativamente longas (+- 30 anos), mas não coincidentes no que se 

refere ao intervalo temporal. Os resultados do trabalho mostram de facto a diversidade espacial das 

precipitações intensas em curtas distâncias. No Funchal, de acordo com a série de 31 anos (1951 a 

1981) do Funchal/Obs., e, com a de 39 anos (1942-1980) do Montado do Pereiro, o período de 

retorno de 100 anos para uma duração de 24 horas corresponde a um total 151,4 mm e 292,6 mm 

respetivamente. 

O comportamento espaço-temporal das precipitações diárias intensas foi estudado por Maciel 

(2005), com base em dados de oitos postos udométricos, no período compreendido entre 1979/71-

1999/00. A classificação dos episódios de precipitação intensa baseou-se no critério de ocorrência de 

precipitação diária igual ou superior a 80 mm em pelo menos um dos postos udométricos 

considerados, procedimento metodológico que resultou na identificação de quatro padrões de 

distribuição espacial da precipitação intensa: incidência restrita às áreas montanhosas, incidência em 

simultâneo na vertente norte e nas áreas montanhosas, incidência generalizada a toda a ilha e, por 

fim, de acordo com os resultados deste trabalho, o padrão menos comum, corresponde à incidência 

em simultâneo na vertente sul da ilha e nas áreas montanhosas.  

Nas regiões montanhosas, o efeito orográfico é apontado como um dos principais factores 

potenciadores das precipitações intensas, contudo, são ainda escassos os esclarecimentos 

fundamentados sobre os mecanismos das chuvas e as regras da sua distribuição espacial, em função 

de particularidades locais da altitude e da exposição do relevo. De um modo geral, a maior parte dos 

trabalhos focam-se sobretudo na análise da tendência temporal, dedicando pouca atenção ao estudo 

dos padrões espaço-temporais, condicionado pela insuficiente densidade territorial de PO da 

precipitação e pelas limitações inerentes à aplicação de técnicas manuais de produção de mapas 

temáticos.  

O desenvolvimento das ferramentas SIG oferece-nos a possibilidade de produzir cartografia 

temática de maneira mais expedita, com recurso a métodos de interpolação espacial até agora pouco 

utilizados, como a geostatística e a simulação estocástica. O desenvolvimento de ferramentas de 

análise espacial possibilitou a aplicação de metodologias inovadoras na avaliação da suscetibilidade à 

ocorrência de precipitações intensas. Sepúlveda (2011) apresenta uma primeira abordagem aplicada 



Parte I – Análise hidroclimática 

34 
 

à ilha da Madeira: a caracterização espacial é realizada com base em dados da precipitação diária de 

2006 e 2008 de 11 PO, a partir dos quais foram calculados os índices de precipitação extrema R30 

(extremo húmido) e RL10 (extremo seco), normalizados em função do número de dias, por ano, com 

registos de precipitação. O índice R30 corresponde ao número de dias por ano com precipitação 

superior a 30 mm. O RL10 corresponde ao número dias por ano com precipitação abaixo de 10 mm. 

A espacialização dos valores extremos foi obtida pela aplicação de um algoritmo de simulação 

estocástica, a simulação sequencial direta, que produziu trinta imagens equiprováveis, 

representativas da variabilidade espacial do índice R30 normalizado, tendo em conta o número de 

dias por ano com registos de medição. O trabalho peca pelo reduzido número de PO considerados 

(onze) e pela amostra de dados de apenas três anos (2006 a 2008), o que influenciou a cartografia 

das áreas criticas apuradas, claramente ajustadas à envolvente das estações, resultando na produção 

de mapas não contínuos, com manchas pontuais de áreas críticas de precipitação intensa. Deste 

modo, foram sinalizadas as seguintes áreas críticas: Bica da Cana (no Paul da Serra), Areeiro e Parque 

Ecológico (no Funchal) e Pico Verde (na Calheta). 

No que se refere à incidência espacial de eventos de precipitação extrema, a ilha da Madeira 

pode ser dividida em áreas climáticas distintas, como procurou comprovar Gorricha et al. (2012), 

seguindo uma proposta metodológica de caracterização dos padrões espaciais das precipitações 

extremas, composta por dois passos, o primeiro consistindo no recurso a modelos geostatísticos para 

estimar superfícies dos índices de precipitação extrema, enquanto no segundo passo é utilizado um 

procedimento automático de criação de mapas (3D SOM), que permite identificar áreas homogéneas 

do ponto de distribuição daquelas variáveis; trata-se de um método de visualização de dados 

multidimensionais, que permite representar a estrutura dos grupos (clustering structure). 

Os métodos de geoestatística considerados foram a krigagem com dois estimadores de regressão 

linear, a krigagem ordinária (OK) e a cokrigagem ordinária (OCK). Os índices da precipitação foram 

calculados a partir dos valores de precipitação diária de 19 PO no período de 1998-2000, 

considerando um dia de chuva quando a precipitação acumulada é de pelo menos 1 mm. Os índices 

de precipitação apurados numa base anual são os seguintes: R1, número de dias de precipitação, 

Rx1, precipitação diária máxima (mm), CWD, número máximo de dias consecutivos com precipitação, 

SDII, índice de intensidade diária, igual à razão entre o total de precipitação em dias com precipitação 

e o número de dias com precipitação (em mm) e Rx5d, total de precipitação mais elevado em cinco 

dias consecutivos. Os resultados de Gorricha et al. (2012) vão ao encontro daqueles apresentados por 

Maciel (2005), confirmando que de facto existem zonas distintas de precipitação intensa à escala da 
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Ilha. As regiões montanhosas de maior altitude caracterizam-se por valores elevados de todos os 

índices, sendo que na parte norte da ilha prevalecem igualmente valores altos de todos os índices, 

embora mais baixos do que na zona anterior.  

Alguns estudos têm examinado o evento de precipitação intensa de 20 Fev. 2010 na Madeira. 

A partir das 00h00 deste dia, o sistema de baixas pressões localizado a oeste da Madeira progrediu 

lentamente em direção à Ilha, controlado pelo fluxo sinóptico de oeste. Por algumas horas, a 

convergência forte das correntes atmosféricas alimentaram a atividade convectiva sobre a Madeira, 

o que em conjunto com a orografia da Ilha, originou o desenvolvimento de um sistema de mesoscala 

convectivo, responsável pelas precipitações intensas (Fragoso et al., 2012). Em Luna et al. (2011) são 

realizados ensaios de simulação da precipitação ocorrida na manhã daquele dia, o que lhes permitiu 

em simultâneo avaliar as capacidades preditivas do modelo Weather Research and Forecasting-

Advance Research (WRF-ARW), um modelo numérico de mesoscala de previsão do tempo 

atmosférico. Algumas das simulações começaram a partir de condições iniciais com sete dias de 

antecedência até 12 horas antes do pico do evento. A validação dos quantitativos simulados foi 

efetuada por comparação com os valores de seis estações meteorológicas (Areeiro, Funchal/Obs., 

Lugar de Baixo, Ponta do Pargo, São Jorge e Meia Serra). Os resultados indicaram boa capacidade de 

predição do evento com três dias de antecedência, embora nas simulações iniciadas a mais de 12 

horas antes do pico do evento, os totais de precipitação diária não foram bem simulados. Os autores 

verificam que: a) ocorreu um aumento da velocidade vertical do fluxo de SW no lado sul da ilha 

devido ao forçamento orográfico, que conduziu os níveis de humidade elevada contida na atmosfera 

para as zonas montanhosas da vertente sul; b) a precipitação intensa ficou a dever-se a nuvens 

convectivas induzidas pela orografia; c) a modelação dos parâmetros microfísicos são importantes 

para explicar o sucedido. Dasari e Salgado (2013) avaliam igualmente a sensibilidade do modelo de 

simulação WRF na predição da precipitação intensa de 20 Fev. 2010 na Madeira, tendo em 

consideração diferentes estruturas microfísicas de nuvens, com uma resolução de grelha de 1 km. 

Os autores realizaram quatro ensaios com diferentes condições de humidade, para estudar a 

sensibilidade da precipitação simulada aos processos microfísicos. Os quatro ensaios mostram que a 

convergência de humidade iniciou-se nos níveis baixos da atmosfera às 00:00 h do dia 20 Fev. 2010, 

com a ocorrência de máximos pelas 11:00 h. O movimento de convergência esteve confinado abaixo 

do nível de pressão de 600 hPa e a humidade concentrou-se na camada de 850-750 hPa. 

Fragoso et al. (2012) mostram que o efeito de convergência acentuada de humidade nos níveis mais 



Parte I – Análise hidroclimática 

36 
 

baixos (abaixo de 700 hPa) foi um factor dinâmico relevante, que contribuiu para aumentar os 

movimentos ascendentes e gerar precipitações elevadas.  

Em Levizzani et al. (2013), a precipitação de 20 fevereiro de 2010 é analisada recorrendo a 

medidores de humidade, o MHS (Microwave Humidity Sounder) a bordo do satélite EUMETSAT 

Metop-A e o AMSU-B (Advanced Microwave Humidity Sounder-Unit B) a bordo dos satélites polares 

NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). O sistema convectivo muito localizado 

deve-se à influência do relevo, nomeadamente da cordilheira montanhosa disposta ao longo da ilha 

no sentido W-E, confirmando assim os resultados da modelação numérica de outros autores 

(Luna et al., 2011; Couto et al., 2012).  

Os vários eventos de precipitação intensa que ocorreram na Madeira durante o inverno de 

2009/2010 suscitaram o interesse de vários investigadores. Couto et al. (2012) analisaram as 

características atmosféricas associadas a esses eventos e os efeitos do relevo da Ilha na intensificação 

da geração de precipitação orográfica. Para tal foi usado o modelo numérico de alta resolução 

espacial (1 km) designado de MESO-NH (Météo France Meso-NH), combinado com dados da rede de 

pluviómetros, cartas sinópticas e medições de água precipitável obtidas das sondas atmosféricas de 

infravermelhos (AIRS, Atmospheric InfraRed Sounder). Sete casos de estudo foram selecionados para 

análise (15 Dez. 09, 17 Dez. 09, 22 Dez. 09, 28 Dez. 09, 2 Jan. 10, 2 Fev. 10 e 20 Fev. 10), constatando-

se que em seis deles, a passagem de uma frente fria, associada à presença de correntes atmosféricas, 

que funcionam como fornecedores de humidade nos níveis mais baixos da atmosfera, juntamente 

com o efeito de levantamento orográfico, combinam-se para gerar eventos de precipitação intensa. 

A altitude é o principal factor que determina a distribuição da precipitação, com os maiores valores a 

ocorrerem nas terras altas, contrastando com os menores valores nas áreas de menor altitude. 

Segundo os autores, nas áreas de menor altitude da ilha, a precipitação apresenta uma variação 

espacial que depende da direção do fluxo nos níveis baixos da atmosfera e, consequentemente, do 

padrão sinóptico dominante. 

   Os modelos numéricos de elevada resolução podem ser empregues como ferramentas 

poderosas para compreender as interações complexas entre os fatores atmosféricos e o relevo, no 

que se refere às suas dinâmicas e processos físicos. 
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I.3 Monitorização e dados 

Na caracterização da precipitação utilizaram-se diferentes tipos de informação, 

designadamente dados de estações meteorológicas, alguns dos quais disponibilizados pelo Sistema 

Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH - www.snirh.pt/). A medição da precipitação na 

Região Autónoma da Madeira é realizada por três organismos distintos: IPMA (Instituto Português do 

Mar e da Atmosfera), IGA (Investimentos e Gestão da Água) e o LREC (Laboratório Regional de 

Engenharia Civil). Com o objetivo de realizar a análise detalhada da distribuição temporal e espacial 

da precipitação foi necessário proceder ao tratamento prévio dos dados provenientes das três redes 

de monitorização, de modo a dispor dum conjunto de dados de precipitação homogéneos, que 

permitissem uma abrangente cobertura geográfica da ilha, suficientemente representativa da sua 

orografia complexa. Em conjunto, as três redes perfazem um total de 47 PO (incluindo estações 

meteorológicas e de pluviómetros), cuja distribuição geográfica é apresentada na figura I.2 e a sua 

descrição geral no quadro I.1. A rede de PO com pluviómetro totalizador (medição do total em 24 h) 

é pouco densa, mas em contrapartida dispõe de séries históricas relativamente longas (com mais de 

30 anos). No que se refere à rede de medição e registo contínuo da precipitação (udógrafo com 

sistema digital de registo), a cobertura de PO é mais densa, mas as séries disponíveis são ainda 

curtas, inferiores a uma década. De um modo geral, a densidade de PO na ilha da Madeira 

(1 PO/16 km2) é considerada bastante satisfatória, na medida em que se trata de um valor muito 

próximo da densidade média recomendada para a análise da variação espacial da precipitação em 

áreas montanhosas (1/15km2), referida em Linacre (1992). Por exemplo, nos Alpes Franceses a rede 

de pluviómetros distribuída por toda a região (100 000 km2), corresponde a uma densidade de 

1 PO/180 km2 (Kieffer-Weisse e Bois, 2002). A utilização dos dados das três redes meteorológicas 

permitiu aumentar a densidade de PO considerados no processo de produção dos mapas da chuva, 

aplicando-se para o efeito diferentes métodos de interpolação espacial, cujo desempenho é avaliado 

no capítulo 1. A elevada densidade de PO tem também a vantagem de permitir a verificação, 

validação e preenchimento de lacunas das séries de dados de PO vizinhos.   
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Quadro I.1 – Descrição da rede de PO considerados neste trabalho. 

Código Designação Longitude Latitude Altitude (m) 

1 Seixal (LREC) -17º 06' 21'' 32º 49' 12'' 70 

2 S. Vicente, PO Florestal (LREC) -17º 02' 19'' 32º 47' 35'' 120 

3 Ponta do Sol (LREC) -17º 05' 44'' 32º 40' 56'' 130 

4 Lombo dos Palheiros (LREC) -16º 50' 52'' 32º 46' 18'' 212 

5 São Gonçalo (LREC) -16º 52' 24'' 32º 38' 41'' 220 

6 LREC - EMA (LREC) -16º 56' 15'' 32º 38' 53'' 260 

7 Achada do Til (LREC) -17º 01' 13'' 32º 46' 39'' 300 

8 Massapez (LREC) -17º 09' 17'' 32º 42' 47'' 300 

9 Trapiche (LREC) -16º 56' 34'' 32º 40' 29'' 590 

10 Fajã Nogueira (LREC) -16º 54' 08'' 32º 44' 22'' 629 

11 Prazeres (LREC) -17º 11' 52'' 32º 45' 01'' 632 

12 Fajã Ovelha (LREC) -17º 13' 38'' 32º 46' 27'' 635 

13 Fajã do Penedo (LREC) -16º 57' 19'' 32º 47' 18'' 637 

14 Camacha (LREC) -16º 50' 36'' 32º 40' 09'' 675 

15 Porto Moniz, Est. Zoot. - EMA (LREC) -17º 10' 52'' 32º 50' 29'' 675 

16 Pinheiro Fora (LREC) -17º 07' 28'' 32º 43' 23'' 750 

17 Curral das Freiras (LREC) -16º 57' 20'' 32º 44' 31'' 800 

18 Casa Velha (P.F.) (LREC) -16º 50' 17'' 32º 42' 36'' 880 

19 Pico das Pedras (P.F.) (LREC) -16º 53' 37'' 32º 46' 28'' 920 

20 Pico Verde - EMA (LREC) -17º 10' 30'' 32º 45' 54'' 1020 

21 Trompica, PO Florestal (LREC) -17º 00' 22'' 32º 42' 15'' 1188 

22 PEF EMA (LREC) -16º 53' 48'' 32º 41' 56'' 1300 

23 Pico da Urze (LREC) -17º 06' 48'' 32º 44' 46'' 1365 

24 Estanquinhos (LREC) -17º 04' 15'' 32º 46' 00'' 1590 

25 Areeiro (IM/LREC) -16º 54' 45'' 32º 43' 00'' 1590 

26 Machico - EMA (LREC) -16º 46' 26'' 32º 43' 17'' 170 

27 Meia Serra (IGA) -16º 52' 02'' 32º 42' 20'' 1100 

28 ETA Alegria (IGA) -16º 55' 00'' 32º 40' 39'' 611 

29 Encumeada (IGA) -17º 01' 15'' 32º 44' 47'' 854 

30 Bica da Cana (IGA) -17º 03' 12'' 32º 45' 10'' 1585 

31 Cova Grande (IGA) -17º 05' 50'' 32º 44' 14'' 1340 

32 Ovil (IGA) -16º 50' 56'' 32º 42' 29'' 1014 

33 Rosário, Fajã Rodrigues (IGA) -17º 01' 48'' 32º 45' 38'' 575 

34 Fonte do Bispo (IGA) -17º 10' 35'' 32º 47' 17'' 1245 

35 Santo Serra, Lamaceiros (IGA) -16º 50' 24'' 32º 44' 16'' 784 

36 Santo da Serra, Quinta (IGA) -16º 48' 46'' 32º 43' 20''  660 

37 Achada da Madeira (IGA) -16º 58' 32'' 32º 46' 41'' 521 

38 Chão das Feiteiras (IGA)  -16º 52' 54'' 32º 43' 29'' 1180 

39 Chão dos Louros (IGA)  -17º 00' 49'' 32º 45' 11'' 900 

40 Curral das Freiras ETA (IGA)  -16º 57' 29'' 32º 43' 12'' 743 

41 Poiso, PO Florestal (IGA)  -16º 52' 58'' 32º 42' 32'' 1360 

42 Ribeira do Alecrim (IGA)  -17º 07' 22'' 32º 44' 58'' 1293 

43 Funchal/Obs. (IM) -16º 53' 18'' 32º 38' 38'' 58 

44 Lugar de Baixo (IM) -17º 05' 17'' 32º 40' 39'' 15 

45 Ponta do Pargo (IM) -17º 15' 31'' 32º 48' 37'' 312 

46 São Jorge (IM) -16º 54' 06'' 32º 49' 52'' 185 

47 Funchal/Lido (IM) -16º 55' 53'' 32º 37' 58'' 25 
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Fig. I.2 – Rede de PO considerados neste trabalho. 

 

No Funchal, o IPMA possui duas estações meteorológicas principais, Areeiro e Funchal/Obs., 

para as quais estão disponíveis séries de precipitação com 70 anos, que para além de terem 

possibilitado realizar a caracterização do regime da precipitação, que se apresenta no capítulo 2, 

permitiram também a análise da excecionalidade das precipitações máximas anuais (PMA), bem 

como, o enquadramento e análise de recorrência dos episódios de precipitação intensa estudados, 

que se apresenta no capítulo 3. 

O Funchal/Obs. é a única estação meteorológica da ilha da Madeira com uma série 

relativamente longa de valores de precipitação de duração subdiária. A estação foi instalada no Forte 

de São Lourenço em 1854, tendo sido transferida para os Louros, na periferia Este da cidade, em 

1947, com a criação do observatório do IPMA. O registo horário da precipitação iniciou-se em 1980 e 

desde 1996 que se fazem medições com a duração de 10 minutos. Deste modo, a análise climática da 

precipitação de duração subdiária foi realizada a partir da compilação da série de dados horários com 

cerca de 30 anos. No estudo dos episódios chuvosos ocorridos entre 2009 e 2011 foram reunidos e 

compilados dados diários e subdiários das redes do IPMA e do Laboratório Regional de Engenharia 

Civil, fundamentalmente com a finalidade de avaliar a suscetibilidade às precipitações intensas. No 

quadro I.2 são identificados os dados de base e os respetivos PO utilizados nas diferentes análises 

estatísticas da precipitação realizadas nesta primeira parte da tese.  
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Quadro I.2 – Síntese dos dados de precipitação utilizados na Parte I da tese e os respetivos objetivos. 

Dados meteorológicos e postos de observação Objetivo 

Dados de 6 anos hidrológicos, no período de 2004/2005 a 
2009/2010, relativos a um conjunto de 39 postos de 
observação (PO). 

Estimação da precipitação anual na ilha da Madeira 

Dados relativos ao período de 2004/05 a 2010/2011: dos 
seguintes PO: Areeiro, Curral das Freiras, Trompica, 
Trapiche, PEF, LREC, São Gonçalo, Funchal/Obs. e 
Camacha. 

Representação espacial do percentil 95 da precipitação 
diária. 

Precipitação no período de 2005 a 2010, dos PO Prazeres 

(cod.11, quadro), Massapez (cod.8), Pinheiro de Fora 

(cod.16), Pico da Urze (cod.23), Trompica (cod.21), Curral 

das Freiras (cod.17), Trapiche (cod.9), LREC (cod.6), Areeiro 

(cod.25), São Gonçalo (cod.5), Funchal/Obs. (cod.43) e 
Camacha (cod.14). 

Enquadramento da precipitação de Fevereiro de 2010. 

Dados diários e subdiários relativos a um conjunto de 47 
PO 

Elaboração de mapas da precipitação  
de 20 Fev. 2010. 

Série do Funchal/Obs. composta pelos valores de 60 anos 
hidrológicos no período de 1949/50 a 2008/2009. 
Série do Areeiro composta pelos valores de 54 anos 
hidrológicos no período de 1949/50 a 2008/2009, com 
exclusão de alguns anos devido à existência de lacunas de 
dados relativamente extensas. 

Caracterização da variabilidade interanual da precipitação 
e elaboração de calendário hidrológico. 

Série do Areeiro, de precipitação mensal de 67 anos, de 
1937 a 2010, com a exclusão de alguns anos com lacunas 
que não permitiram determinar o total mensal. 

Elaboração do gráfico do regime provável mensal. 

Série do Areeiro de 60 anos hidrológicos, no período de 
1937/1938 a 2008/2009. 
Dados de precipitação diária de 2004/2005 a 2010/2011 
dos PO Funchal/Obs. Trapiche e LREC. 

Caracterização da precipitação diária acumulada (PDA) no 
primeiro semestre do ano hidrológico. 

Séries do Funchal/Obs. e do Areeiro da precipitação 
mensal de 1949/50 a 2011/12. 

Valores do índice SPI (Standardized Precipitation Index). 

Série do Funchal/Obs., no período de 1949/50 a 
2011/2012. 

Comparação do índice NAO (Hurrel) com a anomalia da 
precipitação de Inverno (DJFM). 

Séries de PMA com duração de 1 dia (9h-9h), e 2 e 3 dias 
nos PO Areeiro e Funchal/Obs. 

Estimativa do período de retorno. 

Séries do Funchal/Obs. de valores, uma de 29 anos de 
valores subdiários (1980/81 a 2008/2009) e outra de 13 
anos (1996/97 a 2008/2009) para durações subhorárias. 

Estimativa do período de retorno. 

Precipitações de duração diária e subdiária, referentes a 
um conjunto de PO localizados na vertente sul da Ilha. 

Análise dos episódios chuvosos ocorridos de 2009 a 2011. 

Séries climáticas de precipitação diária dos PO Areeiro 
(1961-2010) e Funchal/Obs. (1949-2010). 

Distribuição mensal da frequência de dias com 
precipitação igual ou superior ao percentil 95. 

Séries climáticas de precipitação diária dos PO Areeiro e 
Funchal/Obs.: 1961/62 a 1993/94. 

Análise da frequência de dias de precipitação intensa. 

Série de dados horários de precipitação, respeitantes ao 
período de 1980-2010 (31 anos) no Funchal/Observatório 
e no período de 2002-2010 (9 anos), no Areeiro.  
 

Análise da frequência de dias de precipitação intensa, 
baseado no critério de precipitação  

em 6 horas > 30 mm. 
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CAPÍTULO 1 – METODOLOGIAS DE INTERPOLAÇÃO ESPACIAL DA PRECIPITAÇÃO 

NA ILHA DA MADEIRA 

 

 

 

 

 

Introdução 

Um dos principais desafios em hidrologia consiste na estimação espacial da precipitação 

em locais sem medição, usando os dados das estações meteorológicas próximas. Com este 

capítulo pretende-se explorar, comparar e validar várias técnicas de interpolação espacial, com 

o objetivo de melhorar os conhecimentos sobre a distribuição espacial da precipitação na ilha 

da Madeira, a diferentes escalas temporais (precipitação anual e precipitação diária e subdiária) 

e determinar as incertezas nos locais sem medição. Na utilização dos métodos de geostatística 

procura-se avaliar a eficiência de diferentes abordagens de estimação dos variogramas a 

considerar na interpolação da precipitação. A análise exploratória dos dados antecedeu a 

aplicação dos algoritmos, terminando-se com a análise de erros de estimação.  

O mapa da precipitação anual média constitui informação de base a vários níveis, 

designadamente nos cálculos do balanço da água, na estimativa das condições de fronteira de 

infiltração para os modelos de escoamento subterrâneo e para a caracterização das condições 

climáticas numa determinada região e num dado período. Por outro lado, como se mencionou 

na introdução da primeira parte da tese, a possibilidade de obter estimativas da variabilidade 

espacial dos campos de precipitação intensa torna-se importante na identificação dos locais 
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mais suscetíveis de serem atingidos por eventos extremos, aspeto que é aprofundado no 

capítulo 3. Os mapas de distribuição espacial da precipitação aqui apresentados foram 

produzidos através das ferramentas e algoritmos disponíveis no Sistema de Informação 

Geográfica ArcGIS. A modelação dos variogramas foi realizada no programa Surfer 8 (Golden 

Software) e os respetivos mapas da distribuição espacial da precipitação foram produzidos com 

base no módulo de interpolação (Geostatistical Analyst) do ArcGIS. 

 

1.1 Métodos de interpolação espacial  

Os métodos de interpolação espacial permitem a transformação de dados discretos 

pontuais em informação contínua espacializada. A interpolação diz-se de escala global quando 

é considerada a totalidade das observações disponíveis para o domínio espacial de interesse, 

enquanto a interpolação de escala local considera apenas as observações que se encontram na 

vizinhança do ponto a estimar, baseando-se no pressuposto que cada observação só influencia 

a superfície de interpolação até certa distância, com a vantagem dum comportamento anómalo 

a nível local não afetar toda a superfície de interpolação (Nicolau, 2002; Mitas e Mitasova, 

1999). Os métodos dizem-se uni-variados, quando são consideradas as observações do 

fenómeno e as respetivas coordenadas geográficas: os valores duma dada grandeza são 

calculados a partir da combinação linear dos valores observados em determinados pontos do 

espaço. Com estes métodos deterministas, a influência dos valores observados é determinada 

apenas com base em critérios geométricos, que indicam a maior ou menor proximidade dos 

valores observados ao ponto a estimar. Pelo contrário, os métodos multi-variados permitem 

incorporar outras variáveis auxiliares para além das observações, cujo conhecimento deverá 

contribuir para melhorar as estimativas do fenómeno. As técnicas de regressão têm sido usadas 

praticamente desde o início da investigação em climatologia quantitativa (Storch e Zwiers, 

2002). No caso do estudo da distribuição espacial da precipitação, a utilização da regressão 

linear utilizando a altitude como variável auxiliar foi porventura o método multivariado 

convencional mais usado, antes da expansão dos modelos geostatísticos. 

O estudo da variação espacial da precipitação pode ser complementado ou melhorado 

com as simulações obtidas pelos modelos físicos da atmosfera, que podem ser de dois tipos: 

modelos de circulação global e modelos de circulação regional (Regional Circulation 
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Models/RCM’s). Os primeiros permitem realizar com relativo rigor a caracterização do clima 

atual e prever as mudanças climáticas a nível global, mas devido à sua resolução grosseira, que 

não permite, por exemplo, a integração da variação altimétrica duma dada região, torna-se 

difícil avaliar os impactos das alterações climáticas à escala regional e local. Com o propósito de 

realizar a previsão do campo de precipitação na ilha da Madeira, Tomé e Miranda (2007) 

testaram dois modelos de circulação regional (MM5, Fifth Generation Mesoscale Model, e WRF, 

Weather Research and Forecasting) e dois modelos simples de downscaling (Cielo e Smith). 

A comparação dos resultados obtidos pelos diferentes modelos revelou que os modelos de 

downscaling produzem melhores previsões da distribuição da precipitação na ilha da Madeira.  

   De seguida procede-se à caracterização sucinta dos métodos de interpolação 

utilizados na análise da precipitação, indicando as referências bibliográficas onde se encontra 

informação mais detalhada sobre o formalismo teórico dos mesmos. Os métodos deterministas 

usados foram os polígonos de Thiessen, o inverso da distância ponderada e a interpolação 

polinomial local. Os métodos de interpolação em função da distância (interpoladores bi-

dimensionais) realizam a estimativa do valor duma dada variável nos locais sem medições, a 

partir dum dado conjunto de medições dessa variável noutros locais. Os métodos geostatísticos 

usados foram a krigagem ordinária, considerando o fenómeno isotrópico e a krigagem 

ordinária, considerando o fenómeno anisotrópico. Como método multivariado foi considerada 

a regressão linear simples. 

 

1.1.1 Métodos deterministas 

O primeiro passo na aplicação do método dos polígonos de Thiessen consiste na ligação 

em linha recta de cada PO com todos os PO vizinhos, formando uma série de triângulos. Numa 

segunda fase são traçadas bissetrizes das linhas que unem os pontos, estendendo-as até à 

intersecção com outra bissetriz, formando assim uma série de polígonos irregulares. Os vértices 

dos polígonos de Thiessen correspondem aos centroídes dos circuncírculos dos triângulos. Para 

cada ponto de amostragem existe um polígono de Thiessen, que delimita a área que está mais 

próxima desse ponto do que dos outros pontos de observação. Ou seja, o valor estimado de 

qualquer ponto no espaço é igual ao valor do PO mais próximo, que corresponde ao ponto do 

centro do polígono. No interior da área de estudo os polígonos são fechados, ao passo que na 
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periferia são traçados polígonos abertos. Este método é utilizado na interpolação da 

precipitação, principalmente quando os PO não estão uniformemente distribuídos no espaço. 

Assume-se que o valor de precipitação obtido para um dado polígono é representativo da 

precipitação em todo o polígono, o que significa que o método ignora a variação espacial local 

da variável em estudo.  

O Inverso da Distância Ponderada, do inglês Inverse Distance Weighting (IDW) é um 

método de interpolação de escala local exato, assente no pressuposto que nos locais mais 

próximos dum determinado PO, os valores serão mais aproximados ao valor medido do que nos 

locais mais afastados desse ponto (Mesquita, 2009). As opções a tomar acerca dos parâmetros 

de entrada são mínimas, salientando-se as especificações de vizinhança, o parâmetro de 

potência e o factor de anisotropia, se existir. O valor estimado num ponto resulta da média 

ponderada das observações no espaço vizinho, em que os ponderadores são determinados pelo 

inverso da potência das distâncias de cada ponto de observação ao ponto a estimar. Quanto 

maior é a potência maior é o peso do valor observado no ponto mais próximo. Quando a 

potência utilizada é 2 o método toma a designação de inverso do quadrado das distâncias. 

O método tem um melhor desempenho quando os pontos amostrais estão igualmente 

distribuídos pela área de estudo, sem estarem concentrados num determinado local.  

A Interpolação Polinomial Local é também um algoritmo de interpolação de escala local, 

mas ao contrário do Inverso da Distância Ponderada, não é exato. Utiliza os valores de pontos 

de observação posicionados numa janela localizada no espaço, em vez de considerar o total de 

PO da área de estudo, pelo que se trata dum método mais adequado quando se sabe que o 

fenómeno a interpolar exibe variações a curta distância. O processo de interpolação consiste na 

resolução em simultâneo dum conjunto de polinómios locais, que identificam tendências locais 

e utilizam factores de ponderação em função da distância. Um polinómio local de primeira 

ordem ajusta-se num único plano (pontos representados em grelha), através dos valores dos 

pontos na vizinhança local, mantendo apenas o valor ajustado no local de estimação. A janela 

móvel de pontos de vizinhança desliza para o seguinte local de estimação (deste modo cada 

janela cobre os pontos da envolvência) e o processo repete-se. Em cada caso, apenas é mantido 

o valor no local de estimação.  
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1.1.2 A Krigagem e o modelo variográfico 

Em geostatística, dois acontecimentos espacialmente próximos têm maior probabilidade 

de ter valores similares do que dois acontecimentos que estão mais afastados entre si – 

princípio da continuidade espacial (Isaaks & Srivastava, 1990). As medidas geoestatísticas da 

continuidade espacial dum fenómeno têm dois objetivos: por um lado, a caracterização e 

quantificação do modo como se dispersam espacialmente as características do fenómeno; por 

outro, a determinação dos parâmetros da função matemática a considerar no processo de 

inferência espacial/estimação e simulação, procurando otimizar a ponderação atribuída aos 

pontos vizinhos. A geoestatística usa o variograma como medida da correlação entre valores de 

pares de pontos no espaço e mostra a diminuição da correlação espacial entre dois pontos 

quando aumenta a distância de separação (Moral, 2010). Primeiro é elaborado o variograma 

experimental que apresenta a estrutura da correlação espacial dos dados dos pontos de 

observação e permite definir o modo como os coeficientes de ponderação são determinados 

para utilizar na interpolação final. O interpolador de geostatística é denominado de Krigagem 

em homenagem aos trabalhos pioneiros de Krige em 1951 (Soares, 2006). Na prática a 

estrutura da correlação espacial corresponde à variância obtida através da diferença quadrática 

dos valores de todos os pares de localizações ligados, calculada através da seguinte equação: 

γ�h�=
1

2N�h�
 ∑ [Z(xiN�h�

i=1 +h)-Z(xi)]2                           (1) 

onde �(h) é a semivariância para o intervalo h; N (h) é o número de pares de dados que distam 

h entre eles, e Z(xi+h) - Z(xi) é o valor da diferença de um par de dados que distam h entre eles. 

Os elementos que compõem o variograma são identificados na figura 1.1. O patamar (sill ou 

scale, c) ocorre quando a linha do variograma experimental tende para um determinado valor 

constante, entrando a variável em estacionariedade. O eixo das abcissas mostra a distância 

entre pares de localizações (Lag distance, h). A amplitude ou distância máxima (range) é uma 

medida de continuidade espacial, para além da qual já não existe correlação espacial dos 

valores (Isaaks e Srivastava, 1990). O “efeito pepita” (nugget) refere-se à descontinuidade do 

variograma junto à origem, devido à existência de erros de amostragem. Ocorre quando, para 

h=0, (h) já apresenta algum valor, ou quando a amostra de pontos espaciais não tem intervalos 

suficientemente pequenos para mostrar o comportamento espacial subjacente do fenómeno 

em estudo. 
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Fig. 1.1 – Forma característica de um variograma. 
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kriging), KED: Kriging with an external drift (krigagem com derivada externa; também designado 

Universal cokriging) e CoK: Ordinary cokriging.  

A variável aleatória Z (x), objeto de estudo da geoestatística, assume que uma relação 

espacial x, y é decomposta em dois termos: 

 

Z (x) = m (x) + R (x)   (2) 
em que: 

m (x) é o valor médio da variação espacial de Z (x) e a componente global de primeira ordem, 

com um valor médio constante; e R (x) é o resíduo da variável aleatória e a componente 

espacialmente correlacionada. 

Quando se utilizam as técnicas da família da krigagem pressupõe-se que a média dos 

resíduos é nula. Na Krigagem Simples assume-se que o valor de m (x) é conhecido (constante 

ou não). Na Krigagem Ordinária assume-se também que m (x) é constante, mas desconhecida, 

contudo é possível modelar fenómenos de média variável no espaço, desde que esta possa ser 

considerada constante dentro de vizinhanças espaciais restritas (Mesquita, 2005). Na Krigagem 

Universal admite-se que m (x) é variável e desconhecida, sendo, no entanto, passível de ser 

modelada como uma combinação linear das coordenadas das observações.  

A krigagem Universal e a Krigagem com deriva externa só devem ser usadas se existir 

informação auxiliar disponível para toda a malha de pontos conhecida, que seja correlacionada 

com a variável em estudo (Moral, 2010). Na Krigagem Universal a deriva é modelada como uma 

combinação linear ou quadrática entre os valores da variável e as coordenadas das observações 

(X e Y) no espaço. Na Krigagem com deriva externa, a tendência é definida com recurso a uma 

variável secundária externa. No conjunto de técnicas de krigagem com tendência existe ainda a 

abordagem da modelação através da regressão: a tendência é modelada fora do algoritmo da 

krigagem, seguindo-se depois o apuramento da krigagem dos resíduos (Odeh et al., 1994, 1995; 

Goovaerts, 1999).  

A Krigagem com modelo de deriva e com deriva externa assumem que existe um 

comportamento homogéneo nos dados em toda a área de estudo, e portanto, devem ser 

aplicadas quando se consegue fornecer uma justificação científica que descreva essa tendência. 

É necessário verificar que efetivamente existe uma deriva do fenómeno e distinguir daquilo que 

pode ser apenas anisotropia, ou seja, a variabilidade espacial do fenómeno em função da 

direção: krigagem ordinária considerando o fenómeno anisotrópico. 
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1.1.3 Regressão linear simples 

A regressão linear simples é uma técnica estatística que assenta na construção de um 

modelo matemático que expressa a relação, de tipo linear, existente entre duas variáveis, 

tendo como base os valores pontuais observados. Trata-se de uma análise de dependência que 

determina a relação linear entre uma variável independente explicativa (X) e uma variável 

dependente explicada (Y). No caso concreto pretende-se descrever uma relação funcional, por 

exemplo, entre os valores da altitude (X) e da precipitação (Y), ou seja, admite-se a existência 

de uma função que explica, em termos médios, a variação de uma das variáveis com a variação 

da outra. A regressão linear tem por objetivo final a constituição de um modelo que permita 

estimar ou predizer o valor médio de Y a partir de valores conhecidos da variável independente. 

Esta função pode ser representada através num sistema de coordenadas retangulares chamada 

de Diagrama de Dispersão, que constitui uma representação gráfica dos dados. Os modelos de 

regressão baseiam-se na análise de valores observados das variáveis X e Y, que constituem uma 

amostra que se deseja que seja representativa da verdadeira situação. Através desta amostra é 

possível estimar os parâmetros que definem a equação da regressão usada na inferência 

espacial do fenómeno em estudo. 

 

1.2 Exemplos de métodos de interpolação com variáveis climáticas  

De um modo geral, na interpolação espacial de variáveis ambientais têm vindo a ser 

preferidos os métodos geostatísticos em detrimento de outros, como os polígonos de Thiessen, 

a interpolação polinomial ou o inverso da distância ponderada (ver Goovaerts, 2000). Esta 

opção metodológica é notada na produção de mapas climatológicos (Goovaerts, 1997), 

designadamente no estudo da distribuição espacial da precipitação (Hevesi et al., 1992; 

Nicolau, 2002; Moral, 2010) e, até mesmo, no estudo dos episódios de precipitação intensa 

(Chang, 1991). Porém, apesar de serem considerados mais precisos, os métodos geoestatísticos 

produzem, por vezes, resultados muito semelhantes àqueles apresentados por métodos 

deterministas, como, por exemplo, o Inverso da Distância Ponderada (Tabios & Salas, 1985). 

Nas regiões dotadas duma rede densa de PO, os polígonos de Thiessen, por exemplo, podem 

ter desempenho satisfatório na interpolação da precipitação (Dirks et al., 1998). 
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Independentemente do método utilizado, o facto é que a produção de cartografia 

temática está atualmente facilitada graças ao desenvolvimento dos Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG), em particular no que se refere à disponibilização de várias técnicas de 

interpolação espacial, que vieram facilitar o processo de criação de mapas a partir das 

observações pontuais das variáveis climáticas, permitindo o aprofundamento dos 

conhecimentos sobre os climas regionais. O próprio método da regressão tornou-se mais fácil 

de executar, com a possibilidade de integrar o modelo digital do terreno no SIG. Com base nas 

técnicas de SIG, Agnew e Palutikof (2000) produziram mapas de alta resolução espacial da 

precipitação e temperatura sazonal na bacia do mediterrâneo: a utilização combinada das 

técnicas de regressão e da krigagem produziu resultados da precipitação sazonal média, com 

um coeficiente de determinação entre os valores esperados e os observados de 0,46 no outono 

e de 0,94 no verão.  

Em Portugal, no âmbito das ciências geográficas, cita-se o trabalho pioneiro de Lopes 

(1994), que efetuou, com recurso à krigagem, a interpolação da temperatura do ar observada 

durante campanhas de medições itinerantes. Ao contrário da precipitação, a temperatura é 

uma variável contínua no tempo e no espaço e exibe uma variação forte com o relevo. Na sua 

interpolação tem sido aplicada a técnica da regressão, normalmente a regressão linear 

múltipla, combinada com a krigagem, num método designado de “residual kriging” ou 

“detrended kriging” (Tveito, 2007). Na interpolação da precipitação anual média (no período de 

1959/60 a 1990/91) em Portugal continental, Nicolau (2002), refere que o método de krigagem, 

utilizando a altitude como deriva externa, produz melhores resultados no processo de 

modelação espacial, tendo verificado que a utilização de outras variáveis explicativas, 

alternativas à altitude, dá origem a modelos com menor capacidade explicativa do fenómeno, 

do que os modelos que integram apenas aquela variável. A utilização em simultâneo da variável 

altitude com outras variáveis explicativas revelou-se ineficaz, devido ao facto da maioria das 

variáveis auxiliares testadas estarem mais correlacionadas com a altitude do que com a 

precipitação (Nicolau, 2002).  

Em regiões montanhosas, a representação cartográfica dos campos de precipitação 

através de técnicas tradicionais de interpolação, como os polígonos de Thiessen, a interpolação 

polinomial e o método do inverso da distância ponderada pode não ser a melhor opção 

metodológica. A relação entre a precipitação e a altitude é abordada e discutida em vários 

trabalhos (Brunsdon et al., 2001; Lloyd, 2005, Ashiq et al., 2010; Moral, 2010). No estudo da 
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precipitação mensal na Grã-Bretanha, Lloyd (2005), procedeu à comparação do desempenho de 

cinco métodos de interpolação (regressão com janela móvel, inverso da distância ponderada, 

krigagem ordinária, Krigagem simples com variação de médias locais, krigagem com deriva 

externa), tendo verificado que aqueles que utilizam a altitude como informação secundária são 

os mais eficazes no processo de estimação espacial. Na região montanhosa do noroeste dos 

Himalaias e planaltos do Paquistão Ashiq et al. (2010), utilizaram o método da Cokrigagem 

Ordinária na produção de mapas da precipitação mensal de grande resolução espacial (250 x 

250 m2), verificando a ocorrência duma elevada variabilidade espacial e temporal da 

precipitação a esta escala de análise. Nos modelos de Cokrigagem Ordinária, os dados de 

altitude são usados como informação secundária (Goovaerts, 2000). Na região da Estremadura, 

no sudoeste de Espanha, Moral (2010), realizou um trabalho de interpolação da precipitação 

anual e mensal com base numa rede com 136 PO; neste trabalho foram comparados três 

algoritmos univariados (Krigagem ordinária, Krigagem simples e Krigagem universal), com três 

algoritmos multivariados que utilizam a altitude como variável externa (Cokrigagem Ordinária, 

Krigagem simples com variação de médias locais e Krigagem com regressão), concluindo que os 

dois últimos algoritmos têm melhor desempenho, na medida em que os resultados da 

interpolação mostram mais detalhe espacial. Na estimação da precipitação mensal e anual na 

região do Algarve com base em dados de 36 PO, Goovaerts (2000), avalia o desempenho de 

três algoritmos de geostatística multivariada, com a incorporação do modelo digital do terreno: 

Krigagem simples com variação de médias de locais, Krigagem com deriva externa e 

Cokrigagem colocada, constatando que dos três, o primeiro é o que permite, de forma simples, 

incorporar várias variáveis secundárias com melhores resultados de estimativa. O autor 

compara ainda a krigagem ordinária com a regressão linear, constatando que apesar de ignorar 

a altitude, o primeiro método é melhor do que o segundo, quando a correlação 

altitude/precipitação é inferior a 0,75. Neste caso de estudo, a inclusão da variável altitude nas 

técnicas multivariadas reduz o erro da estimação, apenas quando o coeficiente de correlação é 

superior ao referido valor de 0,75. Segundo Asli e Marcotte, 1995 (citado por Goovaerts, 2000) 

a introdução de informação secundária no processo de estimação só é viável para correlações 

superiores a 0,40.   
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1.3 Estimação da precipitação anual na ilha da Madeira 

Neste ponto procura-se avaliar a eficácia de diferentes métodos de interpolação, com o 

propósito de melhorar o conhecimento sobre a distribuição espacial da precipitação anual à 

escala regional. Para o efeito são utilizados dados de 6 anos hidrológicos, no período de 

2004/2005 a 2009/2010, relativos a um conjunto de 39 PO. A reduzida representatividade 

temporal da série disponível é de certo modo compensada pela representatividade espacial do 

número de PO existentes no intervalo de anos mencionado.   

A qualidade dos dados foi avaliada previamente através da verificação da consistência 

espacial dos valores observados, optando-se por eliminar alguns valores anómalos e suspeitos 

(outliers). Nos PO onde existe mais do que um sensor de precipitação, alguns valores 

observados apresentavam diferenças significativas, pelo que foi necessário proceder à sua 

correção. O coeficiente de Skewness (0,159) é revelador duma assimetria positiva da 

precipitação anual média, com fraca dispersão dos valores mais elevados, com o máximo de 

2833,6 mm a ocorrer no centro montanhoso da Ilha (Areeiro). O coeficiente de curtosis 

(medida de achatamento) mostra uma distribuição platicúrtica (1,8659), reveladora de maior 

dispersão em torno de valores “médios” (média de 1526,1 mm e mediana de 1504,1 mm), 

sendo o intervalo interquartílico de 1104,1 mm e o desvio padrão de 678,8 mm. A estrutura 

espacial dos dados, ajustados por polinómios de ordem 2, é representada na figura 1.2 por 

linhas curvas de tendência em determinadas direções. As linhas verticais pretas representam a 

localização dos PO e o respetivo valor de precipitação (altura das linhas). Os pontos 

representam igualmente os valores de precipitação projetados nos planos perpendiculares 

Oeste-Este e Norte-Sul. O gráfico demonstra que a precipitação anual tende a aumentar entre a 

ponta oeste da Ilha e o centro montanhoso e diminui nas suas extremidades, especialmente em 

direção ao litoral sul. 
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Fig. 1.2 – Análise de tendência geral da precipitação anual (2004/2005 a 

2009/2010). Figura elaborada no Geostatistical Analyst do ArcGIS.  

 

1.3.1 Comparação de métodos de interpolação  

O estudo da distribuição espacial da precipitação anual iniciou-se com a análise 

comparativa entre diferentes métodos de interpolação, com o objetivo de avaliar o 

desempenho de cada um deles. Para o efeito foram considerados os mesmos parâmetros de 

entrada: período de observação e número de PO. Os interpoladores selecionados para este 

caso de estudo foram os seguintes: polígonos de Thiessen, inverso da distância ponderada, 

regressão linear simples, interpolação polinomial local, krigagem ordinária, considerando o 

fenómeno isotrópico e krigagem ordinária, considerando o fenómeno anisotrópico. 

Em Lopes S et al. (2011) realizou-se a análise comparativa entre a krigagem ordinária 

considerando que a distribuição da precipitação anual é isotrópica e a krigagem ordinária, 

considerando-a um fenómeno anisotrópico. Os resultados desse trabalho são agora 

comparados com os resultados resultantes da aplicação dos outros métodos indicados 

anteriormente. O método da krigagem permite obter, através dum “modelo contínuo de 

variação espacial”, o erro médio, definido pelo cálculo dos desvios-padrão e, para além disso, a 

identificação dos erros é avaliada também através das autocorrelações e das correlações 

espaciais dos atributos. O método de interpolação polinomial local disponibiliza informação do 

erro de estimação como na krigagem ordinária, mas não permite avaliar a autocorrelação dos 

dados, por isso é menos flexível e mais automático que a krigagem. Por fim, tendo em 

consideração que a regressão linear simples entre a altitude e a precipitação anual média 
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(39 PO) resultou num coeficiente de determinação de 0,6, verificando-se assim que 60% da 

variância da precipitação anual é explicada pela variância da altitude, realiza-se a estimativa 

com base no método da regressão linear e comparam-se os resultados com o método da 

krigagem ordinária.  

Assim, em primeiro lugar foi realizada a análise estrutural dos dados para aplicação do 

método da krigagem, através da modelação dos variogramas, procedendo-se de seguida à 

avaliação crítica dos mapas obtidos pelos diferentes métodos de interpolação, considerando as 

áreas de maior incerteza e análise de erros da estimação. 

 

1.3.2 Os variogramas da precipitação anual média 

Na modelação dos variogramas para avaliação da estrutura de dependência espacial da 

precipitação anual começou-se por elaborar o variograma omnidirecional (com tolerância 

angular de 180°), e de seguida foram calculados variogramas para várias direções. Os dados 

considerados na interpolação são apresentados no quadro 1.1 e os variogramas resultantes são 

apresentados na figura 1.3. A análise dos variogramas mostrou um melhor ajustamento do 

variograma teórico ao variograma experimental para uma direção de 40°, constatando-se assim 

que a precipitação anual exibe um comportamento anisotrópico. O modelo teórico com melhor 

ajustamento foi o esférico sem efeito pepita. A amplitude escolhida de correlação espacial 

entre os PO variou de 9 km (anisotropia) a 9,5 km (isotropia), em 741 km2, correspondentes à 

área da Ilha; em situação de isotropia espacial do fenómeno, o patamar (sill) é ligeiramente 

mais alto que a variância.  
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Quadro 1.1 – Características da modelação dos variogramas da precipitação anual média.  

 Krigagem ordinária considerando que 
o fenómeno é isotrópico 

Krigagem ordinária considerando que 
o fenómeno é anisotrópico 

Direção variograma 
experimental 

Omnidirecional Variograma com direção 40° 

Tolerância --- 45 

Number of lags 
número de pares de pontos 

8 6 

Lag width (metros) 
(distância entre pares de pontos) 

3500 2500 

Modelo de variograma esférico esférico 

Escala, patamar (metros) 
(c, Partial sill; Scale) 

460000 450000 

Amplitude (metros)  
(a; Length; Major range) 

9500 9000 

Variância (metros) 448964 448964 

 

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 1.3 – Modelo variograma da precipitação anual média considerando:  

a) existência de isotropia; b) anisotropia. 

 

1.3.3 Análise crítica dos resultados e dos erros de estimação 

Os mapas da precipitação anual média, elaborados com recurso a diferentes métodos 

de interpolação espacial, são apresentados na figura 1.4. Pelo método dos polígonos de 

Thiessen, o mapa produzido baseia-se apenas na geometria da distribuição espacial dos PO, e 

os resultados obtidos são apresentados na forma de uma cartografia esquemática, que, ainda 

assim, indica com relativa precisão as áreas da Ilha de maior quantitativo anual. Uma vez que 

existe apenas um PO por polígono, não é possível conhecer a variação da precipitação na área 
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de cada um deles, sendo que a mudança de valores ocorre apenas nas linhas de fronteira entre 

polígonos. Pelo método do inverso da distância ponderada são produzidos círculos em volta de 

alguns pontos de observação da precipitação, que revela que a superfície interpolada é sensível 

a agrupamentos de PO (Johnston, 2001), típicos duma rede de medição irregular. Pelo método 

da regressão linear simples, tomando a altitude como variável independente explicativa, o 

coeficiente de determinação obtido foi de 0.6. Por exemplo, na montanha de Yucca (Estado da 

Nevada nos Estados Unidos) foi obtido um coeficiente de correlação significativo (r = 0.72) 

entre a precipitação anual média e a altitude para 42 PO (Hevesi et al., 1992). O valor mínimo 

da precipitação anual está sobrestimado em relação aos valores observados (fig. 1.4c), na 

medida em que o valor da intersecção da regressão indica que, para uma altitude de 0 metros, 

a precipitação anual é de 760 mm. O mapa produzido traduz claramente o relevo da ilha, em 

particular a forma das principais bacias hidrográficas. Mas como afirmam Kieffer-Weisse e Bois 

(2002), em regiões montanhosas, os mapas da precipitação que se baseiam em informação da 

topografia apresentam padrões heterogéneos, na medida em que refletem claramente as 

características do relevo acidentado. 

Apesar do coeficiente de correlação forte entre a precipitação anual e altitude justificar 

a aplicação do método da regressão linear à escala regional, a relação entre as duas variáveis é 

diferente entre a vertente sul e a vertente norte. A aplicação da regressão de forma separada 

aos valores da precipitação anual de dois subconjuntos de PO (15 PO na vertente norte da ilha 

e 25 PO na vertente sul da ilha) mostra que a correlação entre a precipitação anual e a altitude 

é mais fraca na vertente norte (coeficiente de determinação de 0,4) e mais forte na vertente sul 

(coeficiente de determinação de 0,8), ou seja, na vertente sul o gradiente de aumento da 

precipitação anual com a altitude é mais acentuado do que na vertente norte. Estes resultados 

não só vão ao encontro, como validam o trabalho de Ferreira (2005), no qual a autora refere 

que “Os gradientes pluviométricos altitudinais são fortes, ainda mais acentuados na vertente 

sul do que na vertente norte”. A correlação mais fraca na vertente norte sugere uma maior 

uniformidade espacial da precipitação a barlavento, resultante do efeito de foehn. A subida do 

ar húmido do oceano implica a sua expansão e arrefecimento, pelo que nas situações em que o 

teor de humidade é significativo dá-se a saturação e a formação de nuvens abaixo dos topos, 

tendo como consequência a ocorrência de precipitação a barlavento e nas áreas montanhosas.  

A identificação dos erros de estimação resulta da diferença entre os valores 

interpolados e os valores observados, através duma operação designada de validação cruzada 
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(cross-validation), que permite comparar a eficácia de diferentes métodos de estimação. Esta 

operação foi usada por Clark (1986) para justificar o uso da krigagem como método de 

estimação mais adequado. Na figura 1.5, a linha azul claro corresponde à reta x=y e a linha azul-

escuro representa a melhor correlação entre os valores observados (eixo das abcissas) e os 

valores estimados (eixo das ordenadas). Pelo exposto no quadro 1.2 verifica-se que os valores 

do erro médio e do erro quadrático médio da estimação são mais baixos na krigagem com 

anisotropia (41,9 e 393,7) do que na krigagem com isotropia (44,1 e 408,3). Em ambos os 

métodos, o erro quadrático médio normalizado é inferior a 1 (0,7 – 0,8), pelo que os valores da 

precipitação anual podem estar ligeiramente sobrestimados. Na interpolação polinomial local o 

erro médio é de -107,1 e o erro quadrático médio é o mais baixo (389) dos métodos 

comparados. O valor negativo do erro médio significa que com este método os valores da 

precipitação anual foram subestimados relativamente aos valores observados. De um modo 

geral, o erro médio está afastado de zero em todos os métodos considerados. De acordo com 

os mapas de erro padronizados (apresentados em Lopes S et al., 2011), verifica-se que pelo 

método da krigagem ordinária com anisotropia, a margem de erro na vizinhança dos PO é 

inferior, comparativamente ao intervalo de erro na krigagem com isotropia. Na regressão linear 

o erro quadrático médio (raiz quadrada média) dos resíduos é o mais elevado (437). 

Os métodos de interpolação geoestatística testados (krigagem ordinária com e sem 

anisotropia) permitem desde logo observar a influência dos principais alinhamentos do relevo 

da Madeira na distribuição da precipitação anual média. O recurso à geostatística como 

método de interpolação espacial da precipitação anual representa uma abordagem inovadora 

no estudo da climatologia da precipitação na ilha da Madeira e o mapa agora produzido, que se 

assume como sendo o mais satisfatório (fig. 1.4f), permite complementar e melhorar os mapas 

produzidos no passado e analisados criticamente na introdução da Parte I da tese. 

Na introdução do capítulo 2 avalia-se a distribuição da precipitação anual, tendo por base o 

mapa selecionado. 
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a) 

 

b) 

c) 

 

d) 

e) 

 

f) 

Fig. 1.4 – Interpolação espacial da precipitação anual média pelo método: a) dos polígonos de Thiessen, b) do inverso 

da distância ponderada, c) da regressão linear simples, d) da interpolação polinomial local, e) da krigagem ordinária, 

considerando o fenómeno isotrópico, f) da krigagem ordinária, considerando o fenómeno anisotrópico. 
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Quadro 1.2 – Estatísticas dos erros da estimação dos diferentes métodos de interpolação considerados. 

Método 
Erro médio 

(m) 
Erro quadrático médio 

(m) 

Inverso da distância ponderada 55,3 406,9 

Interpolação polinomial local - 107,1 389 

krigagem ordinária com 
isotropia 

44,1 408,3 

krigagem ordinária com 
anisotropia 

41,9 393,7 

Regressão linear simples  437 

 
 

 

 

a) 

  

b) 

 

c) 
 

d) 

Fig. 1.5 – Validação cruzada (cross validation) dos métodos: a) inverso da distância ponderada; b) interpolação 

polinomial local; c) krigagem ordinária, considerando o fenómeno isotrópico, d) krigagem ordinária, considerando o 

fenómeno anisotrópico. 
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1.4 Estimação da precipitação num evento extremo  

Como se explicou anteriormente existe de facto uma influência da altitude no padrão 

espacial «médio anual» da precipitação, particularmente notada em todo o comprimento da 

vertente sul da Ilha. A avaliação dessa influência no que se refere aos eventos extremos de 

precipitação é feita no capítulo 3. De seguida apresenta-se apenas um exercício de estimação 

da distribuição espacial da precipitação num evento extremo (20 Fev. 2010), com o objetivo de 

avaliar o desempenho dos diferentes métodos de interpolação selecionados e o número de PO 

necessários. Todavia, deve esclarecer-se que esta estimação só é ilustrativa deste evento 

particular, que foi escolhido por se tratar de um evento notável, quer pelos registos de 

precipitação verificados, quer pela relevância dos impactos que produziu. A aplicação da 

regressão linear simples com a precipitação diária (para uma rede de 47 PO) mostrou existir 

uma correlação espacial entre as duas variáveis relativamente baixa, com um coeficiente de 

determinação de 0,24, i.e., apenas 24% da variância da precipitação diária naquele dia foi 

explicada pela variância da altitude. Este facto sugere que o padrão de distribuição espacial das 

precipitações intensas difere substancialmente do conceito clássico de relação entre 

precipitação e altitude, mais apropriado no estudo das precipitações acumuladas à escala 

mensal e anual, como referido na literatura (Goovaerts, 2000) e verificado neste capítulo na 

análise da distribuição da precipitação anual na ilha da Madeira. Dada a fraca correlação da 

precipitação diária de 20 Fev. 2010 com a altitude, a interpolação espacial da precipitação neste 

dia será feita apenas através das técnicas de geostatística univariadas.        

Em relação à modelação dos variogramas da precipitação de 20 Fev. 2010, a estrutura 

espacial do conjunto de valores pontuais conhecidos, quer da precipitação diária, como 

também das precipitações subdiárias, foi representada pelo variograma omnidirecional, não 

fazendo estas ocorrências depender de qualquer direção. O modelo de variograma que melhor 

se ajusta ao variograma experimental é o modelo esférico, sem efeito pepita. Na análise da 

variabilidade espacial das precipitações extremas na Ilha da Madeira, Sepúlveda (2011), optou 

igualmente por calcular apenas o semivariograma omnidirecional do índice de precipitação 

extrema (número de dias por ano com precipitação superior a 30 mm), tendo em conta a 

escassez de dados utilizados (dados da precipitação diária de 11 PO no período de 2006 a 

2008). A autora refere que o cálculo do semivariograma médio não se revelou suficiente para 

detetar uma anisotropia espacial do fenómeno. 
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Os variogramas da precipitação diária (00:00 h - 24:00 h), da precipitação horária em 

intervalo fixo e da precipitação máxima com durações sub-diárias (1h, 3h, 6h e 12h) foram 

elaborados tendo por base os registos de 47 PO. Para a precipitação diária foi obtida uma 

amplitude de 9,5 km (fig. 1.6a). Nalgumas horas do dia 20 Fev. 2010, as amplitudes da 

precipitação em hora fixa foram mais baixas, compreendidas entre 7 e 3 km, como por exemplo 

das 7:00 h às 8:00 h (fig. 1.6b), o que significa que a esta hora a correlação espacial foi 

relativamente curta (3,8 km). Em relação às durações subdiárias em intervalo móvel, para a 

precipitação máxima em 12 horas, por exemplo, foi obtida uma amplitude de 9 km (fig. 1.6c). 

Na modelação da precipitação máxima com durações sub-horárias (10 min e 30 min), a amostra 

disponível é constituída pelas observações de 32 PO, que dispõem de registos em intervalos de 

10 minutos. Para a precipitação máxima em 30 min., por exemplo, a amplitude foi de 9 km 

(fig. 1.6d). 

a) b) 

c) d) 

Fig. 1.6 – Modelação dos variogramas da precipitação de 20 de Fev. de 2010: a) total diário das 00:00 h às 24:00 h; 
b) total das 7:00 h às 8:00 h; c) máximo em intervalo móvel de 12h, d) máximo em intervalo móvel de 30 minutos. 
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Da leitura crítica dos mapas obtidos verifica-se que os valores do erro médio e da raiz 

quadrada média da estimação são mais baixos no mapa com 47 PO (7,8 e 51,8) do que no mapa 

com 35 PO (12,5 e 62,5). O erro quadrático médio normalizado – de 0,84 no mapa com 35 PO e 

de 0,77 no mapa com 47 PO – mostra que o aumento da densidade de PO contribui para 

diminuir em determinadas partes da área de estudo o erro da estimação. No que se refere à 

precipitação diária (00:00 h-24:00 h), a análise da variação do erro entre as duas superfícies 

interpoladas, uma com 35 PO e a outra com 47 PO (fig. 1.7), permite constatar que, com o 

aumento de pontos de amostragem, diminuem as áreas com erro de estimação mais elevado 

(na ordem dos 100 mm), principalmente na ponta oeste da ilha (Ponta do Pargo), no litoral 

norte (São Jorge), na extremidade leste (Machico e Ponta de São Lourenço) e no litoral sul, a 

oeste do Funchal (fig. 1.7). No mapa da alínea b), o limite inferior da precipitação é mais baixo 

do que no mapa da alínea a), pois foi considerada a precipitação diária do PO São Jorge (litoral 

norte), onde o total diário naquele dia foi de apenas 20 mm. Ainda assim, da análise 

comparativa das diferenças espaciais entre os dois mapas, fazendo variar o número de PO, 

numa ilha com 741 km2 de área, constata-se que a estrutura espacial dos valores obtidos da 

rede com 35 PO, parece ser suficiente para mostrar com relativo rigor a distribuição dum 

episódio extremo de precipitação diária à escala regional, em especial, na cordilheira 

montanhosa central da ilha, onde a densidade de PO da precipitação é bastante satisfatória. 

A análise da distribuição espacial da precipitação do 20 de fevereiro de 2010 é realizada no 

capítulo 3, com base no mapa da figura 1.7b, que apresenta maior significado estatístico do que 

o anterior, permitindo uma representação gráfica da distribuição da chuva naquele dia, mais 

rigorosa.  

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 1 – Metodologias de interpolação espacial da precipitação na ilha da madeira 

62 
 

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 1.7 – Comparação de qualidade da interpolação da precipitação diária (00:00 h-24:00 h) de 20 Fev. 2010, em 

função da variação do número de PO: a) interpolação com base nas observações de 35 PO; b) interpolação com base 

nas observações de 47 PO. Os mapas do lado esquerdo correspondem à precipitação interpolada e os da direita aos 

respetivos erros de estimação.  

 

Conclusão do capítulo 

Na representação cartográfica de fenómenos espaciais, os resultados dos métodos 

determinísticos simples e dos métodos geostatísticos não são diretamente comparáveis. 

Existem vantagens e desvantagens ao se optar por um deles em detrimento doutro. No caso da 

precipitação, a eficácia de determinado método de interpolação espacial depende de factores 

como o intervalo de tempo em análise (precipitação anual, mensal, diária e subdiária) e da 

densidade de PO. Segundo, Childs (2004), a escolha do melhor interpolador espacial depende 

fundamentalmente do fenómeno em estudo e da distribuição espacial dos pontos amostrais. 
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A existência duma rede de pluviómetros relativamente densa e a disponibilidade de séries 

longas de precipitação são factores cruciais, o primeiro para reduzir o erro da estimação e, o 

segundo para possibilitar o apuramento das características estatísticas das precipitações 

intensas. Mas a existência duma rede de monitorização densa não significa necessariamente 

corresponder a uma distribuição espacial uniforme, limitação particularmente notada na ponta 

oeste da ilha da Madeira.  

Nas áreas de relevo irregular e complexo as técnicas univariadas não fornecem 

informação aprofundada do clima à escala local e podem produzir erros de estimação mais 

altos do que os métodos que consideram variáveis físicas explicativas. Contudo, na interpolação 

da precipitação subdiária, a utilização da variável altitude parece ter pouca influência na 

explicação da sua variação espacial (Haberlandt, 2007), sendo que os resultados obtidos no 

presente trabalho estão em acordo com esta asserção. A regressão linear simples entre a 

precipitação anual (para uma rede de 39 PO) e a altitude resultou num coeficiente de 

determinação de 0,6, que serviu de critério para considerar aceitável este método multivariado 

na espacialização da precipitação anual, verificando-se que o mapa produzido traduz 

claramente as formas de relevo da ilha, em particular a geometria das maiores bacias 

hidrográficas. Mas no caso da precipitação diária de 20 Fev. 2010 (para uma rede de 47 PO) a 

aplicação do mesmo método resultou numa correlação espacial entre as duas variáveis 

relativamente baixa, com um coeficiente de determinação de apenas 0,24, razão pela qual 

deverão ser aplicados métodos alternativos. Do mesmo modo, Sanchez-Moreno et al. (2013) 

verificam que em Cabo Verde, para os dados diários, a correlação entre a precipitação e a 

altitude é baixa. Na análise das precipitações intensas na região dos Alpes Franceses, Kieffer-

Weisse e Bois (2002), referem que a krigagem constitui um método básico adequado para a 

interpolação espacial das precipitações subdiárias. 

No caso da precipitação anual, pelo método dos polígonos de Thiessen, não é possível 

conhecer a variação da precipitação na área de cada polígono, sendo que a mudança de valores 

ocorre apenas nas linhas de fronteira entre polígonos. Por seu lado, no método do inverso da 

distância ponderada, a superfície interpolada mostra vários círculos em volta de alguns pontos 

de observação da precipitação; este método é sensível a agrupamentos de pontos de 

observação e neste caso de estudo, acusa assim a existência duma rede irregular de 

pluviómetros na ilha. 
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Para aplicação da krigagem ordinária à precipitação anual foram calculados variogramas 

para várias direções, verificando-se um melhor ajustamento do variograma teórico (modelo 

esférico) ao variograma experimental para uma direção de 40°, que comprova o efeito de 

anisotropia. No caso da precipitação diária de 20 Fev. 2010, a estrutura espacial dos valores 

observados foi representada pelo variograma omnidirecional, não fazendo estas ocorrências 

depender de qualquer direção. Em ambos os casos, a amplitude de correlação espacial entre os 

valores nos PO ronda os 9 quilómetros. 

O erro médio da estimação é mais baixo (41,9 m) na krigagem com anisotropia, sendo 

de 44,1 na krigagem com isotropia e de -107,1 na interpolação polinomial local, o que significa 

que com base neste último método, os valores da precipitação anual estimados encontram-se 

subestimados. Verifica-se assim que nos métodos considerados, o erro médio está afastado de 

zero. A krigagem ordinária considerando o fenómeno anisotrópico revelou-se o método mais 

eficaz para a estimativa da distribuição espacial da precipitação anual. 
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CAPITULO 2 – O REGIME DA PRECIPITAÇÃO E OS ANOS EXTREMOS 

 

 

 

 

 

Introdução 

No presente capítulo começa-se por realizar uma caracterização da distribuição espacial 

da precipitação na ilha da Madeira, em particular na região do Funchal, incluindo-se 

posteriormente uma discussão sobre a variabilidade do clima no Atlântico e quais são os seus 

principais impactos no clima. Procedeu-se ao cálculo e análise das anomalias da precipitação 

normalizada e elaborou-se um calendário hidrológico, com o objetivo de reconstituir o padrão 

espaço-temporal da precipitação. O regime da precipitação mensal foi estudado através do 

método dos decis. A precipitação exibe uma variabilidade temporal e espacial acentuada e os 

seus extremos, tanto podem desencadear cheias e inundações de consequências catastróficas, 

como situações de secas prolongadas, com impactos em diferentes setores de atividade. Os 

dados disponíveis permitiram conhecer a variação típica e os limiares da precipitação diária 

acumulada (PDA), ao longo do primeiro semestre do ano hidrológico, facultando a identificação 

e a caracterização dos períodos de precipitação abundante, e permitindo o enquadramento dos 

episódios de precipitação intensa e o seu contributo nos totais acumulados. No sudoeste da 

Península Ibérica, o regime da precipitação invernal aparenta ser controlado principalmente 

por um modo de circulação atmosférica de larga escala, denominado de Oscilação do Atlântico 

Norte ou North Atlantic Oscillation (NAO). Pretende-se avaliar a influência deste mecanismo 

atmosférico no clima da Madeira, começando por comparar o índice NAO com a precipitação 

de inverno (dezembro a março) no Funchal/Obs. no período de 1949/50 a 2011/12, seguindo-
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se uma análise, à escala diária, da relação entre o índice NAO e a precipitação diária nos 

invernos chuvosos de 2009/2010 e 2010/2011. Na abordagem à problemática da seca 

meteorológica, procura-se aprofundar os conhecimentos sobre as suas características, 

utilizando para o efeito o índice de precipitação padronizado (SPI). Como caso de estudo, 

analisou-se o comportamento da precipitação ocorrida no ano extremamente seco de 

2011/2012, e os impactos verificados em diferentes setores de atividade.  

 

2.1 Distribuição e os regimes da precipitação  

Observando a figura 2.1 verifica-se que à escala regional a precipitação anual média 

apresenta diferenças significativas: no litoral sul da ilha os quantitativos anuais rondam os 550 

a 650 mm, no litoral norte sobem para cerca de 1500 mm e nas áreas de montanhosas 

excedem os 2500 mm. De um modo geral, o sistema montanhoso central, o Paul da Serra na 

parte oeste e os alinhamentos rochosos do Pico do Areeiro e Pico Ruivo na parte este, assim 

como a vertente norte, em particular São Jorge e Santana, apresentam valores médios anuais 

de precipitação mais elevados, sendo que aproximadamente 42% da precipitação anual ocorre 

no inverno (DJF), (Miranda et al., 2006).  

 
Fig. 2.1 – Distribuição espacial da precipitação anual média. 
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As regiões de clima mediterrâneo são caracterizadas por uma muito forte variabilidade 

inter-anual da precipitação (Fragoso, 2003; Paredes et al., 2006), o que não deve confundir-se 

com uma eventual mudança climática do padrão de precipitação, que implicaria alterações 

bruscas ou graduais (tendências) detetadas nos valores médios obtidos em séries longas de 

observação. 

Se, por um lado, os trabalhos sobre alterações climáticas apresentam projeções de 

redução da precipitação em Portugal para o final do século XXI (Costa et al., 2012), por outro, 

os estudos que analisaram a variação da precipitação em vários periódicos históricos, apontam 

principalmente para o caráter irregular da chuva. A análise dos dados referentes a medições 

num conjunto vasto de estações de Portugal Continental, no período de 1931 a 1992 (Mendes e 

Espírito Santo, 1993), indica um decréscimo da precipitação de primavera no último trinténio 

da série. No Alentejo, a análise de flutuações a médio prazo (Pinto, 1995; Neves, 1995) indicam 

uma tendência de decréscimo de precipitação depois de 1964, principalmente notada nas 

décadas de 70 e 80. De igual modo, Costa e Soares (2009), utilizando índices indicativos de 

condições de seca constatam haver uma tendência negativa de precipitação no sul de Portugal 

no período de 1955/1999, tendo como consequência provável um aumento significativo da 

aridez sobre a maior daquele território. Segundo Miranda et al. (2006) nos últimos 20 anos do 

séc. XX os níveis de precipitação em Portugal Continental foram mais baixos, em comparação 

com os valores médios da normal de 1961-1990. No que se refere à precipitação anual em 

Lisboa, Alcoforado (1984), constata que apesar de haver uma clara irregularidade interanual, no 

conjunto da série “secular” não se define uma tendência clara. No estudo da precipitação nas 

bacias hidrográficas dos rios Tejo e Douro, Portela e Quintela (2001) referem que, na maior 

parte dos postos analisados, ocorre apenas uma tendência ligeira de diminuição da 

precipitação anual nas últimas décadas do século XX.  

Os resultados mais recentes de vários estudos da variabilidade pluviométrica indicam 

que nas últimas décadas ocorreu um aumento da variabilidade das precipitações extremas. 

Ao abordar as oscilações inter-anuais da chuva de inverno sobre a Europa, Gomes, (2011) 

sugere a ocorrência de oscilações quase periódicas, enquanto noutros trabalhos é indicada a 

prevalência de sequências de períodos alternados de tendência de diminuição ou de aumento 

da precipitação, tanto à escala anual como mensal. Todavia, nenhum estudo demonstra uma 

tendência de longo termo (linear), por exemplo à escala secular (Costa e Soares, 2009; 

Lima et al., 2010b; Lima et al., 2014). No sul de Portugal, Costa e Soares (2009) apontam 
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sobretudo para o aumento da variabilidade no que se refere à intensidade e frequência da 

chuva. 

Os estudos de variabilidade do clima permitem enquadrar as modificações ao longo do 

tempo da frequência e magnitude dos fenómenos extremos, como por exemplo, as chuvadas 

intensas. Para o efeito, no presente trabalho foram utilizadas as séries temporais disponíveis de 

dois PO, representativos de duas unidades topoclimáticas distintas, no litoral sul, o 

PO Funchal/Observatório, e na montanha, o PO Areeiro, com os objetivos de, por um lado, 

caracterizar a variabilidade interanual e o regime da precipitação mensal, e por outro, avaliar a 

severidade dos anos extremos, como por exemplo, o inverno muito chuvoso de 2010. No 

PO Funchal/Obs. a série é composta pelos valores de 60 anos hidrológicos no período de 

1949/50 a 2008/2009. No PO Areeiro a série é composta pelos valores de 54 anos hidrológicos 

no período de 1949/50 a 2008/2009, tendo sido excluídos os anos de 1992/1993 a 1997/1998 

devido à existência de lacunas de dados relativamente extensas.  

A variabilidade interanual da precipitação foi estudada através do apuramento das 

anomalias da precipitação normalizada, designadamente da precipitação acumulada no 

primeiro semestre de cada ano hidrológico (de outubro a março) e da precipitação de inverno 

(DJF). A análise da precipitação semestral nos dois PO estudados (fig. 2.2) revela uma 

prevalência de défice de precipitação na década de 90 e na primeira década do século XXI. 

Na verdade de 1998/99 a 2008/09, com exceção do ano chuvoso de 2005/06, todos os outros 

anos registaram uma anomalia negativa da precipitação no primeiro semestre do ano 

hidrológico, em pelo menos um dos PO considerados. Pelo contrário, ao longo da década de 50 

e particularmente na de 60 verificou-se uma anomalia positiva da precipitação, aspeto 

particularmente notado no PO Areeiro. 

Ao considerar apenas a precipitação de inverno (DJF) verifica-se uma tendência de 

diminuição de precipitação a partir de 1979/80, designadamente no Areeiro, confirmada pelo 

teste de Mann-Kendall, que identifica uma tendência na série de 1949/50 a 2008/09, para um 

nível de significância de 5% (rejeição da hipótese nula – sem tendência – porque o valor “p” 

calculado é inferior a este nível). Na década de 80, a maior parte dos invernos foram secos ou 

registaram anomalia ligeiramente negativa, à exceção do inverno chuvoso de 1984/85. 

O período de 1998/1999 a 2008/2009 caracteriza-se pelo predomínio de invernos com défice 

de precipitação, tendência especialmente notada no PO Areeiro (fig. 2.2b), no cimo da 
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montanha. De resto, a projeção da evolução futura do padrão de precipitação na Madeira, 

realizada através do modelo CIELO (Miranda et al., 2006), aponta igualmente no sentido de 

diminuição da precipitação de inverno, especialmente no interior da ilha: no caso do cenário A2 

a diminuição é de 15% a 35%, enquanto no cenário B2 a diminuição é de 20% a 40%, sendo este 

último o que projeta maiores anomalias negativas da precipitação de inverno. 

Atendendo aos limiares de precipitação indicados no quadro 2.1 e tendo em conta os 

valores médios de precipitação no período de 1949/1950 a 2008/2009, elaborou-se um 

calendário hidrológico, com o objetivo de reconstituir o padrão espaço-temporal da 

precipitação. Na figura 2.3 apresenta-se o calendário hidrológico para o período de 2000/2001 

a 2011/2012. 
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Fig.  2.2 – Anomalias da precipitação no período de 1949/1950 a 2008/2009 no Funchal/Obs. e Areeiro para (a) 

precipitação do 1º semestre do ano hidrológico (outubro a março) e (b) do inverno (DJF). 
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Quadro 2.1 – Limiares de precipitação considerados na classificação do regime pluviométrico. 

Tipo de inverno Limiares de precipitação 

Mês/inverno muito seco Prec. < percentil 20 

Mês/inverno seco Prec. > percentil 20 e <  percentil 40 

Mês/inverno normal Prec. > percentil 40 e < percentil 60 

Mês/inverno chuvoso Prec. > percentil 60 e < percentil 80 

Mês/inverno muito chuvoso precipitação > percentil 80 

 

No que se refere à precipitação no 1º semestre do ano hidrológico, verifica-se que no 

PO Areeiro, dos 12 anos considerados (2000/01 a 2011/12), sete foram classificados de secos 

ou muito secos. Em períodos curtos, por exemplo, uma década, a variação inter-anual do tipo 

de ano hidrológico é relativamente aleatória, marcada por pequenas flutuações, que atestam a 

variabilidade natural do clima. No primeiro decénio do século XXI nota-se uma predominância 

de anos com precipitação fraca, salientando-se a sequência de 2002/03 a 2004/2005, 

interrompida pelo ano chuvoso de 2005/06, seguindo-se novamente um período de três anos 

consecutivos com precipitação abaixo da média (fig. 2.3). A ocorrência sequencial de anos 

hidrológicos com défice de precipitação tem efeitos no ciclo da água, causando mudanças nos 

fluxos e na recarga e armazenamento de água (Andrade et al., 2011). Nos 12 anos estudados 

verifica-se a ocorrência dum maior número de anos (seis) chuvosos ou muito chuvosos no 

litoral sul (Funchal/Obs.), em comparação com apenas três anos assim classificados no 

PO Areeiro, onde, nos períodos pluviometricamente deficitários de 2002/03 a 2004/2005, e de 

2006/2007 a 2007/2008 (anos classificados de muito secos), ocorreu uma precipitação média 

de 42% e 52% abaixo do normal respetivamente. 

A mudança de década ficou marcada pela ocorrência de um ano excecionalmente 

chuvoso (2009/2010) e outro muito chuvoso (2010/2011), de tal maneira que no PO Areeiro, a 

precipitação do 1º semestre do ano hidrológico foi de 90% e 46% acima do normal, 

respectivamente. A este biénio muito chuvoso seguiu-se um ano muito seco (2011/2012), em 

que a precipitação do 1º semestre no PO Areeiro foi de 75% abaixo da média. Não raras vezes, 

a variabilidade interanual é marcada pela transição brusca entre uma sequência de anos com 

défice de precipitação para uma sequência de anos chuvosos (Velhas, 1991). Segundo os 

registos do PO Funchal/Obs., cujas observações tiveram início em 1865, verifica-se que naquele 
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intervalo (2009-2012) foram estabelecidos novos recordes de precipitação acumulada: o ano de 

2009/2010 foi o mais chuvoso da série climática e 2011/2012, o mais seco.  

No primeiro semestre de 2009/2010, apenas novembro foi classificado de mês seco, 

tanto no litoral sul (PO Funchal/Obs.), como na montanha (PO Areeiro). De resto, como se pode 

observar na figura 2.3, na primeira década do século XXI nota-se uma tendência de défice de 

precipitação em novembro, em especial no topo da montanha. O caráter verdadeiramente 

excecional da precipitação de inverno (DJF) é comprovado pelo total de 861,8 mm acumulado 

entre dezembro de 2009 e fevereiro de 2010 (no Funchal/Obs.), que corresponde a uma 

precipitação média de 200% acima do normal (média de 1949/50 a 2008/09). O Inverno 

anormalmente chuvoso de 2009/10 não se fez sentir apenas no Arquipélago da Madeira, tendo 

afetado a maior parte dos sectores do sul da Península Ibérica (Andrade et al., 2011; Ball, 2011; 

Vicente-Serrano et al., 2011). A precipitação média em Espanha no trimestre de inverno 

(Dez. 2009 a Fev. 2010) foi de 400 mm, que corresponde quase ao dobro do valor normal nesta 

altura do ano1. Nas vizinhas ilhas Canárias (latitude 30º) a chuva foi igualmente abundante e 

particularmente intensa em dois períodos, o primeiro de 31 de janeiro a 2 de fevereiro, em que 

um ciclone híbrido (tropical/extratropical) causou precipitações intensas sobre as ilhas do 

grupo ocidental, e o segundo, de 16 a 18 de fevereiro, dominado pela ação de um vasto ciclone 

extratropical, que gerou precipitações intensas e ventos muito fortes (Pérez, 2011). Este ano 

muito chuvoso coincide com a ocorrência, à escala global, de temperaturas elevadas. 

Nos primeiros oito meses de 2010, a temperatura do ar global foi a mais elevada em 130 anos 

(1880-2010), considerando as anomalias térmicas em relação ao período de 1951-1980 

(Hansen et al., 2010). Pelo contrário, no inverno de 2011/12, choveu apenas 10,3 mm no 

PO Funchal/Obs., que equivale a uma precipitação média de quase 100% abaixo do normal.   

Em suma, os dados analisados revelam claramente que o regime de precipitação na 

Madeira é caracterizado por grande variabilidade interanual, que em larga medida aparenta 

estar relacionada com o padrão da NAO (North Atlantic Oscillation), como se procura justificar, 

aprofundando mais adiante as características desta relação à latitude da Madeira.  

 

 

                                                 
1
 Fonte: Instituto de Meteorologia de Espanha (http://www.aemet.es/es/portada). 
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Fig. 2.3 – Calendário hidrológico de 2000/01 a 2011/12 

no litoral sul e no topo da montanha. 

 

Os diferentes níveis de probabilidade de ocorrência da precipitação mensal foram 

apurados através da técnica dos decis (Bettencourt, 1984). Para executar esta análise 

frequencial da precipitação foi construído o gráfico do regime provável mensal, referente ao PO 

Areeiro (fig. 2.4), tendo em consideração uma série de 67 anos, de 1937 a 2010, com a exclusão 

de alguns anos com lacunas que não permitiram determinar o total mensal.  

A identificação e caracterização dos meses tipicamente chuvosos e muito chuvosos foi 

realizada pela leitura dos valores das frequências elevadas (decis 8 e 9). Assim, verifica-se que 

os valores mensais extremos tendem a ocorrer em janeiro, com uma probabilidade empírica de 

10% da precipitação igualar ou ultrapassar o limiar de 912 mm (decil 9). De resto, a ocorrência 

de precipitação mensal acima do decil 9 aumenta de outubro (531 mm) para janeiro, 

diminuindo bruscamente até março (455 mm). A valores de precipitação mensal acima de 

600 mm está associada uma probabilidade de ocorrência em novembro e dezembro, de cerca 

de duas vezes em cada dez anos (decil 8). Em 50% dos anos, novembro foi o mês mais chuvoso, 

seguindo-se dezembro em 30% dos anos. Apenas uma vez em 10 anos o mês de janeiro foi o 

mais chuvoso (fig. 2.4).  
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Fig. 2.4 – Regime provável mensal da precipitação no PO Areeiro 

(1937-2010). 

 

2.2 Características da precipitação diária acumulada 

O estudo aprofundado da precipitação diária acumulada (PDA) tem por objetivo 

conhecer o ritmo das chuvas que antecedem as cheias e analisar a sua influência efetiva no 

nível de escoamento fluvial máximo atingido naquelas situações. Por outro lado, o 

conhecimento da variação da PDA representa uma fonte de informação importante na 

definição de limiares críticos de ocorrência de movimentos de vertente, pelo que deverá ser 

uma das variáveis a considerar num futuro sistema de alerta hidrológico (SRES, 2010a). Analisa-

se o comportamento médio da variação da PDA entre outubro e março, que corresponde à 

época das chuvas, e as características dessa mesma variação em anos particularmente 

chuvosos. A figura 2.5 permite realizar a comparação da PDA ao longo do 1º semestre dos anos 

hidrológicos excecionalmente chuvosos de 2009/10 e 2010/11, com a média e o percentil 95 da 

PDA, referentes a uma série de 60 anos hidrológicos, no período de 1937/1938 a 2008/2009. 

Devido à ocorrência de lacunas de dados foram excluídos os anos de 1939/40, 1940/41, 

1978/79, 1985/86, 1987/88, o intervalo de 1992/93 a 1997/98 e 2001/02. Os dados de 

precipitação apresentados são do PO Areeiro, representativo dos registos de precipitação no 
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topo da montanha, onde se desenvolvem as cabeceiras das principais bacias hidrográficas do 

Funchal.  

O ano de 2009/10 foi extremamente chuvoso no Areeiro, com um total de 4368,2 mm 

de precipitação de outubro a março, que equivale a mais do dobro (110%) do valor mediano da 

PDA em igual período, obtido com os dados de 1937 a 2008, e que é claramente mais elevado 

do que a precipitação correspondente ao percentil 95 (3122 mm). De resto, em nenhum outro 

ano hidrológico desde 1937, a PDA no primeiro semestre atingiu o limiar de 4000 mm 

(Fragoso et al., 2012). Todavia, a evolução da ocorrência de precipitação foi variável ao longo 

dos meses analisados. Uma análise mais pormenorizada dos dados resumidos na figura 2.5 

permite constatar que a PDA ultrapassa o valor do percentil 95 logo no início de um outubro 

muito chuvoso, mas estabiliza ao longo de um novembro seco, permanecendo entre o valor 

mediano e o percentil 95 até meados de dezembro de 2009. A 21 deste mês, a PDA ultrapassa e 

permanece até final de março acima do percentil 95 (fig. 2.5), quando o excede em cerca de 

40%.  

O ano de 2010/2011, marcado também por chuvas intensas e abundantes, atingiu 

todavia, um total acumulado no final do primeiro semestre (3105 mm), mais baixo do que 

aquele ocorrido em igual período do ano anterior, mas muito próximo do percentil 95, e 

excedendo em 50% o valor da mediana. A curva da PDA aproxima-se do percentil 95 logo a 21 

de outubro de 2010, porém, até 17 de dezembro fica nitidamente abaixo dele, para nas 

semanas seguintes, influenciada por dois episódios de precipitação intensa, um a 20 de Dez. e o 

outro a 25 de Jan., se manter próxima ou acima do referido percentil extremo, ultrapassando 

inclusive, e ainda que temporariamente, a curva da PDA do ano anterior. Porém, devido à 

pouca chuva em fevereiro e março de 2011, a PDA permanece praticamente constante até ao 

final do primeiro semestre, acompanhando de perto a curva do percentil 95 (fig. 2.5). 

A análise comparativa da PDA com os valores normais no período homólogo demonstra 

claramente que os invernos de 2009/2010 e 2010/2011 foram extremamente chuvosos nas 

áreas montanhosas do Funchal, e as variações bruscas das respetivas curvas de PDA (fig. 2.5) 

acusam a ocorrência de vários episódios de precipitação intensa, com quantitativos diários 

extremamente elevados, em particular nas seguintes datas: 22 Dez. 2010, 2 Fev. 2010, 

20 Fev. 2010, 21 de Out. 2010, 25 Nov. 2010 e 25 Jan. 2011, eventos estes que serão objeto do 

estudo no capítulo 3. 
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Fig. 2.5 – Precipitação diária acumulada (PDA) no PO Areeiro no primeiro semestre dos anos hidrológicos de 

2009/10 e 2010/11 e comparação com a média, mediana e percentil 95 do mesmo intervalo temporal no período 

de 1937/1938 a 2008/2009.   

 

O caráter extremo do inverno de 2009/2010 foi sentido ainda com mais intensidade na 

parte urbana do Funchal, do que no topo da montanha (em termos relativos). No Funchal/Obs. 

a precipitação ocorrida no inverno (DJF) de 2010 (862 mm) excedeu largamente o percentil 95 

(533 mm) da série histórica (1949/50-2008/09). Os gráficos apresentados na figura 2.6, com a 

variação inter-anual (2004/2005 a 2010/2011), da PDA ao longo do 1º Semestre do ano 

hidrológico, nos PO Funchal/Obs. (cod. 43, fig. I.2 na introdução da Parte I), Trapiche (cod. 9, 

fig. I.2) e LREC (cod 6, fig. I.2), ilustram claramente o carácter chuvoso dos últimos dois anos 

desse período, em particular no que se refere aos níveis de precipitação acumulada no final do 

inverno. No PO Funchal/Obs. a PDA no primeiro semestre do ano hidrológico superou o limiar 

de 1000 mm apenas em 2009/10 (1104 mm), aproximando-se deste limiar no ano seguinte (995 

mm). Contudo, em 2010/11 a PDA foi mais elevada entre 21 Out. 2010 e 19 Fev. 2011, 

comparativamente a igual período do ano anterior (fig. 2.6a). Os anos de 2006/07 e 2007/08 

foram muito secos com valores de PDA no final do 1º semestre muito baixos: 343 mm e 269 

mm respetivamente. No PO LREC a PDA no primeiro semestre do ano hidrológico ultrapassou o 

limiar de 1000 mm apenas nos anos de 2009/10 (1220 mm) e 2010/11 (1088 mm), tendo o 

total acumulado a 20 Fevereiro sido muito semelhante nestes dois anos: cerca de 1026 mm 
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(fig. 2.6b). Para além destes anos, a PDA excedeu o limiar de 500 mm apenas em 2005/06; o 

valor mais baixo (301 mm) aconteceu em 2007/08. No PO Trapiche a PDA semestral 

ultrapassou o limiar de 1500 mm em 2009-2010 (2170 mm) e em 2010-2011 (1857 mm). Neste 

último ano, a partir de 21 Out. 2010 a PDA superou o valor do período homólogo do ano 

anterior, mantendo-se sempre superior a este até 19 Fev. 2011 (fig. 2.6c). O limiar de 1000 mm 

foi também ultrapassado nos anos de 2004-05 (1189 mm) e 2005-06 (1252 mm). O valor mais 

baixo (416 mm) aconteceu em 2007-08. 

Nos anos de 2009/10 e 2010/11 a precipitação foi muito abundante não só na 

montanha, como também nas terras mais baixas do Funchal, como se depreende da análise da 

variação inter-anual da PDA nos PO Funchal/Obs., Trapiche e LREC. No primeiro semestre de 

2009/10 a PDA foi mais alta do que em igual período do ano seguinte, mas de qualquer 

maneira, os valores de 2010/11 são também excecionalmente elevados, comparativamente a 

anos hidrológicos anteriores: no PO Funchal/Obs. próximo de 1000 mm, no PO LREC acima de 

1000 mm e no PO Trapiche acima de 1500 mm. Deve realçar-se também que entre 21 Out. 

2010 e 19 Fev. 2011 a PDA foi mais elevada do que em igual período do ano anterior.     

Nestes dois anos hidrológicos verifica-se o contributo decisivo das precipitações 

intensas no aumento da PDA. Por exemplo, no PO Trapiche a precipitação diária referente a 

quatro episódios chuvosos ocorridos nos primeiros 4 meses de 2010/2011, a 21 Out.10, a 25 

Nov.10, a 20 Dez.10 e a 25 Jan.11, que perfaz um total de 694 mm, corresponde a 37% da PDA 

no primeiro semestre do ano hidrológico. Esta tendência mostra que as precipitações não são 

necessariamente frequentes e/ou persistentes, mas sim intensas, determinando um regime 

pluvial de acentuada variação inter-diária, como sucedido, por exemplo, em fevereiro de 2010 

(ver subponto 2.2.1). Como se confirmou pela presente análise, a variabilidade inter-anual do 

regime da precipitação pode ser também inferida a partir do estudo da PDA. A avaliação da sua 

importância para a ocorrência de cheias rápidas será abordada no capítulo 3 da tese. 
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Fig. 2.6 – Comparação inter-anual da variação da PDA no primeiro semestre 

do ano hidrológico em três PO localizados no Funchal.  

 

2.2.1 O exemplo da precipitação de Fevereiro de 2010 

Conforme se relatou anteriormente o episódio de precipitação intensa de 20 fevereiro 

de 2010 aconteceu no contexto de um inverno muito chuvoso (Fragoso et al., 2012), 

caracterizado por precipitações abundantes a partir de meados de Dez. 2009, e por dois 

episódios de precipitação intensa, o primeiro a 22 de Dez. 2009 e o segundo a 2 Fev. 2010. No 
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dia antecedente à grande catástrofe (19 Fev. 2010), a PDA era já significativamente elevada: 

3402 mm no PO Areeiro, 1617 mm no PO Trapiche e 890 mm no PO LREC. 

O mês de fevereiro de 2010 foi particularmente chuvoso na vertente sul da ilha da 

Madeira, como se depreende pela análise da variação inter-anual da precipitação mensal 

(Pmensal), no período de 2005 a 2010, com base nos registos dos PO Prazeres (cod.11, fig. I.2 e 

quadro I.2 na introdução da Parte I da tese), Massapez (cod.8), Pinheiro de Fora (cod.16), Pico 

da Urze (cod.23), Trompica (cod.21), Curral das Freiras (cod.17), Trapiche (cod.9), LREC (cod.6), 

Areeiro (cod.25), São Gonçalo (cod.5), Funchal/Obs. (cod.43) e Camacha (cod.14). A análise 

detalhada dessa variação nos PO localizados no Funchal ou na sua imediação confirma a 

excepcionalidade da precipitação deste mês e mostra a acentuada irregularidade interanual dos 

totais mensais. No PO Areeiro-LREC choveu 1386 mm em Fev. 2010, tendo ocorrido em 2005 o 

segundo máximo mensal de 750 mm e o valor mais baixo (60,8 mm) em 2007. No PO Trapiche, 

Fev. 2010 foi o mais chuvoso (872,4 mm) no conjunto dos seis anos estudados, seguindo-se Fev. 

de 2005 com 380,4 mm, menos de metade do valor anterior. No PO LREC choveu 457,4 mm em 

Fev. 2010, valor que contrasta claramente com o segundo máximo de apenas 189,4 mm 

(Fev. 2005). No PO Camacha choveu três vezes mais em Fev. 2010 (958,4 mm) do que em 

Fev. 2006, quando se verificou o segundo máximo mensal (257,8 mm). Em síntese, em 

Fevereiro de 2010 verificou-se um aumento médio de precipitação, equivalente ao dobro do 

segundo máximo mensal ocorrido no período de 2005 a 2010. A Pmensal de Fev. 2010 excedeu 

os 1000 mm nos PO Areeiro-LREC (1386 mm), Curral das Freiras (1104,6 mm) e PEF 

(1055,8 mm). O total mensal mais baixo (457,4 mm) ocorreu no PO LREC. Por exemplo, na 

estação de referência do IPMA (Funchal/Obs.) a Pmensal de Fev. 2010 (455,5 mm) corresponde 

ao valor mais elevado desde o início dos registos em 1865, excedendo em mais de sete vezes o 

valor médio da normal climatológica de 1971-2000 para fevereiro (64,5 mm).   

Da análise da variação intra-mensal da precipitação diária (Pdiária) de fevereiro de 2010, 

em diferentes locais na área de influência do Funchal, designadamente nos PO Areeiro-LREC, 

Trapiche, LREC e Camacha confirma-se o caráter concentrado da precipitação num número 

reduzido de dias. No PO Areeiro-LREC2, 46% da precipitação ocorreu em apenas dois dias: 

310 mm no dia 2 e 333,8 mm no dia 20; o limiar de 100 mm foi ainda ultrapassado no 

                                                 
2
 No mesmo local meteorológico, a pouca distância deste PO, existe uma EMA do IPMA, que a 20 Fev. 2010 teve 

falhas de observação, colmatadas através da regressão linear entre os dois udógrafos. Com o preenchimento de 
falhas o total diário de 20 Fev.10 no Areeiro-IPMA é de 389,6 mm (00h-24h). No dia meteorológico convencional 
(9h-9h) o total foi de 99,5 mm a 20/02 e 307,7 mm a 21/02. 
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dia 18 (146,3 mm), verificando-se assim que, em três dias choveu 790,4 mm, que corresponde a 

57% da Pmensal. No PO Trapiche, o peso dos máximos do dia 20 (340,2 mm) e do dia 2 

(144,4 mm) representam 56% da Pmensal, mas em nenhum outro dia deste mês a Pdiária foi 

superior a 100 mm. No PO LREC choveu 139,6 mm no dia 20 e 95,4 mm no dia 2, num total de 

235 mm, que equivale a 51% da Pmensal, sendo que nos outros dias de chuva, o total diário foi 

sempre inferior a 50 mm. No PO Camacha choveu 351 mm no dia 20 de Fev.10, verificando-se 

no dia 2 um segundo máximo diário de 248,4 mm, ou seja, em dois dias chove 599,4 mm, o 

equivalente a 63% da Pmensal. No Funchal/Obs., a precipitação diária (00h-24h) mais alta foi de 

146,9 mm no dia 20 Fev.10 e de 132 mm no dia 2, os únicos dias do mês com Pdiária superior a 

100 mm.   

No quadro 2.2 apresenta-se a síntese das características da precipitação de fevereiro de 

2010, para diferentes locais da vertente sul da ilha. Na generalidade dos PO, a chuva foi mais 

forte nos dias 2, 18 e 20, datas em que os totais diários foram superiores a 100 mm. De resto, o 

número de dias com precipitação acima deste limiar foi mais elevado – três dias – nos 

PO Pinheiro de Fora, Pico da Urze, Trompica, Curral das Freiras e Areeiro-LREC. No conjunto dos 

PO considerados, a precipitação dos três dias mais chuvosos de Fev. 2010 corresponde, em 

média, a 60% da Pmensal, o que é indicativo de uma distribuição interdiária muito irregular. 

Nalguns PO verifica-se mesmo que mais de metade da Pmensal ocorreu em apenas dois dias, 

como no caso dos PO Curral das Freiras (53%), Trapiche (56%), LREC (51%), PEF (57%), São 

Gonçalo (62%) e Camacha (63%).  

No conjunto dos PO analisados, a precipitação de 20 Fev. 2010 corresponde em média a 

28% do total mensal, sendo que a precipitação relativa mais elevada deste dia ocorreu no PO 

Trapiche (39%), e o valor mais baixo (14%) ocorreu no PO Curral das Freiras. Os totais diários 

(00h-24h) foram superiores a 300 mm nos seguintes PO: Trapiche (340,2 mm), PEF (332,4 mm), 

Areeiro-LREC (333,8 mm) e Camacha (351 mm). A seguir a estes, os totais diários mais altos 

ocorreram no PO Pico da Urze (242,2 mm) e no PO Trompica (240,8 mm). Deve sublinhar-se 

que nalguns PO o máximo diário não ocorreu no dia 20, no PO São Gonçalo o máximo de 

208 mm ocorreu no dia 2, ao passo que no dia 20 a Pdiária foi de 187,2 mm. No PO Curral das 

Freiras o máximo diário de 390 mm ocorreu no dia 2, o segundo máximo diário na ordem dos 

196 mm aconteceu no dia 18 e no dia 20 Fev.10 os 153,2 mm correspondem ao terceiro 

máximo diário. 
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Quadro 2.2 – Características da precipitação de fevereiro de 2010. 

PO 

P(mês) 
Máximos diários 

N.º dias 
Pdiária >= 100 mm 

1º Máximo Dia 2º Máximo Dia A 

Funchal/Obs. 455,5 146,9 20 132,0 2 61% 2 

Prazeres 695,6 163,8 20 105,4 18 39% 2 

Massapez 561,2 147,2 20 72,8 2 39% 1 

Pinheiro de Fora 877,6 206,8 20 143,4 18 40% 3 

Pico da Urze 818,2 242,2 20 163,4 18 50% 3 

Trompica 880,2 240,8 20 179,4 2 48% 3 

Curral das Freiras 1104,6 390,0 2 196,4 18 53% 3 

Trapiche 872,4 340,2 20 144,4 2 56% 2 

LREC 457,4 139,6 20 95,4 2 51% 1 

Areeiro-LREC 1386,0 333,8 20 310,3 2 46% 3 

PEF 1055,8 332,4 20 266,6 2 57% 2 

São Gonçalo 638,8 208,0 2 187,2 20 62% 2 

Camacha 958,4 351,0 20 248,4 2 63% 2 

A – Peso dos dois máximos diários em relação ao total mensal 

 

2.3 Análise de situações de seca meteorológica 

A seca meteorológica corresponde a uma situação de escassez acentuada de 

precipitação durante um determinado período de tempo, normalmente uma estação climática 

ou mais. Trata-se de um fenómeno meteorológico recorrente que acontece nas zonas 

climáticas do Planeta cujo clima não é marcado por uma situação de escassez permanente de 

precipitação. Em 2005, por exemplo, vários países do sudoeste da Europa foram afetados por 

uma seca extrema (INAG, 2005; Garcia-Herrera et al., 2007). Entre outubro de 2011 e março de 

2012 Portugal continental foi afetado pela pior seca meteorológica dos últimos 30 anos 

(Trigo et al., 2013). A seca meteorológica interfere com o funcionamento hidrológico dos cursos 

de água, provocando uma situação de estiagem, que apesar de ser um fenómeno extremo, 

nem sempre corresponde a um fenómeno excecional, na medida em que existem regimes 

fluviais em que as estiagens e/ou as cheias ocorrem todos os anos (Ramos, 2005). A nível 

socioeconómico, as repercussões da seca meteorológica fazem-se sentir quando ocorre um 

desequilíbrio entre o fornecimento e a procura de água. 
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Na caracterização da evolução das secas têm vindo a ser utilizados vários índices 

climáticos, que permitem uma classificação objetiva do nível de severidade da seca. O índice de 

seca PDSI – Palmer Drought Severity Índex (Palmer, 1965) foi implementado e calibrado para 

Portugal em 2003 (Pires, 2003), pelo IPMA, que por recomendação da OMM, passou a aplicar 

também o índice SPI (Standardized Precipitation Index), desenvolvido por McKee et al. (1993). 

No quadro 2.3 é apresentada uma classificação da severidade da seca baseada na combinação 

destes dois índices, com a indicação dos possíveis impactos associados a cada nível.  

 

Quadro 2.3 – Classificação da severidade da seca
3
 

Severidade 
seca 

Período 
retorno 

(em 
anos) 

Descrição de possíveis impactos* 

Índices de  
monitorização 

da seca 

SPI 
Palmer  

Drought  
Index 

Seca ligeira 3 a 4 

Princípio de seca; períodos curtos de secura que 
retardam o crescimento dos campos de culturas ou 
de pastos; risco de incêndio acima da média; no 
final da seca, alguma demora para recuperar da 
situação de défice hídrico. 

-0,5 a  
-0,7 

-1,0 a  
-1,9 

Seca moderada 5 a 9 

Alguns danos nos campos de cultura e de pastos; 
risco de incêndio elevado; níveis baixos de água 
nos cursos de água, reservatórios e poços; 
eminência de ocorrer alguma redução de água 
disponível, necessidade de impor restrições no seu 
uso; 

-0,8 a  
-1,2 

-2,0 a  
-2,9 

Seca  
severa 

10 a 17 

Provável perda de campos de cultura e de pastos; 
risco de incêndio muito elevado; redução de água 
com regularidade; imposição de restrições ao 
consumo de água. 

-1,3 a  
-1,5 

-3 a -3,9 

Seca  
extrema 

18 a 43 
Grandes perdas de campos de cultura e de pastos; 
perigo extremo de incêndios; redução significativa 
de água com restrições rigorosas ao seu uso.  

-1,6 a  
-1,9 

-4,0 a  
-4,9 

Seca  
rara 

+ 44 

Perdas excecionais de campos de cultura e de 
pasto. Redução acentuada de água nos 
reservatórios, cursos de água e poços, levando a 
situação de emergência.   

< -2 < -5 

* Os possíveis impactos são baseados nas observações locais de diversos pontos dos EUA. 

 

O mesmo nível de severidade da seca pode causar diferentes impactes devido à 

variedade de factores relacionados com a vulnerabilidade inerente às características de uma 

determinada região, pelo que os impactos de uma seca são um indicador chave de 

                                                 
3
 Classificação utilizada no Departamento de Física da Atmosfera e do Clima da Universidade de Londres para a 

monitorização quantitativa da severidade das secas e população afetada à escala mundial.  
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vulnerabilidade territorial. Existem poucos exemplos de tentativas de reunir de forma 

sistemática informação sobre os impactes das secas em diferentes sectores. 

No âmbito do tema central deste capítulo, o estudo climatológico das secas na região do 

Funchal, decorre da necessidade de conhecer a situação oposta ao excesso de precipitação, 

com o propósito de providenciar um melhor entendimento das suas características e da 

probabilidade de recorrência relativamente a vários níveis de severidade. A informação obtida 

pode ser aplicada no desenvolvimento de estratégias de mitigação e preparação de planos de 

resposta ao fenómeno.  

Desde o começo do povoamento que o fenómeno da seca foi mais sentido na vertente 

sul da ilha, primeiro com o cultivo da cana-de-açúcar (século XVI), e mais tarde com a cultura da 

vinha e das bananeiras. O problema de falta de água para irrigação foi sendo solucionado com a 

construção de uma rede de canais de transporte de água desde as serras da vertente norte da 

ilha, com grandes disponibilidades hídricas, até aos terrenos agrícolas do sul. No caso de Santa 

Cruz e Funchal, as populações foram beneficiadas pela levada da Serra do Faial, com 54 km de 

extensão, cujo início da construção remonta à década de 30 do século XIX (inaugurada em 

1905), canalizando as águas captadas nas montanhas do vertente norte (Faial) até aos terrenos 

agrícolas daqueles concelhos. Em extensão existem cerca de 1500 quilómetros de levadas, dos 

quais 50 são em túneis, que perfuram as montanhas. O relevo vigoroso e as características 

hidroclimáticas da ilha, influenciadas pela presença da floresta Laurissilva, sempre húmida, 

transmitem a perceção de que o problema das secas não constitui um factor de risco elevado. 

Os recursos hídricos da ilha da Madeira são de facto bastante satisfatórios, na ordem de 

420 hab/hm3/ano, claramente superiores aos de Portugal Continental (150 hab/hm3/ano)4 

(PRAM, 2002). Contudo, a variabilidade do regime de precipitação, pode, nos meses de verão 

de anos muito secos, gerar situações de dificuldade de satisfação das necessidades de água. 

As necessidades de água rondam os 104 hm3/ano, subindo para 197 hm3/ano, se se contabilizar 

também a água utilizada na produção de energia. Os reservatórios construídos têm capacidade 

para acumular cerca de 1.250.000 m3 de água, dos quais 70% em lagoas e 30% em reservatórios 

associados a sistemas de distribuição de água para consumo humano e regadio. Anualmente 

                                                 
4
 Um hectómetro cúbico equivale a um milhão de metros cúbicos. 
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são consumidos cerca de 115.000.000 m3 de água nos sistemas públicos da ilha, 45% dos quais 

no abastecimento público de água potável5.  

As secas meteorológicas têm impactes em diferentes setores de atividade. A ocorrência 

de anos hidrológicos sucessivos com escassez de precipitação condiciona a regularização do 

abastecimento público, numa primeira fase mais sentida no regadio agrícola (PRAM, 2002; 

Santos e Aguiar, 2006). As explorações agrícolas normalmente mais afetadas localizam-se nos 

terrenos da vertente sul, quer na ponta oeste da ilha (Calheta), como também na parte leste 

(Santa Cruz e Machico). Em anos secos a gestão dos recursos hídricos disponíveis é mais 

problemática. No caso do sector agrícola o procedimento de controlo consiste em diminuir a 

partir da primavera, os caudais da água de regadio. Este sector de atividade pode assim 

beneficiar da monitorização e disponibilização de informação tratada relativamente ao grau de 

severidade da seca.  

Na Madeira um volume considerável de água destina-se à produção hidroelétrica, parte 

da qual é reaproveitada para produção de água potável ou de rega, em função das 

disponibilidades hídricas, em cada fase do ano. A produção hidroelétrica é condicionada pelas 

variações do regime da precipitação, pelo que o seu peso na produção de energia elétrica é 

variável ao longo do ano e de ano para ano. Em 1996, por exemplo, a contribuição dos recursos 

hídricos foi bastante satisfatória, atingindo 30,7 % da produção total de energia elétrica 

(AREAM, 2005). 

As necessidades de água para abastecimento urbano das populações são normalmente 

menos afetadas pelo regime da precipitação, porque uma parte substancial desta água provém 

dos reservatórios de galerias em profundidade, menos dependentes a curto e a médio prazo do 

regime da precipitação. Estimativas feitas em 2000 com base em dados fornecidos pela 

empresa de gestão da água (IGA) indicam que o volume anual de recursos subterrâneos 

utilizado no abastecimento público, indústria, rega e produção de energia é de 185 000 000 m3 

(Prada et al., 2003). Conforme consta no Plano de Gestão de Região Hidrográfica (RH10), 

aprovado em março de 2014, a recarga das águas subterrâneas cifra-se em 315,58 hm3/ano e 

as saídas, quer naturais, quer decorrentes das captações destinadas a satisfazer as diferentes 

necessidades de água na RH10 em 165,13 hm3/ano (165 130 000 m3). 

                                                 
5 Fonte: Águas e Resíduos da Madeira, SA. 
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2.3.1 Aplicação ao Funchal do índice de precipitação padronizado (SPI) 

O índice SPI (Standardized Precipitation Index) representa a anomalia padronizada da 

precipitação numa dada escala temporal, com a vantagem de dar a indicação sobre o peso 

desse valor em relação à normal, permitindo assim averiguar se o clima de um determinado 

local, representado pelos dados duma estação, está ou não sob influência de uma situação de 

seca. 

O seu cálculo pressupõe o ajustamento das séries de totais de precipitação à função 

Gama. A função densidade de probabilidade da distribuição Gama é dada por: 

βα
α αβ

/1

)(
1

)( xexxg −−

Γ
=  

Em que α > 0 é o parâmetro de forma, β >0 é o parâmetro de escala e x>0 a quantidade 

de precipitação. 

O índice é determinado geralmente com base nos dados da precipitação mensal, 

referente ao intervalo de meses antecedentes, de acordo com a escala temporal considerada, 

incluindo o mês para o qual o índice está a ser calculado. Por exemplo, o SPI de março de 2001 

para três meses é baseado nos totais de precipitação de janeiro, fevereiro e março de 2001. 

Valores muito elevados do SPI (próximo de 3 ou acima deste) correspondem a uma 

situação de precipitação abundante no intervalo de meses especificado, ao passo que valores 

próximos de zero correspondem a uma situação de precipitação normal, sendo que valores 

negativos remetem para situação de precipitação fraca; valores iguais ou inferiores a -2 

representam já uma situação de seca severa. No quadro 2.4 apresenta-se a classificação do 

índice SPI em 9 classes, segundo Hughes et al., (2002) que, na prática, possibilita realizar uma 

caracterização objetiva do regime da precipitação de uma região, numa dada escala temporal.   
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Quadro 2.4 – Classificação do índice SPI em nove classes, com a respetiva probabilidade de ocorrência 

(Hughes et al., 2002, apresentada em Domingos, 2006). 

Valor do SPI Categoria  Probabilidade % 

≥ 2 Chuva extrema   2,3 

1,50 a 1,99 Chuva severa 4,4 

1,00 a 1,49 Chuva moderada 9,2 

0,50 a 0,99 Chuva fraca 15,0 

0,49 a -0,49 Normal 19,0 

-0,50 a -0,99 Seca fraca 15,0 

-1,00 a -1,49 Seca moderada 9,2 

-1,50 a -1,99 Seca severa 4,4 

≤ -2 Seca extrema 2,3 

 

Na figura 2.7a mostram-se os cálculos do SPI para o período de inverno (DJF), entre 

1989/90 e 2011/12, baseados na função de distribuição gama, ajustada com dados do período 

de 1949/50 a 2011/12. Na mesma figura mostram-se ainda os valores do índice de precipitação 

normalizada no primeiro semestre (fig. 2.7b) e no total do ano hidrológico (fig. 2.7c). Neste 

período histórico de 23 anos, a parte baixa do Funchal esteve submetida a situação de seca 

moderada, com um índice variável entre -1 e -2, nos anos de 1994/95, 1998/99 e 2003/04. Em 

2011/12 verificou-se uma situação de seca extremamente severa, comprovada por um índice 

SPI de -3,3 para a precipitação de inverno (DJF), de -3,2 para a precipitação do primeiro 

semestre e de -3,5 para a precipitação anual (fig. 2.7).  

No período de base considerado (1949/50 a 2011/12) os anos hidrológicos e as estações 

meteorológicas com situação de seca mais pronunciada (SPI =<-1,5, seca severa e extrema) 

ocorreram no Funchal/Obs., em 1960/61 (SPI de -1.7), em 1982/83, (-2,2) e em 2011/12 (-3,5), 

e no Areeiro em 1993/94 (SPI de -3,1), em 1998/99 (-1,7), em 2003/04 (-2), em 2007/08 (-1,6) e 

em 2011/12 (-2,7). Destes dados verifica-se desde logo que a seca extrema de 2011/12 parece 

ter sido mais acentuada no litoral sul do Funchal. A excecional escassez de precipitação neste 

ano foi confirmada pelos dados da série longa do Funchal/Obs., como teremos oportunidade de 

verificar adiante. 

Os gráficos da figura 2.7 mostram ainda a ocorrência de uma transição brusca do índice 

SPI nos últimos três anos da janela temporal estudada, que, no que se refere à precipitação 

anual, variou de 2,3 em 2009/10 para -3,5 em 2011/12. Tendo em conta a série de base 

considerada, estes dois valores extremos do índice correspondem a valores de precipitação 

recorde, que contribuem para confirmar a variabilidade inter-anual da precipitação. 
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A análise comparativa da variação do índice nas duas estações mostra que, de um modo 

geral, o índice SPI apresenta valores tendencialmente mais baixos no Areeiro do que no 

Funchal/Obs.. No caso dos anos com valores negativos essa tendência sugere que a situação de 

seca será mais pronunciada no topo da montanha.  
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Fig. 2.7 – Valores do índice SPI no Funchal/Obs. e no 
Areeiro, entre 1989/90 e 2011/12, baseados em dados da 
precipitação mensal de 1949/50 a 2011/12, para a) três 

meses de inverno (DJF), b) primeiro semestre do ano 
hidrológico (ONDJFM) e c) ano hidrológico (Out. a Set). 

Nota: A existência de lacuna de dados nos anos de 1995, 
1996 e 1997 no Areeiro não permitiu o cálculo do índice. 

 

2.3.2 O exemplo do ano extremamente seco de 2011/2012  

De acordo com informação disponibilizada no boletim climatológico de maio de 2012 do 

IPMA6, no período de dezembro de 2011 a maio de 2012 choveu no Funchal/Obs. apenas 

42,3 mm, fazendo deste ano hidrológico o mais seco dos últimos 147 anos, atendendo à série 

climática longa (1865 – 2012), apenas disponível para esta estação. O valor anterior mais baixo 

em igual período foi de 75,6 mm em 1928/29. Naquele boletim são apresentados resultados da 

classificação do regime da precipitação mensal pelo método dos decis, os quais indicam que os 

meses de dezembro de 2011 a março de 2012 foram extremamente secos, tanto nas estações 

do litoral (Funchal/Obs., Lugar de Baixo), como nas estações de montanha (Bica da Cana, Santo 

da Serra) e da vertente norte (Santana).  

                                                 
6
 Os boletins climatológicos mensais encontram-se disponíveis para consulta no site do IPMA.  
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No Funchal/Obs., a precipitação acumulada no primeiro semestre do ano hidrológico de 

2011/2012 equivale a menos de 1/5 do quantitativo normal no período de 1971/2000. Até ao 

começo do verão a situação manteve-se praticamente inalterada, sendo que no final de junho 

de 2012 a precipitação mensal acumulada representava pouco mais de 1/5 da precipitação 

normal (fig. 2.8).  

 

 
Fig. 2.8 – Precipitação mensal acumulada de outubro a junho no Funchal/Obs., 

referente à normal 1971/2000 e em igual período de 2011/2012. 

 

A escassez de precipitação gera sempre apreensão por parte das entidades que tutelam 

a gestão da água. Em maio de 2012 a Investimentos e Gestão da Água na Madeira constatou 

que as reservas de água doce da ilha da Madeira haviam diminuído em 10% nos meses 

antecedentes e que seria pouco provável inverter a situação de seca durante o resto do ano 

hidrológico. Todavia, apesar do ano seco de 2011/12, a água de giro para as explorações 

agrícolas da vertente sul da ilha não foi interrompida. Os níveis baixos de precipitação de 

outubro a dezembro de 2011 contribuíram igualmente para uma diminuição do peso da energia 

hídrica na produção de electricidade, por exemplo, em dezembro de 2011, a produção 

hidroelétrica registou uma diminuição de 1/5, comparativamente ao mês homólogo de 2010. 

Os anos de seca meteorológica têm efetivamente impacto na produção de energia 

hidroelétrica. Em França, por exemplo, as situações de seca de 2003 e 2005 fizeram destes, os 

dois anos com produção hidroelétrica mais baixa desde 1991. Em Espanha, a seca de 2005 
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provocou uma redução de 36% na produção nacional de energia hidroelétrica, em relação à 

produção média dos cinco anos anteriores7. 

 

2.4 A influência do índice NAO no regime da precipitação 

A Oscilação do Atlântico Norte (North Atlantic Oscillation – NAO) representa um padrão 

climático no Oceano Atlântico Norte, que consiste na ocorrência de flutuações espaciais de 

pressão atmosférica ao nível médio do mar, entre diferentes latitudes, medidas através de um 

índice. A forma mais usada de o calcular consiste no apuramento da diferença normalizada da 

pressão entre dois locais, um mais setentrional (normalmente Reiquiavique, na Islândia) e um 

outro mais meridional (Ponta Delgada, Lisboa ou Gibraltar); a indicação do seu sinal (fase 

negativa e fase positiva da NAO), procura representar o modo de variabilidade da atmosfera à 

escala diária, mensal, anual e interanual. As duas fases da NAO têm influência nas mudanças de 

larga escala de localização e intensidade da corrente de jacto polar no Atlântico Norte e na 

trajetória das tempestades de Oeste, e ainda, nas mudanças do padrão normal de transporte 

zonal e meridional de calor e humidade, que, por sua vez, resultam em alterações dos padrões 

de temperatura e precipitação na área de influência do Atlântico norte, desde a costa leste da 

América do Norte à Europa Central (van Loon e Rogers, 1978). As oscilações do índice tendem a 

ser mais pronunciadas no inverno, razão pela qual a investigação tem recaído mais sobre esta 

estação do ano, sendo que para o efeito é utilizada a definição longa de inverno, que engloba o 

período de dezembro a março (DJFM), abrangendo assim os meses típicos de chuva.  

A fase positiva da NAO está associada à intensificação do campo depressionário nas 

latitudes setentrionais do Atlântico Norte, em particular na Islândia, a par com um aumento das 

altas pressões típicas do atlântico norte central, em particular na região dos Açores. Este 

arranjo dos campos de pressão leva ao aumento do gradiente de pressão atmosférica no 

Atlântico Norte, com o consequente fortalecimento do fluxo zonal de Oeste (fase positiva), que 

se traduz na adveção de massas de ar oceânicas relativamente quentes e húmidas para o Norte 

da Europa, provocando nessas latitudes o aumento da temperatura e da precipitação, ao 

mesmo tempo que na Europa do sul tende a ocorrer uma ligeira diminuição dos valores destas 

duas variáveis (Hurrell, 1995). Os invernos com prevalência da fase positiva da NAO são 

                                                 
7
 Water Scarcity and Droughts. Second Interim report, 2007. DG Environment, European Commission. 
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caracterizados por tempestades mais frequentes e intensas nas proximidades da Islândia e no 

Mar da Noruega (Hurrell et al., 2003). Na fase negativa da NAO, os habituais campos 

depressionários à latitude da Islândia tendem a enfraquecer, sucedendo o mesmo com o 

Anticiclone dos Açores. Em consequência disto, no Sul da Europa tendem a ocorrer com mais 

frequência anomalias da precipitação acima da média (Trigo et al., 2002, 2004).  

As variações da pressão ao nível médio do mar são o reflexo do que se passa nos níveis 

médio e superior da troposfera: durante a fase negativa, nas latitudes mais elevadas do oceano 

Atlântico, prevalecem campos de altas pressões nos níveis superiores de geopotencial, que 

correspondem a uma circulação típica de bloqueio ao nível dos 500 hPa.  

O índice NAO pode variar de ano para ano, mas exibe uma tendência para permanecer 

na mesma fase por intervalos de alguns anos. Hurrell (1995) refere a variabilidade decadal do 

índice NAO, principalmente notada a partir de 1950. No que se refere ao comportamento do 

índice NAO no inverno (DJFM), o autor identifica três períodos históricos principais durante o 

século XX. Do início do século até sensivelmente à década de 1930 predominou a fase positiva, 

que se traduziu na ocorrência de pressões atmosféricas acima do normal nas latitudes 

meridionais (Açores). No segundo período, compreendido entre o início dos anos de 1940 e de 

1970, predominou a fase negativa, tendo como consequência de destaque, a ocorrência 

frequente de temperaturas de inverno abaixo do normal no norte da Europa. O terceiro 

período histórico (1979/80 e o de 1994/95) ficou marcado pelo predomínio sem precedentes 

de valores positivos altos do índice, e apenas por duas vezes, nos invernos de 1984/85 e 

1985/86, prevaleceu a fase negativa. 

Pela sua localização geográfica, o clima da Madeira tem sido também influenciado pela 

variação do referido padrão de pressão atmosférica, especialmente no que se refere à 

precipitação. Segundo a análise da variação inter-anual da precipitação de inverno (DJF) no 

Funchal/Obs. e no Areeiro (subponto 2.1), a maior parte dos invernos da década de 80 foram 

secos, à exceção do inverno chuvoso de 1984/85. Halpert e Bell (1997) assinalam que no 

inverno de 1995/96 o índice NAO regressou à sua fase negativa.  

Apesar das tendências temporais identificadas há que realçar que não existem 

evidências de que a NAO varie a uma determinada escala temporal, constatando-se que 

mudanças significativas podem ocorrer de um inverno para outro, assim como de uma década 
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para outra (Hurrell e Deser, 2009). As flutuações do índice não são periódicas e a comprová-lo 

está o aumento da variabilidade inter-anual da NAO observado ao longo da segunda metade do 

século XX (Feldstein, 2002). Todavia, se as consequências da NAO em termos de alterações nos 

padrões da temperatura do ar e de precipitação são conhecidas, os mecanismos que a 

controlam e a sua evolução temporal não estão ainda inteiramente esclarecidos.  

Na fase negativa da NAO as condições de circulação atmosférica de macro-escala são 

marcadas pelo aumento da frequência de passagem de centros depressionários e reforço do 

vento de oeste nas latitudes médias, que afetam o sector central e oriental do oceano atlântico, 

em particular a região oeste da Península Ibérica, mas também os arquipélagos dos Açores, 

Madeira e Canárias (Ulbrich et al., 1999; Santos et al., 2005, 2009). De um modo geral, os 

cenários futuros que indicam uma diminuição da precipitação em Portugal estão associados a 

uma tendência de intensificação e aumento de frequência da fase positiva da NAO, associada a 

uma atmosfera mais estável e seca (Costa et al., 2012).  

As correlações entre o índice NAO e as anomalias de precipitação invernal têm vindo a 

ser estudadas em várias regiões da Europa Ocidental (Trigo et al., 2002, 2004; 

Rodrigo e Trigo, 2007), mostrando que de facto, a fase negativa do padrão NAO, encontra-se 

associada a um aumento da passagem de sistemas de baixas pressões nas regiões da costa 

sudoeste da Europa, resultando na ocorrência de anomalias positivas na precipitação. A NAO 

funciona assim como um mecanismo atmosférico que determina fortemente os traços 

climáticos das ilhas atlânticas e da costa oeste da Península Ibérica. 

 

2.4.1 Relação do Índice NAO de inverno de Hurrel com a precipitação no Funchal 

O índice NAO de inverno (DJFM) de Hurrel é baseado na diferença de pressão 

atmosférica ao nível do mar normalizada entre Lisboa e Reiquiavique, na Islândia, iniciando-se 

as séries calculadas deste índice em 1864. O índice é determinado com base nas medições de 

pressão atmosférica nas estações meteorológicas de superfície fixas, pelo que poderá não 

acompanhar o movimento dos centros de ação da NAO, ao longo do seu ciclo anual. A esta 

limitação do método de cálculo da NAO junta-se ainda o facto das leituras de pressão serem 

efetuadas em apenas um local meteorológico, o que poderá contribuir para a introdução de 
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algum erro resultante de fenómenos meteorológicos de pequena escala ou de transição que 

não estão relacionados com a NAO.     

Na tentativa de avaliar a relação entre a NAO e a variabilidade temporal da precipitação 

na Madeira procede-se de seguida à análise comparativa do índice NAO de inverno com a 

precipitação no Funchal. Os dados do índice NAO apresentados na figura 2.9, disponibilizados 

na internet8, foram relacionados com a anomalia da precipitação invernal em relação ao seu 

valor médio no período 1950-2012. O índice mensal, sazonal e anual da NAO é baseado na 

diferença da pressão atmosférica ao nível médio do mar entre duas estações meteorológicas a 

duas latitudes (Ponta Delegada nos Açores e Reiquiavique na Islândia, desde 1865. Contudo no 

que se refere ao índice do inverno longo (DJFM), a comparação é feita entre Reiquiavique e 

Lisboa, como referido anteriormente. A relação entre as duas variáveis (fig. 8) é validada pelo 

coeficiente de correlação de -0,73, sendo o valor t-estatístico calculado (8) superior ao valor 

tabelado (1,7), o que para um nível de confiança de 95% lhe confere significado estatístico. 

Observando a figura 2.9 verifica-se que, na maioria dos 63 invernos analisados, 

prevalece uma oposição de fase entre o sinal do índice NAO e a anomalia da precipitação em 

relação ao período de controlo, todavia essa relação foi mais acentuada nos anos de fase 

negativa do índice NAO, que coincide com a ocorrência de quantitativos de precipitação 

invernal claramente acima dos valores médios do Funchal/Obs., como sucedido, por exemplo, 

em 1969/70 e em 2009/10. No quadro 2.5 são apresentados os parâmetros estatísticos que 

caracterizam a precipitação de inverno no geral, e nos anos agrupados pelas classes extremas 

da NAO (> 0,5 e < -0,5). Verifica-se assim que, em condições de NAO de sinal positivo alto, a 

precipitação de inverno no Funchal/Obs. corresponde em média a praticamente metade 

(234 mm) do valor obtido no conjunto de anos de NAO com sinal negativo alto (471 mm). Dado 

que nos invernos de 2009/10 a 2011/12 o sinal da relação entre estas duas variáveis é 

claramente oposto, decidiu-se pela análise de pormenor da variação à escala diária, que se 

apresenta no ponto seguinte deste trabalho. Repare-se como o inverno extremamente seco de 

2011/2012 coincide com a uma fase positiva do índice NAO (fig. 2.9).  

 

 

                                                 
8
 Fonte: http://climatedataguide.ucar.edu/guidance/hurrell-north-atlantic-oscillation-nao-index-station-based 

(consultado em Outubro de 2012). 
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Fig. 2.9 – Comparação do índice NAO (Hurrel) com a anomalia da precipitação de inverno (DJFM) no 

Funchal/Obs., no período de 1949/50 a 2011/2012. 

 

Quadro 2.5 – Características da precipitação média de inverno (DJFM) no Funchal/Obs. 

para a série completa (1949/50-2011/12) e para o conjunto de anos separados em função das classes extremas da 

NAO. 

 Média Desvio padrão 

série 1950-2012 344 185,5 

anos com NAO > 0.5 234,4 111,4 

anos com NAO < -0.5 470,7 200,9 

 

2.4.2 Características da circulação atmosférica no Atlântico Norte nos invernos 

chuvosos de 2009/2010 e 2010/2011 

No outono e inverno dos anos de 2009/2010 e 2010/2011 verificou-se uma elevada 

frequência da atividade depressionária na área portuguesa, que se procura aqui relacionar com 

o padrão geral da fase negativa da NAO9.  

No inverno de 2009/2010 verificou-se uma prevalência clara da fase negativa da NAO: 

anomalias positivas fortes da pressão ao nível médio do mar na área da Islândia (zona 

habitualmente de baixas pressões) e anomalias negativas na zona de altas pressões dos Açores, 

com a ocorrência de elevados quantitativos de precipitação acumulada e episódios extremos 

                                                 
9 O cálculo dos índices diários que se apresenta baseia-se nos procedimentos utilizados por Barnston e Livezey 
(1987). Os dados foram recolhidos no sítio WEB http://www.cgd.ucar.edu/cas/jhurrell/indices.html. 
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recorde, tanto em Portugal (Andrade et al., 2011), como em Espanha (Vicente-

Serrano et al., 2011). 

A análise comparativa entre a variação diária do índice NAO e a pressão atmosférica no 

Funchal/Obs., reduzida ao nível médio do mar (resultados não apresentados), mostra, que 

apesar do índice não ser calculado com base nos valores de pressão atmosférica desta estação, 

existe igualmente uma variação do campo de pressão atmosférica à latitude da Madeira, em 

ritmo com a variação do índice. De certa maneira, a avaliação para estes anos da variação do 

campo de pressão atmosférica à latitude da Madeira, acompanha a tendência do sinal do índice 

NAO, calculado com base nos dados de pressão a uma latitude mais elevada (Açores).   

O caráter muito chuvoso dos invernos de 2009/2010 e 2010/2011 na Madeira coincide 

com o predomínio da fase negativa do índice NAO. Os valores do índice NAO mantiveram-se, 

quase sempre, negativos de outubro de 2009 a março de 2010, tendo os meses de dezembro e 

de fevereiro registado uma persistência absoluta destas condições (fig. 2.10a). Nos primeiros 

quatro meses de 2010/2011O o índice NAO apresenta igualmente valores predominantemente 

negativos, tendo o mês de dezembro registado persistência absoluta de valores negativos 

(fig. 2.10b). 
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Fig. 2.10 – Variação diária do índice NAO e comparação com a precipitação diária no 

Funchal/Obs., alínea a) entre 1 Out. 2009 e 31 de Mar. 2010 e alínea b) entre 1 de 

Out. 2010 e 31 de Mar. de 2011. 

Fonte dos dados do índice: http://www.cgd.ucar.edu/cas/jhurrell/indices.html 

 

2.4.3 Influência da NAO na variação da precipitação em diferentes regiões do 

Atlântico central 

Com o objetivo de avaliar quais as regiões do atlântico central, cujo regime da 

precipitação se encontra mais dependente da variação da NAO, analisou-se a relação entre a 
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precipitação invernal (DJFM) e o correspondente índice NAO, nos anos hidrológicos de 1951/52 

a 2009/10, em cinco estações meteorológicas posicionadas a diferentes latitudes, desde Santa 

Cruz de Tenerife (latitude 28,5°), passando pelo Funchal/Obs. (latitude 32,6°), Sevilha (latitude 

37,4°), Beja (latitude 38,0°) e por último, Lisboa/Geofísico (38,7°)10. Os resultados da regressão 

linear entre o índice e a precipitação normalizada, em cada estação, são indicados no quadro 

2.6. Para uma probabilidade de 95%, o valor de F calculado é superior ao valor crítico tabelado 

de F (quadro 2.6), pelo que a relação entre as duas variáveis é estatisticamente significativa.  

Desde logo, verifica-se que em Santa Cruz de Tenerife a correlação entre as duas 

variáveis é baixa (-0,31), pelo que, a esta latitude, o regime da precipitação será mais 

influenciado por outros padrões atmosféricos de larga-escala. A correlação é mais forte nas 

estações de Sevilha (-0,77) e Funchal/Obs. (-0,74), sendo que a percentagem de explicação da 

variação inter-anual da precipitação de inverno (DJFM) em função da variação do índice NAO, 

nestas duas estações é de 59% e 55% respetivamente. Estes resultados sugerem que na área do 

atlântico norte oriental, que se estende desde a Península Ibérica às ilhas atlânticas, 

habitualmente sob controlo do anticiclone dos Açores, a influência da variação do índice NAO 

na variação da precipitação de inverno é mais expressiva justamente no flanco sudoeste da 

Península e na ilha da Madeira.  

 

 
Quadro 2.6 – Coeficiente de correlação e coeficiente de determinação da regressão linear entre a 

precipitação de inverno (DJFM) e o correspondente índice NAO de Hurrel, com base nos dados de 1951/52 a 

2009/10. 

Estações meteorológicas 
com séries longas 

r r
2
 

F 
calculado 

F  
crítico 

Santa Cruz de Tenerife -0,31 0,09 6,1 4,007 

Funchal/Obs. -0,74 0,55 70,3 4,007 

Sevilha -0,77 0,59 83,5 4,007 

Beja -0,64 0,41 38,2 4,010 

Lisboa/Geofísico -0,66 0,44 43,5 4,013 

 

 

                                                 
10

 Os dados foram obtidos via Internet no site: http://www.ncdc.noaa.gov/cdo-web/ 
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Conclusão do capítulo  

O estudo de variabilidade da precipitação mostra que no conjunto das séries disponíveis 

(1949/50 a 2008/2009), existe uma forte irregularidade interanual, marcada pela ocorrência de 

flutuações de amplitude e duração variáveis. O estudo da climatologia da precipitação nesta 

janela temporal de cerca de 60 anos permitiu detetar a prevalência de períodos críticos de 

défice de precipitação nos invernos da década de 80 do século XX e do período de 1998/1999 a 

2008/2009. No intervalo temporal de uma década, a variação do tipo de ano hidrológico é 

relativamente aleatória, ainda que marcada por pequenas flutuações. A climatologia da 

precipitação no Funchal no período de 2000/01 a 2011/12 poderia ser assim caracterizada: 

ocorrência de um maior número de anos (seis) classificados de chuvosos ou muito chuvosos no 

litoral sul (Funchal/Obs.), contra apenas três anos assim classificados no PO Areeiro, enquanto, 

nos períodos pluviometricamente deficitários de 2002/03 a 2004/2005, e de 2006/2007 a 

2007/2008 (anos classificados de muito secos), ocorreu uma precipitação média de 42% e 52% 

abaixo do normal, respetivamente. No topo da montanha (Areeiro), a precipitação mensal 

tende a ser mais alta em janeiro, em que à excedência de um total de 900 mm está associada 

uma probabilidade de ocorrência de 10%, sendo que em novembro e dezembro existe uma 

probabilidade de 20% da precipitação ultrapassar o limiar de 600 mm. 

No PO Areeiro, entre outubro e março, a precipitação diária acumulada (PDA) média é 

de 2117 mm. Em 2009/2010 o valor acumulado em igual período atingiu o valor recorde de 

4368,2 mm, que corresponde a mais do dobro do valor médio. Em nenhum outro ano 

hidrológico desde 1937 a PDA no primeiro semestre atingiu o limiar de 4000 mm. O ano de 

2010/2011 foi igualmente chuvoso, com um total acumulado no final do primeiro semestre de 

3105 mm, muito próximo do percentil 95, obtido com base na série de 1937/1938 a 2008/2009. 

Nestes dois anos a precipitação foi igualmente abundante em todo o anfiteatro do Funchal, 

como se depreende da análise dos registos dos PO Funchal/Obs., LREC e Trapiche, onde em 

2010/11, os limiares de PDA no final do primeiro semestre rondaram os 1000 mm nos dois 

primeiros PO, subindo para 1500 mm no Trapiche. As variações bruscas das curvas de PDA 

acusam a ocorrência de vários episódios de precipitação intensa, com quantitativos diários 

extremamente elevados. No PO Trapiche, por exemplo, a precipitação diária referente a quatro 

episódios chuvosos ocorridos nos primeiros 4 meses de 2010/2011, a 21 Out.10, a 25 Nov.10, a 

20 Dez.10 e a 25 Jan.11, que perfaz um total de 694 mm, corresponde a 37% da PDA no 

primeiro semestre do ano hidrológico. No inverno de 2009/2010, fevereiro foi de facto um mês 
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extremamente chuvoso na vertente sul da ilha da Madeira, de tal maneira que no 

Funchal/Obs., o total mensal de 455,5 mm corresponde ao valor mais elevado desde o início 

dos registos em 1865, excedendo em mais de sete vezes o valor da normal climatológica de 

1971-2000 para fevereiro (64,5 mm). Em diferentes pontos de medição no Funchal, a 

irregularidade interdiária foi claramente acentuada: mais de metade da precipitação mensal 

ocorreu em apenas dois dias, sendo que as ocorrências de 20 Fevereiro correspondem em 

média a 28% do total mensal. Por outro lado, a 19 Fev. 2010, dia que antecedeu a grande 

catástrofe, os terrenos já se encontravam muito saturados, com a PDA a atingir os 3402 mm no 

PO Areeiro, 1617 mm no PO Trapiche e 890 mm no PO LREC. 

 No contexto regional, a situação de seca meteorológica repercute-se especialmente no 

regadio agrícola, sendo que as explorações normalmente mais afetadas localizam-se nos 

terrenos da vertente sul, quer na ponta oeste da ilha (Calheta), quer na parte leste (Santa Cruz 

e Machico). A classificação do grau de severidade das secas através da aplicação do índice de 

precipitação padronizado (SPI) permitiu constatar que no período de base considerado 

(1949/50 a 2011/12) os anos hidrológicos e as estações meteorológicas com situação de seca 

mais pronunciada (SPI =<-1,5, seca severa e extrema) ocorreram no Funchal/Obs., em 1960/61 

(SPI de -1.7), em 1982/83, (-2,2) e em 2011/12 (-3,5), e no Areeiro em 1993/94 (SPI de -3,1), em 

1998/99 (-1,7), em 2003/04 (-2), em 2007/08 (-1,6) e em 2011/12 (-2,7). De um modo geral, os 

valores do índice SPI são tendencialmente mais baixos no Areeiro do que no Funchal/Obs., pelo 

que, nos anos com valores negativos, a seca meteorológica tende a ser mais pronunciada no 

topo da montanha do que no litoral sul.  

Pela análise comparativa foi possível confirmar a influência da NAO na variação da 

precipitação na Madeira. O agrupamento dos 63 anos estudados (1949/50 a 2011/2012) pelas 

classes extremas da NAO (> 0,5 e < -0,5) mostra que no Funchal/Obs., em condições de NAO de 

sinal positivo alto, a precipitação de inverno (DJFM) corresponde em média a praticamente 

metade (234 mm) do valor obtido no conjunto de anos de NAO com sinal negativo forte 

(471 mm). De resto, a relação estreita entre estas duas variáveis foi também notada à escala 

diária, nos invernos muito chuvosos de 2009/10 e 2010/11, que coincidiram com um período 

de fase negativa do índice NAO. A comparação espacial do grau de correlação entre as duas 

variáveis, para diferentes regiões do atlântico central, mostra que a correlação mais forte que 

há com a NAO é justamente com a precipitação em Sevilha (r2=0,59) e no Funchal/Obs. 

(r2=0,55), ao passo que a percentagem de explicação da variação inter-anual da precipitação de 
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inverno (DJFM) em função da variação do índice NAO é inferior a 50% nas estações de 

Lisboa/Geofísico (0,44) e Beja (0,40). 
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Introdução 

O objetivo deste capítulo consiste no aprofundamento e consolidação dos 

conhecimentos sobre a climatologia das precipitações intensas na Madeira, e em particular no 

Funchal, no que se refere a dois aspetos principais. O primeiro consiste na análise estatística 

das precipitações diárias, subdiárias e das precipitações máximas anuais (PMA), com vista ao 

apuramento de valores típicos e limiares críticos. O segundo aspeto trabalhado refere-se com a 

identificação das áreas críticas de incidência de precipitações intensas, designadamente ao 

nível das bacias hidrográficas, contribuindo assim para entender a sua influência na ocorrência 

de movimentos de vertente e cheias rápidas. O tipo e a distribuição espacial dos impactos 

associados são também objeto de estudo, embora a abordagem esteja fundamentalmente 

focada para aproximar este trabalho duma avaliação de suscetibilidade a processos de natureza 

hidrológica (cheias rápidas) e geomorfológica (vários tipos de movimentos de vertente), que 

provocam consequências negativas, como a perda de vidas, feridos, danos em propriedade, 

perturbações económicas e degradação ambiental. 

Antes da caracterização das precipitações intensas realiza-se uma avaliação da 

qualidade das séries de precipitação diária das duas estações meteorológicas principais (Areeiro 
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e Funchal/Obs.). De seguida é feita a caracterização das precipitações intensas através da 

análise: a) de frequência à escala diária, b) da análise de recorrência de acontecimentos 

extremos (período de retorno) c) de um conjunto de eventos chuvosos ocorridos de 2009 a 

2011, entre os quais o de 20 Fev. 2010, com o propósito de aprofundar os conhecimentos das 

precipitações diárias e subdiárias, com especial enfoque na duração e intensidade dos 

acontecimentos pluviosos, assim como da sua incidência espacial. Na segunda parte do 

capítulo 3 procede-se à análise dos contrastes locais das precipitações intensas, através do 

recurso à estimação espacial de eventos extremos, informação que posteriormente é integrada 

no modelo de avaliação de suscetibilidade às aluviões no Funchal, com o qual se termina este 

capítulo. Como já foi referido na introdução da Parte I, a análise de suscetibilidade constitui 

uma abordagem inovadora, na medida em que a maioria dos estudos sobre precipitações 

intensas não se foca na análise dos padrões espaciais locais, pelo que se espera que os 

resultados obtidos possam representar um importante contributo na avaliação do risco de 

cheias e inundações. 

O apuramento de valores limiares característicos das precipitações de duração subdiária 

reveste-se da maior importância, atendendo à influência das precipitações de curta duração no 

desencadeamento de aluviões. Esta influência é especialmente expressiva em áreas 

constituídas por solos ou superfícies naturais com elevado grau de impermeabilidade, fazendo 

com que a ocorrência de precipitações intensas de curta duração contribua para alimentar o 

escoamento superficial direto e o escoamento fluvial, de tal modo que, mesmo sem registos de 

precipitações antecedentes significativas podem ocorrer aluviões, por vezes com incidência 

espacial muito localizada, resultante precisamente da variabilidade espacial da precipitação nos 

eventos extremos.  

Nas ribeiras da Madeira, a precipitação é efetivamente o principal factor desencadeante 

dos processos de produção de sedimentos, nomeadamente através da erosão hídrica e dos 

movimentos de vertente, material que posteriormente alimenta o escoamento fluvial, 

particularmente turbulento, devido ao quadro geomorfológico das bacias hidrográficas em ilhas 

montanhosas, caracterizado por um relevo vigoroso e vales encaixados de fundo estreito. As 

vertentes declivosas, o substrato geológico de origem vulcânica muito alterado e, por isso, 

pouco permeável e a densidade da rede de drenagem favorecem a rápida convergência do 

escoamento superficial para os canais fluviais.  
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3.1 Análise estatística das precipitações intensas 

A estatística descritiva das precipitações que se desenvolve de seguida visa aprofundar 

os conhecimentos relativos às características de distribuição temporal e espacial, 

principalmente no que se refere às precipitações intensas. 

 

3.1.1 Testes de homogeneidade 

A qualidade dos dados climáticos utilizados neste trabalho, em particular das séries 

longas de precipitação diária, foi avaliada através de testes de homogeneidade, amplamente 

utilizados em estudos de avaliação da qualidade de séries climáticas (Aguilar et al., 2003; Costa 

e Soares, 2009; Durão et al., 2010; Wijngaard et al., 2003, citados em Santos e Fragoso, 2013). 

Na determinação da magnitude e frequência das precipitações extremas foram compilados 

dados de séries de precipitação diária, tendo em consideração algumas condições importantes 

na análise climática, designadamente i) a necessidade de constituição de séries longas, com 

pelo menos 30 anos, mas de preferência mais longas, ii) medições contínuas, iii) percentagem 

baixa de lacunas de dados (inferior a 5%, mas de preferência com poucas lacunas). No Funchal, 

foram utilizados os dados de precipitação diária de duas estações meteorológicas do IPMA: 

Areeiro e Funchal/Obs., que possuem um número apreciável de anos de observações sem 

interrupção, com dados fiáveis (ver introdução da Parte I). 

Na avaliação da qualidade das séries foram aplicados testes de homogeneidade 

absoluta, tendo-se optado por eleger, como variável a testar, o número de dias de chuva (dia 

com P >= 1 mm), igualmente adotada por Wijngaard et al. (2003) e Costa e Soares (2009), para 

os cálculos da homogeneidade dos dados de precipitação. A aplicação do teste estatístico 

consiste na definição da hipótese nula e da hipótese alternativa, que em concreto descrevem 

aquilo que o teste está a investigar. Por exemplo, num teste de identificação de tendência na 

média duma série, a hipótese nula será que não existe mudança nessa componente média e a 

hipótese alternativa será que a média estará a aumentar ou a diminuir. Os testes de 

homogeneidade permitem também identificar descontinuidades súbitas nas séries, que podem 

corresponder a valores anómalos. Os testes aplicados ao número de dias de chuva nos PO 

Areeiro e Funchal/Obs. foram os seguintes: Pettit (Pettit, 1979), SNHT (Alexandersson, 1986), 
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Buishand (Buishand, 1982) e von Neumann (Von Neumann, 1941), com um nível de 

significância de 5%. Para o efeito foi utilizado o XLSTAT (versão de demonstração 2012.5.02), 

programa que funciona como plugin do MS Excel, usado em estudos anteriores 

(Bartolini et al., 2008; Grauso et al., 2010; Santos e Fragoso, 2013). Neste trabalho, a 

classificação de uma série de precipitação diária como homogénea requer a verificação de 

homogeneidade em pelo menos três dos quatro testes utilizados (quadro 3.1). Na figura 3.1 

mostra-se que ambas as séries tratadas referentes ao número de dias de chuva são 

homogéneas.  

 

Quadro 3.1 – Resumo dos resultados dos testes de homogeneidade das séries de precipitação diária. 

PO Período 

Testes de homogeneidade 
(resultados para um nível de significância de 5%) 

Classificação 

Pettit SNHT Buishand 
von 

Neumann 

Areeiro 
1961/62 –
1993/94 

Homogénea  Homogénea Homogénea Suspeito Homogénea 

Funchal/Obs. 
1949/50 – 
2009/10 

Homogénea Homogénea Homogénea Homogénea Homogénea 
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Fig. 3.1 – Exemplo de séries homogéneas referentes ao número de dias chuvosos por ano no (a) Funchal/Obs. e (b) 

no Areeiro.  

 

3.1.2 Os dias de chuva no Funchal 

A primeira abordagem de caracterização das precipitações intensas consistiu em 

determinar a frequência relativa de dias de chuva, a partir da contabilização dos registos diários 

com precipitação igual ou superior a 0,1 mm. Deste modo, verificou-se que no concelho do 
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Funchal, a frequência de dias de chuva (dias com registo >= 0,1 mm) é mais elevada na 

montanha (PO Areeiro), onde chove em quase metade (49%) dos dias do ano, ao passo que na 

cidade (PO Funchal/Obs.), chove em 24% dos dias (valores médios no período de 1961 a 2010).  

No que se refere à frequência de ocorrência de precipitações diárias abundantes e 

apuramento de respetivos valores limiares foram aplicados dois métodos, o do percentil 95 e o 

da frequência de dias com precipitação superior a 30, 40, 50 e 60 mm em dois locais do 

Funchal: Areeiro e Funchal/Obs.. A consideração do percentil 95 na análise das precipitações 

diárias extremas é retomada em 3.4.1, com o objetivo de analisar a distribuição local das 

precipitações intensas no Funchal. Como seria de esperar, nos dias muito chuvosos, a 

precipitação é mais abundante no topo da montanha, na medida em que no PO Areeiro o 

percentil 95 dos dias chuvosos (P>= 0,1 mm) é claramente mais elevado (63 mm), do que o do 

PO Funchal/Obs. (27,6 mm). Nas duas estações meteorológicas, a frequência de dias com 

precipitação acima destes limiares é mais alta (acima de 16% dos dias) em novembro e em 

dezembro (fig. 3.2).  

No quadro 3.2 são apresentadas as frequências globais de dias com precipitação diária 

(PD) superior a 30, 40, 50 e 60 mm. No Funchal/Obs., os episódios de chuva abundante são 

relativamente pouco frequentes, com 6,6% dos dias com PD ≥ 30 mm e 3,5 % dos dias com PD ≥ 

40 mm. Para este último limiar, a frequência de ocorrência no Areeiro é mais elevada (13% dos 

dias), sendo que em quase 10% dos dias de chuva (PD ≥ a 1 mm), a precipitação ultrapassa ou 

iguala o valor limiar de 50 mm. Nas serras do Algarve, por exemplo, o limiar de 50 mm é 

ultrapassado em apenas 4 a 5% dos dias de chuva (Fragoso, 2008). Já o limiar de 60 mm é ali 

atingindo em 2 a 3% dos dias de chuva, ao passo que no Areeiro é de 7,8% dos dias de chuva. 
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Fig. 3.2 – Distribuição mensal da frequência de dias com precipitação igual ou superior ao percentil 95 das séries climáticas 

dos PO Areeiro (1961-2010) e Funchal/Obs. (1949-2010). 

 



Capítulo 3 – Características das precipitações intensas e avaliação de suscetibilidade às aluviões 

104 
 

 

Quadro 3.2 – Frequência global de dias (% em relação ao número total de dias com P ≥ 1 mm) de 

precipitação, para diferentes valores limiares. Período de 1961 a 1994. 

 
Percentagem de dias chuvosos com 

precipitação superior ou igual a: 

 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 

Areeiro 17,6 13 9,9 7,8 

Funchal/Obs. 6,6 3,5 1,9 1,1 

 

3.1.3 Frequência das precipitações intensas à escala diária  

Através da classificação objetiva das precipitações intensas, que obviamente está 

sempre dependente da natureza dos dados disponíveis, foi possível determinar a frequência de 

ocorrência e respetivos limiares característicos à escala diária, utilizando para o efeito dois 

critérios distintos de classificação, conforme se indica de seguida. 

a) Limiares de precipitação diária muito abundante (PD>80 mm ou PD>100mm)  

Começa-se por adotar o mesmo critério que Fragoso (2008) adotou no Sul de Portugal, 

definindo um dia de precipitação muito abundante como o período de 24 horas no decorrer do 

qual se registou uma precipitação igual ou superior a 100 mm em pelo menos, uma estação da 

amostra considerada. No Areeiro, em 33 anos hidrológicos (1961/62 a 1993/94), foram 

contabilizados 130 dias, verificando-se que num conjunto reduzido de anos o número de casos 

é mais expressivo, como sucedeu em 1962/63 (com 10 dias), e em 1964/65 (9 dias); nos anos 

que compõem a amostra em pelo menos um dia por ano ocorreu precipitação muito 

abundante. Pelo contrário, no litoral sul (Funchal/Obs.), no período de 1961/62 a 1993/94, não 

foi contabilizado qualquer dia com precipitação superior a 100 mm e mesmo alargando a janela 

temporal de análise até 2010, foram identificados apenas dois dias que cumprem esta 

condição, um em 2007/2008 e o outro em 2009/2010. Maciel (2005), no seu estudo sobre as 

precipitações intensas na ilha da Madeira, considerou um limiar de precipitação diária intensa 

mais baixo (80 mm), a partir do qual identificou 255 dias de chuva abundante no período de 

1970/71 a 1990/00. Dada a raridade de dias com P>100mm foi feito novo apuramento 

estatístico com o limiar anteriormente referido (quadro 3.3), confirmando-se que no litoral sul 

os dias de precipitação muito abundante são relativamente escassos.   
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Quadro 3.3 – Número de dias em 33 anos hidrológicos (1961/62 a 1993/94) com precipitação igual ou 

superior a limiares predefinidos. 

 
Limiares de precipitação 

muito abundante 

 PD≥80mm PD≥100 mm 

Areeiro 215 130 

Funchal/Obs. 8 0 

 

Analisou-se igualmente a variação ao longo do ano da frequência de dias de 

precipitação muito abundante (PD>100mm), para o efeito foi feita uma contagem das situações 

por trimestres: outono (SON), inverno (DJF), primavera (MAM) e verão (JJA), cujo resultado se 

apresenta na figura 3.3. De acordo com este inventário, 52% dos dias de precipitação muito 

abundante ocorrem no trimestre de inverno, seguindo-se o outono com 33,8% de casos e a 

primavera com 11,5%. Este levantamento baseado nos dados do PO Areeiro mostra que o 

inverno é a época do ano mais propícia à ocorrência de precipitação muito abundante. Nas 

montanhas do Algarve, Fragoso (2008) confirma igualmente uma frequência mais elevada de 

dias de precipitação abundante no inverno do que no outono, avançando como causa provável 

deste comportamento, o efeito de instabilização orográfica causado nos fluxos vindos do 

quadrante sul e nas perturbações vindas de oeste, hipótese que possivelmente também se 

aplica à ilha da Madeira. 

 

 

Fig. 3.3 – Distribuição por trimestres dos dias de precipitação muito abundante (> 100mm), durante o 
período analisado (1961 a 1994) no PO Areeiro. 
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b) Dias com registo de precipitação intensa segundo o critério da ANPC 

A escolha de um determinado critério de classificação de episódios de precipitação 

intensa depende da resolução temporal dos dados disponíveis. De seguida, aplica-se o critério 

baseado em limiares de quantitativos subdiários, utilizado pelo IPMA para a emissão de 

alertas1, encaminhados para a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), que considera um 

dia de precipitação intensa, quando o total de precipitação num intervalo móvel de 6 horas é 

superior a 30 mm (nível “amarelo”). O apuramento da frequência de dias de precipitação 

intensa no Funchal pelo critério da ANPC foi realizado com base nas seguintes estações e 

dados: no Funchal/Observatório foram analisados 31 anos de dados horários de precipitação, 

respeitantes ao período de 1980-2010, e no Areeiro apenas 9 anos, no período de 2002-2010. 

No Funchal/Obs. ocorrem em média 3 dias de precipitação intensa por ano, sendo que, 

no período estudado, 2010 foi o ano com maior número de dias em que se verificou o 

cumprimento do critério da precipitação em 6 horas  (fig. 3.4a). No Areeiro, e apenas para o 

período de 2002 a 2010, ocorrem em média 18 dias de precipitação intensa por ano, sendo que 

em 2005, 2009 e 2010 ocorreram situações de precipitação intensa em mais de 25 dias do ano, 

com o máximo de 33 dias no último ano (fig. 3.4b). 
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Fig. 3.4 – Número de dias por ano de precipitação intensa: a) no Funchal/Obs. de 1980 a 2010 e b) no Areeiro de 2002 a 
2010. Ver no texto critério de classificação de dia de precipitação intensa. 

 

 

 

                                                 
1
 Fonte: http://www.meteo.pt/pt/enciclopedia/o_tempo/sam/index.html?page=criterios.xml 
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3.2 Magnitude das precipitações intensas 

O estudo dos episódios de precipitação intensa pode ser realizado através da aplicação 

de diferentes métodos, dependentes obviamente dos objetivos que se pretende atingir. Em 

hidrologia, a análise da magnitude das cheias é tradicionalmente realizada através da 

compilação de séries de precipitação máxima anual nos PO localizados no interior ou na 

vizinhança de uma determinada bacia hidrográfica, a partir das quais são calculados os períodos 

de retorno (PR), que permitem estimar as precipitações de projeto na bacia hidrográfica, para 

efeitos de dimensionamento de obras hidráulicas.  

O período de retorno ou recorrência corresponde ao intervalo médio de tempo entre 

dois acontecimentos extremos de natureza aleatória, cujo correspondente valor numérico é 

igual ao inverso da probabilidade de ocorrência na unidade de tempo adoptada para PR. Por 

exemplo, considerando o PR = 100 anos para uma cheia num determinado local, a sua 

intensidade terá uma probabilidade teórica (na função de distribuição adotada) de 0,01=1/100 

(uma vez em cem) de ser igualada ou excedida em cada ano (hidrológico). O PR é um conceito 

de análise probabilística que funciona em cada ano de modo independente e por isso o 

fenómeno em análise não é periódico. A cheia centenária pode ocorrer em dois anos seguidos 

ou várias vezes nesse intervalo de anos ou não ocorrer nenhuma vez2.  

Para pequenas bacias hidrográficas, como as da ilha da Madeira, dada a impossibilidade 

de calcular períodos de retorno das cheias devido à inexistência de séries de caudais, a 

abordagem metodológica alternativa assenta no pressuposto que existe uma relação forte 

entre as precipitações intensas e a consequente formação de cheias. Assim, vulgarmente os 

projetos de dimensionamento de obras hidráulicas são elaborados com requisitos de segurança 

adequados para resistir a precipitações intensas, associadas a determinadas durações e 

períodos de retorno (SRES, 2010), sendo que, com frequência são consideradas as séries de 

precipitação diária máxima anual e o período de retorno de 100 anos (Aqualogus, 2011; WW & 

Norviaprima, 2011). Suponhamos, por exemplo, que para uma dada secção de vazão associada 

a uma sub-bacia com 7,9 km2 de área, a precipitação diária máxima anual para o período 

retorno de 100 anos é de 215 mm (valor obtido pela interpolação espacial). Dado que os 

                                                 
2
 In: Esclarecimento de António Betâmio de Almeida, professor Emérito UTL/IST, sobre o conceito de período de 

retorno, redigido para o jornal o Público, na sequência das notícias publicadas sobre as enxurradas de 20 Fev. 2010 
na ilha da Madeira. Fonte: http://blogues.publico.pt/provedordoleitor/2011/03/20/nem-tudo-significa-o-que-
parece/ (consultado em Janeiro de 2014). 
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caudais de ponta de cheia são influenciados por precipitações intensas com duração igual ao 

tempo de concentração (Tc) da bacia é necessário estimar essa precipitação. Assim, para um Tc 

de 0,4 horas naquela secção, e considerando que, para um local conhecido, da relação entre a 

precipitação do Tc e a precipitação diária máxima anual (Ptc/P24h), para o período de retorno 

de 100 anos, resulta um coeficiente de 0,258, então a precipitação do Tc é de 55 mm 

(0,258x215), equivalente a uma intensidade horária (mm/h) com duração igual ao Tc de 138 

mm (55/0,4). Assim, pela fórmula racional, adotando um coeficiente de 0,76, referente ao 

número de escoamento, dependente do tipo e da ocupação do solo, que será mais adiante 

avaliado no âmbito da análise de suscetibilidade às aluviões, o caudal de ponta de cheia com 

período de retorno de 100 anos é de 231 m3/s. Deste modo, a secção de vazão tem de estar 

dimensionada para conter um caudal igual ou superior a este. Importa referir que para cursos 

de água em que a componente sólida do escoamento é significativa, este método, por si só, não 

é o mais recomendável.   

 

3.2.1 Precipitação máxima anual com diferentes durações (1 dia, 2 dias e 3 dias) 

A estimativa do período de retorno da precipitação máxima anual (PMA) com diferentes 

durações (1 dia, 2 dias e 3 dias) é realizada com base nos dados de dois postos de observação 

meteorológica (PO) de referência: Areeiro e Funchal/Obs.. Os máximos foram compilados de 

acordo com as seguintes regras: PMA por ano hidrológico e total diário de precipitação entre as 

9:00 h e as 9:00 h. Para além de permitirem realizar a caracterização das magnitudes das 

precipitações intensas, os períodos de retorno calculados são ainda usados neste capítulo para 

enquadrar e caracterizar a excecionalidade dos episódios de precipitação intensa inventariados 

no subponto 3.4.1. 

 

Validação e caracterização das séries consideradas 

Na constituição de séries climáticas é importante conhecer o histórico das observações, 

de maneira a avaliar a qualidade dos dados que servem de suporte à análise do 

comportamento do fenómeno em estudo. Os aparelhos que medem a chuva (pluviómetros) 
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podem ser de dois tipos: udómetro (medição manual) e udógrafo (registo automático). No PO 

Areeiro, no período de 1936 a 1995 os dados disponíveis correspondem às observações do 

udómetro, i.e., a medição da precipitação total em 24h (das 9:00 h às 9:00 h). Em 1995, a 

estação clássica foi encerrada e a estação automática (EMA) que a substituiu iniciou 

funcionamento apenas em 2002, em que as medições da precipitação passaram a ser efetuadas 

com o udógrafo basculante (modelo Thies, 0,1 mm). No período de 1997 a 2010 as séries de 

precipitação foram preenchidas com os dados da estação automática da IGA, localizada neste 

mesmo local. 

 A constituição de séries de PMA é frequentemente condicionada pelas limitações e 

falhas de observação meteorológica existentes. A fim de avaliar a margem de erro na 

estimativa do período de retorno, decorrente da consideração de períodos históricos diferentes 

e das opções tomadas na compilação das mesmas, foram constituídas diferentes séries para o 

mesmo PO (quadro 3.4). No PO Areeiro foram constituídas 5 séries de PMA da precipitação 

diária (9:00 h – 9:00 h). Da série A foram excluídos os valores dos anos hidrológicos de 

1963/1964 (522,3 mm) e de 1964/1965 (441 mm), por se tratar de valores que, enquadrados 

pela série, são anormalmente elevados. A homogeneidade da série com os dois presumíveis 

valores outliers (série A1) foi avaliada, aplicando vários testes para séries temporais: Pettit 

(Pettit, 1979), SNHT (Alexandersson, 1986), Buishand (Buishand, 1982) e von Neumann (Von 

Neumann, 1941). Os gráficos das séries revelam ocorrência de valores muito elevados 

“suspeitos” (fig. 3.5), todavia nas referidas datas não existem relatos nem registos de 

fenómenos de aluviões e inundações na região do Funchal (Quintal, 1999a). Em 1963/1964 o 

máximo diário no PO Areeiro (522,3 mm) ocorreu a 8 de novembro, sendo que na estação mais 

próxima – Montado do Pereiro – a precipitação diária foi de 190 mm, que corresponde à PMA. 

Em 1964/1965 o valor em causa da PMA é de 441 mm no dia 29 janeiro, contudo, neste dia 

choveu no Montado do Pereiro 180,5 mm, mas aqui, a PMA (255,6 mm) ocorreu a 4 de 

novembro. Ao contrário da série A, a série B considera os anos hidrológicos em que ocorreram 

falhas de observação parciais nos meses chuvosos. O valor selecionado corresponde ao total 

diário mais elevado disponível, que pode ou não corresponder à PMA do ano hidrológico. 

Apesar desta limitação os valores disponíveis são igualmente excecionais e indicam um pico de 

precipitação. A série C é constituída com base nas observações do udómetro totalizador no 

período de 1936/1937 a 1992/1993 e com base nos dados do udógrafo no período de 

1997/1998 a 2009/2010 (dados da IGA). Por fim constituiu-se a série D, mais curta, mas 
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contínua e com poucas falhas de observação. No PO Funchal/Obs. foi possível constituir duas 

séries de PMA. A série A com valores de 71 anos hidrológicos e a série B com valores de 61 anos 

(quadro 3.4). 
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Fig. 3.5 – Exemplo de registo suspeito na série da Pmax24h no PO 
Areeiro (1941/42 a 1990/91). Probabilidade de distribuição normal com média 

µ. 
 

 
Quadro 3.4 – Constituição de diferentes séries de PMA com duração de 1 dia (9:00 h-9:00 h) nos PO Areeiro e 

Funchal/Obs. 

Precipitação máxima 
diária 

(9:00 h-9:00 h) 
Tipo de medição Informação das séries  

Dimensão 
da amostra 

Areeiro Série A 
1941/1942 a 1990/1991 

Observações do udómetro 
totalizador 

- Anos excluídos por falha parcial: 1956/57; 
1961/62; 1968/69; 1978/79; 1985/86; 1987/88;  
- Anos excluídos pela ocorrência de valores 
anormalmente elevados suspeitos: 1963/64; 
1964/65 

42 anos 

Areeiro Série A1 
1941/1942 a 1990/1991 

Observações do udómetro 
totalizador 

- Considera os valores anormalmente elevados 
suspeitos de 1963/64 e 1964/65; 
- Anos excluídos por falha parcial: 1956/57; 
1961/62; 1968/69; 1978/79; 1985/86; 1987/88;  

44 anos 

Areeiro Série B  
1936/1937 a 1992/1993 

Observações do udómetro 
totalizador 

 

- Inclui valores de anos com falhas parciais nos 
meses chuvosos 
- Anos excluídos pela ocorrência de valores 
anormalmente elevados suspeitos: 1963/64; 
1964/65; 

55 anos 

Areeiro Série C 
1936/1937 a 
2009/2010 

Observações do udómetro 
totalizador mais 

observações do udógrafo  

- Anos excluídos pela ocorrência de valores 
anormalmente elevados suspeitos: 1963/64; 
1964/65;  
- Anos excluídos por falha parcial: 1993/1994;  
- Anos sem dados: 1994/95; 1995/96; 1996/97 

68 anos 

Areeiro Série D 
1961/62 a 1993/94 

Observações do udómetro 
totalizador 

- Série corrigida pelo IPMA 
- Inclui valores de anos com falhas parciais nos 
meses chuvosos (1985/86; 1987/88; 1993/94) 

33 anos 

Funchal/Obs. Série A 
1935/1936 a 
2009/2010 

Observações do udómetro 
totalizador mais 

observações do udógrafo 

- Anos excluídos por falha parcial nos meses 
chuvosos: 1956/57; 1968/69; 1977/78; 1978/79 

71 anos 

Funchal/Obs. Série B 
1949/50 a 2009/10 

Observações do udómetro 
totalizador mais 

observações do udógrafo 

- Série corrigida pelo IPMA 
 

61 anos 
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Função de distribuição de probabilidade e períodos de retorno estimados  

Numa fase prévia ao cálculo do PR foram analisadas as diferenças entre várias 

distribuições estatísticas, de modo a assegurar que estão a ser adotadas as abordagens 

metodológicas mais adequadas. Deste modo, avalia-se a função de distribuição de 

probabilidade com melhor ajustamento às séries de valores extremos. Na análise de 

precipitações intensas podem ser aplicadas várias funções de distribuição de probabilidades, 

como a Gumbel Extreme value type I (EV1), a Generalized extreme value (GEV), a Log-Pearson 

type III (LP3), a Log-normal (LN), a Log-logistic, a Weibull, a Wakeby, a Generalized Pareto, a 

Burr e a Dagum. Millington et al. (2011), por exemplo, refere que no Canadá a distribuição mais 

usada na análise da precipitação é a EV1. Em Svenson e Jones (2010) encontra-se uma revisão 

destas funções. A função teórica de distribuição de probabilidades foi selecionada após 

determinação do melhor posicionamento combinado de dois testes de validação da qualidade 

do ajustamento (GOF – Goodness of fit): Kolmogorov-Smirnov (KS) e Anderson-Darling. Os 

ensaios, validações e cálculos do período de retorno foram realizados através do software 

EasyFit Professional (versão 5.5). Nos quadros 3.5 e 3.7 apresentam-se as funções escolhidas 

pelo seu melhor ajustamento às diferentes séries de PMA compiladas.  

 

Quadro 3.5 – Seleção da função de distribuição de probabilidade para as diferentes séries da PMA, com base nos 

testes de qualidade de ajustamento de Kolmogorov-Smirnov e Anderson-Darling. 

Estação 
 

Séries  
Função de distribuição 

de probabilidade 
Parâmetros da função 

Testes de qualidade do 
ajustamento 

Kolmogorov-
Smirnov 

Anderson-
Darling 

estatística estatística 

Areeiro 

Série A 
Dagum (4P) k=0,31722  α=5,3495 

β=138,73  γ=77,587 
   0,07644 0,20042 

Série A1 
Log-Logistic (3P) α=3,3809  β=115,74   

γ=56,783 
0,08747 0,22151 

Série B Rayleigh (2P) σ=80,522  γ=73,762 0,07501 0,28979 

Série C 
Gen. Gamma (4P) k=2,8532  α=0,44844 

β=157,31  γ=82,236 
0,06817 0,27926 

Série D Nakagami m=4,607  Ω=31795,0 0,08179 0,21294 

Funchal/Obs. 

Série A 
Log-Pearson 3 α=37,775  β=0,06707   

γ=6,5456 
0,04983 0,23636 

Série B 
Wakeby β=992,78  γ=33,84,δ=43,724 

ζ=-0,36371  α=2,6531 
0,05451 0,17183 

 

A comparação de diferentes séries do PO Areeiro mostra que o período de retorno 

tende a ser mais baixo considerando as séries mais curtas, sendo que as diferenças de valores 

de precipitação entre séries se acentuam nos períodos de retorno mais elevados (quadro 3.6). 
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Na série A o valor centenário do período de retorno da precipitação diária é de 341 mm, ao 

passo que na série D é de 275,5 mm. Por outro lado, a integração dos dois valores diários 

extremos ocorridos na década de 60 (série A1) faz subir o período de retorno de 100 anos para 

507 mm. Com este exercício pretendeu-se demonstrar o erro introduzido na estimativa do 

período de retorno, com a consideração nas séries climáticas de valores anómalos. 

 

Quadro 3.6 – Caracterização estatística das séries de PMA com duração de 1 dia (9:00 h-9:00 h) e 

estimativa do período de retorno. 

Estação Série 

Precipitação máxima diária (9:00 h-9:00 h) Período de Retorno 

Dimensão 
da amostra 

Max 
(min) 

Min 
(mm) 

Média 
(mm) 

DP 
(mm) 

Coef. 
assim. 

 

T=5 
anos 
(mm) 

T=10 
anos 
(mm) 

T=25 
anos 
(mm) 

T=50 
anos 
(mm) 

T=100 
anos 
(mm) 

Areeiro 

Série A 42 anos 313,0 83,4 176,9 52,5 0,70 215,8 242,7 278,7 308,3 341,3 

Série A1 44 anos 522,3 83,4 190,8 82,6 2,21 231,2 278,5 353,1 422,7 507,3 

Série B 55 anos 313,0 83,4 174,3 54,0 0,68 218,2 246,6 278,1 299,0 318,1 

Série C 68 anos 313,0 83,4 175,2 55,7 0,56 223,2 251,9 281,9 300,9 317,6 

Série D 33 anos 282,2 102,0 173,8 40,4 0,41 207,7 227,2 248,6 262,7 275,5 

Funchal/ 
Obs. 

Série A 71 anos 115,6 19,9 59,9 23,6 0,56 78,6 92,2 108,4 119,7 130,5 

Série B 61 anos 131,2 19,9 63,2 25,4 0,57 85,3 100,2 114,9 123,2 129,7 

 

A avaliação do período de retorno da PMA para diferentes durações (1, 2 e 3 dias) no 

PO Areeiro é realizada com base na série D pelo facto de corresponder a uma série contínua, 

sem exclusão de anos e com poucas falhas parciais. No PO FunchalObs. foi considerada a série 

B pelas mesmas razões (quadro 3.6). As funções escolhidas pelo seu melhor ajustamento às 

diferentes séries são indicadas no quadro 3.7, ao passo que as características estatísticas das 

séries e os resultados do cálculo do período de retorno são apresentados no quadro 3.8. 

 

Quadro 3.7 – Seleção da função de distribuição de probabilidade para a PMA com duração de 1, 2 e 3 dias, com 

base nos testes de qualidade de ajustamento de Kolmogorov-Smirnov e Anderson-Darling. 

Estação 
 

Precipitação 
máxima anual 

Função de 
distribuição de 
probabilidade 

Parâmetros da função 

Testes de qualidade do 
ajustamento 

Kolmogorov-
Smirnov 

Anderson-
Darling 

estatística estatística 

Areeiro 

1 dia Nakagami m=4,607  Ω=31795,0 0,08179 0,21294 

2 dias 
Johnson SB 

 
γ=0,25292  δ=1,1235 
λ=359,51  ξ=97,435 

0,08376 0,26094 

3 dias 
Gen. Extreme 
Value (GEV) 

k=-0,26523  σ=83,545   
µ=274,81 

0,10713 
 

0,4564 
 

Funchal/Obs. 

1 dia Wakeby 
β=992,78  γ=33,84  δ=43,724 
ζ=-0,36371  α=2,6531 

0,05451 0,17183 

2 dias Lognormal σ=0,39721  µ=4,3548 0,04589 0,22565 

3 dias Wakeby 
β =2560,6  γ =49,821   
δ =63,61 ζ =-0,33595  α =0 

0,05821 0,16768 
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Análise dos resultados obtidos 

Segundo os resultados apresentados no quadro 3.8, uma chuva diária de 208 mm no 

PO Areeiro corresponde a um período de retorno de apenas 5 anos. A um máximo de 

precipitação diária de 250 mm está associada uma probabilidade de ocorrência de quatro em 

cada cem vezes (período de retorno de 25 anos). Em cada ano hidrológico, a probabilidade de 

chover num dia 276 mm e em dois dias 400 mm é de uma em cem vezes (período retorno de 

100 anos). Por exemplo, em vários locais do Algarve, o período de retorno de 100 anos para 

uma duração de 24 horas corresponde a um total que pode variar entre 200 e 310 mm 

(Brandão et al., 2000, citado por Fragoso, 2008). No PO Funchal/Obs., 100 mm de precipitação 

diária corresponde a um período de retorno de 10 anos, sendo que um quantitativo de 130 mm 

tem já uma probabilidade de ocorrência significativamente mais baixa, de uma em cem vezes 

(período de retorno de 100 anos). Embora, no Funchal/Obs., a probabilidade de ocorrência de 

100 mm de precipitação seja relativamente alta, de dez em cem vezes, é curioso notar que no 

período de 1961 a 2010, utilizado na análise frequencial dos dias de precipitação muito 

abundante, que se realizou no subponto 3.1.3, os dias em que chove acima deste limiar são 

relativamente escassos, confirmando, pela análise probabilística de PR, que estas ocorrências 

extremas não são periódicas.  

O valor mais elevado de precipitação diária das 9:00 h às 9:00 h no Areeiro (série D) foi 

registado a 1 de junho de 1965 (282,2 mm), no entanto, expandindo o intervalo histórico de 

análise (séries A, B e C) o valor mais elevado foi de 313 mm a 21 de janeiro de 1953. No 

Funchal/Obs. (série B), o valor mais elevado da precipitação diária (9:00 h às 9:00 h) ocorreu a 4 

de novembro de 1956 (131,2 mm)3.  

No Areeiro, a precipitação das 9:00 h às 9:00 h no dia 21 Fev. 2010 (307,7 mm) 

corresponde a um período de retorno de 375 anos, ao passo que no Funchal/Obs., o total de 

96,8 mm corresponde a um período de retorno de apenas 8 anos. Mas atendendo à janela 

temporal das 00h às 24h, a precipitação de 20 Fev. 2010, tanto no Areeiro (333,8 mm), como 

no Funchal/Obs. (144,2 mm), integrada nas respetivas séries das 9:00 h às 9:00 h, apresenta um 

período de retorno superior a 1000 anos, o que demonstra que se tratou efetivamente dum 
                                                 

3
 No estudo da intensidade, duração e frequência da precipitação na Madeira, Faria e Godinho (1983), 

apresentam para um posto pluviométrico localizado no litoral do Funchal (mas não especificado), uma série de 
valores de precipitação diária máxima, constituída pelo valor mais alto em cada ano, de 1873 a 1920, na qual 
consta a ocorrência de um recorde de 191,1 mm em 1920.  
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evento raro. A análise da precipitação diária no intervalo das 9:00 h às 9:00 h do dia seguinte 

resulta do facto de existir um intervalo histórico em que as medições eram manuais e 

realizavam-se apenas uma vez por dia, procedimento que condiciona o apuramento das séries 

de PMA com duração de 1 dia e contribui para a introdução de um erro difícil de avaliar no 

apuramento da real magnitude de determinado episódio de precipitação (SRES, 2010), pelo 

que, a determinação do período de retorno será também afetada.   

 

Quadro 3.8 – Caracterização estatística da PMA com duração de 1, 2 e 3 dias e estimativa do período de retorno. 

Estação 
Número 
de anos 

Precipitação máxima anual Período de Retorno 

Duração 
(dias) 

Max 
(min) 

Min 
(mm) 

Média 
(mm) 

DP 
(mm) 

Coef. 
assimetria 

 

T=5 
anos 
(mm) 

T=10 
anos 
(mm) 

T=25 
anos 
(mm) 

T=50 
anos 
(mm) 

T=100 
anos 
(mm) 

Areeiro 33 

1 282,2 102,0 173,8 40,4 0,41 207,7 227,2 248,6 262,7 275,5 

2 400,8 154,7 260,0 68,2 0,16 323,2 354,2 381,9 396,7 407,9 

3 523,6 173,4 305,2 83,5 0,25 378,2 416,4 455,0 477,9 496,8 

Funchal/ 
Obs. 

61 

1 131,2 19,9 63,2 25,4 0,57 85,3 100,2 114,9 123,2 129,7 

2 166,1 28,0 84,0 33,0 0,73 108,8 129,5 156,1 176,0 196,1 

3 190,6 29,1 98,0 37,9 0,59 130,5 153,4 176,5 189,9 200,4 

 

3.2.2 As precipitações subdiárias máximas no Funchal/Observatório 

Conforme foi referido na introdução metodológica da primeira parte da tese, o 

Funchal/Obs. é a única estação meteorológica da ilha em que é possível constituir séries 

relativamente longas de valores de precipitação de duração subdiária. Deste modo, com vista à 

análise estatística da PMA para durações subdiárias foram constituídas duas séries de valores, 

uma de 29 anos (1980/81 a 2008/2009) para durações de 1h (Pmax1h), 3h (Pmax3h), 6h 

(Pmax6h), 12h (Pmax12h) e 24h (Pmax24h) e outra de apenas 13 anos (1996/97 a 2008/2009) 

para durações subhorárias (Pmax10min e Pmax30min). As funções escolhidas pelo seu melhor 

ajustamento às diferentes séries são indicadas no quadro 3.9, ao passo que as características 

estatísticas das séries e os resultados do cálculo do período de retorno são apresentados no 

quadro 3.10, onde também é feita comparação com os valores de precipitação subdiária e os 

respetivos períodos de retorno do evento de 20 Fev. 2010. 

A probabilidade de ocorrência de valores de precipitação de 13,7 mm em 10 minutos e 

de 28,6 mm em 30 minutos é relativamente alta, na ordem de 10 em cada 100 vezes (período 

de retorno de 10 anos). No mesmo intervalo de recorrência os quantitativos de referência são 
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de 35,5 mm para a Pmax1h, 54,4 mm para a Pmax3h, 68,4 mm para a Pmax6h, 85,5 mm para a 

Pmax12h e de 102,5 mm para a Pmax24h (quadro 3.10).  

Para a duração de 1, 3, 6, 12 e 24 horas, a precipitação de 20 Fev.10 superou o período 

de retorno de 100 anos. A Pmax12h pode ser considerada um fenómeno raro, na medida em 

que ultrapassa o período de retorno de 1000 anos. Contudo, para durações subhorárias a 

precipitação de 20 Fev.10 não foi excecionalmente elevada, na medida em que o período de 

retorno é de apenas 3 anos para a Pmax10min e de 16 anos para a Pmax30min (quadro 3.10).  

Quadro 3.9 – Seleção da função de distribuição de probabilidade para a PMA com duração de 10 min, 30 

min, 1, 2, 3, 6, 12 e 24 h, com base nos testes de qualidade de ajustamento de Kolmogorov-Smirnov e Anderson-

Darling. 

Estação 
 

Precipitação 
máxima anual 

Função de distribuição de 
probabilidade 

Parâmetros da função 

Testes de qualidade do 
ajustamento 

Kolmogorov-
Smirnov 

Anderson-
Darling 

estatística estatística 

Fu
n

ch
al

/O
b

s.
 

10 min 
Gen. Extreme Value 

 
k=-0,39043  σ=2,7156   
µ=9,666 

0,10644 0,20812 

30 min Log-Logistic (3P) 
α=5,4677  β=19,018   
γ=0,1426 

0,13949 0,30586 

1 hora 
Gen. Extreme Value 

 
k=-0,10171  σ =7,9568  
µ=19,458 

0,08589 0,21117 

3 horas Log-Logistic (3P) 
α =10,655  β=72,1   
γ=-34,184 

0,08712 0,16116 

6 horas Log-Logistic (3P) 
α =18,335  β=155,94   
γ=-107,35 

0,06759 0,09875 

12 horas Log-Pearson 3 
α=2,7813  β=0,22457   
γ=4,6662 

0,075 0,17456 

24 horas Lognormal (3P) 
σ=0,12412  µ=5,2236   
γ=-115,11 

0,11263 0,45548 

    

Quadro 3.10 – Caracterização estatística da PMA com duração de 10 min, 30 min, 1, 2, 3, 6, 12 e 24h, estimativa do 

período de retorno e comparação com o evento de 20 Fev.10. 

PO 
Nº de 

anos 

Duração 

 

Precipitação máxima anual 
(PMA) 

Período de Retorno 20 Fev. 2010 

Média 

(mm) 

DP 

(mm) 

Coef. 

assi. 

 

T=5 

anos 

(mm) 

T=10 

anos 

(mm) 

T=25 

anos 

(mm) 

T=50 

anos 

(mm) 

T=100 

anos 

(mm) 

Precip. 

(mm) 

T 

(anos) 

Fu
n

ch
al

/O
b

s.
 

13 
10 min 10,4 2,5 -0,21 12,7 13,7 14,6 15,1 15,5 11,3 3 

30 min 20,3 7,2 1,02 24,6 28,6 34,2 38,9 44,2 31,4 16 

29 

1 h 23,3 8,8 0,42 30,5 35,5 41,2 45,1 48,7 51,3 171 

3 h 38,8 12,2 0,43 47,9 54,4 63,0 69,7 76,8 91,9 386 

6 h 49,3 15,8 0,41 60,8 68,4 78,1 85,5 93,0 114,8 658 

12 h 60,4 19,1 -0,24 78,1 85,5 92,0 95,4 98,0 140,8 >1000 

24 h 71,9 23,7 0,42 90,9 102,5 115,5 124,4 132,6 146,9 366 
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3.3 Análise dos episódios chuvosos ocorridos de 2009 a 2011 

Em pouco mais de 12 meses, no período de 2009 a 2011, a ilha da Madeira foi atingida 

por sete episódios notáveis de precipitação intensa, quatro dos quais ocorridos nos primeiros 4 

meses de 2010/2011: 21 Out. 2010, 25 Nov. 2010, 20 Dez. 2010 e 25 Jan. 2011. O ano 

hidrológico anterior (2009/2010) ficou igualmente marcado pela ocorrência de três episódios 

chuvosos: o primeiro a 22 Dez. 2009, o segundo a 2 Fev. 2010 e o último, a 20 Fev. 2010, cujas 

características de pormenor se resumem neste subponto.  

Estes episódios foram escolhidos para análise de pormenor atendendo a várias razões e 

critérios de seleção. O primeiro corresponde à condição de precipitação total em 6 horas 

(intervalo móvel) superior a 30 mm, em pelo menos quatro dos doze PO indicados na figura 3.6. 

Na verdade, salvo no episódio de 22 Dez. 2009, em que o critério de seleção foi cumprido pela 

condição mínima, em todos os outros, o critério foi alcançado na maioria ou até mesmo na 

totalidade dos PO da vertente sul estudados. O segundo critério baseia-se nas consequências 

dos eventos chuvosos, designadamente no que se refere à ocorrência de processos naturais, 

em particular aqueles associados à dinâmica fluvial e aos impactos causados a vários níveis 

(fig. 3.7). As ribeiras do Funchal transbordaram apenas na cheia de 20 Fev. 2010, contudo, nos 

outros episódios analisados verificaram-se situações preocupantes de assoreamento parcial dos 

seus troços terminais. Por outro lado, nas vertentes declivosas, as precipitações intensas 

desencadearam processos de erosão hídrica e movimentos de terreno. A terceira razão para os 

ter escolhido tem a ver com o facto de neste intervalo temporal, dispor-se de uma rede de PO 

na vertente sul, do tipo registador, relativamente densa, com poucas lacunas de dados, que 

noutros episódios do passado não existia.  

Neste subponto apresenta-se o resumo das características das precipitações de duração 

diária e subdiária, com base nos dados dum conjunto de PO localizados na vertente sul da Ilha 

(fig. 3.6). Os dados tratados e disponíveis à data de cada episódio constituem uma das fontes 

de informação, com vista à representação cartográfica dos contrastes espaciais das 

precipitações intensas à escala regional, analisando-se, com particular atenção, as 

características da precipitação no Funchal, por ser a área de estudo da tese (ver subponto 3.4). 
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Fig. 3.6 – Localização dos PO considerados na análise dos episódios de chuva de 2009 a 

2011. Ver caracterização dos mesmos na introdução metodológica à parte I da tese. 

 

 

 
Fig. 3.7 – Fotografias disponibilizadas online mostrando os efeitos dos eventos chuvosos 

ocorridas entre dezembro de 2009 e janeiro de 2011.  

 



Capítulo 3 – Características das precipitações intensas e avaliação de suscetibilidade às aluviões 

118 
 

A mobilização de material sólido pelo escoamento fluvial é desencadeada 

principalmente por precipitações intensas de curta duração, espacialmente confinadas e 

amplificadas pelo efeito orográfico, sendo que o ritmo das precipitações subdiárias tem 

diferentes implicações na resposta hidrológica dos cursos de água (Gaume et al., 2009; SRES, 

2010a; Oliveira et al., 2011). Isso mesmo pode observar-se ao analisar a precipitação em dois 

dias de dezembro de 2010 (fig. 3.8): a 17 choveu com regularidade ao longo do dia e apenas, 

por uma vez, a precipitação em hora fixa foi superior a 20 mm, ao passo que no dia 20 a 

distribuição foi claramente irregular, verificando-se a ocorrência de precipitações intensas 

concentradas em algumas horas, sendo que por cinco vezes a precipitação em hora fixa foi 

superior a 20 mm. Ainda assim a Pdiária do dia 17 foi mais elevada do que no dia 20 (fig. 3.8). 

Porém, apenas a precipitação do dia 20 gerou escoamento fluvial turbulento em várias bacias 

hidrográficas da vertente sul da Ilha, e o consequente assoreamento parcial do trecho terminal 

da ribeira de Santa Luzia, no Funchal. Para o efeito terão contribuído também os níveis 

elevados de precipitação antecedente: 272 mm no período de 15 a 19 Dez.. Contudo, o caráter 

concentrado da precipitação subdiária foi possivelmente o principal mecanismo responsável 

pela elevada capacidade de transporte de carga sólida nas ribeiras do Funchal.  

 

Areeiro, precipitação diária: 187,7 mm  
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Areeiro, precipitação diária: 151 mm 
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Fig. 3.8 – Dois exemplos de distribuição horária da precipitação no PO Areeiro. 

 

Para os episódios chuvosos ocorridos de 2009 a 2011 apresentam-se no quadro 3.11 os 

respetivos valores de precipitação diária máxima. Dezembro de 2009 não foi considerado 

devido à ocorrência de lacunas de dados em vários PO. Em fevereiro de 2010, a precipitação 

diária excedeu o limiar de 300 mm no Trapiche (340,2 mm), no PEF (332,4 mm), no Areeiro 

(333,8 mm) e na Camacha (351 mm). Em outubro de 2010 não foi ultrapassado o limiar de 200 

mm: o valor mais alto foi de 197,6 mm no Trapiche. Em novembro de 2010, o valor mais alto foi 
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de 193,2 mm na Camacha, seguindo-se os PO Trapiche, PEF, Areeiro, São Gonçalo e Trompica 

com totais acima de 150 mm (quadro 3.11). Em dezembro de 2010 o valor mais alto foi de 

187,7 mm no Areeiro, mas nos outros PO não foi atingido o limiar de 150 mm. Em janeiro de 

2011, a precipitação diária ultrapassou o limiar de 300 mm no Areeiro (344,1 mm) e no Pico da 

Urze (328,2 mm). Utilizando estes valores de precipitação diária máxima determinou-se uma 

classe modal de 140-190 mm, que se indica como representativa de valores diários extremos 

para a vertente sul. No entanto, importa ressalvar que, em cada um dos cinco meses 

estudados, o número de dias com precipitação acima de 100 mm é baixo – na ordem de três 

dias – mesmo nos PO de maior altitude. Apesar de se tratar de um limite arbitrário, o valor 

limiar de 100 mm configura uma situação de chuva forte, com frequência de ocorrência variável 

de ano para ano e relativamente baixa, mesmo no topo da montanha (Areeiro), como se 

confirmou, com a análise de frequência no subponto 3.1.3. 

  

Quadro 3.11 – Precipitação diária máxima (00h00-24h00) nos meses estudados. 

 Fev. 2010 Out. 2010 Nov. 2010 Dez. 2010 Jan. 2011 

 Máx. Dia Máx. Dia Máx. Dia Máx. Dia Máx. Dia 

Prazeres 163,8 20 ---- -- ---- -- 57,6 28 206,6 25 

Massapez 147,2 20 ---- -- ---- -- ---- -- 186,4 25 

Pinheiro de Fora 206,8 20 186,2 21 130,4 25 101,4 17 216,6 25 

Pico da Urze 242,2 20 ---- -- ---- -- ---- -- 328,2 25 

Trompica 240,8 20 167,6 21 155,8 25 79,0 17 181,4 25 

Curral das Freiras 390,0 2 71,8 21 43,2 25 145,8 5 ---- -- 

Trapiche 340,2 20 197,6 21 177,4 25 115,4 20 203,8 25 

LREC 139,6 20 120,8 21 129,8 25 41,4 20 65,4 25 

Areeiro 333,8 20 157,2 21 160,5 25 187,7 17 344,1 25 

PEF 332,4 20 144,2 21 166,4 25 ---- -- 253,2 25 

São Gonçalo 208,0 2 112,0 21 156,4 25 40,0 28 157 25 

Camacha 351,0 20 177,6 21 193,2 25 75,0 28 207,4 25 
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3.3.1 Duração e excecionalidade dos episódios chuvosos  

Um dos parâmetros mais importantes da caracterização das precipitações intensas é a 

duração, que corresponde ao tempo da chuvada, normalmente inferior a 24 horas. A duração 

de um acontecimento pluvioso pode ser definida como sendo o período de chuva que se 

encontra separado do acontecimento precedente e do seguinte em, pelo menos, 6 horas 

(adotando o método proposto por Huff, 1967, citado em Fragoso, 2008). No quadro 3.12 

apresenta-se uma classificação dos episódios chuvosos estudados em função da sua duração, 

com o objetivo de distinguir a importância relativa dos episódios de duração curta (< 3 horas), 

intermédia (< 12 horas) e longa (> 12h), tendo-se verificado que a maioria se integra nesta 

última classe. Apenas no evento de 21 dez. 2010, a duração foi mais baixa na generalidade dos 

PO, prolongando-se todavia por mais tempo no topo da montanha (Areeiro). Constata-se assim 

que a duração de um acontecimento chuvoso pode apresentar uma variação espacial bastante 

significativa. As durações mais altas tendem a ser mais frequentes no centro montanhoso e na 

vertente sul acima de 700 metros de altitude, designadamente entre os concelhos da Ribeira 

Brava e de Santa Cruz, com particular incidência nas serras do Funchal. Pelo contrário, na ponta 

oeste da ilha os acontecimentos pluviosos tenderam a durar menos tempo. Segundo Fragoso 

(2008), no sul de Portugal observa-se uma maior importância dos acontecimentos de duração 

curta e intermédia (>10 min e < a 6 horas) nas estações mais meridionais, fora das áreas 

montanhosas (Beja, Faro e Vila Real). Nas estações situadas nos locais mais elevados 

(Portalegre e Monchique), predominam as chuvadas de longa duração (> 12 horas). O 

prolongamento da duração das chuvadas é determinado pela influência do relevo das serras 

algarvias.  

Um outro aspeto pertinente no âmbito da caracterização das precipitações intensas 

consiste em avaliar o caráter excecional dos valores máximos com diferentes durações, 

enquadrados nas respetivas séries climáticas. Na figura 3.9 apresentam-se os parâmetros 

estatísticos da precipitação máxima para durações subdiárias, com base na série climática de 

1980/81 a 2008/09 (29 anos) do Funchal/Obs., considerando os registos horários em hora fixa, 

e faz-se a comparação com as precipitações de igual duração ocorridas nos episódios de 2 e 20 

Fev.10, 21 de Out.10, 25 de Nov.10 e 25 de Jan.11. O episódio de 20 Dez.10 não foi considerado 

uma vez que o total diário no Funchal/Obs. foi relativamente baixo (21 mm). 
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A precipitação horária máxima de 20 Fev.10 (51 mm) é um valor recorde (fig. 3.9), tendo 

em consideração que na série tratada o máximo foi de 41 mm (a 8 de abril de 2008). No 

conjunto dos outros eventos, apenas o máximo horário de 25 de Nov.10 (37,3 mm) ultrapassa 

ligeiramente o nono decil da série (fig. 3.9). Em 3 horas, a precipitação máxima de 20 Fev.10 (91 

mm) ultrapassou em 39 mm o nono decil (52 mm) da série, cujo máximo foi de 70,1 mm, 

ocorrido a 27 de setembro de 1989. Em 6 horas, a precipitação máxima de 20 Fev.10 (116,7 

mm) ultrapassa em 51 mm o nono decil (66 mm) da série, cujo máximo de 92,6 mm ocorreu na 

mesma data que o anterior. Nos outros episódios indicados na figura 3.9, os máximos de 

precipitação em 3 e 6 horas posicionam-se na vizinhança do nono decil da série. Em 12 horas, a 

precipitação máxima de 20 Fev.10 (138,4 mm) ultrapassa em 56 mm o nono decil (83 mm) da 

série, cujo máximo de 97,7 mm ocorreu também a 27 de setembro de 1989, sendo que os 

máximos ocorridos a 2 Fev.10 (118 mm) e a 25 Nov.10 (121,6 mm) são superiores a este. Em 24 

horas, a precipitação máxima de 20 Fev.10 (147 mm) ultrapassa em 51 mm o nono decil (96 

mm) da série, cujo máximo de 137 mm tinha ocorrido de 7 para 8 de abril de 2008; para além 

do máximo histórico de 20 Fev.10, apenas o registo do dia 2 do mesmo mês (144,8 mm) 

ultrapassa o intervalo de valores extremos da série considerada. 

Em síntese, para as diferentes durações subdiárias, o máximo de 20 Fev.10 foi sempre 

superior ao máximo da série de 1980/81 a 2008/09. Todavia, para durações sub-horárias a 

precipitação de 20 Fev.10 não se traduz num fenómeno tão extraordinário, como confirmado 

anteriormente pelo cálculo do período de retorno (ver subponto 3.2). De acordo com a série de 

13 anos do Funchal/Obs. (1996/97 a 2008/2009), o valor mais elevado da Pmax10min foi de 

14 mm (a 1 Fev.1998), ao passo que a 20 Fev.10 foi de 11,3 mm4. Do mesmo modo, o valor 

mais alto da Pmax30min (36,1 mm) aconteceu a 1 Fev.1998, sendo que a 20 Fev.10 foi de 

31,4 mm. O episódio de precipitação de 1 de Fev.1998 afetou principalmente a vertente sul da 

Ilha, tendo ocorrido uma situação de cheia no Funchal, nomeadamente no ribeiro Seco de São 

Gonçalo (Quintal, 1999a), precisamente na vizinhança do observatório. A 20 Fev. 2010, os 

valores máximas absolutos da P10min foram mais altos na Camacha (24,6 mm), seguindo-se o 

Trapiche (20 mm), S. Gonçalo (16,6 mm) e o Areeiro-LREC (13,6 mm). Regra geral, o momento 

de ocorrência dos máximos de P10min coincide com a hora em que ocorreu o máximo horário. 

                                                 
4
 De acordo com informação validada pelo Observatório Meteorológico do Funchal, para a duração de 10 minutos, 

existe um registo anterior recorde no Funchal/Obs, compreendido entre 35 e 40 mm, que terá ocorrido a 22 de 
Fevereiro de 1956. Ainda segundo os registos do udógrafo de sifão deste dia, em 30 minutos choveu 57 mm, numa 
hora 76 mm, em duas horas 81 mm e em três horas 83 mm. 
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Quadro 3.12 – Duração da chuvada nos episódios estudados. 

 
22 dez.  

2009 

2 fev.  

2010 

20 fev.  

2010 

21 out.  

2010 

25 nov. 

2010 

20 dez. 

2010 

25 jan. 

2011 

Prazeres 1h20 15h30 13h10 --- 11h50 4h30 16h20 

Massapez 1h10 16h10 13h20 --- 13h40 --- 13h50 

Pinheiro de Fora 2h50 16h00 13h20 10h50 14h20 4h20 16h30 

Pico da Urze --- 15h20 13h10 --- --- --- 17h50 

Trompica --- 18h50 13h30 11:50 15h40 --- 17h10 

Curral das Freiras --- +24h 13h50 7h00 6h20 --- --- 

Trapiche 20h00 20h00 15h40 10h50 15h20 6h10 15h30 

Areeiro 14h40 22h00 15h40 11h50 17h50 14h20 15h10 

São Gonçalo 3h50 15h50 13h30 11h10 12h00 4h30 14h50 

Camacha 11h00 17h50 14h00 13h30 13h00 6h40 15h50 

 
 

  

  

 

Fig. 3.9 – Box-plot das séries da precipitação máxima 
para durações subdiárias no PO Funchal/Obs. e 

comparação com episódios de precipitação intensa. 



Capítulo 3 – Características das precipitações intensas e avaliação de suscetibilidade às aluviões 

123 
 

3.3.2 Intensidades das precipitações subdiárias 

Para o conjunto de episódios de precipitação intensa estudados apresenta-se na 

figura 3.10 a evolução da precipitação horária (em hora certa) em quatro PO, três localizados 

no Funchal (São Gonçalo, Trapiche e Areeiro) e um na área envolvente (Camacha). A 22 de Dez. 

2009, choveu substancialmente menos no Funchal do que em São Vicente, onde se formou 

uma cheia rápida, mas ainda assim, no Areeiro ocorreram dois picos horários relativamente 

elevados: 27,4 mm às 19:00 h e 36,2 mm às 20h00. A 2 Fev. 2010 a precipitação acumulada ao 

longo do evento foi mais elevada no PO Areeiro (acima de 300 mm) do que nos outros PO 

indicados na figura 3.10, mas os máximos horários, ligeiramente superiores a 40 mm, 

aconteceram no PO São Gonçalo por duas vezes, o primeiro à 1:00 h e o segundo às 9:00 h 

(fig. 3.10a). Nas horas seguintes, a precipitação diminui na área urbana do Funchal (São 

Gonçalo e Trapiche) e aumenta na periferia nordeste (Camacha) e no topo da montanha 

(Areeiro), onde ocorrem, pelas 12:00 h, máximos horários de 26,6 mm e 28,5 mm 

respetivamente. No episódio catastrófico de 20 Fev. 2010, o período mais crítico da 

tempestade decorreu nas primeiras horas da manhã, atingindo primeiro o sector inferior e 

intermédio da vertente sul da Ilha, onde a intensidade da precipitação horária ultrapassou os 

60 mm entre as 9:00 h e as 10:00 h (fig. 3.10b). Por esta altura do dia a precipitação foi mais 

baixa nas áreas montanhosas, mas nas horas seguintes, a precipitação diminuiu no sector 

inferior da vertente e aumentou nas áreas de maior altitude, como por exemplo, no Areeiro, 

com um máximo às 12:00 h, coincidente com a fase de desencadeamento dos movimentos de 

terreno e cheias fluviais, o que contribuiu ainda mais para o agravamento dos seus impactos. 

Nas cabeceiras das bacias hidrográficas, especialmente nas do Funchal, a precipitação intensa 

prolongou-se até às 14:00 h, com intensidades médias de 30 mm h-1 no Areeiro. À semelhança 

do sucedido nos episódios anteriores, a 21 Out. 2010, os máximos horários mais altos não 

ocorrem no topo da montanha, mas sim nas faixas de altitude intermédia: Trapiche com 57 mm 

e Camacha com 60 mm. A 25 de Nov. 2010, o período mais crítico aconteceu entre as 13:00 h e 

as 14:00 h, com o PO Camacha a registar o máximo horário mais alto (48,6 mm), depois, entre 

as 19:00 h e as 2:00 h evidencia-se a ocorrência de vários picos secundários ligeiramente 

superiores a 20 mm (fig. 3.10d). A 20 Dez. 2010, o período particularmente crítico decorreu das 

2:00 h às 8:00 h, com o máximo horário mais alto (33,6 mm) a acontecer pelas 3h00 no 

Trapiche e um máximo secundário de 30,1 mm à mesma hora no Areeiro. Ao contrário do 

sucedido nos episódios anteriores, a 25 Jan. 2010, o máximo horário foi mais alto no Areeiro, 
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atingindo 32,1 mm pelas 15:00 h, sendo que até às 23:00 h ocorreram ainda vários máximos 

secundários, acima de 20 mm (fig. 3.10f).  

No quadro 3.13 mostram-se os valores das intensidades horárias máximas, associados 

aos sete eventos chuvosos estudados, apurados a partir da soma em intervalo horário móvel, 

que podem ser superiores aos valores de precipitação que ocorrem em intervalo fixo com início 

aos zero minutos de cada hora (SRES, 2010a). O apuramento rigoroso da precipitação máxima 

para uma dada duração, pressupõe o cálculo da soma móvel, procedimento que consiste na 

soma dos valores do intervalo de observação mais curto, normalmente 10 minutos, para a 

frente até totalizar o intervalo pretendido (1h, 3h ou 6h); constituída a série de somas móveis 

obtém-se a precipitação máxima com determinada duração. Com base nos PO com registos de 

10 minutos determinou-se a razão entre as precipitações máximas em hora móvel e em hora 

fixa ocorridas a 20 Fev.10, tendo-se constatado que em hora móvel, a precipitação foi, em 

média, 11% mais elevada do que em hora fixa. Na Camacha, o aumento foi de 43%, 

comparativamente com a precipitação em hora fixa. 

A 22 Dez. 2009 o máximo horário foi de 69,8 mm no PO Prazeres, contudo, o valor 

recorde deste dia foi de 107,8 mm (no PO Achada do Til) localizado no interior da bacia 

hidrográfica de São Vicente, mas que não foi considerado no âmbito da presente análise, 

focada no Funchal. A 2 Fev. 2010, a chuva foi mais intensa na vertente norte, ao passo que, nos 

PO localizados na vertente sul da ilha, a precipitação horária foi inferior a 50 mm (fig. 3.10). Já a 

20 Fev.10, o máximo horário absoluto excedeu o limiar de 50 mm em oito dos doze PO 

apresentados no quadro 3.13. O máximo valor mais alto foi de 114,4 mm na Camacha, 

seguindo-se o Trapiche com 98,6 mm. O episódio chuvoso de 21 Out.10 atingiu principalmente 

a vertente sul da ilha e, em três PO, o máximo horário foi superior a 60 mm. A 25 de Nov. 2010 

o máximo horário foi superior a 50 mm apenas na Camacha, no entanto, os máximos ocorridos 

noutros PO são igualmente significativos, na ordem de 40 mm. Nos dois episódios que se 

seguiram (20 Dez. 2010 e 25 Jan. 2011), a precipitação máxima horária em intervalo móvel foi 

sempre inferior a 40 mm (quadro 3.13). 

Os sete acontecimentos pluviosos estudados permitiram também apurar para a região 

do Funchal, os valores das precipitações máximas com diferentes durações subdiárias, que 

foram tendencialmente mais elevadas no PO Trapiche, situado na faixa altimétrica de 600 a 700 

m, do que no Areeiro, posicionado no topo da montanha, a 1590 m de altitude (fig. 3.11). Os 
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dados tratados possibilitaram anotar alguns valores típicos de precipitação para diferentes 

durações subdiárias, com principal incidência nas áreas acima de 500 metros de altitude 

(Trapiche e Areeiro): 10 mm em 10 minutos, 20 mm em meia hora, 30 mm em 1 hora, 60 mm 

em 3 horas, 100 mm em 6 horas, 150 mm em 12 horas e 180 mm em 24 horas. Por exemplo, na 

região dos Alpes, no nordeste de Itália, Floris et al. (2010), verificam que vários movimentos do 

tipo debris-flow foram desencadeados por picos de precipitação na ordem de 4,9 a 17,4 mm/10 

min. 
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Fig. 3.10 – Evolução horária da precipitação em 4 PO na região do Funchal, relativa aos episódios de precipitação 
intensa estudados: a) 1 e 2 Fev. 2010; b) 20 Fev. 2010; c) 21 Out. 2010; d) 25 Nov. 2010; e) 19 e 20 Dez. 2010; f) 25 
Jan. 2011. As horas indicadas no eixo das abcissas representam o tempo final correspondente ao quantitativo de 

precipitação acumulado. 
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Quadro 3.13 – Comparação de precipitações horárias máximas em intervalo móvel. 

 
22 Dez. 

2009 
2 Fev. 
2010 

20 Fev. 
2010 

21 Out. 
2010 

25 Nov. 
2010 

20 Dez. 
2010 

25 Jan. 
2011 

Prazeres 69,8 15,0 36,4 ---- 17,0 11,2 24,2 

Massapez 25,0 16,0 41,6 ---- 27,6  23,2 

Pinheiro de Fora 39,4 14,0 53,4 67,0 24,4 24,0 24,8 

Pico da Urze 21,8 17,4 55,6 ---- ---- ---- 31,2 

Trompica ---- 28,4 60,4 41,0 26,6 ---- 23,0 

Curral das 
Freiras 

---- 46,6 48,4 35,8 18,2 ---- ---- 

Trapiche 11,0 27,6 98,6 69,8 38,4 33,6 24,0 

Areeiro 45,0 24,6 64,6 31,5 27,9 30,1 37,3 

São Gonçalo 3,6 42,4 72,6 40,2 41,0 ---- 18,2 

Camacha 14,8 33,8 114,4 63,2 57,2 17 25,6 
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3.3.3 Relações entre precipitações de diferentes durações 

A análise comparativa do peso da precipitação de duração inferior relativamente a uma 

duração superior tem por objetivo apurar quantitativamente o conhecimento empírico que 

indica a distribuição temporal irregular e concentrada dos eventos extremos. Na Madeira, o 

peso da precipitação diária máxima do ano, face ao total anual é relativamente baixo (na ordem 

de 7%), ao contrário do que sucede noutras ilhas do Atlântico, como em Canárias e Cabo Verde, 

onde a precipitação do dia mais chuvoso do ano pode corresponder a 50% do total anual 

(Marzol et al., 2006). Nas regiões onde tende a haver uma forte concentração da precipitação, 

um pequeno número de dias de chuva pode determinar o comportamento da precipitação 

anual e o carácter mais seco ou mais chuvoso do ano hidrológico (Boucherf et al., 2014). Na 

avaliação do caráter concentrado da precipitação tem sido utilizado o índice de concentração 

diária de precipitação (Martín-Vide, 2004; Sánchez-Lorenzo e Martín-Vide, 2006). Segundo este 

método, nas regiões da Península Ibérica próximas do mediterrâneo, 25% dos dias mais 

chuvosos contribuem para cerca de 80% da precipitação anual (Martín-Vide, 2004). No Algarve, 

Fragoso (2008) verifica que o contributo dos episódios de precipitação abundante é alto, numa 

região onde os totais anuais de precipitação são tendencialmente baixos. Na estação de 

Monchique os dias com precipitação superior ou igual a 40 mm representam 35% da 

precipitação anual. Na Madeira, a precipitação diária ocorrida a 20 Fev. 2010 no Areeiro (333,8 

mm) correspondeu a 7% da precipitação anual em 2009/2010 (4507,1 mm) e a 11% da 

precipitação anual média de 2939,3 mm, segundo a normal de 1971-2000. No Funchal/Obs., a 

precipitação de 20 Fev. 2010 (146,9 mm) correspondeu a 12% do total anual de 2009/2010, que 

foi de 1216 mm e a 24% da precipitação anual (média de 600,8 mm na normal 1971-2000). 

No que se refere ao peso relativo dos máximos diários em relação ao total mensal, os 

resultados obtidos através dos episódios estudados, mostram claramente uma tendência de 

concentração de mais de 50% da Pmensal no conjunto reduzido de dias (2 a 3), o que 

novamente vem demonstrar e reforçar o caráter irregular da precipitação. Em outubro e 

novembro de 2010, o contributo médio dos dois dias mais chuvosos no total de precipitação de 

cada mês foi de 70% e 60% respetivamente. Por exemplo, em Cabo Verde, um dia de 

precipitação pode corresponder a 30% do total mensal e a mais de 20% da precipitação sazonal 

(Sanchez-Moreno et al., 2013). 



Capítulo 3 – Características das precipitações intensas e avaliação de suscetibilidade às aluviões 

129 
 

Através das relações existentes entre a precipitação máxima em 24 h (Pmax24h) e as 

precipitações máximas de duração inferior (Pmax12h, Pmax6h, Pmax3h, Pmax1h, Pmax30min e 

Pmax10min) avaliou-se estatisticamente o caráter concentrado da precipitação. O apuramento 

dessas relações foi realizado com base nos dados de 4 PO (Funchal/Obs., São Gonçalo, Trapiche 

e Areeiro), representativos de diferentes altitudes do Funchal (fig. I.2 e quadro I.1, introdução 

da Parte I). 

Conforme consta no quadro 3.14, o peso da precipitação máxima em 12h e em 6h face à 

Pmax24h é sempre superior a 50%. No Areeiro, o coeficiente médio da relação para 12h foi de 

0,87Pmax24h e para 6h de 0,62Pmax24h. Para Portugal Continental, Godinho (1989), indica 

relações entre os máximos de precipitação em 6h e os valores em 24h, variáveis entre 55 e 

85%. Nos seis episódios estudados e para o conjunto dos quatro PO anteriormente 

identificados, verifica-se que, em média, 90% da precipitação máxima em 24 horas ocorre 

concentrada em 12 horas (0,90Pmax24h). Em seis horas o valor médio da relação é de 

0,65Pmax24h, em três horas de 0,44Pmax24h, numa hora de 0,23Pmax24h, em 30 minutos de 

0,16Pmax24h e em 10 minutos de 0,1Pmax24h. No evento catastrófico de 20 Fev. 2010, os 

pesos médios para os PO da vertente sul indicados mais adiante (quadro 3.16), foram os 

seguintes: em 12 horas ocorreu 96% da Pmax24h, em 6 horas 76% da Pmax24h, em apenas três 

horas 57%, ou seja, mais de metade do total de 24 horas, numa hora 27%, em 30 minutos 15% 

e em 10 minutos 6%.  

Com base em centenas de observações por todo o mundo, Godinho (1989), refere que a 

relação entre os máximos em 1 hora e os máximos em períodos inferiores é praticamente 

constante: para 5 minutos o coeficiente médio é de 0,29Pmax1h, para 10 minutos de 0,45, para 

15 minutos de 0,57 e para 30 minutos de 0,79Pmax1h. No Areeiro, o coeficiente médio da 

relação entre a Pmax1h e a Pmax30min foi de 0,64Pmax1h. Em relação à duração de 30 min, no 

conjunto dos quatro PO localizados no Funchal, o peso médio da P30min face ao máximo 

horário corresponde a 0,68Pmax1h. Tomando em conta os valores máximos da série de 13 anos 

de registos de 10 minutos do Funchal/Obs. (1996/97 a 2008/2009, ver ponto 3.2.2), verifica-se 

que a Pmax1h e a Pmax30min, em intervalo móvel, exibem valores médios de 27,6 mm e 20,3 

mm respetivamente. A razão entre as duas variáveis sugere que, nos eventos extremos, cerca 

de 75% da precipitação horária pode ocorrer em menos de 30 minutos. A 20 Fev.10 a 

Pmax30min no Funchal/Obs. representou 61% da Pmax1h.  
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Com base na série do Funchal/Obs., da relação entre a Pmax1h e a Pmax10min resultou 

um coeficiente médio de 0,33Pmax1h, ao passo que nos episódios estudados, o coeficiente 

médio foi de 0,31Pmax1h (quadro 3.14), ou seja, cerca de 30% da precipitação máxima numa 

hora ocorreu em apenas 10 minutos. As relações indicadas podem assim ser utilizadas para 

estimar os máximos para durações inferiores a 1 hora nos PO que façam apenas o registo 

horário. 

 

Quadro 3.14 – Relações estatísticas entre a precipitação máxima em 24 h e as precipitações máximas de 
duração inferior e entre a precipitação máxima em 1 h e as de duração inferior, com base nos eventos de 

precipitação intensa ocorridos de 2009 a 2011. 

Peso relativo (%) Trapiche Areeiro Funchal/Obs. São Gonçalo GERAL 

Pmax12h-Pmax24h 89,6 86,6 90,6 93,1 90,0 

Pmax6h-Pmax24h 65,8 61,7 66,9 64,3 64,7 

Pmax3h-Pmax24h 45,8 37,0 49,6 44,4 44,2 

Pmax1h-Pmax24h 23,8 17,5 26,5 26,1 23,5 

Pmax30min-Pmax24h 16,0 11,3 18,9 18,1 16,0 

Pmax10 min-Pmax24h 7,0 5,8 9,1 7,0 7,2 

      
Pmax30min-Pmax1h 68,1 63,6 70,5 69,7 68,0 

Pmax10min-Pmax1h 30,5 32,5 33,5 27,9 31,1 

 

3.3.4 Repartição temporal e espacial da precipitação de 20 Fev. 2010 

A 20 Fev.10 a ilha da Madeira foi atingida por precipitações fortes que desencadearam 

aluviões catastróficas, contabilizando cerca de 48 mortos, 22 dos quais no Funchal. De seguida 

analisa-se a repartição espacial e temporal da precipitação ocorrida neste dia, de maneira a 

recolher e resumir informação que sirva de suporte à caracterização da variabilidade das 

precipitações intensas na ilha da Madeira. 

A distribuição à escala da Ilha da Pdiária é apresentada na figura 3.12. Três aspetos 

principais sobressaem da sua análise: a) uma parte significativa do sector centro e leste da ilha 

está delimitada pela isoieta de 240 mm; b) a existência de dois núcleos muito chuvosos, com 

quantitativos entre 250 e 370 mm, um, na parte central/ocidental da Ilha, alongado no sentido 

norte-sul, que abrange parte do planalto do Paul da Serra, a Encumeada e as serras adjacentes 

que formam as cabeceiras das ribeiras de São Vicente (para norte) e da ribeira Brava (para sul), 
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e outro, no sector leste da ilha, alongada no sentido este-oeste, que abrange as serras do 

Funchal e de Santa Cruz, acima de 500/600 metros de altitude; e c) a formação dum gradiente 

de precipitação sul-norte, de características distintas para norte e para sul do centro 

montanhoso do Areeiro. Em direção a norte, a diminuição de precipitação foi mais rápida nas 

áreas de maior altitude (isoietas mais próximas entre si), e mais gradual nas áreas de menor 

altitude, passando de valores na ordem de 300 mm no topo da montanha, para valores 

inferiores a 50 mm no litoral norte, onde se registou o valor mais baixo da Pdiária: 20 mm na 

estação S. Jorge (IM). Em direção a sul, o gradiente de diminuição da precipitação espaçado, 

traduz a formação de áreas mais extensas, compreendidas entre as cotas 600 e 1500 metros 

(serras do Funchal), com valores semelhantes de Pdiária (fig. 3.12). Todavia, no sector 

intermédio da vertente sul e na orla costeira, a precipitação diária decresceu rapidamente, 

atingindo ainda assim valores relativamente altos nas áreas de menor altitude: 147 mm no 

Funchal/Obs., 140 mm no LREC e 79 mm no Funchal/Lido. Na vertente sul verifica-se 

igualmente o aumento da precipitação de oeste para este (fig. 3.12). A análise da distribuição 

espacial mostra uma repartição muito concentrada, fortemente associada aos relevos mais 

destacados, onde ocorre uma forte impulsão vertical das massas de ar marítimas, associadas a 

uma depressão frontal que atravessou a ilha de W/SW para E/NE (Fragoso et al., 2012). De um 

modo geral, as chuvas foram mais concentradas no sistema montanhoso central e na vertente 

sul da Ilha, entre a Calheta, a oeste, e Santa Cruz, a este e, em particular, nos concelhos do 

Funchal e da Ribeira Brava. 
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Fig. 3.12 – Repartição espacial da Pdiária em 20 Fev. 2010 com base nos registos de 47 PO. 

 

Da análise dos dados do Funchal/Obs. facilmente se percebe o nível de intensidade da 

precipitação de 20 Fev. 2010 que atingiu a cidade: por duas horas consecutivas, das 8h00 às 

10h00, choveu 80 mm, tendo o máximo horário de 51 mm ocorrido na segunda hora, ao 

mesmo tempo que praticamente não chovia no litoral norte (PO São Jorge, cód. 46, ver quadro 

I.1, na introdução à Parte I). O caráter excecional da chuva trágica deste dia é confirmado pelos 

valores elevados ocorridos noutras partes do Funchal, como no Areeiro (cód. 25, quadro I.1), no 

Trapiche (cód. 25), em São Martinho/LREC (cód. 6) e a leste da capital (Camacha, cód. 14). Os 

valores horários apresentados (Phorária) dizem respeito à chuva acumulada em intervalo 

horário fixo, i.e., das 00h00 à 1h00, e assim por diante. As estatísticas indicadas no quadro 3.15 

referem-se ao número de horas consecutivas com precipitação igual ou superior a 10 mm 

(Phorária >= 10 mm) e ao número consecutivo de horas com precipitação igual ou superior a 30 

mm (Phora >= 30 mm). 

Para o conjunto de PO do quadro 3.15, o maior número de horas consecutivas com 

Phorária >= 10 mm ocorreu no Areeiro e na Camacha (10 horas), perfazendo um total de 296,6 

mm e 323,8 mm respetivamente. O carácter contínuo e concentrado da precipitação foi de 
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facto bastante vincado se atendermos a que no Areeiro, entre as 7:00 h e as 10:00 h a média da 

Phorária foi de 23 mm, aumentando para 39 mm nas cinco horas seguintes. Nas seis horas mais 

chuvosas de 20 Fev. 2010, a intensidade da precipitação foi mais alta no Trapiche (44,4 mm/h), 

seguindo-se Camacha (43,8 mm/h), Areeiro (36,3 mm/h) e LREC (18,2 mm). Na generalidade 

dos PO analisados a condição de Phorária >= 10 mm aconteceu durante cinco ou mais horas 

consecutivas. A par com o PEF, o Areeiro detém também o recorde do número de horas 

seguidas com precipitação superior a 30 mm (5 horas). Na generalidade dos outros PO, este 

limiar foi atingido em cerca de duas a três horas consecutivas.  

Na figura 3.13 são indicados os máximos horários absolutos de precipitação. No Areeiro 

o máximo de 59,8 mm aconteceu entre as 11:00 h e as 12:00 h, tendo ocorrido na hora 

seguinte um segundo pico de 37 mm. No Trapiche, por duas horas consecutivas choveu mais de 

50 mm: entre as 8:00 h e as 9:00 h registou-se o máximo horário de 88,4 mm, tendo ocorrido 

na hora seguinte um total de 62,4 mm, mas entre 7:00 h e as 8:00 h tinha já chovido 43,6 mm 

que corresponde ao terceiro pico horário. Na Camacha salientam-se os picos horários de 

79,8 mm das 9:00 h às 10:00 h e 77 mm na hora seguinte, que juntos equivalem a 45% da 

Pdiária. Aqui, a chuva mantém-se forte após as 11:00 h, ocorrendo 29,4 mm até às 12:00 h e 20 

mm na hora seguinte; das 13:00 h às 14:00 h a precipitação diminui (12,2 mm), mas aumenta 

nas duas horas seguintes: 20 mm e 17,4 mm respetivamente. Em nove dos treze PO 

considerados na figura 3.13, o máximo horário absoluto de 20 Fev.10 excedeu o limiar de 

50 mm. O máximo horário mais alto foi de 88,4 mm no Trapiche, seguindo-se a Camacha 

com 79,8 mm. Um aspeto característico do 20 Fev. 2010 foi a ocorrência de chuvas intensas 

localizadas. Por exemplo, apesar da curta distância que separa o LREC (São Martinho) e o 

Trapiche – cerca de três quilómetros – o máximo horário ocorrido no primeiro (42,2 mm) 

corresponde a menos de metade do máximo ocorrido no segundo (fig. 3.13). 
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Quadro 3.15 – Características da precipitação horária a 20 Fev. 2010. 

  
POs udográficos 

P(horária) >= 10 mm P(horária) >= 30 mm 

n.º horas total %P(dia) n.º horas total %P(dia) 

Funchal/Obs. 4 102,1 71 1 51,3 36 

Prazeres 5 126,4 77 2 64,2 39 

Massapez 5 117 79 2 71,8 49 

Pinheiro de Fora 6 168,8 82 3 120,6 58 

Pico da Urze 7 199,4 82 3 134 55 

Trompica 6 180,4 75 3 130,4 54 

Curral das Freiras 3 99,6 65 2 77,8 51 

Trapiche 6 266,6 78 3 194,4 57 

LREC 5 102 73 1 42,2 30 

Areeiro-LREC 10 296,6 89 5 195,4 59 

PEF 9 291 88 5 203,4 61 

S.Gonçalo 5 147,2 79 2 111,2 59 

Camacha 10 323,8 92 3 194,2 55 
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Fig. 3.13 – Máximos horários absolutos da precipitação de 20 Fev.10 em hora certa. 

 

De modo a ilustrar a evolução da precipitação ao longo do dia 20 Fev.10 foram 

produzidos mapas da Phorária, usando os dados disponíveis de 47 PO (figuras 3.14 e 3.15). A 

precipitação inicia-se pelas 5:00 h, acentua-se a partir das 8:00 h e mantém uma intensidade 

elevada até às 13:00 h, de seguida, perde intensidade e termina por volta das 17:00 h 
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(fig. 3.15). O evento chuvoso tem uma duração de 12 horas, com intensidades elevadas durante 

6 horas consecutivas. A descrição da dinâmica da tempestade foi apresentada por 

Fragoso et al. (2012). Entre as 8:00 h e as 11:00 h ocorrem contrastes pluviométricos bem 

marcados entre a vertente sul e a vertente norte da ilha (fig. 3.14). Na própria vertente sul, 

entre as 8:00 h e as 9:00 h, a chuva foi mais forte abaixo de 600 metros de altitude, com 

quantidades variáveis de 30 a 40 mm, mas já com valores na ordem de 20 a 25 mm também no 

topo da montanha (fig. 3.14). Nas duas horas seguintes a precipitação torna-se mais intensa na 

cintura intermédia dos concelhos de Câmara de Lobos, Funchal e Santa Cruz, entre os 500 e os 

1000 metros de altitude, com valores a variar entre 60 e 80 mm por hora. Entre as 11:00 h e as 

12:00 h (fig. 3.15), a chuva permanece forte (50 a 70 mm) nas terras do Poiso (PO, cód. 41, 

quadro I.1 e fig. I.2), Camacha (PO, cód. 14) e Santo da Serra (PO, cód. 35 e 36), e em 

simultâneo, forma-se um núcleo de precipitação forte (na ordem de 50 a 65 mm) nas 

cabeceiras da ribeira Brava e ribeira de São Vicente (fig. 3.15). Em suma, a chuva começou por 

ser, entre as 9:00 h e as 11:00 h, muito forte na referida cintura intermédia da parte este da 

Ilha, no Funchal e em Santa Cruz, tornando-se nas duas horas seguintes também muito forte na 

parte oeste, nos concelhos da ribeira Brava e Ponta do Sol, confinada às áreas de maior altitude 

e picos do centro montanhoso central. Entre as 12:00 h e as 13:00 h chovia mais na cordilheira 

central, desde a Encumeada, passando pelo Pico do Areeiro, Poiso, Camacha, até o Santo da 

Serra (concelhos do Funchal e Santa Cruz). Depois das 11:00 h, o padrão espacial de distribuição 

da precipitação foi na generalidade marcado pelos principais contrastes topográficos regionais, 

sugerindo assim que o relevo tem um papel importante no aumento e efeito localizado do 

evento, resultando numa tempestade de precipitação mais duradoura (Fragoso et al., 2012).   
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Fig. 3.14 – Precipitação horária (5h00-11h00) a 20 Fev.10. Hora UTC 
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Fig. 3.15 – Cont. da figura 3.14. Precipitação horária (11h00-17h00) a 20 de Fev.10. Hora UTC 

 

Conforme metodologia da soma móvel anteriormente explicada resume-se no 

quadro 3.16 os máximos de precipitação de 20 Fev. 2010 para diferentes durações subdiárias 

em intervalo móvel. A figura 3.16 mostra a distribuição espacial das precipitações máximas nas 

durações subdiárias de 12h, 6h, 3h, 1h, 30min e 10 min. As precipitações máximas em 3 horas 

foram mais elevadas, acima de 150 mm, na Encumeada, na cintura intermédia entre 500 e 700 

metros do Funchal e no concelho de Santa Cruz, abrangendo uma faixa altimétrica mais ampla. 
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As precipitações máximas de duração inferior, 1h, 30 min e 10 min, atingiram valores extremos 

nas regiões do Funchal e Santa Cruz (fig. 3.16). Em 1 hora, as precipitações extremas foram 

superiores a 100 mm, em 30 minutos, ultrapassaram os 60 mm e, em 10 minutos, 

ultrapassaram os 20 mm.     

A análise da precipitação com duração de 10 minutos (P10min) é realizada com base nos 

PO com registos nesta resolução temporal (quadro 3.17). O período de chuva mais intensa 

prolongou-se por cerca de seis horas, nas quais se evidenciaram vários eventos consecutivos de 

P10min superior a 5 mm, como sucedido no Areeiro-LREC, onde durante 4 horas consecutivas a 

P10min foi igual ou superior a este limiar. Os períodos com registos consecutivos de 

P10min >= 5 mm foram também prolongados no Pico da Urze (3h00) e Trapiche (3h30). Na 

Trompica o período com P10min >= 5 mm foi de 2h20min, ao passo que na Camacha foi de 

2h50min. As médias da P10min >= 5 mm foram mais altas nos PO Camacha (11,2 mm) e 

Trapiche (10,2 mm). A frequência absoluta de eventos de P10min igual ou superior a 10 mm foi 

mais alta nos PO Trapiche e Camacha (7 vezes) e S. Gonçalo (seis vezes).  

 

Quadro 3.16 - Máximos de precipitação a 20 Fev. 2010 para diferentes intervalos subdiários. 

 Pmax24h Pmax12h Pmax6h Pmax3h Pmax1h Pmax30min Pmax10min 

Prazeres 163,8 157,4 136 95 36,4 21,2 9,6 

Massapez 147,2 142,8 126,2 92 41,6 21,2 9,2 

Pinheiro Fora 206,8 196 168,8 121,6 53,4 28 9,4 

Pico da Urze 242,2 237,2 192,8 135,2 55,6 30,6 11,6 

Trompica 240,8 229,2 180,4 130,8 60,4 31,2 11,2 

Curral das Freiras 153,2 142,4 118,4 103,8 48,4 25,6 9 

Trapiche 340,2 327,4 266,6 194,4 98,6 53,4 20 

LREC 139,6 134,6 109,2 81,0 46,8 --- --- 

Areeiro-LREC 333,8 315,2 224,2 139,4 64,6 39 13,6 

PEF 332,4 319 230,2 141,6 58,6 --- --- 

São Gonçalo 187,2 181 156,8 127,2 72,6 42,6 16,6 

Camacha 351 338,6 264,2 194,2 114,4 66,8 24,6 
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Fig. 3.16 – Máximos de precipitação para durações subdiárias a 20 Fev. 2010. 
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Quadro 3.17 – Características da P10min no dia 20 Fev.10. 

 Intervalos consecutivos de P10minutos >= 5 mm  

PO com registos de 
10 minutos 

Intervalo Duração Média 
Freq. P10minutos 

 >= 10 mm 

Prazeres 
8h20-9h40 1h20 5,9 mm 

0 
10h20-10h50 30min 7,1 mm 

Massapez 7h50-9h30 1h40 6,3 mm 0 

Pinheiro de Fora 
8h20-10h10 1h50 7,9 mm 

0 
10h20-10h50 30min 5,9 mm 

Pico da Urze 8h40-11h40 3h00 7,5 mm 1 

Trompica 8h30-10h50 2h20 8,0 mm 4 

Curral das Freiras 
11h50-13h00 1h10 7,6 mm 

0 
13h10-14h00 50min 5,4 mm 

Trapiche 7h40-11h10 3h30 10,2 mm 7 

Areeiro-LREC 

9h20-9h50 30min 6,0 mm 

4 10h00-10h20 20min 5,7 mm 

10h40-14h50 4h10 7,2 mm 

S.Gonçalo 8h10-10h00 1h50 9,7 mm 6 

Camacha 

8h00-10h50 2h50 11,2 mm 

7 11h00-11h20 20min 5,2 

11h40-12h10 30min 5,6 

 

3.4 Identificação de áreas críticas de precipitações intensas  

Este tópico tem por objetivo conhecer melhor os contrastes locais das precipitações 

intensas, informação que será posteriormente utilizada no modelo de avaliação de 

suscetibilidade às aluviões (subponto 3.5). O estudo das cheias de origem pluvial é um tema 

relevante atendendo a que são o desastre natural mais comum em Portugal, e, a seguir às 

ondas de calor, são o tipo de desastre que causa mais mortes, e o segundo tipo em termos de 

perdas de bens e pessoas afetadas, depois dos fogos florestais. Segundo o inventário de 

desastres hidrogeomorfológicos ocorridos em Portugal no período 1865-2010 

(Zêzere et al., 2014), que incluem eventos de cheias e movimentos de vertente, as primeiras 

são o tipo de desastre mais frequente (85,2% dos casos identificados). As cheias rápidas e 

inundações foram responsáveis por 81% do total de mortes e 96% de desalojados.  

Tendo em conta que as chuvas têm origem numa sucessão de estruturas meteorológicas 

de diferente escala (exs.: depressões, bandas frontais, sistemas nebulosos, cumulonimbus), 

considerou-se preferível começar pela identificação das áreas críticas de precipitações intensas, 
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em toda a extensão da vertente sul da ilha da Madeira, para posteriormente focar a análise na 

área de estudo do Funchal.  

Assim, foi feita uma inventariação dos valores de precipitação disponíveis, associados a 

eventos de aluviões ocorridas na vertente sul da Ilha de 1945 a 2010 e uma análise da 

repartição espacial das precipitações de duração subdiária, designadamente em 12 horas e em 

1 hora, de um conjunto de sete episódios chuvosos ocorridos entre 2009 e 2011, para os quais 

foi possível dispor de dados da rede regional de pluviómetros. Numa fase subsequente avalia-

se a distribuição local das precipitações intensas no Funchal, através da elaboração de um 

mapa de síntese, que pretende caracterizar a estrutura espacial das precipitações intensas. Os 

mapas apresentados foram produzidos em ambiente SIG, pelo método da krigagem ordinária. 

 

3.4.1 Inventariação e características das precipitações intensas  

A presente abordagem inicia-se com a elaboração de um inventário das cheias que 

assolaram a vertente sul da ilha da Madeira entre 1945 e 2011, procurando caracterizar 

quantitativamente as tempestades de precipitação que lhes deram origem. Tal como acontece 

em Portugal continental, também na ilha da Madeira, as cheias são o principal desastre natural. 

Quintal, (1999a) inventariou e documentou 8 ocorrências de aluviões no século XIX e 22 no 

século XX, com a particularidade de 13 destas últimas terem ocorrido depois de 1970. No 

século XXI e apenas de 2000 a 2013 contabilizam-se 9 eventos, 8 dos quais ocorridos depois de 

2009. Embora as cheias sejam agravadas pelo aumento da área urbanizada, na medida em que 

ocorre um aumento do escoamento superficial, os registos históricos revelam que este sempre 

foi um fenómeno de grande intensidade, com consequências catastróficas para as populações 

locais, provocando a destruição de equipamentos coletivos e bens pessoais e fazendo vítimas 

mortais, como sucedeu na grande aluvião de 9 de outubro de 1803. Num trabalho publicado 

alguns anos após a tragédia (Gourlay, 1811) é possível testemunhar o caráter turbulento do 

escoamento fluvial: “Stones of immense size as well as the largest trees torn up by the roots, 

were carried down by them, from the mountains to the sea. The remains of this dreadful flood 

are still to be seen along many of the ravines, in large patches of wood-lands and cultivated 

fields, which had been swept down there by the inundation. “But the greatest havock and 

devastation occasioned by the rivers, was in Funchal. Here, as in the twinkling of an eye, whole 
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streets of houses, with their inhabitants, were swept into the sea, churches, bridges, and edifices 

of every description, were involved in the same general wreck, leaving hardly a stone or other 

vestige behind them, to be discovered on the following morning, when the storm abated. It is 

computed that no less than 300 souls perished on this occasion: such were the consequences of 

this storm.”.  

Em 1803 ainda não se faziam medições da precipitação na ilha da Madeira, pelo que não 

foi possível conhecer o total de precipitação ocorrido no dia daquela tempestade. Os registos 

de precipitação total em 24 horas tiveram início em 1936 no topo da montanha (Areeiro). Deste 

modo, no quadro 3.18, relacionam-se os eventos de cheias ocorridas a partir de 1945 e 

documentados em vários trabalhos descritivos (Pereira, 1989; Quintal, 1999a), com os 

correspondentes quantitativos de precipitação em 24 e 48 horas, com o objetivo de apurar os 

respetivos valores típicos ou limiares críticos. 

Os valores da precipitação em 24 e 48 horas foram escolhidos da seguinte maneira: (i) 

para a precipitação em 24h foi tido em conta o total diário entre o dia da cheia e o dia seguinte, 

uma vez que, por convenção, a precipitação diária é medida entre as 9:00 h do dia anterior e as 

9:00 h do dia seguinte considerado, (ii) a precipitação em 48h é o resultado da soma da 

precipitação do dia da cheia mais a precipitação do dia seguinte. Nos casos em que ocorre mais 

do que um dia de cheia, foi selecionado o total de precipitação em 72h. Este procedimento foi 

adotado porque a maior parte das cheias resultam da ocorrência de períodos de precipitação 

intensa, muito concentrados no espaço e no tempo. 

Os episódios de precipitações intensas e consequentes cheias foram inventariados 

tendo em conta os impactos diretos associados, com a verificação de um dos seguintes 

critérios: a) ocorrência de pelo menos uma vítima (morta, desaparecida ou ferida); 

b) ocorrência de pessoas afetadas (evacuadas ou desalojadas); c) ocorrência de danos em 

infraestruturas públicas ou privadas, de habitação, comércio, transportes e comunicações. 

A análise da distribuição espacial das ocorrências só foi possível pelo recurso aos respetivos 

relatos descritivos dos impactos no território. Deste modo, na figura 3.17 procura-se sinalizar 

de forma esquemática e de modo proporcional, atendendo à frequência de ocorrência, as 

localidades em que há registos dos impactos das precipitações intensas. Os sete episódios de 

precipitação ocorridos entre 2009 e 2011, já caracterizados no subponto 3.3, foram igualmente 

incluídos no presente inventário, não só pelos impactos gerados, mas também pela vantagem 
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de haver, para as referidas datas, registos de precipitações subdiárias, provenientes da rede de 

PO que cobre toda a área da Ilha com densidade relativamente alta e que possibilitaram gerar 

superfícies de precipitações máximas subdiárias em 12 horas e 1 hora (figs. 3.18 e 3.19).  

Do inventário elaborado (quadro 3.18) constata-se que em 67 anos, de 1945 a 2011, 

ocorreram 16 episódios de precipitação intensa, que originaram movimentos de vertente e 

aumentos súbitos dos caudais fluviais nas ribeiras da vertente sul da Ilha, provocando danos 

materiais, sendo que em nove desses episódios ocorreram vítimas mortais, num total de 91 

pessoas (quadro 3.18). A cheia de 20 Fev. 2010 foi a mais mortífera, confirmando-se 48 mortos, 

22 dos quais no concelho do Funchal. Desta aluvião resultaram ainda 250 feridos, 600 

desalojados e cerca de 500 carros danificados ou desaparecidos, consequências, associadas a 

precipitações excecionalmente intensas que, no PO Areeiro atingiram um total diário máximo 

de 333,8 mm, cujo período de retorno é superior a 1000 anos.  

Nos episódios chuvosos em que houve impactos registados no Funchal, a precipitação 

média no PO Areeiro é de 222 mm em 24 h e de 311 mm em 48 h, sendo que na generalidade 

dos eventos listados, a precipitação em 24 horas foi superior a 150 mm (quadro 3.18). Refira-se 

a título comparativo, que no Areeiro, entre 1961/62 a 1993/94, o limiar de 100 mm foi atingido 

ou superado em 130 dias (ver análise de frequência no subponto 3.1). Alguns dos episódios 

chuvosos indicados neste quadro não correspondem a fenómenos excecionais, na medida em 

que aos valores de precipitação diária estão associados períodos de retorno relativamente 

baixos, inferiores a 5 anos, corroborando-se, deste modo, a ideia de que os quantitativos de 

precipitação são diferentes de cheia para cheia. A ocorrência de uma cheia rápida é fortemente 

influenciada pela distribuição das precipitações subdiárias, em combinação com as condições 

de humidade do solo e as propriedades da bacia hidrográfica (Uhlenbrook et al., 2002, citado 

em Leal, 2011). A influência do ritmo das precipitações subdiárias na formação de cheias 

rápidas foi abordada anteriormente, na introdução do subponto 3.3, pela análise comparativa 

de dois dias chuvosos de dezembro de 2010, constatando-se que se o mesmo quantitativo de 

precipitação diária ocorrer de forma distribuída ao longo do dia, os caudais de ponta serão mais 

baixos, bem como a probabilidade de ocorrência de cheia.  

As precipitações intensas de outono (em outubro e novembro) estão associadas 

normalmente a situações sinópticas típicas da mudança de estação, nomeadamente o 

enfraquecimento do anticiclone dos Açores e o consequente aumento da circulação meridiana, 
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com as primeiras invasões de ar frio em altitude, formando vales depressionários e depressões 

estacionárias, que são alimentadas pelo vapor de água proveniente do Oceano quente, que é 

sujeito a forte atividade convectiva devido a um forte gradiente térmico que se posiciona entre 

a baixa e a média troposfera (Ramos, 2005). Mas as aluviões catastróficas ocorrem igualmente 

durante o inverno (janeiro, fevereiro e dezembro) e início da primavera (março). De resto, pela 

análise de frequência de dias de chuva no Funchal (ver subponto 3.1.2), mais de metade dos 

dias de precipitação muito abundante (P>100 mm) ocorrem no inverno. 

Ainda que de uma forma esquemática é possível perceber na figura 3.17 que o Funchal é 

a parte da vertente sul mais fustigada, em particular as serras do Areeiro e as localidades de 

Santo António, São Roque e Monte. Fora do Funchal, sobressaem as localidades de Serra de 

Água e Encumeada (na Ribeira Brava), o Curral das Freiras (em Câmara de Lobos), o Poiso e o 

Santo da Serra (serras de Santa Cruz e Machico). 

Quadro 3.18 – Episódios de precipitação intensa e cheias ocorridas entre 1945 e 2011 na vertente sul da ilha da 

Madeira. 

Data 
 

Região/ 
Concelho 

Ribeiras 
Nº 

mortes 

Precipitação PO Areeiro 

24h 
(mm) 

T 
(anos) 

48h 
(mm) 

T 
(anos) 

14 e 15 Out. 1945 
Calheta 
Funchal 

Ribª Madalena Mar; 
Ribeiras do Funchal 

--- 197 4 204 1 

3 de Novembro de 
1956 

Machico, Santa 
Cruz 

Ribª de Machico;  
Ribª Santa Cruz 

6 104,5  1 111.3 1 

5 e 6 Janeiro 1963 Ribeira Brava Ribeira Brava 5 156,7  2 269,4 2 

9 Janeiro 1970 Ribeira Brava Ribeira Brava 4 90,9  1 142,2 1 

21 de Setembro de 
1972 

 
Funchal Ribª de São João 3 183,2 3 260,3 2 

20 Dezembro de 
1977 

Funchal ----- 1 148 1 274,8 2 

23 e 24 de Janeiro 
de 1979 

Calheta 
Ponta do Sol 
Ribeira Brava 

Machico 

Ribª Calheta 
Ribª Brava  

Ribª de Machico 
14 186  3 294,5 3 

2 e 3 de Março de 
1984 

Funchal 
Câmara de Lobos 

Ribeira dos Socorridos 1 185,8 3 400,8 63 

29 de Outubro de 
1993 

Funchal, Santa Cruz 
e Machico 

Ribª São João, Santa Luzia, e João Gomes 
(Funchal); Ribª de Santa Cruz; Rib.ª Machico 

9 s/d --- s/d --- 

19 e 20 de 
Outubro de 1997 

Câmara de Lobos e 
Funchal 

Rib. Socorridos;  
Rib Santa Luzia 

--- 309,2 813 320,4 4 

4 e 5 de Março de 
2001 

Câmara de Lobos Ribª Socorridos --- 277 109 506 >1000 

20 Fev. 2010 

Calheta 
Ponta do Sol 
Ribeira Brava 

Funchal e Santa 
Cruz 

Ribª Madalena do Mar;  
Ribª Ponta do Sol; 

Ribª São João, Santa Luzia, e João Gomes 
(Funchal); Ribª de Santa Cruz 

48 307,7 735 407,2 95 

21 Out. 2010 Funchal Ribª São João --- 147 1 150,5 1 

25 e 26 Nov. 2010 Funchal ----- --- 185,2 3 190,7 1 

20 de Dez. 2010 
Câmara de Lobos e 

Funchal  
Rib. Socorridos --- 165 2 204,2 1 

25 de Jan. 2011 Funchal Ribeiras do Funchal --- 321 >1000 377,7 21 
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Fig. 3.17 – Localização das áreas da vertente sul afetadas  

por precipitações intensas no período de 1945 a 2011. 

 

Em complemento ao estudo da repartição espacial das precipitações intensas na 

vertente sul da Ilha foram selecionadas para análise as precipitações máximas subdiárias em 

12 horas e numa 1 hora. Note-se que nos episódios tratados, 90% da precipitação máxima em 

24 horas ocorreu concentrada em 12 horas (ver subponto 3.3.3). Os respetivos mapas foram 

obtidos através de uma interpolação de escala global, considerando a totalidade das 

observações disponíveis para o domínio espacial de interesse, nas datas dos episódios 

estudados. A repartição espacial da precipitação de 20 Fev. 2010 é mostrada na figura 3.12, 

apresentando-se nas figuras 3.18 e 3.19, os mapas relativos aos outros eventos estudados.  

Os episódios de 22 Dez. 2009 e 2 Fev. 2010 não foram particularmente intensos na 

vertente sul da Ilha, como indica a repartição espacial da precipitação máxima em 12 horas 

(figs. 3.18 e 3.19). Pelo contrário, nos episódios de 20 Fev. 10, 21 Out. 10 e 25 Nov. 10, as 

chuvas mais fortes incidiram principalmente em várias localidades da vertente sul localizadas 

entre a Calheta, a oeste, e Santa Cruz, a este. O episódio de 20 Dez. 10 incidiu principalmente 

no flanco leste da ilha, em Câmara de Lobos, no Funchal, em Santa Cruz e em Santana. 

A 25 de Jan. 11 a precipitação foi mais intensa em duas localidades da vertente sul: as serras da 

Calheta, e do Funchal.  
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No Funchal, área de estudo da presente dissertação, as intensidades horárias foram, em 

quase todos os episódios chuvosos analisados, superiores a 20 mm, sobretudo nas zonas de 

maior altitude, sendo que no PO Trapiche (590 m de alt.) foram superiores a 60 mm a 20 Fev. 

2010 e a 21 Out. 2010. No topo da montanha (Areeiro), os máximos horários mais frequentes 

variaram entre 25 e 30 mm, tendo ocorrido valores mais altos a 22 Dez. 09 (45 mm) e a 20 Fev. 

(65 mm). Pelo contrário, nos episódios de 2 e 20 Fev. 2010, 21 Out. 2010 e 25 Nov. 2010, os 

máximos horários ocorridos no sector inferior da vertente sul, em particular na área urbana do 

Funchal, foram muito semelhantes àqueles que tipicamente ocorrem nas áreas montanhosas. 

Estes casos de estudo mostram que por vezes as precipitações extremas apresentam uma 

distribuição espacial mais homogénea, que não dependerá apenas da altitude, sendo 

fundamental considerar outros fatores explicativos, como por exemplo, a configuração, 

extensão e evolução no espaço ou trajetória das massas nublosas que constituem os sistemas 

convectivos que produzem as chuvas intensas. 

No caso particular do Funchal, a distribuição espacial das precipitações intensas deverá 

ser influenciada também pelos efeitos dinâmicos induzidos pelo relevo. A forma em 

"anfiteatro" do relevo do Funchal poderá contribuir para a convergência, ao nível da troposfera 

inferior, dos fluxos de sul/sw, tornando este sector da ilha mais propenso a ascendências 

dinâmicas, que resultem em chuvas muito intensas e concentradas, hipótese que ganha 

sustentação se tivermos em conta a estrutura espacial das precipitações intensas que é possível 

observar nalguns dos mapas da figura 3.17.  

Sobre a temática da distribuição espacial das precipitações intensas na Madeira, 

importa aqui mencionar o trabalho de Maciel (2005), em que foram analisados cinco episódios 

chuvosos: no primeiro, a 24, 26 e 27 de janeiro de 1979, choveu mais na vertente norte da ilha, 

facto explicado pela trajetória do sistema frontal de NW para SE. A 1 de março de 1985 a chuva 

foi mais forte apenas na vertente norte e nas áreas montanhosas. No evento catastrófico de 29 

e 30 de outubro de 1993 a chuva foi significativa em toda a ilha. Nos últimos dois episódios 

analisados pela autora – o de 20 de outubro de 1997 e o de 12 janeiro de 1998 – a precipitação 

foi sobretudo significativa na vertente sul e nas áreas montanhosas. Em quase todos os 

episódios, a precipitação diária máxima no PO Poiso, localizado na periferia NE do concelho do 

Funchal, foi superior a 100 mm, atingindo o máximo de 147 mm no episódio de 12 de janeiro 

de 1998.  
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Aplicando o critério de ocorrência de precipitação diária ≥ a 80 mm, em pelo menos um 

PO, Maciel (1985) identificou quatro padrões de distribuição espacial da precipitação intensa: i) 

generalizada a toda a ilha, ii) circunscrita às zonas altas, iii) circunscrita à vertente norte, iv) 

circunscrita à vertente sul. Convém no entanto salientar que nesta avaliação de escala regional, 

a autora utilizou dados de apenas 8 PO, pelo que os resultados a que chegou devem ser 

interpretados com alguma reserva.  

No padrão em que a precipitação intensa se restringe às áreas de maior altitude da Ilha, 

representadas pelos PO Bica da Cana (Paul da Serra) e Poiso (Funchal), Maciel (1985) refere que 

o limiar de precipitação diária ascende a 80 mm, afirmando que este valor não é 

significativamente ultrapassado. Pelo contrário, nos episódios estudados no presente trabalho 

(ver subponto 3.3) determinou-se uma classe modal de 140-190 mm, que se considera 

representativa de valores diários extremos a diferentes altitudes da vertente sul. Por exemplo, 

no Funchal, acima de 1000 metros de altitude salientam-se os máximos de 144 mm em outubro 

de 2010, de 166,4 mm em novembro de 2010 e 253,2 mm em janeiro de 2011 (PO PEF). Mesmo 

no PO Trapiche, representativo das cotas intermédias do Funchal, os valores foram igualmente 

elevados (acima de 150 mm).  
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Precipitação máxima em 12 horas Precipitação máxima em 1 hora 

  

  

  
Fig. 3.18 – Repartição espacial da precipitação máxima em 12 horas e em 1 hora, num conjunto de episódios chuvosos 

ocorridos entre 2009 e 2011. 
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Precipitação máxima em 12 horas Precipitação máxima em 1 hora 

  

  

  
Fig. 3.19 – Continuação da figura 3.18. Repartição espacial da precipitação máxima em 12 horas e em 1 hora 

 

O conhecimento das singularidades da distribuição local das precipitações intensas 

pressupõe uma análise espacial mais detalhada, que não raras vezes é condicionada pela baixa 

representatividade temporal e espacial dos dados disponíveis. Pese embora a limitação antes 

referida, procedeu-se à representação espacial do percentil 95 da precipitação diária, com o 
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objetivo de identificar as áreas do Funchal com quantitativos diários tendencialmente mais 

elevados. O mapa foi elaborado com base nas séries disponíveis de dados de precipitação diária 

(2004/05 – 2010/11), de um conjunto de PO localizados no Funchal e na sua periferia (Areeiro, 

Curral das Freiras, Trompica, Trapiche, PEF, LREC, São Gonçalo, Funchal/Obs. e Camacha), cuja 

localização se apresenta na figura I.2 na introdução da Parte I da tese. Apesar da limitação de 

dados, associada ao fato do intervalo temporal das séries disponíveis ser curto, ela é 

compensado pelo número de PO em funcionamento e sem falhas de dados na sequência de 

anos indicados. Assim, a espacialização deste parâmetro estatístico (fig. 3.20) permite constatar 

que as precipitações extremas são muito fortes, acima de 60 mm, nos sectores norte e 

noroeste do concelho, ao longo duma faixa que se desenvolve na diagonal de SW para NE, 

desde o sítio do Trapiche até às serras mais altas do Funchal, atingindo-se máximos superiores 

a 80 mm nos picos rochosos do Areeiro e do Curral das Freiras. Na área urbana do Funchal, 

grosso modo abaixo de 300 metros de altitude, o percentil 95 da precipitação diária é inferior a 

40 mm. No modelo de avaliação de suscetibilidade às aluviões que se apresenta de seguida foi 

elaborado um mapa síntese de precipitações intensas, que integra informação das 

precipitações máximas subdiárias, e que de certo modo complementa os resultados aqui 

apresentados sobre os seus principais traços no Funchal.  

 

 

 

Fig. 3.20 – 
Repartição espacial 
do percentil 95 da 
precipitação diária 
na região 
do Funchal, com 
base nos dados de 9 
PO no período de 
2004/05 a 
2010/2011.             
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3.5 Avaliação de suscetibilidade à ocorrência de aluviões   

A avaliação de suscetibilidade aqui tratada resulta da necessidade de realizar uma 

análise sistémica de processos de vertente, fluviais e do efeito de urbanização, que tendem a 

ocorrer em simultâneo e cujas sinergias resultantes potenciam a ocorrência de aluviões 

catastróficas. A proposta metodológica que se apresenta consiste na implementação de um 

modelo de avaliação automático da suscetibilidade hidrogeomorfológica, de modo a obter de 

forma relativamente rápida uma caracterização espacial das condições do terreno que 

potenciam a sua ocorrência. O objetivo da presente abordagem consiste em obter informação 

das áreas potencialmente mais afetadas pela ocorrência de processos de vertente e fluviais, 

sendo que os resultados finais validados serão posteriormente integrados na análise das 

Unidades de Resposta Climática Homogénea (URCH), que se desenvolve no capítulo 8, 

adicionando-se, desta maneira, à avaliação climática das áreas urbanas, a componente de 

avaliação de suscetibilidade, enquadrado pela delimitação espacial de unidades que se poderão 

designar de hidroclimatopos, para as quais se apresenta um conjunto de medidas de mitigação.  

A ocorrência de aluviões depende de dois tipos de factores, os condicionantes e os 

desencadeantes. Os primeiros podem ser divididos em dois grupos: fatores permanentes ou 

físicos, como a geometria da bacia hidrográfica, substrato geológico, relevo, rede de drenagem 

e solos, e os fatores variáveis, relacionados com o uso e ocupação do solo (Leal, 2011). Os 

factores desencadeantes estão fundamentalmente relacionados com a ocorrência de 

precipitação abundante e intensa. As aluviões típicas de pequenas bacias hidrográficas como as 

da ilha da Madeira devem-se a chuvas intensas, de curta duração. O modelo de suscetibilidade 

que se desenvolve distingue-se dos demais pela razão de se incluir o fator desencadeante 

precipitações intensas. Conforme consta no subponto 3.4, por “área crítica de precipitação 

intensa”, entende-se a identificação de áreas que no decurso de eventos de precipitação 

intensa são tendencialmente atingidas por quantitativos diários e subdiários relativamente 

altos. 
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3.5.1 Metodologia proposta/ modelo de avaliação de suscetibilidade 

A metodologia proposta para a avaliação da suscetibilidade à ocorrência de aluviões 

segue um fluxo de trabalho baseado nas seguintes etapas principais (Reis, 2011): 1) seleção de 

fontes de informação dos fatores considerados relevantes para identificação da suscetibilidade; 

2) cálculo dos valores das variáveis selecionadas, por unidade de terreno (célula); 3) integração 

das variáveis num modelo assente na Análise-Multicritério, de acordo com funções empíricas, 

que resultam do grau de importância atribuído a cada factor; 4) validação dos resultados do 

modelo, com base em informação histórica e geomorfológica, fotografia área e observações de 

campo. 

A metodologia que foi adotada baseia-se na análise espacial de sobreposição ponderada 

de diferentes variáveis (fig. 3.21) com influência na ocorrência de processos 

hidrogeomorfológicos que estão na origem de cheias catastróficas, em que, ao escoamento de 

água se junta uma mistura de detritos variados, desde partículas até blocos rochosos de 

grandes dimensões, daí a designação local de aluviões. Para obter o mapa final, a cada factor 

ou variável foi atribuído um peso de acordo com o seu grau de importância estimado na 

ocorrência destes processos. Contudo, pelas incertezas existentes, precisamente relacionadas 

com a importância de cada uma das variáveis selecionadas no desencadeamento dos processos 

em análise foi necessário realizar vários exercícios de modelação, fazendo variar o peso relativo 

atribuído a cada variável. Sobre este aspeto é importante realçar que existem múltiplas 

possibilidades de conjugação de pesos, havendo sempre uma opção subjetiva que é adotada 

neste processo. 

 

Fig. 3.21 – Esquema concetual do modelo de avaliação de suscetibilidade às aluviões no Funchal. 
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3.5.2 Factores considerados e respetivos pesos 

Tendo em conta os dados disponíveis foram selecionados vários factores para avaliar a 

suscetibilidade territorial à ocorrência de processos hidrogeomorfológicos extremos no 

Funchal, designadamente do clima (precipitação intensa), de hidrologia (rede de drenagem), do 

relevo (declive) e solos e ocupação do solo (com influência na retenção de água). Sobre esta 

matéria, as referências bibliográficas indicam a diversidade de fatores que podem ser utilizados 

de modo combinado para proceder à avaliação de suscetibilidade. No seu estudo de 

classificação de suscetibilidade natural às cheias em 12 pequenas bacias hidrográficas da Área 

Metropolitana de Lisboa, Leal (2011) utiliza as seguintes componentes físicas das bacias: 

geometria, substrato, relevo e rede de drenagem, adicionando uma componente variável: o 

uso do solo. Entre estes fatores ocorrem interações e sinergias que potenciam a ocorrência de 

processos associados à dinâmica de vertentes e fluvial. Na identificação e hierarquização da 

suscetibilidade à ocorrência de cheias, Reis (2011) apresenta uma proposta de um modelo de 

avaliação sustentado em três factores considerados constantes no tempo: 1) área de drenagem 

acumulada em cada ponto da bacia hidrográfica; 2) declive médio da respetiva área de 

drenagem; 3) valor médio da permeabilidade relativa dessa área de drenagem. Lúcio (2014) no 

seu trabalho de identificação de suscetibilidade a cheias na bacia hidrográfica do rio de Loures, 

selecionou e integrou as seguintes variáveis: área acumulada, declive e a permeabilidade da 

bacia hidrográfica, informação determinada com base no modelo numérico de elevação, na 

geologia e na ocupação do solo. 

Na figura 3.22 apresenta-se o conjunto de variáveis que foram selecionadas para 

integrar no modelo de avaliação de suscetibilidade às aluviões no Funchal, descrevendo-se em 

seguida as características específicas de cada uma delas e os respetivos procedimentos de 

cálculo.   
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b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 

Fig. 3.22 – Variáveis selecionadas para o modelo de análise da suscetibilidade às aluviões no 

Funchal: a) declive; b) afastamento ao curso de água; c) densidade de drenagem; d) distribuição 

das precipitações intensas; e) número de escoamento (CN). 

 

a) Declive  

De todas as variáveis físicas, o declive é a que tem maior influência na formação de 

escoamento superficial e de aluviões na ilha da Madeira. Quanto maior for o declive das 

vertentes e dos canais fluviais menor será a infiltração, menor o tempo de formação de 

escoamento concentrado nos cursos de água e maior a velocidade do escoamento. Nestas 

circunstâncias, serão produzidos caudais de ponta mais elevados, maior será a energia 
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potencial do escoamento e maior será a erosão hídrica nas vertentes e erosão fluvial, onde a 

capacidade de transporte de material sólido é também mais elevada (Ramos, 1994; Lencastre e 

Franco, 2006; Ramos, 2009; NOAA, 2010; Lima J e Lima I, 2010, citados em Leal, 2011). 

Atendendo às características do relevo da ilha da Madeira, foram definidos cinco intervalos de 

classes de declive (quadro 3.22), desde as áreas de declive muito suave (0-10°) às de declive 

muito acentuado (>25°). 

 

b) Rede de drenagem (afastamento à rede de drenagem e densidade de drenagem) 

A representação cartográfica do afastamento ou distância à rede de drenagem tem por 

objetivo definir diferentes faixas de margens fluviais, em função da distância medida a partir do 

eixo do curso de água e tendo em conta que quanto menor for o afastamento, naturalmente 

maior será o grau de exposição e de perigosidade associado às cheias. O mapa de afastamento 

à rede de drenagem foi gerado pelo operador Multiple Buffer do Analysis Tools do ArcGIS-10. 

A densidade de drenagem corresponde à razão entre o comprimento total dos cursos de 

água de uma dada região ou bacia hidrográfica e a sua área total. É um parâmetro adequado 

para avaliar o grau de dissecação do terreno e as formas de relevo atuais. É utilizado como 

indicador indireto para explicar o clima, a litologia e a geomorfologia da região, bem como a 

sua morfogénese. Valores elevados de densidade de drenagem indicam que existe um maior 

número de segmentos fluviais por unidade de área, o que pode resultar numa resposta mais 

rápida a episódios de precipitação intensa, com tempos de concentração mais baixos (Hipólito 

e Vaz, 2011). Os valores de densidade de drenagem mais elevados sugerem que os terrenos 

tendem a ser menos permeáveis, o que, ao longo do tempo favorece a formação de 

escoamento superficial organizado e a intensificação dos caudais de ponta (Ramos, 2005). A 

densidade de drenagem foi calculada através das ferramentas do Spatial Analyst do ArcGIS-10, 

designadamente a função line density. Os valores obtidos foram divididos em quatro classes 

tendo em conta as descontinuidades naturais. As densidades de drenagem mais altas, acima de 

4,5 km/km2 ocorrem sobretudo nos sectores intermédio e superior das bacias hidrográficas da 

área de estudo.  
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c) Tipo e ocupação do solo 

Para avaliar a influência da permeabilidade natural e antrópica no escoamento 

superficial direto recorre-se ao método do Número de Escoamento (CN) do Soil Conservation 

Service (McCuen, 1982; Leal, 2011). A distribuição espacial do CN foi obtida a partir do 

cruzamento no ArcGIS de informação relativa a: a) tipo de solo (carta de solos); b) cobertura de 

solos (carta de ocupação do solo). Na prática, o método assume que a infiltração é uma função 

do tipo de solo e do seu uso. 

Para se quantificar o número de escoamento (CN) recorre-se à classificação hidrológica 

dos solos apresentada pelo Soil Conservation Service (SCS), segundo a qual os solos podem ser 

classificados em quatro tipos (A, B, C e D), com capacidade crescente de gerar escoamento à 

superfície do terreno (Lencastre e Franco, 2006; Lúcio, 2014). A caracterização dos solos foi 

feita com base na Carta de Solos da Ilha da Madeira publicada em 1992 (Ricardo et al., 1992). 

Na figura 3.23 apresenta-se a distribuição espacial dos tipos de solos na área de estudo. Os 

solos mais representados são os Andossolos (61 km2), seguindo-se os terrenos acidentados 

(33 km2) e os Cambissolos (18 km2). O mapa do tipo hidrológico de solo (fig. 3.24) foi elaborado 

tendo em conta as características dos tipos de solos indicadas na Carta de Solos, em particular 

os aspetos que permitem determinar o seu grau de permeabilidade, que se resumem no 

quadro 3.19, e seguindo as regras de classificação do tipo hidrológico de solo. Os tipos de solos 

sumariamente descritos refletem as características geológicas dominantes dos terrenos. 

No que se refere à ocupação do solo, as designações existentes da COS, 2007 foram 

agrupadas em três classes em função da sua natureza: áreas edificadas, áreas agrícolas 

(individualizando o subgrupo “pastagens ou baldios) e áreas florestais. As áreas edificadas 

tendem a contribuir para o aumento do escoamento superficial, que contudo pode não ser 

significativo em relação à situação de pré-urbanização, nas áreas em que o substrato geológico 

já era pouco permeável (Ramos, 2009).  

O Número de Escoamento (CN) depende do tipo hidrológico do solo, da sua utilização e 

das condições de superfície. O CN foi calculado no ArcGIS através do processo de união dos 

atributos combinados dos mapas do tipo hidrológico de solo e da ocupação do solo (fig. 3.25). 

Na prática, foi adicionado um novo campo ao mapa resultante dessa união, preenchido em 

função dos dois valores respeitantes aos códigos do uso do solo e tipos de solo, de acordo com 
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os valores de referência do CN tabelados (quadro 3.20). Na sua determinação foram assim tidas 

em conta as indicações para regiões agrícolas, urbanas, suburbanas e rurais, segundo o SCS 

(Correia, 1984b; Lúcio, 2014). Em teoria, o CN varia de 0 (permeabilidade máxima) a 100, caso 

em que os terrenos seriam totalmente impermeáveis.   

 

  

Fig. 3.23 – Distribuição espacial dos tipos de solos 
na área de estudo.  

(Fonte: Carta de Solos da Ilha da Madeira, 1992) 

Fig. 3.24 – Representação esquemática dos tipos 
hidrológicos de solos.  

 

 
Fig. 3.25 – Usos e ocupações do solo agrupados 

em três classes. 
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Quadro 3.19 – Características gerais dos tipos de solos na área de estudo e correspondência com os tipos 

hidrológicos de solos. 

Tipos de solos 
Características 
gerais/ Textura 

Permeabilidade 
Escoamento 
superficial 

Andosols, 
Anu 

Textura fina, sendo 
em geral, bastante 
elevada a % de limo 

Baixa + (C) 

Andosols, 
Anz 

Constituídos por 
materiais soltos de 
piroclastos grosseiros 

Muito alta -- (A) 

Cambisols, 
Cmu 

Textura fina (elevada 
% de limo) 

Baixa + (C) 

Cambisols, 
Cmx 

Textura fina (elevada 
% de limo) 

Baixa + (C) 

Cambisols, 
Cme 

Textura fina (elevada 
% de limo) 

Baixa + (C) 

Fluvissols, 
Fle 

Depósitos não 
consolidados; 
material terroso e ou 
fragmentos rochosos 
de dimensão variada 

Alta - (B) 

Phaeozems, 
PHh 

Textura 
predominantemente 
fina (elevada % de 
limo) 

Baixa + (C) 

Terreno acidentado 

Áreas de declive 
acentuado, 
dissecadas pelo 
escoamento fluvial 

Muito baixa ++ (D) 

Terreno rochoso 
Áreas de 
afloramentos 
rochosos 

Muito baixa ++ (D) 

Vertisols, 
VRe 

Textura fina, sendo o 
conteúdo de argila 

Muito baixa ++ (D) 

 

 

 

Quadro 3.20 – Número de escoamento (CN) determinado com base nos dados do tipo de solos (1992) e da 

ocupação do solo (2007) no Funchal. Valores tabelados (ver explicação no texto). 

Ocupação do solo Tipo hidrológico de solo 

 A B C D 

Urbano/áreas edificadas  100 

Áreas de indústria, comércio 89 92 94 95 

Áreas agrícolas 62 71 78 81 

Pastagens ou baldios 39 61 74 80 

Florestas 33 57 71 78 
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c) Precipitação intensa 

Na caracterização da distribuição espacial das precipitações intensas foram incluídos 

vários níveis de informação disponível à escala local, de modo a conhecer com o maior rigor 

possível, a estrutura e contrastes espaciais das chuvas fortes. Seguindo a metodologia indicada 

na figura 3.26 foram selecionados parâmetros que se consideram representativos dos traços 

característicos das precipitações intensas de curta duração, obtendo-se um mapa síntese 

(alínea d) da mesma figura), correspondente à média dos seguintes parâmetros: a) precipitação 

máxima em 12 horas e em 1 hora referente a sete episódios de precipitação intensa; b) 

percentil 95 da precipitação diária (9 PO no período de 2004/05 a 2010/2011). Os diferentes 

valores de precipitação foram agrupados em cinco classes de intensidade da precipitação, com 

peso crescente: 1 – muito baixa, 2 – baixa, 3 média, 4 – alta, 5 – muito alta (quadro 3.21), 

procedendo-se desta maneira à sua padronização com uma escala de valores adimensionais, 

dado que o objetivo é mostrar apenas a variação espacial das precipitações intensas, sendo que 

a informação referente aos valores característicos foi já tratada nos subpontos anteriores deste 

capítulo.  

De um modo geral, a análise da repartição local mostra que as precipitações intensas 

tendem a incidir nas partes mais altas do concelho, mas também na faixa de altitudes 

intermédias, grosso modo compreendida entre os 400 e os 700 metros de altitude, afetando as 

zonas altas urbanizadas de Santo António, São Roque e Monte, onde os terrenos acidentados 

concorrem para a existência de risco hidrogeomorfológico elevado. 

 

 
Quadro 3.21 – Padronização dos valores de precipitações intensas para efeitos de caracterização da sua 

repartição espacial.  

Pmaxhorária 
(mm) 

Nível de 
intensidade 

Pmax 
12 horas 

(mm) 

Nível de 
intensidade 

Precipitação 
diária Percentil 

95 
(mm) 

Nível de 
intensidade 

0-10 1 0-60 1 30-40 1 

10-20 2 60-90 2 40-50 2 

20-30 3 90-120 3 50-60 3 

30-40 4 120-150 4 60-70 4 

>40 5 >150 5 >70 5 
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a) 

 
b)  

c) 

d) 

 
Fig. 3.26  – Metodologia de 
caracterização espacial das 
precipitações intensas, baseada 
nos seguintes níveis de 
informação: a) e b) intensidade 
média da precipitação máxima 
em 1 hora e em 12 horas; c) 
percentil 95 da precipitação 
diária; d) Síntese das 
precipitações intensas. Valores 
adimensionais (ver texto).   

 

3.5.3 Critérios de ponderação  

Os resultados dos factores foram divididos num número de classes variável, com 

amplitude igual para uns e variável para outros fatores, conforme indicado no quadro 3.22. 

Deste modo, em cada factor foi atribuído um peso crescente para cada classe, ou decrescente 

no caso da densidade de drenagem, pretendendo-se quantificar assim a menor ou maior 

suscetibilidade às aluviões. No caso da densidade de drenagem, o peso atribuído é invertido, 

assumindo-se o pressuposto que quanto mais baixo for o valor, maior será a suscetibilidade do 

terreno aos processos de vertente. 
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As variáveis e os respetivos pesos são indicados no quadro 3.22, apresentando-se no 

quadro 3.20 os cálculos do índice compósito de avaliação da suscetibilidade às aluviões no 

Funchal.  

O critério de ponderaçao foi utilizado no modelo de avaliação de risco adotado. Os 

fatores foram ordenados pelo seu grau de importância, sendo que 1 representa o fator mais 

importante (declive) e 4 o menos importante (quadro 3.23). A cada factor é atribuido um peso 

relativo, que é normalizado em função da soma dos valores dos respetivos pesos atribuídos. Ou 

seja, os valores do peso atribuido a cada factor foram somados, sendo este o valor total de 

referência utilizado na relativização do peso dos cinco fatores selecionados para esta análise. 

Ao fator declive optou-se por atribuir um peso máximo de 5 uma vez que tem uma 

influência direta na energia potencial da água e na velocidade do escoamento. Em segundo 

grau de importancia foram incluídos dois fatores, aos quais foi atribuido um peso de 4: o tipo e 

uso do solo e as precipitações intensas. O primeiro resulta de uma combinação de variáveis que 

condicionam significativamente a permeabilidade dos terrenos e a formação de escoamento 

superficial e, por conseguinte, o tempo de concentração e a magnitude dos caudais de ponta. O 

segundo refere-se ao fator desencadeante das cheias e embora se reconheça que possa haver 

aleatoriedade na sua distribuição espacial, nas regiões de relevo montanhoso, como é o caso, 

as precipitações de curta duração tendem a ser mais intensas a altitudes mais elevadas, como 

sugerem os resultados do mapa aqui obtido, pela metodologia anteriormente descrita. 

O afastamento à rede de drenagem é a terceira variável mais importante do modelo final 

escolhido, ao qual foi atribuido um peso de 3.  Considerou-se esta a variável fisica mais lógica 

para mostrar a espacialização da perigosidade e do risco de cheias, na medida em que permite 

definir diferentes larguras de margens fluviais de segurança de pessoas e bens, aspeto 

importante para o ordenamento do território e para a delimitação dos hidroclimatopos que se 

desenvolve no capítulo 8. A densidade de drenagem foi escolhida como última variável do 

modelo, à qual foi atribuido um peso de 2. Esta é uma variável importante para mostrar os 

terrenos mais suscetiveis à ocorrencia de processos de erosão, resultantes do escoamento 

superficial não organizado, nas áreas de densidade de drenagem mais baixa. 

O resultado final mostra a classificação do território quanto aos fatores que influenciam 

o seu comportamento em situação de precipitação intensa. A classificação obtida tem por 
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objetivo ilustrar os contrastes espaciais relativamente à predisposição dos terrenos para serem 

afetados por eventos extremos de precipitação e aluviões.  

 

Quadro 3.22 – Variáveis e pesos considerados. 

Variáveis Número 
de 
classes 

Classes das variáveis Peso 

Declive 5 0-10º 1 

  10-15º 2 

  15-20º 3 

  20-25º 4 

  >25º 5 

Afastamento à rede de drenagem 3 >50 1 

  20-50 m 4 

  <20 m 5 

Densidade de drenagem 4 0-1,6 km/km
2
 4 

  1,6-3,6 km/km
2
 3 

  3,6-5,5 km/km
2
 2 

  5,5-13,7 km/km
2
 1 

Intensidade de precipitações intensas 5 Muito baixa 1 

  Baixa 2 

  Média 3 

  Alta 4 

  Muito alta 5 

Tipo e uso do solo 4 CN<61 1 

  CN>=62 e <=80 2 

  CN>=81 e <=94 3 

  CN>=95 4 

 

 

 

Quadro 3.23 – Cálculo do índice compósito de avaliação da suscetibilidade às aluviões no Funchal. 

 

Parametro 
Importância 

do factor 
Peso do 
factor 

Normalização 

Declive 1 5 0,278 

Afastamento à 
rede de 

drenagem 
3 3 0,167 

Tipo e 
ocupação do 

solo 
2 4 0,222 

Densidade de 
drenagem 

4 2 0,111 

Precipitaçoes 
intensas 

2 4 0,222 

Soma:  17 1 
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3.5.4 Validação do modelo 

Como foi explicado anteriormente, a presente metodologia parte da pré-seleção de um 

conjunto de variáveis que se consideram determinantes para condicionar e desencadear a 

ocorrência de aluviões. A determinação do melhor mapa de suscetibilidade decorre de um 

processo iterativo, em que são atribuídos pesos diferentes às variáveis selecionadas, até à 

obtenção do resultado mais consentâneo com o histórico de ocorrências, em termos de 

incidência espacial.  

A validação do modelo foi realizada através da análise de confrontação espacial entre a 

localização das aluviões registadas no passado e as classes de suscetibilidade obtidas pela 

modelação do fenómeno. Deste modo, no concelho do Funchal verifica-se que 75% das 

ocorrências relativas ao período histórico de 1945 a 2011 encontram-se localizadas em setores 

das bacias hidrográficas classificados com suscetibilidade muito elevada e 25% com 

suscetibilidade elevada. A análise de concordância espacial efetuada permite deste modo 

validar o modelo escolhido.  

 

3.5.5 Resultados e discussão 

Com base na metodologia anteriormente descrita e após a execução de um processo 

iterativo de validação do modelo com maior concordância espacial com as ocorrências 

históricas obteve-se o mapa final de suscetibilidade às aluviões no Funchal, apresentado na 

figura 3.27. Os resultados de suscetibilidade para a área de estudo foram agrupados, de acordo 

com as descontinuidades naturais, em cinco classes: muito baixa, baixa, moderada, elevada e 

muito elevada. A avaliação dos resultados confirma, no essencial, as áreas de maior risco 

conhecidas, bem como as áreas mais seguras do ponto de vista hidrogeomorfológico. 

As áreas de maior suscetibilidade às aluviões são representadas no mapa da figura 3.27 

a vermelho, enquanto os terrenos mais seguros estão a verde. De um modo geral, as manchas a 

laranja e a vermelho coincidem com as áreas de declive mais elevado, fator ao qual foi 

atribuído um maior peso, pelo que é natural que exista uma maior influencia sua no mapa 

gerado. Isto é, o declive causa um impacto significativo no mapa final de suscetibilidade. 

O declive é um fator determinante na explicação do fenómeno e é uma variável relativamente 
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rigorosa das características do terreno, uma vez que a informação base deriva de um modelo 

do terreno com uma resolução de 100 m2. Em segundo lugar, foram selecionados duas variáveis 

igualmente relevantes, as precipitações intensas que estão na origem das aluviões e tipos e uso 

do solo, cujas características são determinantes na produção de escoamento superficial. 

Todavia, entre estas duas variáveis existem relações que dependem de circunstâncias variadas. 

Em terreno natural, se os eventos de precipitação intensa levarem à rápida saturação dos solos 

ou ocorrerem quando estes já estão saturados, as aluviões geradas serão de maior severidade. 

Desta maneira, depois de um evento de precipitação intensa e relativamente prolongado, o 

nível de permeabilidade de uma área urbana e de uma área saturada não urbana pode ser 

semelhante (Smith e Ward, 1998, citado em Leal, 2011). 

Com base no mapa da figura 3.27 foi calculada a percentagem de área do concelho para 

cada classe de suscetibilidade. Cerca de 12,6% da área do concelho é classificada de 

suscetibilidade muito elevado e 23% de elevada, enquanto os terrenos com suscetibilidade 

muito baixa cobrem cerca de 15,2% e as classes de suscetibilidade moderada e baixa 

representam 26,8 e 22,3% do terreno, respetivamente. As áreas de maior suscetibilidade 

localizam-se principalmente na cintura intermédia do concelho, acima de 500 m de altitude, 

onde os terrenos são recortados por vales encaixados de fundo estreito, favorecendo maior 

interação entre processos de vertente (deslizamentos de solos e escoadas detríticas) e a 

dinâmica fluvial. De um modo geral, uma parte significativa das áreas relativamente seguras 

está localizada na parte oeste do concelho, de relevo igualmente irregular, mas a altitudes mais 

baixas, e fora do arco em anfiteatro do Funchal. Desta maneira, o mapa obtido permite fazer 

uma leitura contrária, se realçadas as áreas com aptidão natural para a expansão no concelho 

do Funchal. A informação sobre a suscetibilidade às aluviões pode ser também bastante útil no 

âmbito da proteção civil, em fase de definição de prioridades no que se refere às áreas com 

maior necessidade para a preparação de um plano específico de prevenção e resposta ao 

desastre. 
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Fig. 3.27 – Suscetibilidade às aluviões no Funchal. 

 

Conclusão do capítulo 

Nas montanhas do Funchal chove em quase metade dos dias do ano, sendo que na 

cidade a frequência de dias de chuva é mais baixa (24%). A frequência global de dias de 

precipitação abundante (PD ≥ 40 mm) é de 13% no Areeiro e de 3,5% no Funchal/Obs. Os dias 

de precipitação muito abundante são naturalmente mais frequentes no Areeiro, onde foram 

contabilizados 215 dias pelo limiar de 80 mm e 130 dias pelo limiar de 100 mm. 

No Funchal/Obs. a condição de PD≥ 80 mm ocorreu em apenas 8 dias. Pelo critério do limiar de 

30 mm de chuva no intervalo móvel de 6 horas, constata-se que no Areeiro ocorrem em média 

18 dias de precipitação intensa por ano, diminuindo para 3 dias no Funchal/Obs. O percentil 95 

da precipitação diária confirma o caráter mais intenso da precipitação no Areeiro (63 mm), 

diminuindo para 28 mm no litoral sul (Funchal/Obs.). O inverno é a época do ano mais propícia 

à ocorrência de precipitação muito abundante (52% dos casos), seguindo-se o outono com 

33,8% dos casos. 
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No Areeiro, o período de retorno de 100 anos para uma duração de 24 horas (9:00 h às 

9:00 h) corresponde a 280 mm, ao passo que no Funchal/Obs. corresponde a 130 mm 

(precipitação diária máxima anual). A precipitação de 20 Fev. 2010 (00h-24h00), tanto no 

Areeiro (333,8 mm), como no Funchal/Obs. (144,2 mm), integrada nas respetivas séries das 

9:00 h às 9:00 h, apresenta um período de retorno superior a 1000 anos, confirmando-se desta 

maneira o caráter raro deste evento catastrófico, tanto nas áreas montanhosas, como também 

no litoral sul.  

O Funchal/Obs. é a única estação meteorológica da Ilha em que é possível compilar 

séries de valores subdiários relativamente longas (29 anos), o que permitiu: a) conhecer com 

mais rigor as PMA de duração subdiária, determinadas pelo método da soma móvel dos 

registos de leitura dos udógrafos, e os respetivos períodos de retorno e b) avaliar a 

excecionalidade das precipitações de curta duração. Assim, para a duração de 1 hora, a 

precipitação de referência para o período de retorno de 100 anos é de cerca de 50 mm, sendo 

que para o mesmo intervalo de recorrência, os valores de referência são de 100 mm em 12h e 

130 mm em 24h. 

Embora o estudo dos sete episódios ocorridos de 2009 a 2011 possa não ser suficiente 

para sustentar conclusões consolidadas sobre as precipitações intensas no Funchal, os 

resultados obtidos permitem resumir um conjunto de aspetos importantes que foram 

emergindo ao longo do trabalho. Os resultados são tanto mais válidos, na medida em que, no 

período em que ocorreram, se encontrava em funcionamento uma rede de postos 

pluviométricos com uma boa cobertura espacial. No Funchal, nas áreas acima de 500 metros de 

altitude (PO Trapiche e PO Areeiro), o tratamento estatístico dos dados permite anotar alguns 

valores máximos de precipitação, a partir dos quais é provável que ocorram efeitos erosivos ou 

destrutivos da precipitação, salientando-se os seguintes limiares: 30 mm numa 1 hora, 100 mm 

em 6 horas, 150 mm em 12 horas e 180 mm em 24 horas.  

No período de 1945 a 2011 ocorreram 16 eventos extremos que provocaram danos 

materiais em vários locais da vertente sul da Ilha, sendo que, em 9 desses eventos houve 

vítimas mortais, num total de 91 pessoas. No Areeiro, os valores mais altos da precipitação das 

9:00 h às 9:00 h ultrapassaram o limiar extremo de 300 mm nas cheias de 19 e 20 de outubro 

de 1997 (309,2 mm), de 20 de fevereiro de 2010 (307,7) e a 25 de janeiro de 2011 (321 mm). 
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 À escala regional, as precipitações intensas parecem ser mais prováveis nos relevos da 

vertente sul da ilha, do que nos da vertente norte, ao contrário do que sucede com os 

quantitativos anuais médios, que são claramente mais elevados na vertente norte, como se 

confirmou com os resultados obtidos no capitulo 2. Na vertente sul, em particular no Funchal, a 

análise dos contrastes locais das precipitações intensas mostra a formação de gradientes 

pluviométricos mais atenuados, sugerindo, em certa medida, que a sua distribuição espacial 

não depende forçosamente da altitude. O mapa do percentil 95 da precipitação diária indica 

que as precipitações extremas são muito fortes, acima de 60 mm, nos sectores norte e 

noroeste do concelho, ao longo duma faixa que se desenvolve na diagonal de SW para NE, 

desde o sítio do Trapiche até às serras mais altas do Funchal, atingindo-se máximos superiores 

a 80 mm nos picos rochosos do Areeiro e do Curral das Freiras. 

De acordo com o modelo de avaliação de suscetibilidade às aluviões que foi trabalhado 

na última parte do capítulo 3, cerca de 12,6% da área do concelho apresenta suscetibilidade 

muito elevado e 23% de elevada. Estas áreas localizam-se sobretudo na cintura intermédia do 

concelho, acima de 500 m de altitude, onde os terrenos são recortados por vales encaixados de 

fundo estreito, favorecendo maior interação entre processos de vertente e a dinâmica fluvial. 
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Introdução 

O tempo e o clima influenciam a saúde humana, seja através de manifestações sazonais, como 

a gripe, ou através de alterações de estados de humor e de várias perturbações fisiológicas. As 

doenças de articulações agudizam-se com as variações súbitas da temperatura do ar, em particular 

no inverno, quando aumenta o número de mortes resultantes de problemas cardiovasculares e 

respiratórios (Alcoforado, 1991; Vasconcelos, 2012), enquanto no verão, o calor acentua os 

problemas dos mais debilitados, provocando igualmente mortes (Verein Deutscher Ingenieure – VDI, 

1998).  

Os níveis de conforto térmico e de qualidade do ar em ambiente urbano dependem 

significativamente dos ventos (Lopes e Lopes, 2010), sendo que no caso das cidades costeiras a 

circulação atmosférica é particularmente complexa, na medida em que interagem vários tipos de 

vento, de escala regional e local, como as brisas, que são modificados por elementos como o mar, o 

relevo da orla costeira e a morfologia urbana, resultando na formação de padrões de circulação 

atmosférica espacialmente diferenciados na mesma região, pelo que se torna indispensável a 

realização de estudos de climatologia aplicada para apuramento dessas especificidades locais. A 

expansão urbana provoca também modificações nos campos de vento, em particular no que se 

refere aos ventos dominantes, que importa avaliar localmente, de modo a tirar partido dessa 

informação no processo de planeamento urbano. 



Parte II – Análise bioclimática 

169 
 

Deste modo, para além da caracterização do vento, nesta segunda parte da tese estudam-se 

também as interações atmosféricas que influenciam o conforto e a saúde humana, a partir de uma 

abordagem biometeorológica que considera os aspetos do complexo térmico, ou seja, os elementos 

meteorológicos que têm efeito termofisiológico nos humanos, incluindo o espetro da radiação solar e 

e os aspetos da poluição atmosférica, que incluem os poluentes de origem antrópica e natural, 

analisando-se em particular a matéria particulada (PM).  

Os efeitos do ambiente térmico nos humanos têm vindo a ser obtidos através da aplicação de 

índices bioclimáticos baseados no balanço energético do corpo humano (VDI, 1998), um dos quais é a 

temperatura fisiológica ou PET – Physiological Equivalent Temperature (VDI, 1998; Höpe, 1999; 

Matzarakis et al., 1999; Andrade, 2003). Andrade (2003) mostrou que, em Lisboa, os valores mais 

elevados de temperatura fisiológica ocorrem nas áreas de maior intensidade da ilha de calor; em 

ocasiões de vaga de calor, as situações de desconforto térmico, mais acentuadas no centro da cidade, 

podem gerar stresse térmico e ter consequências indesejadas na morbilidade e na mortalidade dos 

citadinos.  

 O clima das áreas urbanas tende a ser também influenciado pela poluição atmosférica com 

origem nas emissões móveis resultantes da circulação automóvel. A modificação do balanço radiativo 

ocorre porque os poluentes vão desencadear efeitos perturbadores na radiação eletromagnética, 

através de fenómenos de reflexão, refração, difração, dispersão e absorção.  

A abordagem realizada nesta tese à variação espacial e temporal da concentração de 

poluentes resultantes da circulação automóvel representa um contributo inovador no âmbito da 

avaliação climática das cidades, na medida em que foram realizados exercícios de modelação da 

dispersão de partículas com origem no tráfego predominante, que permite, por exemplo, obter uma 

estimativa do número de veículos em circulação que seria necessário reduzir para melhorar a 

qualidade do ar urbano.  

 

II.1 A dinâmica atmosférica na Camada Limite e a influência dos fatores locais 

Neste ponto introdutório são explicados e fundamentados alguns conceitos e processos 

relacionados com as condições de estabilidade na camada limite (CL) e com as interações atmosfera – 

superfície, com o objetivo de sustentar teoricamente os assuntos que serão desenvolvidos nos 
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próximos quatro capítulos da tese, relacionados com o clima urbano e o bioclima humano na cidade 

do Funchal, localizada no litoral e rodeada de montanhas.    

A estabilidade atmosférica é normalmente avaliada pelo conhecimento do gradiente vertical 

de temperatura (estabilidade estática) e pelo perfil vertical do vento, considerando-se em simultâneo 

a produção térmica e mecânica da turbulência. As diferenças de temperatura entre uma parcela de 

ar e o ar ambiente são responsáveis pelos movimentos convectivos que ocorrem no sentido 

ascendente e descendente. Existem quatro condições principais de estabilidade da atmosfera: 

estabilidade absoluta (incluindo situações de inversão), estabilidade neutra e instabilidade absoluta e 

instabilidade condicional.  

A situação de estabilidade do ar ou atmosfera absolutamente estável (estabilidade absoluta) 

verifica-se quando o gradiente térmico vertical da curva de estado (Te) é inferior ao gradiente da 

linha adiabática seca, ou seja, o ar ambiente arrefece a uma taxa inferior a 9,8 °C/1000 m. Nesta 

situação uma parcela de ar sujeita a forças de impulsão, ao ascender irá arrefecer, 

independentemente de arrefecer segundo o gradiente adiabático saturado ou seco e permanecerá 

mais fria que o ar ambiente e, portanto, será mais densa do que este, pelo que tenderá a regressar 

ao seu ponto de partida. Na ausência de qualquer outra força, o fluxo tende a ser laminar e não 

turbulento. A estabilidade absoluta do ar é mais comum durante a noite e quando o vento é fraco ou 

ausente (Lopes, 2003; Ahrens, 2009; Whiteman, 2000). 

Na condição de estabilidade absoluta o ar frio próximo da superfície fica retido por uma 

camada de ar mais quente que se lhe sobrepõe, formando assim uma inversão térmica na atmosfera, 

geralmente confinada a uma camada de ar pouco espessa. De um modo geral, as inversões térmicas 

são muito frequentes no Funchal, como se demonstra no capítulo 5. Os tipos de inversões mais 

conhecidas são a inversão radiativa, a inversão de subsidência em situação de circulação 

anticiclónica, a inversão frontal e a inversão de advecção. Na figura II.1 faz-se uma representação 

esquemática da camada limite em situação de inversão de subsidência regional, que é também 

influenciada pela subsidência anticiclónica, mas está sobretudo relacionada com a influência do 

relevo, que força a descida do ar a sotavento. A duração da inversão de subsidência é superior à da 

inversão radiativa, porque depende de factores de macro-escala, designadamente das condições de 

estabilidade anticiclónica. Quando se verifica a persistência de situação anticiclónica, os poluentes 

emitidos para a camada de mistura são mais dificilmente difundidos e, por um período de vários dias, 

a concentração de poluentes pode aumentar.  
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Fig. II.1 – Esquema de inversão térmica de subsidência regional e exemplo de situação de 

inversão térmica pronunciada no Funchal, elaborado com base em Whiteman (2000). 

 

A situação de instabilidade absoluta do ar ou atmosfera estaticamente instável verifica-se 

quando o gradiente térmico vertical da curva de estado (Te) é superior ao gradiente adiabático seco, 

ou seja, o ar ambiente arrefece a uma taxa superior a 9,8 °C/1000 m. Este gradiente térmico é 

designado de sobreadiabático. A diferença de temperatura entre as duas curvas aumenta com a 

altitude, promovendo a sua impulsão (força de flutuação positiva). A parcela de ar é impelida para 

longe do seu ponto inicial e continua o seu movimento ascendente (Lopes, 2003; Ahrens, 2009; 

Whiteman, 2000). Ficam assim favorecidos os movimentos convectivos que conduzem ao aumento 

da mistura vertical do ar. A superfície da terra absorve o calor e transfere parte dele para a camada 

de ar adjacente. Se as propriedades térmicas da superfície forem uniformes gera-se uma bolha 

térmica ascendente (Garratt, 1994); se as propriedades térmicas variarem poderão surgir numerosas 

parcelas de ar ascendentes. 
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A condição de estabilidade neutra ou atmosfera estaticamente neutra ocorre quando os 

gradientes térmicos verticais da curva de estado (Te) e da curva da adiabática seca são iguais. Nestas 

circunstâncias, os movimentos convectivos nem são promovidos, nem retardados. A estabilidade 

neutra ocorre em dias de vento forte ou em dias com nebulosidade, que não permite um acentuado 

aquecimento, nem arrefecimento da superfície terrestre. 

Por fim, a condição de instabilidade condicional, classifica uma situação em que o gradiente 

da curva de estado é inferior ao gradiente adiabático saturado mas superior ao do gradiente 

adiabático seco. Diz-se então que a atmosfera será condicionalmente instável, ou seja, a atmosfera 

será estável se não estiver saturada e instável, no caso contrário. Corresponde a uma situação de 

instabilidade mais frequente que a condição de instabilidade absoluta. 

No que se refere à modelação espacial da dispersão de poluentes a informação meteorológica 

mais relevante relaciona-se com os dados do vento e com as condições de estabilidade atmosférica 

na CL. Neste âmbito são predefinidas classes de estabilidade atmosférica que indicam o estado de 

turbulência da atmosfera, por letras de A até G, a primeira representa a situação mais instável e a 

última a situação mais estável (Thé et al., 2001). No capítulo 6 são dadas indicações de pormenor 

sobre o tipo de classe a adotar na modelação da dispersão de poluentes. 

Outro conceito que é normalmente utilizado em estudos desta natureza é o de altura de 

mistura ou camada de mistura, que segundo Seibert et al. (2000), deve ser interpretado conforme o 

contexto dos dados disponíveis e dos temas em análise (Stull, 1988; Garratt, 1994; 

Seibert et al., 1997). A altura de mistura define o limite vertical da turbulência na camada de ar 

adjacente ao solo, teoricamente coincidente com o limite da CL (Seibert et al., 2000), do inglês - 

Planetary Boundary Layer (Oke, 1987; Alcoforado, 1988; Lopes, 2003). A altura de mistura 

corresponde ao topo da camada de ar neutra ou instável.  

A espessura e extensão da camada de mistura tende a variar em função da altura do dia, 

sendo que estas características são obviamente influenciadas pelos factores locais. Por exemplo, na 

cidade de Jeddah, na Arábia Saudita, os resultados da análise das radiosondagens mostram que nos 

dias de verão não existem diferenças significativas entra a camada de mistura do período da manhã e 

do período da tarde (Khandokar et al., 2010). Em Barcelona, no nordeste de Espanha, a altura média 

da camada de mistura é baixa no verão (Viana et al., 2005), oscilando entre 400 e 800 metros acima 

do nível do mar. Os autores do estudo antes citado referem que nos períodos de maior insolação, a 
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camada de mistura desenvolve-se a partir da costa para o interior em 5 km. O aumento do 

aquecimento solar depois das 12:00 h transmite mais energia à brisa do mar que adquire força para 

transpor as montanhas em direção ao interior. Quando há conjugação da brisa do mar com a brisa do 

vale (vento anabático) podem produzir-se “injeções” de massas de ar até 2000/2500 metros para o 

interior de Barcelona. Em altitude, na corrente de retorno da brisa em direção ao mar, ocorrem 

movimentos verticais descendentes, que impedem o desenvolvimento vertical da camada de mistura 

(Viana et al., 2005). 

De dia, em condições de céu limpo, o aquecimento das superfícies cria condições de 

instabilidade que promovem a turbulência térmica, na forma de remoinhos turbulentos, que 

favorecem os movimentos convectivos. Pelo contrário, em situação de atmosfera neutra e atmosfera 

estável, a principal fonte de turbulência é a força de atrito do ar (frictional drag) (Seibert et al., 2000), 

ou seja, a força exercida pelo ar em movimento sobre a superfície, conhecida como tensão de corte 

(wind shear). A estabilidade neutra ocorre em dias de vento forte ou em dias com nebulosidade, que 

não permite um acentuado aquecimento, nem arrefecimento da superfície terrestre. De resto, à 

noite, os processos que contribuem para a turbulência mecânica incluem a turbulência junto ao solo 

pela tensão de corte e o vento geral. O processo de difusão vertical é normalmente incompleto e 

intermitente durante a noite e não é possível a formação duma camada de mistura uniforme.  

Para efeitos da modelação da dispersão, a camada de mistura corresponde à altura da 

camada de ar adjacente ao solo, na qual os poluentes ou qualquer outro elemento emitido no seu 

interior ou proveniente do exterior estão sujeitos a dispersão vertical por convecção ou turbulência 

mecânica, numa escala temporal de 1 hora ou menos (Seibert et al., 1997, Beyrich, 1997). Na 

presença de grandes quantidades de poeiras, esporos e poluentes na atmosfera e sobre condições de 

atividade convectiva, o processo de turbulência e mistura vertical pode ser de tal modo vigoroso que 

se forma uma névoa uniforme. O algoritmo da altura de mistura foi introduzido inicialmente no 

modelo CalRoads View para a análise de situações de fluxo de tráfego baixo, em noites com 

persistência de inversão térmica baixa (Thé et al., 2001). O modelo atrás mencionado é utilizado no 

capítulo 6 para modelação espacial de partículas no Funchal. 

Tomando à letra a definição de camada de mistura para efeitos de dispersão atmosférica, que 

foi apresentada no parágrafo anterior, é quase impraticável proceder à sua monitorização contínua, 

razão pela qual são recomendados métodos alternativos para determiná-la. Quando existem dados 

representativos de vários níveis da atmosfera é utilizado o método de Holzworth (Holzworth, 1972), 
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que se baseia no pressuposto geral que o gradiente térmico vertical ocorre segundo a linha da 

adiabática seca (não saturada), ou seja, estabilidade neutral, sem mudança na temperatura potencial 

com a altitude, numa camada limite diurna homogénea. A camada de mistura pode ser também 

apurada através de estimativas obtidas pelos modelos meteorológicos da camada limite, ou através 

de valores derivados das medições de deteção remota da turbulência ou de parâmetros associados à 

turbulência (EPA, 2000). 

Nas regiões montanhosas e em particular nos vales, em situação de estabilidade anticiclónica, 

as condições atmosféricas evoluem de modo relativamente mais regular. Durante a noite, devido ao 

arrefecimento radiativo e à consequente drenagem do ar frio, forma-se no fundo do vale, um lago de 

ar frio, que se dissipa progressivamente ao longo da manhã, num ritmo em fase com o aumento da 

espessura da camada de mistura, devido ao aquecimento das superfícies e ao desmantelamento pela 

base da inversão térmica radiativa. Em dias quentes de estabilidade anticiclónica, a situação mais 

estável deverá ocorrer no final da madrugada ou início da manhã, quando a inversão radiativa da 

noite anterior se encontra bem definida e a camada de mistura ainda é pouco desenvolvida. 

Quanto mais baixa for a altura de mistura, maior será a possibilidade dos poluentes ficarem 

retidos nos níveis inferiores da atmosfera, causando o aumento da sua concentração. Quando a 

camada de mistura é suficientemente alta reduzem-se os problemas de concentração de poluentes 

ao nível do solo. Em estudos de micro-escala (ao nível duma rua), a influência negativa ocorre se a 

espessura da camada de mistura for substancialmente inferior a 100 metros (EPA, 1992). Regra geral, 

entre 1000 e 100 metros, a altura da camada de mistura não tem tanta influência no aumento da 

concentração de poluentes, porque os impactos ambientais ocorrem sobretudo junto ao solo 

próximo das fontes. No capítulo 6 são indicados os valores de altura da camada de mistura 

considerados nos exercícios de modelação, bem como a justificação para a sua escolha, tendo em 

conta os modelos utilizados. 

 

As sondagens aerológicas e a estrutura vertical da atmosfera 

A exploração sistemática dos dados das sondagens permite conhecer os estados da atmosfera 

associados a determinados tipos de tempo ou a situações extremas (Fragoso, 1998). A informação 

das sondagens é útil tanto para a caracterização do contexto atmosférico de escala sinóptica, como 

para o estudo dos fenómenos de meso-escala e locais, como por exemplo, a brisa do mar. A 
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informação obtida pelas sondagens pode servir também para avaliar o desenvolvimento de sistemas 

nebulosos, marcado pela ocorrência de variações na sua estrutura vertical, designadamente através 

do transporte de calor das baixas camadas para os níveis superiores, e da mistura do ar e atenuação 

do gradiente térmico (Fragoso, 2008). 

Em Portugal são realizadas sondagens aerológicas em três estações: em Lisboa/Gago 

Coutinho, na ilha Terceira (Lajes, Açores) e na Ilha da Madeira (Funchal), mais precisamente na 

estação Funchal/Obs. a 58 metros de altitude. Durante os anos 90 do século XX em todas estas 

estações realizavam-se duas medições diárias, às 12:00 h e 00:00 h UTC. Contudo, desde de 2003, o 

programa de medição do perfil vertical da atmosfera inclui apenas a sondagem das 12:00 h.  

O aumento da Tar em altura numa determinada camada da atmosfera origina aquilo a que se 

designa de inversão térmica. Conforme foi explicado nos parágrafos anteriores existem vários tipos 

de inversões. A radiativa e a de subsidência podem formar-se preferencialmente em dias de 

circulação de brisas. A inversão radiativa é a forma mais frequente de inversão de superfície, e ocorre 

quando a superfície terrestre arrefece rapidamente. A inversão de subsidência está quase sempre 

associada a sistemas de circulação anticiclónica. Durante o período diurno esta camada de inversão 

encontra-se várias dezenas de metros acima da superfície terrestre, ao passo que à noite, devido ao 

arrefecimento das superfícies, a base da inversão de subsidência tende a descer até ao nível do solo. 

Deste modo, nos dias de estabilidade anticiclónica e céu limpo é possível que ocorra uma inversão 

radiativa durante a noite e uma inversão alta durante o dia. O fenómeno da inversão térmica tende a 

ser mais frequente em regiões da atmosfera rodeadas por montanhas; os vales são áreas de forte 

incidência de inversões térmicas. Nos fundos de vale e superfícies topográficas deprimidas, a 

circulação de brisa de montanha origina, durante a noite, a formação de lagos de ar frio, 

caracterizados por uma forte inversão térmica. Com o nascer do sol, o balanço radiativo das 

superfícies torna-se positivo e a temperatura do ar junto ao solo aumenta. Com o decorrer da manhã 

e a continuação dos movimentos ascendentes do ar dá-se o desmantelamento da inversão térmica, 

cessando a drenagem do ar frio nas vertentes (Lopes, 1995).    

     A formação de inversões térmicas tem efeitos a vários níveis. A sua frequência e duração 

podem influenciar diretamente a concentração dos poluentes, aspecto que é estudado no capítulo 6. 

Por outro lado, as inversões condicionam o balanço da radiação e consequentemente a repartição 

espacial da temperatura do ar. Sommerville (1958) sugere mesmo que uma inversão térmica de baixo 
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nível favorece o aumento da velocidade da circulação de brisa, abaixo da inversão, devido ao efeito 

venturi. 

Durante o dia, a circulação de brisa do mar faz convergir para terra massas de ar carregadas 

de vapor de água que ao embater nas barreiras montanhosas são forçadas a subir em altitude num 

processo adiabático de saturação. Por esta razão, nestes dias é frequente a formação de uma 

cobertura nebulosa na região do Funchal, que tende a ser mais intensa durante a tarde, mas que não 

se desenvolve para níveis superiores da atmosfera, devido precisamente à ação da inversão de 

subsidência (S Lopes, 2008). De resto, na camada de inversão térmica de subsidência, o aumento da 

Tar é acompanhado pela diminuição da humidade relativa.     

 

Os ventos gerais e os ventos locais 

As referências bibliográficas sobre a circulação de brisas locais e as suas relações com o vento 

sinóptico, são abundantes, destacando-se aqui, por exemplo, Alcoforado (1987), S Lopes (2008) e 

Vermeersch (2011), que ao longo da sua dissertação recorre com frequência à experiencia náutica 

apresentada em Bernot (2007) para explicar os sistemas de circulação no litoral. Por esta razão, nesta 

nota introdutória são apenas realçados os aspetos principais do tema. O estudo dos sistemas de 

circulação de brisas no Funchal é aprofundado no capítulo 5, em particular no que se refere à brisa 

do mar, começando-se por sintetizar os resultados do apuramento das suas características em várias 

regiões do Planeta.  

Nas faixas costeiras os ventos em direção a terra podem ser gerados pelas depressões 

térmicas ou pelas brisas (térmicas), fenómenos de escala regional e local respetivamente. Os dois 

tipos de vento podem ocorrer em simultâneo (S Lopes, 2008), ou podem se suceder, por exemplo, 

uma brisa de determinado quadrante pode soprar no fim da manhã e ser substituída por uma 

depressão térmica à tarde (Bernot, 2007, citado em Vermeersch, 2011). Julga-se de salientar que por 

vezes a circulação do ar em direção a terra pode não ser só brisa térmica, embora para efeitos 

práticos se assuma frequentemente esta designação. Por sua vez, o vento sinóptico tem influência 

determinante no desenvolvimento da brisa do mar. Um vento sinóptico em altitude com a mesma 

direção da corrente de retorno da brisa (vento vindo de terra) vai favorecer a sua permanência, 

porque alimenta o sistema de circulação. No caso do vento sinóptico vindo do mar, em altitude tende 
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a contrariar o movimento da corrente de retorno da brisa, enquanto que, junto à superfície contribui 

para reforçar a penetração do ar em direção a terra. 

Como se acabou de referir, o campo de vento na camada limite atmosférica é claramente 

influenciado pelas descontinuidades entre massas de água e terra, sendo naturalmente importante 

analisar as perturbações introduzidas por outros fatores, como o relevo, particularmente importante 

no caso da Ilha montanhosa da Madeira, a vegetação e a estrutura das cidades. O Funchal conjuga 

todos estes elementos pelo que é conveniente apresentar um enquadramento fundamentado destes 

fatores, principalmente do relevo, para melhor se entender os ventos na cidade. 

 

A influência do relevo no vento 

Quanto ao relevo, o comportamento do vento não perturbado na aproximação a uma barreira 

montanhosa é determinado por factores como a sua estabilidade e velocidade e as características 

topográficas dos terrenos (Whiteman, 2000). O campo de vento em torno duma colina pode ser 

dividido em três camadas (fig. II.2): camada interna, camada externa e região de esteira (Kaimal e 

Finnigan, 1994; Raupach e Finnigan, 1997). A dinâmica de circulação do ar na camada interna (junto 

ao solo) das áreas de relevo irregular e montanhoso é marcada pela ocorrência de fenómenos de 

turbulência mecânica, de aceleração e desaceleração e efeitos de separação das superfícies. Mesmo 

em colinas relativamente baixas, mas com vertentes suficientemente inclinadas, pode ocorrer a 

separação do vento (Kaimal e Finnigan, 1994). Em regiões montanhosas, a separação ou 

deslocamento do ar da superfície topográfica é quase sempre expectável. 
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Fig. II.2 – Estrutura da camada limite sobre uma colina suave, em condições de estabilidade 

neutra e comportamento do vento nos diferentes sectores do relevo. 

Adaptado de Raupach e Finnigan (1997). Ver explicações no texto. 

 

O primeiro método analítico de estimação da aceleração do vento sobre colinas, desenvolvido 

por Jackson e Hunt (1975), citado por Lopes A (2003) e Røkenes (2009) e melhorado posteriormente 

por Hunt et al. (1988a), citado por Pellegrini e Bodstein (2004), parte do pressuposto que ocorre um 

efeito de linearização do vento turbulento sobre uma colina baixa, com vertentes de declive suave, 

numa perspetiva de duas dimensões. Os ensaios de laboratório e os trabalhos de campo mostraram 

que a teoria da linearização é adequada para estimar as perturbações do vento médio, mesmo em 

colinas com vertentes de declive moderado (Røkenes, 2009). De acordo com Lubitz e White (2007), o 

trabalho de Jackson e Hunt (1975), permanece na sua essência, como um método analítico 

satisfatório para estimar as acelerações do vento sobre as colinas. Embora seja cada vez mais comum 

o recurso a um método alternativo designado de Computational Fluid Dynamics (CFD) para estudar o 

comportamento dos fluxos atmosféricos e avaliar as condições de vento sobre regiões montanhosas. 

No capítulo 4 utiliza-se um software CFD específico para estudar o vento regional na ilha da Madeira. 

 Em condições de estabilidade neutra, a divisão da camada limite em duas regiões distintas, a 

camada interna ou de superfície (inner ou surface layer) e a camada externa ou de Ekman (outer 

layer), foi introduzida por Jackson e Hunt (1975), citado por Raupach e Finnigan (1997), com o 

objetivo de mostrar que a velocidade do vento é afetada pela presença da colina, através de dois 

mecanismos: o campo de pressão em seu redor e as variações da turbulência. O relevo tende a 

bloquear o fluxo atmosférico, ocorrendo o aumento da pressão atmosférica a barlavento e a 

diminuição da pressão atmosférica a sotavento. Sobre este efeito, o gradiente de pressão 
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atmosférica e o vento podem ser modificados numa distância de aproximadamente 40 a 100 km para 

sotavento do obstáculo (Bernot, 2007 citado em Vermeersch, 2011). 

Em situação de estabilidade neutra, i.e., com vento sinótico moderado a forte, o escoamento 

sobre o relevo gera gradientes de pressão que fazem com que a velocidade à superfície seja mais alta 

próxima dos topos e mais baixa nas terras localizadas na base dos relevos. Os efeitos de turbulência 

tendem a ser menos desenvolvidos na atmosfera de barlavento, porque o ar é sujeito a forças de 

compressão que o impelem no sentido descendente, contra a base das vertentes (Jervel, 2008). Pelo 

contrário, na atmosfera a sotavento do relevo, conhecida como região de esteira (atmospheric wake 

region), gera-se um campo de baixas pressões, que se desenvolve no sentido do vento, onde a 

velocidade é relativamente baixa e a turbulência mais elevada (Whiteman, 2000). Nas vertentes de 

sotavento de declive acentuado pode ocorrer a separação do vento da superfície topográfica e 

efeitos de contra-correntes (Raupach e Finnigan, 1997). Ocorrendo separação, ela poderá ser 

explicada pela redução da velocidade do vento e aumento da turbulência na espessa camada interna 

de atrito, que se forma no sentido descendente, a partir do topo do relevo. No capítulo 4 procura-se 

conhecer a influência do conjunto orográfico da ilha da Madeira no campo de vento regional, 

analisando em particular o comportamento do vento de NE na região do Funchal e os efeitos de 

esteira. 

O comportamento do vento sobre uma colina foi estudado por Britter et al., 1981 (citado por 

Lopes A, 2003), através de simulações em túnel aerodinâmico, com base num modelo físico duma 

colina com uma altura, h = 0,1 m e L = 0,25 m, sendo L a distância na horizontal a partir da crista da 

colina para o ponto a barlavento, que corresponde a metade da altura máxima da colina (fig. II.2) e o 

declive máximo das vertentes é de 26% (aproximadamente 15°). A sotavento da colina verifica-se a 

separação do fluxo da superfície topográfica, numa distância no sentido descendente da corrente de 

ar, equivalente à distância L. Todavia, o fenómeno descrito não é permanente, na medida em que 

alterna com fases, em que ocorre a recolagem à superfície. No sector superior das vertentes e nas 

áreas de topo ocorre com frequência um aumento da velocidade do vento. Sem a influência da 

colina, o perfil vertical da velocidade média horizontal do vento, U0(z), observado numa estação de 

referência é essencialmente logarítmico, sendo z a distância ou altura acima do nível do terreno.  

Sobre uma colina, a velocidade pode ser descrita do seguinte modo: 

                (1) 
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O efeito de aceleração na aproximação ao topo da colina pode ser definido pela fração de 

mudança na velocidade, relativamente à velocidade do vento geral não perturbado, U0(z), a uma 

dada altura: 

              (2) 

Este efeito tende a ser mais elevado junto ao solo, próximo dos topos, e diminui com a altura 

acima do solo e com o afastamento à colina. As maiores acelerações do vento acontecem sobre 

colinas representadas a três dimensões, com declives moderados (Arya, 1988). 

Em condições de estabilidade neutra, sem a separação do vento de direção normal a formas 

topográficas simples (Taylor e Lee, 1984, citado por Lubitz e White, 2007), determinaram a “máxima 

amplificação” da velocidade do vento, através da razão de aceleração fracional a várias alturas acima 

do ponto mais alto da colina, considerando que a aceleração varia exponencialmente com a altura, 

no sentido decrescente: 

                    (3) 

onde a razão de aceleração fracional máxima, que ocorre próximo da superfície, é dada por: 

                  (4) 

sendo LH/2 igual ao termo L anteriormente descrito. As constantes empíricas A e B dependem das 

características topográficas e do terreno vizinho, e os seus valores podem ser conferidos em Røkenes 

(2009). O terreno estudado pode ser representado de forma isolada ou rodeado por unidades 

topográficas regularmente repetidas, como nos terrenos ondulados.  

As experiências realizadas na colina de Askervein, com 116 metros de altura, na Ilha de South 

Uist, na Escócia (Taylor e Teunissen, 1987; Salmon et al., 1988; Mortensen, 1993), com base em 

medições realizadas ao longo da colina, a 10 metros de altura do solo, demonstraram os efeitos do 

relevo na aceleração horizontal do vento. A colina apresenta uma superfície relativamente uniforme, 

coberta com gramíneas esparsas, urzes baixas e compactas e substrato rochoso, que corresponde a 

uma rugosidade de 0,03 (Taylor e Teunissen, 1987). A variação do vento, determinada através da sua 

aceleração relativa, mostra que a aceleração máxima acontece no topo da colina, correspondendo a 
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um aumento de 80%, relativamente à velocidade média da corrente não perturbada. Numa colina 

baixa, mas com vertentes declivosas, Arya et al. (1987) verificam igualmente que a aceleração 

relativa máxima acontece no topo, próximo do solo (ΔSmax ≈ 0,8). Na camada interna ao longo da 

colina, as acelerações mais elevadas ocorrem nas vertentes próximas do topo, tanto de barlavento 

como de sotavento. A aceleração negativa (desaceleração) que ocorre nas áreas planas na retaguarda 

e na frente da colina corresponde a menos 20 a 40%, da velocidade média do vento da corrente não 

perturbada.  

A análise comparativa entre experiências em túneis de vento, medições no terreno e 

modelação numérica, realizada por (Kim et al., 2000), mostra um bom ajustamento entre todos os 

métodos na região de barlavento da colina de Askervin, contudo, nas vertentes de sotavento, onde 

ocorre uma diminuição rápida da aceleração relativa do vento até -0,7, foram detetadas diferenças 

significativas entre os métodos. Os autores sugerem que a tendência de diminuição da velocidade a 

sotavento resulta da separação do vento da superfície, modelada da perspetiva tridimensional, 

devido à influência das colinas vizinhas. A modelação sem a inclusão das colinas vizinhas, não indica 

separação do vento da superfície na vertente de sotavento (Kim et al., 2000). 

Em situação de atmosfera neutra, as velocidades máximas do vento na camada de ar interna, 

são esperadas do lado de barlavento na aproximação ao topo da colina. Contudo, com efeitos de 

estratificação (situação de instabilidade do ar ou atmosfera estaticamente instável, mas 

termicamente estável), o ponto de velocidade máxima do vento próximo da superfície desloca-se 

ligeiramente para sotavento da colina (fig. II.2), ocorrendo o aumento da estabilidade da atmosfera 

ambiente. 

Mesmo em relevos montanhosos pode ocorrer esta relocalização da área com velocidades 

mais elevadas, como verificado no planalto do Paul da Serra, com 24 km
2
 de área, na parte oeste da 

ilha da Madeira (Miranda et al., 2003). O planalto apresenta diferenças significativas de altitude e um 

conjunto orográfico complexo. Em situação de vento dominante de NE, os registo de uma estação de 

anemometria colocada a sul da área de maior elevação do planalto indicam velocidades mais altas, 

do que aquelas registadas numa estação posicionada no planalto, pese embora, os autores tenham 

ressalvado que dada a complexidade da orografia da Madeira, esta leitura pode ser imprecisa. Num 

trabalho posterior sobre o potencial do vento neste planalto (AREAM, 2006a), é referido que devido 

à forte inclinação de algumas vertentes, pode haver um efeito de aceleração do vento, sendo este 

um fenómeno local, que também contribui para a ocorrência de velocidades elevadas nas áreas de 
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maior altitude da ilha. Com base nos dados disponíveis, analisa-se no capítulo 4, os efeitos locais do 

vento predominante de NE nas áreas de maior altitude do Funchal.    

 

II.2 Metodologias e dados 

Nos quatro capítulos que constituem a segunda parte da tese foram consideradas várias 

metodologias e utilizados vários softwares, assim como dados de diferente natureza. De seguida faz-

se uma síntese dessa informação, que é apresentada em detalhe nos respetivos capítulos. 

Na análise bioclimática foram utilizados dados de uma rede de registadores meteorológicos, 

cuja localização é apresentada na figura II.3. O PO Areeiro foi de extrema importância no estudo do 

vento regional (capitulo 4), bem como para a análise das relações entre este e os ventos locais na 

vertente sul (capítulo 5). Os PO Pontinha e GNR revelaram-se sítios privilegiados para a 

monitorização da brisa do mar. O posto BVM permitiu monitorizar as brisas de montanha e de vale 

no limite norte da cidade. O posto Hospital revelou-se um sítio estratégico para observar a 

capacidade de penetração do fluxo marítimo em direção a terra e a dinâmica dos sistemas de 

circulação noturna (capítulo 5). Por seu lado, os postos Pontinha, Museu, e Escola da Levada foram 

particularmente úteis no estudo da temperatura e humidade relativa do ar na cidade (capítulo 5). 

 

 

Fig. II.3 – Postos meteorológicos considerados na análise bioclimática. 
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No estudo do regime do vento, para além do recurso a dados observados, foram também 

realizadas experiências de modelação numérica. Nas áreas de relevo irregular o escoamento 

atmosférico é controlado por fenómenos como a aceleração, a separação e recolagem à superfície 

topográfica e a recirculação, mas regra geral, os modelos numéricos disponíveis não consideram 

estes efeitos complexos, fazendo antes uma simplificação de procedimentos, através da linearização 

das equações fundamentais da mecânica dos fluidos. O programa WAsP é o exemplo mais conhecido 

de um modelo numérico adequado para áreas de relevo pouco movimentado (Montavon, 1998, 

citado em Lopes, 2003), apesar de já ter sido utilizado para a modelação do vento em áreas 

montanhosas com vertentes declivosas, inclusive na Madeira (AREAM, 2005). Se a envolvente a uma 

dada área, num raio de 3 a 4 km, apresentar declives na ordem de 20° a 25°, o software tende a 

subvalorizar os valores da intensidade da turbulência. Assim no presente trabalho, como modelo 

alternativo, optou-se por utilizar o Windstation, com o objetivo de estudar as características e a 

dinâmica do vento dominante à escala regional (capítulo 4). O software permite fazer a modelação 

numérica do fluxo turbulento sobre terrenos irregulares e montanhosos, com base em informação de 

altitude e de rugosidade das superfícies. O modelo matemático do Windstation resolve as equações 

de conservação da massa, de conservação da quantidade de movimento, com uma solução da 

equação de Navier–Stokes, de conservação de energia (quando é especificado uma atmosfera estável 

ou instável) e de quantidade de turbulência (k-ε model) (Lopes A G, 2003).  

No capítulo 5, para o estudo da estrutura vertical da atmosfera urbana no Funchal, foram 

utilizados os dados das sondagens aerológicas de Funchal/Obs., recolhidos no sítio da internet do 

Departamento de Ciências Atmosféricas da Universidade do Wyoming
1
, nos Estados Unidos. O 

programa utilizado para analisar a estrutura vertical da atmosfera foi o RAOB (The Universal 

RAwinsonde OBservation program, Environmental Research Services)
2
.  

A caracterização da qualidade do ar no Funchal apresentada no capítulo 6 baseia-se em dados 

observados e na estimação espacial da dispersão de poluentes na vizinhança das vias rodoviárias. Os 

dados observados resultam do programa de monitorização da qualidade do ar que esteve em 

funcionamento do período de 2003 a 2009, com duas estações de fundo que realizam medições das 

fontes móveis e fixas (Quinta Magnólia e São Gonçalo, cuja localização se apresenta no capítulo 6) e 

uma estação de tráfego que faz a monitorização das fontes móveis (São João). A estimação da 

dispersão de matéria particulada (PM) foi realizada com o software CalRoads View da Lakes 

                                                 
1
 Fonte: http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html (último acesso em julho de 2015). 

2
 Fonte: http://www.raob.com/ (último acesso em julho de 2015). 
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Environmental, um modelo de dispersão que procura prever o impacto dos poluentes atmosféricos 

na qualidade do ar na vizinhança das vias rodoviárias, a partir da contagem dos automóveis em 

circulação.
 

A componente do conforto térmica é estudada no capítulo 7. Na avaliação do conforto utiliza-

se o índice PET (Physiological Equivalent Temperature). Numa primeira abordagem, a estimação da 

PET foi feita através dos dados das observações pontuais, utilizando o modelo de balanço energético 

e radiativo RayMan, concebido para ser aplicado em áreas urbanas, com estruturas edificadas e 

outros ambientes de micro-escala complexos. O software pode ser acedido gratuitamente no sítio: 

www.mif.uni-freiburg.de/rayman. No que se refere à espacialização das variáveis do conforto 

começou-se por realizar a interpolação espacial da temperatura do ar (Tar) e PET para uma área mais 

vasta do concelho, aplicanda a técnica da regressão múltipla. Para conhecer em pormenor as 

características da componente térmica do clima em alguns quarteirões no centro do Funchal, foram 

produzidos mapas com a estimação espacial da temperatura e humidade relativa do ar, velocidade 

do vento e temperatura radiativa média (Tmrt), utilizando para o efeito os modelos atmosféricos de 

micro-escala SOLWEIG e ENVIMET. O SOLWEIG foi desenvolvido pelo grupo de clima urbano da 

Universidade de Goteborg da Suécia, destinado precisamente aos investigadores do clima urbano, 

mas também aos arquitetos e agentes de planeamento. O programa pode ser obtido no sítio: 

www.gvc.gu.se/english/research/climate/urban-climate/software/solweig/. O ENVIMET é um modelo 

tridimensional de microescala concebido para simular as interações entre superfícies, vegetação e 

atmosfera em ambiente urbano, com uma resolução espacial típica de 0,5 a 1 metro. Trata-se de um 

modelo de prognóstico baseado nas leis da dinâmica de fluidos e dinâmicas térmicas. Para 

informação de pormenor consultar o sítio: http://www.envi-met.com/.   

No quadro II.1 são apresentados os dados meteorológicos que foram utilizados nos diferentes 

capítulos que compõem a Parte II da tese, com a indicação dos respetivos objetivos. 
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Quadro II.1 – Síntese dos dados meteorológicos e de qualidade do ar utilizados na Parte II da tese e os respetivos 

objetivos. 

Dados meteorológicos e de qualidade do ar e postos de 

observação 

Objetivo 

Valores de velocidade e direção horária do vento no 

Funchal/Obs. (2000-2010) e Areeiro (2002-2010). 
Classificação do regime estacional do vento no Funchal. 

Valores de velocidade e direção do vento no intervalo de 

10 minutos, no período de 2006 a 2008 referentes aos PO 

Pontinha, GNR, BVM, Hospital, LREC, PEF e Areeiro. A 

amostra temporal é composta por 120 dias de verão, 96 

dias de regime de transição de verão, 133 dias dos meses 

de regime de transição de inverno e 179 dias de inverno. 

Ver datas específicas no quadro 5.1. Posto meteorológico 

de referência: PO GNR. 

Caracterização do vento no Funchal, incluindo: 

a) Dias de vento sinótico com diversas direções 

b) Dias de brisas  

c) Dias de estudo da estrutura térmica vertical. 

 

Sondagens aerológicas do Funchal/Obs. às 12:00 h no 

período de 2006 a 2008. 

Análise da estrutura vertical da atmosfera em dias de brisa 

do mar. 

Dados diários de poluentes atmosféricos no Funchal de 

duas estações de fundo (Quinta Magnólia e São Gonçalo) e 

uma estação de tráfego que faz a monitorização das fontes 

móveis (PoQa São João). 

Análise da variação anual de Dióxido de Azoto (NO2) e 

Monóxido de Carbono (dados diários de 2004 a 2008) e do 

Ozono (O3) e PM10 (dados diários de 2008 a 2010). 

 

Dados horários de PM10 de 2007 a 2009. Análise do ciclo diário da concentração de PM10 nos meses 

de verão (JJA) e de inverno (DJF). 

Valores horários de 2007 dos PO Levada e Funchal/Obs., a 

diferentes horas do dia.  

Análise de contrastes espaciais na cidade relativos à 

frequência de ocorrência de classes de temperatura e 

humidade relativa do ar. 

Dados do Funchal/Obs., no período de 2000 a 2010, a 

diferentes horas do dia. 

Caracterização da variação anual da PET e determinação 

da frequência de ocorrência das classes de tensão de 

vapor. 

Séries completas de valores horários de 2008 do 

Funchal/Obs. de temperatura e humidade relativa do ar, 

velocidade do vento e radiação solar global 

Caracterização da evolução diária da PET. 

Valores de temperatura e humidade relativa do ar e 

velocidade do vento às 12:00 h e às 18:00 h em dias de 

verão de 2006 e 2007, referentes aos seguintes PO: 

Pontinha, GNR, BVM, Funchal/Obs. e Hospital. 

Análise do conforto térmico em diferentes locais do 

Funchal em dias: 

a) típicos de brisa do mar 

b) dias de calor. 
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CAPITULO 4 – CARACTERÍSTICAS E DINÂMICAS DOS VENTOS REGIONAIS  

 

 

 

 

 

Introdução 

Neste capítulo estudam-se as dinâmicas da circulação atmosférica, com o objetivo geral de 

aprofundar os conhecimentos sobre as características climáticas do vento regional e com o objetivo 

específico de perceber de que forma o fluxo atmosférico modificado pelo relevo, chega à área urbana 

do Funchal. Para os concretizar recorre-se a dados das observações meteorológicas e modelação dos 

campos de vento.  

A topografia/relevo têm influência determinante no clima próximo da superfície, 

desencadeando perturbações nos principais processos que decorrem das interações entre superfícies 

e atmosfera. As colinas e as montanhas são obstáculos naturais ao escoamento atmosférico, que 

modificam o vento, podendo produzir desacelerações ou incrementos locais da velocidade do vento. 

O conhecimento das áreas de máxima aceleração do vento é importante, por exemplo, na escolha da 

melhor localização para a instalação das turbinas eólicas e para determinar as cargas de vento sobre 

estruturas (antenas ou torres de transmissão), instaladas nas áreas de maior altitude.   

A Madeira é uma ilha de relevo irregular e montanhoso, com 740,7 km² de área alongada no 

sentido oeste-este, com um comprimento máximo de 55 km e uma largura máxima (norte-sul) de 

24 km. O topo ergue-se a uma altitude média de 1300 m. Tendo em conta a forma e a dimensão da 

ilha, pretende-se avaliar a sua influência no campo de vento e na variação espacial da estrutura de 

turbulência, procedendo à identificação e caracterização de efeitos, como a aceleração, a separação 
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e recolagem à superfície topográfica, a formação de esteiras e efeito associado de linearização dessa 

turbulência. As diferenças de topografia tendem a gerar ventos irregulares, de modo que alguns 

padrões do vento são facilmente detetáveis em função dos elementos específicos do terreno. Por 

exemplo, nos vales encaixados observa-se um efeito de condução do ar, com tendência para a 

diminuição da velocidade do vento junto ao solo. Em suma, no presente capítulo são avaliados os 

principais aspetos relacionados com a circulação do ar em redor da ilha e no seu interior, em 

particular no Funchal. 

 

4.1 Características gerais do vento na Madeira  

De um modo geral, os estudos de caracterização do vento na Madeira evidenciam dois 

aspetos principais: a prevalência do rumo nordeste no topo da montanha e a influência das brisas do 

oceano no litoral sul (Ribeiro, 1949; Ferreira, 1984; Miranda et al., 2003; Lopes, 2008). 

Na região oceânica da Madeira os ventos sopram predominantemente de norte e nordeste, 

com frequência máxima no verão e mínima no inverno (Ferreira, 1984). Com base nas observações 

do período de 2000 a 2009, realizadas pelos sensores abordo do satélite QuikSCAT 

(Craig et al., 2006), a partir das quais se obtém a estimação espacial da velocidade e direção do vento 

sobre as superfícies oceânicas, pode observar-se na figura 4.1 o padrão médio de circulação 

atmosférica no setor do atlântico norte oriental, em duas épocas do ano. A informação dos ventos 

oceânicos numa quadrícula centrada imediatamente a norte da Madeira (33° N e 17° W) indica que 

na 1ª quinzena de julho o vento de NE atinge uma frequência de ocorrência de 60%, ao passo que, na 

1ª quinzena de janeiro, nenhum rumo em particular apresenta uma frequência de ocorrência 

superior a 20%, embora se verifique a predominância dos rumos NE e E (fig. 4.2). 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

a) 

Fig. 4.1 – Média compósita (2000-2009) da velocidade 

quinzena de janeiro 

Fonte: Climatology of Global Ocean Winds (

do satélite QuikSCAT, lançado em 19 Junho de 1999

 

Fig. 4.2 – Rosas-dos-ventos que sintetizam as estatísticas do vento na

julho b), numa 

Fonte: Climatology of Global Ocean Winds (

realizadas a partir do satélite QuikSCAT, lançado 

http://cioss.coas.oregonstate.edu/cogow/
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b) 

2009) da velocidade do vento a 10 m, no sector do atlântico norte 

quinzena de janeiro (a) e de julho (b). A direção do vento é dada pelas setas.

Climatology of Global Ocean Winds (COGOW). Base de dados do vento com base nas medições realizadas a partir 

lançado em 19 Junho de 1999, http://cioss.coas.oregonstate.edu/cogow/

a) 

ventos que sintetizam as estatísticas do vento na 1ª quinzena de j

), numa quadrícula de 0,5° x 0,5° centrada a 33,25N e 343,75E

Climatology of Global Ocean Winds (COGOW). Base de dados do vento com base nas medições 

realizadas a partir do satélite QuikSCAT, lançado a 19 Junho de 1999, 

http://cioss.coas.oregonstate.edu/cogow/ (última consulta em agosto de 2015).

Características e dinâmicas dos ventos regionais  

do atlântico norte oriental na 1ª 

A direção do vento é dada pelas setas. 

. Base de dados do vento com base nas medições realizadas a partir 

http://cioss.coas.oregonstate.edu/cogow/ 

b) 

1ª quinzena de janeiro a) e de 

,75E 

Base de dados do vento com base nas medições 

19 Junho de 1999, 

última consulta em agosto de 2015). 
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O campo de vento de superfície, extraído das reanálises do National Center for Environmental 

Prediction (NCEP), com uma resolução de 2,5° latitude x 2,5° longitude mostra que as variações inter-

mensais da velocidade mensal média são baixas: 7 m/s em março e 5 m/s em setembro  (fig. 4.3). 

 

 

Fig. 4.3 – Médias mensais compósitas de séries longas (1968-1996 e 

1981-2010) da velocidade do vento (m/s) centrada em 33°N e 17°W, com uma 

resolução de 2,5° x 2,5°, a partir dos campos de reanálises do National Center 

for Environmental Prediction (NCEP). 

 

A circulação regional explica-se pela posição média do anticiclone dos Açores no atlântico e 

pela posição relativa da Madeira face ao escoamento atmosférico do flanco oriental deste organismo 

barométrico, que está na origem da prevalência de vento regular de nordeste sobre a ilha. 

As observações de velocidade e direção do vento registadas em terra são condicionadas pelas 

condições locais do relevo. As características do local de instalação de algumas estações de 

anemometria são determinantes e podem condicionar a qualidade das observações. Contudo, 

algumas estações localizadas no topo da montanha, como a do Areeiro, traduzem o comportamento 

da circulação regional. Na figura 4.4 apresenta-se uma síntese de valores médios de velocidade do 

vento em diferentes locais da Ilha, recolhidos em diversas fontes de estudos aplicados, que são 

devidamente citadas nos parágrafos seguintes. Importa salientar que os valores indicados não são 

comparáveis devido aos efeitos locais atrás referidos e à variação entre estações da altura de 

medição. 
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Com o desenvolvimento da tecnologia de aproveitamento da energia eólica, que marcou a 

década de 80, Spenk (1989) apresenta os resultados do primeiro programa de levantamento 

sistemático de dados anemométricos na Madeira. As medições através de aparelhos registadores 

foram realizadas de 1987 a 1989, em 10 localidades da ilha. Os resultados desta campanha apontam 

o planalto do Paul da Serra, com velocidades médias anuais entre 6 e 8 m/s, e a península do Caniçal, 

com velocidades médias anuais de 8 m/s, como os locais com melhores condições de vento (fig. 4.4). 

Os locais identificados com condições moderadas de vento foram o Santo da Serra (5 m/s), Santana e 

Porto Moniz, com velocidades médias anuais entre 4 a 5 m/s. As velocidades médias anuais mais 

baixas foram observadas em São Jorge (3 a 4 m/s), na Santa do Porto Moniz (4 m/s) e, curiosamente, 

no Areeiro (3 m/s). A localização do mastro do vento no topo da crista rochosa do Areeiro, virada a 

norte, deverá ter sido a razão pela qual foram registadas velocidades baixas, dada a influência dos 

efeitos perturbadores do relevo local. Ainda segundo este estudo, no planalto do Paul da Serra 

(estação dos Estanquinhos) o rumo predominante do vento é entre Este e Nordeste (fig. 4.4). Na 

extremidade este da Ilha (estação Prainha/Caniçal) e na vertente norte (Redondo/Santana) o rumo 

predominante é o nordeste. 

Na verdade, os dados da estação meteorológica do Areeiro do IPMA, localizada numa área de 

topo aplanado (Achada Grande), revelam que a velocidade do vento é bem mais alta do que aquela 

indicada por Spenk (1989). De acordo com as observações de maio a setembro de 2006 (Lopes, 2008) 

mostra-se que, ao vento regular de NE está associada uma velocidade média de 6,7 m/s.  

Em virtude do crescente interesse pela produção de energia eólica foram elaborados estudos 

de pormenor de avaliação das condições vento nas áreas da Ilha onde já existiam parques eólicos 

(AREAM, 2005, AREAM, 2006a, 2006b). Em AREAM (2005) é realizado um estudo de análise geral do 

regime de ventos e de avaliação do potencial eólico nas ilhas da Madeira e Porto Santo, com base nos 

registos médios da intensidade e do rumo do vento a cada 10 minutos, de sete estações 

meteorológicas automáticas do IPMA, seis na Madeira e uma no Porto Santo. Os ventos moderados a 

fortes ocorrem principalmente nas áreas do topo da ilha, como no Areeiro (6,3 m/s), onde o vento 

sopra predominantemente de NE. No litoral sul, o vento é predominantemente fraco, como o 

comprovam as observações (fig. 4.4) do Funchal/Obs. (1,9 m/s), Funchal/Lido (2,3 m/s) e Lugar de 

Baixo/Ponta do Sol (1,9 m/s). Na estação do Funchal/Lido, localizada no litoral a oeste da baixa do 

Funchal, a predominância do vento de W/SW, deverá corresponder à circulação de brisa do mar, que 

nesta parte do litoral tende a soprar paralelamente à costa; a predominância de vento de N 

corresponde possivelmente à circulação de brisa de montanha durante a noite. Mas mesmo no 
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sector inferior da vertente norte da ilha (estação S. Jorge), a velocidade do vento é relativamente 

baixa (3,3 m/s), sucedendo o mesmo na ponta oeste da ilha, onde, de acordo com os dados da 

estação Ponta do Pargo, a velocidade do vento que predomina do SW é baixa (3,6 m/s). No entanto, 

estas duas estações estão posicionadas no topo de arribas, o que pode provocar perturbações ao 

escoamento atmosférica, com o consequente aumento da turbulência e redução da sua velocidade. 

Na ilha do Porto Santo e de acordo com as observações da estação do Aeroporto, as velocidades 

moderadas (5,4 m/s) são explicadas pelo relevo mais suave, que interfere menos com o padrão de 

circulação de larga escala. A ocorrência de velocidades do vento na ilha da Madeira semelhantes 

àquelas que ocorrem na ilha vizinha, são observadas apenas nas áreas de topo da montanha. 

O estudo detalhado das condições de vento no planalto do Paul da Serra foi elaborado por 

AREAM (2006a) e (2006b), com recurso a uma rede própria de monitorização do vento. Nesta área 

existem sete estações de medição do vento, as mais antigas em funcionamento desde 2001, e as 

mais recentes desde 2005. Os resultados da monitorização em dois locais distintos, um, em pleno 

planalto, na Fonte de Juncal, e o outro, a poente deste, no Pico Gordo (fig. 4.4), mostram condições 

de vento relativamente semelhantes nos dois locais (AREAM, 2006a). Na Fonte de Juncal as medições 

efetuadas entre Set. 2005 e Ago. 2006 indicam velocidades médias de 7,3 m/s e 6,7 m/s, a 60 e a 30 

metros do solo respetivamente. De um modo geral, os valores médios horários da velocidade do 

vento referentes à época de verão (21 março a 20 setembro) e à época de inverno (parte restante do 

ano) mostram que o padrão de variação da velocidade é semelhante nas duas épocas do ano, 

contudo, a última é mais ventosa do que a primeira. Outra característica a reter é a ocorrência de 

uma diminuição do vento no período diurno comparativamente com o período noturno; a 60 metros 

do solo o vento é predominante de nordeste e nor-nordeste ao longo do ano. Na análise de regime 

do vento no Funchal que se apresenta no capítulo 5, no ponto 5.2, realiza-se uma análise 

comparativa dos valores atrás mencionados, com os que prevalecem no sistema montanhoso do lado 

oposto da Ilha, no Areeiro. 
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1 – Ponta do Pargo 8 – Achada Grande/Areeiro 
2 – Santa da Porto Moniz 9 – Funchal/Lido 
3 – Porto Moniz 10 – Funchal/Observatório 
4 – Pico Gordo 11 – Santo da Serra 
5 – Paul da Serra/Estanquinhos 12 – Prainha/Caniçal 
6 – Paul da Serra/Fonte de Juncal 13 – Redondo/Santana 
7 – Lugar de Baixo/Ponta do Sol 14 – São Jorge 

Fig. 4.4 – Valores médios de referência da velocidade do vento.  
Ver explicação no texto. 

 

 

4.2 Modelação numérica do vento regional 

Tendo em conta a informação apresentada em 4.1, relativa aos conhecimentos atuais sobre 

algumas das características do vento sobre a Ilha, nesta secção apresenta-se o estudo dos campos de 

vento com recurso à modelação numérica do escoamento atmosférico. 

Para o efeito utiliza-se o Windstation
1, uma ferramenta CFD (Computational Fluid Dynamics), 

que foi desenvolvida para realizar a modelação numérica do vento sobre terrenos irregulares e 

montanhosos, utilizando como informação de entrada ficheiros em formato matricial da altitude e 

rugosidade das superfícies. O campo de vento é estimado por interpolação espacial dos valores de 

vento (velocidade e direção), observados em um ou mais postos de observação (PO), ou em 

alternativa, num perfil da camada limite, previamente constituído, tendo em conta a elevação do 

terreno. 

                                                 
1
 Fonte: http://www.easycfd.net/windstation/ (última consulta em agosto de 2015). 
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O software incorpora o modelo Canyon, definido por um algoritmo de sistema de 

coordenadas, baseado na abordagem do volume de controlo (Lopes et al., 1995), que resolve as 

equações de conservação da massa, de conservação da quantidade de movimento, com uma solução 

da equação de Navier–Stokes, de conservação de energia (quando é especificado uma atmosfera 

estável ou instável) e de quantidade de turbulência (k-ε model) (Lopes A G, 2003; Lopes A G, 2011). 

As equações de Navier–Stokes são um conjunto de equações diferenciais parciais que 

descrevem os movimento dos fluidos (gás ou liquido), como uma relação entre a velocidade do fluxo 

de quantidade de movimento (momentum) e a pressão, podendo ser escritas do seguinte modo: 

 

4.1 

 

4.2 

 

onde, ρ densidade, u velocidade, p  pressão, Τ  tensor de stress, f  soma das forças externas.   

A equação do fluxo de quantidade de movimento (4.1) é equivalente à segunda lei de Newton 

de movimento. O 1º membro da equação é o produto da densidade com a aceleração e o segundo 

membro é a soma das forças por volume que atuam sobre uma partícula de fluido, num volume de 

fluido infinito. A equação de continuidade (4.2) assegura a conservação da massa que não pode 

aparecer fora de, ou desaparecer numa camada de ar delgada (Lopes et al., 1995).  

 

4.2.1 Metodologia e dados  

No processo de estimação foram utilizados dados de medições do vento em PO (Postos de 

Observação) representativos das condições atmosféricas regionais (quadro 4.1). Os parâmetros da 

Camada Limite são calculados pela lei de potência, a partir dos valores de velocidade do vento 

observados a dois níveis distintos da atmosfera. Dispondo apenas de valores à altura de medição 

padrão (10 m), a velocidade do vento a uma determinada altura, neste caso a 100 m (quadro 4.1), foi 

estimada pela fórmula:  



 

onde: uz = velocidade do vento na horizontal a uma altitude z; u

altura; z = altura z; z10 = 10 m. 

desde aproximadamente 0,1 a 0,

Quadro 4.1

 
 

PO 

Vento NE Areeiro 

Vento SW 
Vento E 

Pontinha 

Outras informações: 

Domínio 
Resolução 
horizontal 

Ilha da Madeira 1250 m 

 

A informação espacializada sobre a rugosidade aerodinâmica

dos principais fatores que modificam os campo

superfície. O parâmetro de rugosidade pode ser determinado por diferent

ser adotados em função da escala espacial de 

altura física dos elementos de rugosidade das superfícies

corresponde à altura a partir do solo onde a velocidade do vento é igual a zero

por valores indicativos do comprimento 

(Lopes, 2003). A sua estimação 

processo relativamente moroso, mesmo com recurso a Sistemas de Informação Geográfica

nem sempre são indicados valores específicos de acordo com as 

exemplo, na avaliação do potencial eólico na Madeira e Porto Santo (AREAM, 2005) 

modelação do vento, através do programa WAsP, considera

superfície terrestre e uma rugosidade de 0,0 para o mar. 

No presente trabalho os diferentes tipos de terreno, indicados na Carta de Ocupação do Solo 

de 2007, foram agrupados em classes 
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= velocidade do vento na horizontal a uma altitude z; u10 = velocidade do vento a 10 m de 

 O expoente p varia com o terreno e com a classe de estabi

aproximadamente 0,1 a 0,4, encontrando-se tabelado (ver por exemplo, Jervell, 2008)

 
4.1 – Dados utilizados na modelação numérica do vento

Coordenadas UTM Velocidade do vento (m/s)

x y 10 m 100 m

320739.9 3621570 6,3 7,9

321488.9 3612827 8,0 9,8

Altura da 
camada 
limite 

Estabilidade 
atmosférica 

Nível vertical 
do primeiro 

cálculo 

Topo do 
domínio, Z

 

2000 
Neutra 

-0,009 ºC/m 
2 m 7000

espacializada sobre a rugosidade aerodinâmica é muito importante por ser um 

dos principais fatores que modificam os campos de vento, diminuindo a velocidade do vento junto à 

parâmetro de rugosidade pode ser determinado por diferentes métodos, que deverão 

tados em função da escala espacial de estudo. A rugosidade do terreno

altura física dos elementos de rugosidade das superfícies (Lopes A G, 2011), ou

corresponde à altura a partir do solo onde a velocidade do vento é igual a zero

comprimento característico da rugosidade do solo

 espacial tendo em conta os vários tipos de ocupação do solo é um 

processo relativamente moroso, mesmo com recurso a Sistemas de Informação Geográfica

nem sempre são indicados valores específicos de acordo com as características do terreno

na avaliação do potencial eólico na Madeira e Porto Santo (AREAM, 2005) 

modelação do vento, através do programa WAsP, considerando uma rugosidade média de 0,5 para a 

superfície terrestre e uma rugosidade de 0,0 para o mar.  

os diferentes tipos de terreno, indicados na Carta de Ocupação do Solo 

foram agrupados em classes características, às quais foram aplicados valores de rugosidade 
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= velocidade do vento a 10 m de 

varia com o terreno e com a classe de estabilidade, 

(ver por exemplo, Jervell, 2008). 

do vento. 

Velocidade do vento (m/s) Velocidade no 
topo da CL 100 m 

7,9 10,6 

9,8 12,8 

 

Topo do 
domínio, Z 

 
 

7000  

é muito importante por ser um 

s de vento, diminuindo a velocidade do vento junto à 

es métodos, que deverão 

A rugosidade do terreno (z0) é tida como a 

, ou dito de outra forma, 

corresponde à altura a partir do solo onde a velocidade do vento é igual a zero, dada normalmente 

erístico da rugosidade do solo, previamente testados 

tendo em conta os vários tipos de ocupação do solo é um 

processo relativamente moroso, mesmo com recurso a Sistemas de Informação Geográfica, pelo que 

erísticas do terreno. Por 

na avaliação do potencial eólico na Madeira e Porto Santo (AREAM, 2005) foi realizada a 

do uma rugosidade média de 0,5 para a 

os diferentes tipos de terreno, indicados na Carta de Ocupação do Solo 

erísticas, às quais foram aplicados valores de rugosidade 
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típicos (Lopes, 2003, Castro, 2004) já publicados e testados (quadro 4.2), obtendo-se assim o mapa 

de rugosidade que posteriormente foi convertido para o formato matricial (fig. 4.5). No capítulo 8 é 

aplicado um método composto de cálculo da rugosidade dos diferentes tipos de ocupação do solo, 

incluindo dos espaços edificados, para efeitos de avaliação e orientações climáticas para o 

ordenamento no Funchal. 

  

Quadro 4.2 – Valores de rugosidade das superfícies considerados. 

Tipo de paisagem Classificação  
COS2007 

Rugosidade (z0) 
(m) 

Referências 

Áreas urbanas Classe 1 
Territórios artificializados 

0,7 
Lopes A, 2003 

Campos agrícolas 
mistos, ou grupos de 
árvores e arbustos 
isolados, pomares e 
prédios dispersos 

Classe 2 
Níveis 2.1 a 2.4 
 
Áreas agrícolas e agro-
florestais 

0,5 

Lopes A, 2003 

Floresta Classe 3 
Nível: 3.1 
 

0,7 
Lopes A, 2003 

Floresta pouco densa Classe 3 
Nível: 3.2 
Florestas abertas e 
vegetação arbustiva e 
herbácea 
Classe 5 
Nível: 5.1 
Águas interiores/ribeiras 

0,6 

Lopes A, 2003 

Áreas abertas Classe 3 
Nível: 3.3 
Zonas descobertas e com 
pouca vegetação 
Classe 4 
Níveis 4.1 e 4.2 
Zonas húmidas litorais e 
interiores 

0,05 

Atlas Europeu 
de Vento 
[DanishAssoc]. 
 

Oceano  

0,01 

Valor mínimo 
pré-definido 
pelo software 
WindStation 
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Fig. 4.5 – Mapa de rugosidade das superfícies, elaborado a partir da Carta de Ocupação do Solo 

(COS2007). 

4.2.3 Resultados da modelação do vento com modelo CFD  

Os resultados da modelação efetuada (fig. 4.6) mostram que em situação de vento de NE, na 

região de barlavento, em particular na parte oriental da ilha, o ar progride para o interior sem 

modificação substancial da sua direção, convergindo ao longo dos vales da bacia hidrográfica do Faial 

(fig. 4.6a). Devido a esta canalização, ao atingir o topo da ilha, no alinhamento de cristas rochosas 

entre o Pico do Areeiro e o Pico Ruivo, tende a ocorrer uma modificação local da direção, com 

rotação de NE para E. Na Achada Grande, onde se encontra a estação de medição considerada (PO 

Areeiro), o valor de velocidade estimado coincide com o valor observado (6,3 m/s), o que para as 

áreas de maior altitude permite validar os resultados do modelo numérico utilizado. Na área 

envolvente, entre as altitudes de 1600 e 1800 metros, a velocidade estimada atinge os 7,5 m/s. De 

um modo geral, ao longo do litoral sul, a velocidade do vento diminui para valores na ordem dos 2 

m/s, o que também está em acordo com os valores observados e resumidos no ponto 4.1 deste 

capítulo. Em situação de vento regional de SW, os resultados da modelação indicam que na 

generalidade da vertente sul da ilha o vento sopra com regularidade daquele quadrante. Devido ao 

efeito de canalização, verifica-se a modificação da direção principalmente nos vales da Ribeira Brava 

e da Ribeira dos Socorridos (fig. 4.6b). Na região do Funchal, a velocidade do vento dominante de SW 

é relativamente mais baixa no litoral (5 a 6 m/s), e mais alta no topo da montanha (8 a 9 m/s). Na 

generalidade da vertente norte da ilha, o vento de SW perde energia e a velocidade tende a ser 

inferior a 5 m/s. Já em situação de vento de E (fig. 4.6c), as velocidades típicas rondam os 5 a 6 m/s. 

No entanto, nos principais vales da ilha com orientação geral N-S e, portanto, perpendiculares à 



 

direção do vento dominante de E

No quadro 4.3 constam os principais resultados da simulação com 

Fig. 4.6 – Simulação à escala regional (resolução de 1250 m), do vento 
e de E (c). 1 – Vales da Ribeira do Faial; 2 

Socorridos; 5 
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de E, a velocidade do vento diminui para valores na ordem dos 3 m/s.

No quadro 4.3 constam os principais resultados da simulação com a indicação d

Simulação à escala regional (resolução de 1250 m), do vento regional de NE (a), de SW (b) 
Vales da Ribeira do Faial; 2 – Pico do Areeiro; 3 – Pico Ruivo; 4 – Vale da Ribeira dos 

Socorridos; 5 – Vale da Ribeira Brava; 6 – Funchal. 
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para valores na ordem dos 3 m/s. 

o dos respetivos erros. 

a) 

b) 

c) 

de NE (a), de SW (b) 
Vale da Ribeira dos 
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Quadro 4.3 – Resumo dos resultados da simulação e erros de estimação. 

 

 PO referência 
 

Erro da estimação (%) 
 

Campo de vento à escala da ilha 
Velocidades simuladas (m/s) 

min max 

Vento NE 
(45º) 

Areeiro 0 1,2 8,2 

Vento SW 
(225º) 

Pontinha 19 0,2 9,2 

Vento de Este 
(100º) 

Pontinha 25 0,2 8,2 

 

Em trabalhos de modelação de variáveis climáticas, a escolha do domínio e da resolução 

horizontal são factores determinantes na qualidade da informação produzida. De modo a analisar 

com maior pormenor o comportamento do vento dominante de NE na região do Funchal foi realizada 

uma segunda simulação, a uma escala mais fina, com uma resolução de 375 m (fig. 4.7).   

De uma forma geral, os resultados da segunda simulação (fig. 4.7a), confirmam os 

identificados anteriormente, relativamente ao comportamento do escoamento atmosférico sobre 

um terreno irregular e montanhoso. Na área do Pico do Areeiro (a 1800 m de altitude) e em 

particular para norte deste, o vento, canalizado pelos vales da bacia do Faial, onde a velocidade típica 

é de 3 a 5 m/s, ao transpor as faixas de cumeada sofre uma inflexão de direção de NE para E, 

acelerando localmente, com a velocidade a atingir os 10 a 11 m/s. A aceleração do vento tende a 

ocorrer no topo da montanha, afetando principalmente a camada de ar de superfície (fig. 4.7b). 

A 1600 metros de altitude, na Achada Grande (PO Areeiro), o valor simulado (7,9 m/s) é superior ao 

valor médio observado (6,3 m/s). 

Nas áreas baixas urbanizadas do Funchal, as velocidades do vento simulado são 

substancialmente mais baixas, na ordem dos 2 m/s. Na periferia leste do anfiteatro, constituída por 

uma faixa de cumeada inclinada para sul e cortada pela arriba da Ponta do Garajau (altitude de 

150 m), o vento mantém-se de NE, com velocidade ainda elevada (4 a 5 m/s). Todavia, após transpor 

este promontório, e já na área oceânica em frente à baía, a modelação do escoamento atmosférico 

indica uma diminuição da velocidade e uma ligeira inflexão da direção de NE para E e SE.  

 

 



 

Fig. 4.7 – Simulação do escoamento atmosférico na região do Funchal, com resolução horizontal de 375 
metros, em situação de vento de NE (a) e 

 

4.3 Análise de pormenor do vento 

Com base nas medições do vento, 

do escoamento atmosférico na parte leste

pico do Areeiro (1816 m) e pico Ruivo (18
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Simulação do escoamento atmosférico na região do Funchal, com resolução horizontal de 375 
metros, em situação de vento de NE (a) e respetivo perfil longitudinal da estrutura vertical do vento (b). 

PO referência: Areeiro. 

nálise de pormenor do vento no micro planalto do Areeiro  

om base nas medições do vento, procura-se conhecer de seguida em pormenor a dinâmica 

a parte leste do maciço montanhoso central 

pico do Areeiro (1816 m) e pico Ruivo (1862 m). Analisam-se especialmente as velocidades do vento 
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a) 

b) 

Simulação do escoamento atmosférico na região do Funchal, com resolução horizontal de 375 
da estrutura vertical do vento (b). 

 

em pormenor a dinâmica 

 (fig. 4.8), encimado pelo 

se especialmente as velocidades do vento 



 

medidas num conjunto restrito de est

se por apresentar os perfis verticais da velocidade do vento, estimados pela função exponencial e 

logarítmica, para os primeiros 100 metros da camada 

estimar o perfil vertical do vento na região oceânica da Madeira. Pela lei de po

exponencial (fig. 4.10), os valores da velocidade horizonta

estimados tendo em consideração um valor de referência da 

perturbado de 8 m/s, na região oceânica a norte da Madeir

desta forma uma situação típica de verão, de vento regular e moderado de NE (

A análise da variação vertical da velocidade horizontal do vento no cimo montanhoso é feita com 

base no método de cálculo que 

que se descreveu na introdução da Parte II da tese 

figura 4.11, a variação da velocidade horizontal média do vento nos primeiros 100 m de altura 

do topo (no Areeiro), considerando a montanha duma perspetiva bidimensional (

por 1600 m de altura).  

 

Fig. 4.8 – Aspeto geral do relevo na parte leste do

montanhoso central e localização dos PO Areeiro e PEF
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medidas num conjunto restrito de estações alinhadas num perfil N-S (fig. 4.9

os perfis verticais da velocidade do vento, estimados pela função exponencial e 

logarítmica, para os primeiros 100 metros da camada limite sobre mar aberto, com o propósito de 

estimar o perfil vertical do vento na região oceânica da Madeira. Pela lei de po

), os valores da velocidade horizontal do vento a diferentes alturas

imados tendo em consideração um valor de referência da velocidade

, na região oceânica a norte da Madeira, a 10 metros de altura, 

situação típica de verão, de vento regular e moderado de NE (

análise da variação vertical da velocidade horizontal do vento no cimo montanhoso é feita com 

que determina o efeito de aceleração no sentido ascendente do relevo

a introdução da Parte II da tese (Taylor e Lee, 1984), apresentando

, a variação da velocidade horizontal média do vento nos primeiros 100 m de altura 

do topo (no Areeiro), considerando a montanha duma perspetiva bidimensional (

 

 

na parte leste do maciço 

e localização dos PO Areeiro e PEF. 

Fig. 4.9 – Postos de medição do vento a 10 metros do solo 

num perfil N-S na parte leste da ilha da Madeira.

1 – PO Pontinha; 2 – PO Hospital; 3 

5 – PO São Jorge
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). Na figura 4.10 começa-

os perfis verticais da velocidade do vento, estimados pela função exponencial e 

limite sobre mar aberto, com o propósito de 

estimar o perfil vertical do vento na região oceânica da Madeira. Pela lei de potência ou lei 

l do vento a diferentes alturas foram 

velocidade média do vento não 

a, a 10 metros de altura, reproduzindo 

situação típica de verão, de vento regular e moderado de NE (figs. 4.1 e 4.2). 

análise da variação vertical da velocidade horizontal do vento no cimo montanhoso é feita com 

o efeito de aceleração no sentido ascendente do relevo, 

984), apresentando-se na 

, a variação da velocidade horizontal média do vento nos primeiros 100 m de altura acima 

do topo (no Areeiro), considerando a montanha duma perspetiva bidimensional (22 km de largura 

 

Postos de medição do vento a 10 metros do solo 

S na parte leste da ilha da Madeira. 

PO Hospital; 3 – PO PEF; 4 – PO Areeiro; 

PO São Jorge. 
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Fig. 4.10 – Estimativa do perfil vertical da velocidade 

horizontal do vento sobre a superfície oceânica na região 

da Madeira, através de duas leis matemáticas. 

Fig. 4.11 – Estimativa do perfil vertical da velocidade 

horizontal do vento sobre o topo da montanha            

(4 – PO Areeiro), pela aceleração relativa máxima. 

 

Para determinação dos efeitos a que o vento de N/NE está sujeito na aproximação à zona 

montanhosa do Areeiro (PO Areeiro) e ao lado de sotavento (PO PEF), os valores da velocidade do 

vento não perturbado que ocorre a montante do obstáculo proporcionado pela ilha, para as altitudes 

correspondentes a estes dois PO, foram obtidos pela lei exponencial, de acordo com o perfil 

apresentado na figura 4.10. No PO Areeiro, a 1600 m de altitude, verifica-se uma desaceleração da 

velocidade média do vento na ordem dos 43,7%, em relação ao vento regional não perturbado ao 

mesmo nível da atmosfera. Contudo, a uma altitude mais baixa (1253 m) do lado de sotavento (no PO 

PEF), verifica-se uma diminuição da velocidade de apenas 3%, em relação ao vento não perturbado a 

norte da Ilha, a esta altitude, sendo que acima da camada de atrito, a direção do vento regional, 

aproxima-se significativamente da orientação da superfície isobárica (30°-45°). 

Desta maneira, o efeito de aceleração parece ocorrer sobretudo quando o fluxo de ar 

transpõe o sistema montanhoso, uma vez que da análise das diferenças de velocidade do vento entre 

os PO Areeiro e PEF, (PO 4 e 3, figs. 4.8 e 4.9), verificou-se que ocorre um aumento da velocidade do 

vento no sentido descendente, imediatamente a sotavento do topo, confirmado com base na análise 

duma amostra de 10 dias de verão de vento regular e forte de NE, com origem na circulação do 

anticiclone dos Açores. Os resultados da análise comparativa mostram que ocorre um aumento 

médio da velocidade do vento diário no PO PEF, de 44,2% face ao vento no PO Areeiro. A velocidade 

média às 12h00 foi de 6,3 m/s e 10,2 m/s nos PO Areeiro e PEF respetivamente. Pelas 24h00 a 

velocidade média no PO Areeiro foi de 8 m/s, subindo para 12,9 m/s no PO PEF. Apesar da sua 

posição de abrigo face ao vento dominante, no PO PEF, as velocidades são mais elevadas do que no 
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topo da montanha. Esta constatação parece confirmar que imediatamente a sotavento da montanha, 

o vento tende a se manter acoplado à superfície, ocorrendo mesmo uma aceleração no sentido 

descendente, especialmente nas vertentes a leste e sudeste do pico do Areeiro, acima de 1000 

metros de altitude, o que está em consonância com os princípios teóricos do vento em torno do 

relevo, sumariamente descritos na introdução à Parte II da tese e também já observados no planalto 

do Paul da Serra por Miranda et al. (2003) e AREAM (2006a). 

De um modo geral, e de acordo com os dados observados, pode afirmar-se que em situação 

de vento regular de N/NE, as velocidades mais elevadas ocorrem no sector superior da vertente sul 

(a sotavento), a altitudes superiores a 1000 metros.  

A separação do vento deverá ocorrer a altitudes mais baixas do que a do PO PEF (1253 m) e 

será sempre condicionada pelas condições topográficas locais, em especial pelo encaixe dos vales e 

declive das vertentes. Esta análise será retomada no capítulo 5, com o estudo da estrutura vertical da 

atmosfera, através das sondagens aerológicas. Contudo, se atendermos à regra de 

Britter et al. (1981), considerando h=1600 m (altitude média da zona do Areeiro), obtém-se um 

L = 2300 m. No sentido descendente da corrente atmosférica, a partir do topo da montanha 

(Areeiro), a distância L corresponde a uma altitude de 1260 m de altitude, onde teoricamente 

ocorrerá a separação do fluxo da superfície topográfica.  

Nas altitudes mais baixas (inferiores a 500 m) da vertente de sotavento, sem a presença do 

vento sinótico, porque ocorre a separação do fluxo da superfície topográfica, os campos de vento são 

determinados pelos ventos locais, com velocidades mais baixas do que no topo da montanha. No 

litoral sul (PO Pontinha) ocorre uma redução da velocidade do vento de cerca de 70% face à 

velocidade no PO Areeiro. No PO Hospital (370 m de altitude na vertente a sotavento) as velocidades 

típicas são cerca de duas vezes mais baixas do que no topo da montanha, assim como no litoral norte 

(PO São Jorge). O estudo mais aprofundado sobre os ventos locais no Funchal será apresentado no 

capítulo 5.  

 

4.4 Os efeitos de esteira na Madeira 

No âmbito do tema central do presente capítulo, o estudo dos efeitos de esteira representa 

um contributo complementar para compreender as dinâmicas atmosféricas resultantes da variação 
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espacial do vento dominante na interseção com um obstáculo montanhoso, designadamente no que 

se refere às variações dos campos de pressão e da turbulência. O efeito esteira corresponde a um 

escoamento turbulento, onde o ar descreve trajetórias irregulares, com movimentos aleatórios e 

produz uma transferência da quantidade de movimento entre diferentes níveis da atmosfera. Na 

terminologia da dinâmica de fluidos, os turbilhões são frequentemente referidos como Von Karman 

Vortex Streets (Caldeira et al., 2002). De acordo com Friday e Wilkins (1967, citado in Zimmerman, 

1969), a formação de turbilhões ocorre apenas nas ilhas que se situam sob ação do flanco oriental 

dos anticiclones subtropicais. Na presença de forte estabilidade atmosférica e de um vento na 

camada limite marítima de direção perpendicular à barreira orográfica, o fluxo nas camadas 

inferiores da atmosfera divide-se de um lado e de outro do obstáculo. Na direção do vento forma-se 

uma corrente turbulenta onde o ar não se mistura com o das áreas circundantes. A turbulência 

produzida no ar que se aproxima do obstáculo propaga-se uniformemente por difusão sobre toda a 

camada limite de ar marítimo (Ferreira D, 1980). 

 Os turbilhões ou vórtices formados a sotavento da montanha dependem da sua forma, dos 

declives das vertentes e da velocidade do vento regional. Ferreira D (1980) estudou os mecanismos 

de circulação do ar em torno das ilhas dos Açores, tendo demonstrado que a configuração e posição 

relativa das ilhas determinam a formação de campos de vento diferentes, conforme a direção, 

velocidade e estabilidade das massas de ar que as atingem. A autora analisou com especial atenção 

as perturbações introduzidas pelo relevo das ilhas nos fluxos de sudoeste e oeste. Em certas 

condições de vento, os turbilhões que se formam nas áreas de esteira estendem a sua influência para 

sotavento do relevo, numa distância que pode corresponder a 10 ou 20 vezes a altura do ponto mais 

alto da montanha. Nos arquipélagos da Madeira e das Canárias os turbilhões desenvolvem-se numa 

distância de mais de 600 km (Ferreira D, 1980). Nas Caraíbas, na ilha de São Vicente, a esteira 

estende-se por 300 km, apesar da largura da ilha ser de apenas 20 km (Smith et al., 1997). 

Em Chopra e Hubert (1965a) são apurados vários parâmetros característicos dos padrões de 

turbilhões em redor da Madeira e das ilhas Canárias, como o diâmetro do obstáculo perpendicular ao 

vento, a velocidade do vento e as dimensões do padrão de turbilhão; são ainda feitas estimativas da 

taxa de progressão dos pares de turbilhões, do espaço lateral e longitudinal entre turbilhões, e do 

seu tempo de vida. Na periferia do turbilhão a velocidade do vento estimada é de 7 m/s. Com base 

num conjunto de imagens tiradas a 16 de dezembro de 1965, a partir da aeronave Gemini 6, 

Zimmerman (1969), estudou a formação e as trajetórias dos turbilhões atmosféricos de mesoscala 

em redor das ilhas da Madeira e das Canárias, salientando que estes tendem a formar-se a partir das 
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extremidades laterais das ilhas, onde ocorrem flutuações da pressão atmosférica como resultado do 

efeito de esteira. Ao analisar um par de turbilhões que se formou em redor da ilha da Madeira, 

registam a sua progressão para sul em direção às ilhas Canárias. O autor salienta o caráter 

persistente destes efeitos atmosféricos nos dois grupos de ilhas estudadas (Zimmerman, 1969).  

Nas situações em que o efeito de esteira é fraco, porque o potencial de circulação de vórtice 

gerado pela montanha não é forte o suficiente para que ocorram movimentos turbulentos, prevalece 

um movimento para sotavento da montanha, que origina a formação de esteiras retilíneas no sentido 

do vento dominante; as esteiras de turbilhão dão assim lugar a esteiras alongadas. Na figura 4.12 

apresenta-se uma imagem da região oceânica da Madeira, que mostra a influência da orografia da 

ilha no escoamento atmosférico e na formação de “nuvens de esteira”. Quando os turbilhões perdem 

força o seu diâmetro aumenta, ocorrendo a sua sobreposição e anulação dos seus efeitos. Com base 

em medições de superfície e dados de satélite, Caldeira et al. (2002) estudaram os efeitos gerados 

pelas ilhas do arquipélago da Madeira, sobre os ventos e as correntes oceânicas. Os autores 

identificam a formação de esteiras alongadas para sotavento da Madeira, referindo que o fenómeno 

se deve provavelmente à obstrução feita pela cordilheira central da ilha ao vento dominante de NE. 

De igual modo, Miranda et al. (2003) identificam o desenvolvimento de esteiras na zona a sotavento 

da Madeira, devido ao atrito de superfície, salientando a ocorrência de uma diminuição do vento 

sobre a superfície oceânica.  

No caso dos arquipélagos posicionados sob ação do flanco oriental do anticiclone dos Açores, 

como na Madeira, nas Canárias e em Cabo Verde, verifica-se um contraste claro entre a vertente 

norte, fresca, húmida, nebulosa e mais verde (ocupação agrícola, pastagens ou florestas) e uma 

vertente sul, a sotavento, quente e mais seca, com mais luz e horas de sol e vegetação mais esparsa 

ou inexistente (Ferreira D, 1980). As esteiras de montanha podem modificar o estado do tempo nas 

áreas correspondentes ao sentido descendente das correntes de ar em função da disposição e 

extensão das nuvens entretanto formadas. Na espessa camada interna de atrito que se forma no 

sentido descendente, onde a força de resistência é elevada, poderá ocorrer a separação do fluxo da 

superfície topográfica, devido à redução da velocidade do vento e aumento da turbulência, sendo 

que nos níveis inferiores da atmosfera, a estagnação do ar poderá afetar a sua qualidade.  
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Fig. 4.12 – Efeito de esteira na região da Madeira. Imagem do satélite 
AVHRR de 19 de agosto de 1994 às 06h11.  

Fonte: Caldeira et al. (2002). 

 

4.4.1 Caso de estudo referente ao período de 12 a 16 agosto de 2010 

Neste ponto elabora-se uma interpretação do movimento do ar a partir dos incêndios 

ocorridos a 13 agosto 2010 na zona do Areeiro, com o objetivo de mostrar a influência do relevo da 

ilha da Madeira no escoamento atmosférico, em particular no desenvolvimento do efeito de esteira 

para sotavento da ilha recorrendo-se à caracterização da pluma de fumo originada pelo referido 

incêndio. Por outro lado, procura-se avaliar a relação entre a variação dos vários elementos 

climáticos e a formação e evolução de sistemas nebulosos em torno da ilha.  

No dia 13 agosto de 2010, um incêndio de grande intensidade e rápida propagação, com 

ignições secundárias provocadas pela projeção de faúlhas, deflagrou em cerca de 7700 hectares da 

área da ilha. A reserva do maciço montanhoso central foi afetada em cerca de 2854 hectares, que 

corresponde a 46% da sua superfície. O incêndio principal devastou 95% dos cerca de 1000 hectares 

do Parque Ecológico do Funchal. O fumo resultante atingiu a cidade, formando uma nuvem densa de 

fumo à superfície, com visibilidade reduzida, tornando o ar praticamente irrespirável. Neste período, 
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o tempo sinóptico foi determinado pela circulação do flanco oriental do anticiclone dos Açores, com 

a prevalência de vento forte e regular de NE na região oceânica da Madeira (fig. 4.13). 

A estação do Areeiro (altitude de 1600 m) foi afetada pelo incêndio nas primeiras horas do dia 

14, o que originou uma lacuna de dados até o dia 16 naquela estação meteorológica. De acordo com 

os dados disponíveis neste PO, nos dias 12 e 13 o vento soprou com regularidade de NE, com uma 

velocidade média diária de 7,1 e 14,8 m/s respetivamente. No dia 13, a velocidade média em 10 

minutos mais alta foi de 19,1 m/s (68,8 km/h) pelas 19h00, com uma rajada associada de 116 km/h. 

Os dados do PO PEF (altitude de 1200 m) mostram velocidades mais altas nos dias 12, 13 e 14, 

diminuindo nos dois dias seguintes (fig. 4.14). No litoral sul (PO Pontinha) prevaleceu ao longo dos 

dias em análise a circulação de brisas, típica de dias de verão. 

 

   
a) b) c) 

Fig. 4.13 – Campo de vento ao nível de 1000 hPa, na região da Madeira, às 12:00 h do dia 12 (a), as 6:00 h do dia 13 e às 
12:00 h do dia 16 de agosto de 2010 (b). Fonte: Reanalisys 2. 

 

 

Fig. 4.14 – Variação da velocidade do vento nos PO PEF 

(vertente sul a sotavento do Areeiro) e Pontinha (litoral do 

Funchal) de 12 a 16 de agosto de 2010. 
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Na reconstituição da dinâmica da circulação atmosférica naqueles dias em redor da ilha da 

Madeira foram utilizados alguns produtos da deteção remota, com o objetivo de auxiliar na 

interpretação do fenómeno em estudo. As imagens apresentadas na figura 4.15 foram captadas 

pelo sensor MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) dos satélites Aqua e Terra da 

NASA (http://modis.gsfc.nasa.gov/, consultado em novembro de 2014). O sensor faz observações 

das propriedades das nuvens, da vegetação e da temperatura de superfície dos oceanos, através de 

36 bandas com resolução espacial variada, de 250 metros nas bandas 1 e 2, de 500 m nas bandas 3 

a 7 e de 1000 m nas bandas 8 a 36. 

As imagens de satélite mostram condições de céu limpo na região da Madeira no  dia 

12 (fig. 4.15a), associadas a situação anticiclónica e vento forte no topo da montanha. A imagem do 

dia 13 (fig. 4.15b) mostra a formação de nuvens altas, dispostas em arco na atmosfera oceânica a 

norte da Madeira, indicativas do movimento de divergência do ar em torno da ilha. A um nível mais 

baixo, as nuvens posicionam-se ao longo do litoral norte da ilha. O fumo resultante do incêndio nas 

serras do Funchal progride para sul, numa distância retilínea de pelo menos 200 km. De resto, na 

atmosfera de sotavento, observa-se a formação duma pluma de fumo mais translúcida, delimitada 

lateralmente pelas extremidades da ilha, que é ilustrativo do efeito de esteira retilínea no sentido do 

vento dominante. Contudo, na atmosfera local do Funchal terão ocorrido também esteiras de 

turbilhão, com movimentos convectivos descendentes, que fizeram transportar as cinzas do incêndio 

até ao nível da atmosfera urbana. 

No dia 14, a cobertura nebulosa aumentou de densidade na região atmosférica oceânica em 

redor da Madeira, cobrindo, com nuvens baixas, a quase totalidade da vertente norte. O 

desenvolvimento do sistema nebuloso em forma de arco é indicativo do comportamento do vento de 

NE na aproximação ao obstáculo da ilha. Segundo Lopes (2003), um relevo isolado, quando 

observado em plano, origina separações laterais e no topo, provocando a sotavento grande 

turbulência que origina uma forma complexa de escoamento conhecido por movimento em 

ferradura (horseshoe) (fig. 4.15c). Sobre a vertente sul prevalecem condições de céu praticamente 

limpo, enquanto sobre o oceano para sul da Ilha observa-se um padrão de nuvens de esteira 

distribuídas no sentido NE-SW, no interior das quais desenvolvem-se turbilhões que se organizam ao 

longo de diferentes eixos, cuja orientação evidencia a direção dos ventos dominantes. A mancha de 

fumo gerada pelo incêndio mantém um alinhamento em concordância com a direção do vento 

dominante, mas com tendência para a estagnação devido à progressiva diminuição da velocidade do 

vento (fig. 4.15c). Nesta imagem podemos ver como os turbilhões aparecem de maneira alternada, 



 

com curvatura ciclónica e curvatura anticiclónica de c

movimentando-se para sotavento em dois alinh

significativa da velocidade do vento de NE,

altitude na atmosfera de sotavento da ilha, 

litoral sul e nas condições termo

radiativo à superfície é modificado pela nebulosidade

 

 
e) Vento no PO PEF
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com curvatura ciclónica e curvatura anticiclónica de cada lado do obstáculo orográfico

se para sotavento em dois alinhamentos paralelos. No dia 16, com a

significativa da velocidade do vento de NE, forma-se uma cobertura nebulosa (fig. 4.15

atmosfera de sotavento da ilha, com implicações no regime de

e nas condições termo-higrométricas do ar na atmosfera urbana, uma vez que a 

radiativo à superfície é modificado pela nebulosidade. 

a) 

c) 

 

Fig. 4.15 – Evolução do sistema de nebulosidade na 
região oceânica da Madeira
agosto de 2010 (a, b, c, d) e
direção do vento imediatamente a sul do planalto do 

Areeiro, nos dias em análise.

Fontes 
As imagens a) e c) foram captadas pelo satélite Terra e a d) 
pelo satélite Aqua da NASA: 
http://earthdata.nasa.gov/data/near
data/rapid-response/modis-subsets
A imagem b) foi editada pelo Observatório da Terra da 
NASA: 
http://earthobservatory.nasa.gov/
NaturalHazards/view.php?id=45262&src=nha

no PO PEF 
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ada lado do obstáculo orográfico, 

No dia 16, com a diminuição 

ma cobertura nebulosa (fig. 4.15d), de baixa 

com implicações no regime de circulação de brisas no 

, uma vez que a balanço 

 b) 

d) 
 

Evolução do sistema de nebulosidade na  
região oceânica da Madeira nos dias 12, 13, 14 e 16 de 

d) e velocidade média diária e 
imediatamente a sul do planalto do 

nos dias em análise. 
 

As imagens a) e c) foram captadas pelo satélite Terra e a d) 
 

http://earthdata.nasa.gov/data/near-real-time-
subsets 

A imagem b) foi editada pelo Observatório da Terra da 

http://earthobservatory.nasa.gov/ 
NaturalHazards/view.php?id=45262&src=nha 
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Conclusão do capítulo 

Na superfície oceânica a norte da Madeira as variações inter-mensais da velocidade mensal 

média do vento são baixas: 7 m/s em março e 5 m/s em setembro. A informação derivada das 

observações de satélite mostra uma frequência do vento de NE em julho na ordem dos 60%; pelo 

contrário, em janeiro nenhum rumo em particular apresenta uma frequência de ocorrência superior 

a 20%, embora se verifique a predominância dos rumos NE e E. 

 Na ilha, o comportamento do vento é condicionado pelas condições locais do relevo. Os 

regimes de vento são claramente diferenciados entre os locais mais elevados e o litoral sul. Tendo 

por base as medições de vento efetuadas entre janeiro de 2001 e dezembro de 2002 

Miranda et al. (2003) apontam para a ausência de um ciclo diário indicativo de forçamento térmico 

no planalto do Paul da Serra, no sistema montanhoso ocidental da ilha. As primeiras medições 

sistemáticas do vento na Madeira, realizadas de 1987 a 1989, apontavam o planalto do Paul da Serra, 

com velocidades médias anuais entre 6 e 8 m/s, e a península do Caniçal, com velocidades médias em 

redor dos 8 m/s, como os locais com melhores condições de vento para aproveitamento da energia 

eólica. A análise das séries de dados de vento da rede de estações do IPMA mostra que os ventos 

moderados a fortes ocorrem principalmente nas áreas do topo da ilha, como no Areeiro (6,3 m/s), 

onde o vento sopra predominantemente de NE. 

Na baía do Funchal, importa relevar a predominância do vento de SW no verão. Ferreira 

(1984) constata que na observação da manhã predominam os ventos de norte e nordeste, enquanto 

no princípio da tarde, predominam quase em exclusivo os ventos de sudoeste. Com base em 

observação meteorológicas em vários locais da cidade ficou demonstrado em Lopes (2008) que o 

vento de norte e nordeste, que ocorre nas noites de verão na cidade do Funchal, corresponde a 

circulação de brisa de montanha e brisa de terra em direção ao oceano, e o vento de sudoeste 

diurno, corresponde com frequência à circulação de brisa do mar. No litoral sul, o vento é fraco, 

como o comprovam as observações do Funchal/Obs. (1,9 m/s), Funchal/Lido (2,3 m/s) e Lugar de 

Baixo/Ponta do Sol (1,9 m/s). 

A modelação numérica do escoamento atmosférico sobre a ilha, em três situações de regime 

de vento predominante de NE, SW e E mostrou a espacialização do campo de vento, representativo 

das condições atmosféricas regionais. De um modo geral, os resultados obtidos são satisfatórios, com 

margens de erro muito baixas em relação aos valores observados, e retratam as características 
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principais do vento à escala da Ilha. Na parte norte da ilha, em situação de vento de NE, observa-se 

um efeito de canalização ao longo dos vales das ribeiras do Faial, até ao alinhamento de cristas 

rochosas entre o Pico do Areeiro e o Pico Ruivo, onde ocorre uma modificação local da direção, com 

rotação de NE para E. Ao longo do litoral sul, a velocidade do vento diminui para valores na ordem 

dos 2 m/s, o que está em acordo com os valores observados, assim como com outros trabalhos de 

modelação numérica (Miranda et al., 2003). Com o objetivo de conhecer em detalhe o campo de 

vento na região do Funchal foi realizada uma estimação com resolução espacial mais fina (malha de 

375 m2). Os resultados realçam as tendências identificadas anteriormente: na zona do Areeiro 

verificam-se efeitos de aceleração local, com a velocidade a atingir os 10 a 11 m/s. Na periferia leste 

do anfiteatro, constituída por uma faixa de cumeada inclinada para sul e cortada pela arriba da Ponta 

do Garajau (altitude de 150 m), o vento mantém-se de NE, com velocidade ainda elevada (4 a 5 m/s), 

ocorrendo em frente à baía uma diminuição da velocidade e uma ligeira inflexão da direcção de NE 

para E e SE. Esta configuração topográfica a leste, com influência clara na modificação da circulação 

do vento regional, deverá ser um dos factores que possibilita a ativação e regularidade da brisa do 

mar de SW. 

O comportamento do vento nas montanhas do Areeiro foi estudado com base nos dados 

observados. No PO Areeiro (1600 m), verifica-se uma desaceleração média do vento na ordem dos 

44%, em relação ao vento de NE não perturbado ao mesmo nível da atmosfera, sobre o oceano. Em 

situação de atmosfera neutra, do lado de barlavento duma colina, as correntes de ar sobem e 

desaceleram e descem e aceleram no lado de sotavento (Raupach e Finnigan, 1997). No PO PEF, a 

1253 m, verificou-se uma diminuição da velocidade de apenas 3%, em relação ao vento não 

perturbado no oceano a norte da Ilha, a esta altitude. Por outro lado, a análise da variação da 

velocidade entre os PO Areeiro e PEF, revela um efeito de aceleração no sentido descendente, 

imediatamente a sotavento do topo, que se traduz num aumento médio de velocidade de 44%. 

Verifica-se assim que nas serras do Funchal, o vento se mantém acoplado à superfície, ocorrendo 

mesmo uma aceleração no sentido descendente, especialmente nas vertentes a leste e sudeste do 

pico do Areeiro, acima de 1000 metros de altitude. Os estudos do vento no planalto do Paul da Serra 

(Miranda et al., 2003; AREAM, 2006a) indicam que em situação de atmosfera estratificada, o ponto 

de velocidade máxima do vento próximo da superfície, desloca-se ligeiramente para sotavento do 

topo da montanha, o que corrobora os resultados obtidos nesta tese para o sistema montanhoso do 

Funchal. 
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A ilha montanhosa da Madeira determina a formação de movimentos de esteiras que se 

desenvolvem no sentido do vento dominante e que são responsáveis pelo surgimento de nuvens 

altas, também elas alinhadas no sentido do vento. A caracterização da situação atmosférica no 

período de 12 a 16 de agosto de 2010 permitiu confirmar o comportamento do vento forte de NE, 

perante o obstáculo ilha. Se na região de barlavento, a disposição das nuvens em arco constitui um 

bom indicador do fenómeno de divergência do fluxo em redor da ilha nos níveis mais baixos da 

atmosfera, na região de sotavento, o alinhamento da pluma de fumo, resultante do incêndio no topo 

da montanha, numa distância retilínea de 200 km, sugere que uma parte da corrente de ar, 

prossegue, a um nível superior da atmosfera, a sua trajetória para sul. Este fenómeno deverá 

corresponder ao efeito de linearização do vento turbulento que, sobre colinas suaves, já tinha sido 

demonstrado (Jackson e Hunt, 1975). Ou seja, a visualização do ar pelo movimento do fumo, mostrou 

que na região de sotavento ocorre a separação do fluxo da superfície topográfica. Nos dias seguintes 

ao incêndio, o enfraquecimento do vento de NE possibilitou a formação de uma cobertura nebulosa 

de baixa altitude em torno da ilha, e em particular na atmosfera de sotavento, para a qual contribuiu 

também a circulação de brisas no litoral sul. Por seu lado, junto das extremidades laterais da Ilha, 

onde ocorrem flutuações da pressão atmosférica, é também frequente a formação de esteiras de 

turbilhão. Na figura 4.16 apresenta-se um esquema interpretativo da dinâmica do escoamento 

atmosférico em redor da Ilha em condições de vento dominante de N/NE. 

Em jeito de remate refira-se que o vento dominante de nordeste é uma variável de extrema 

importância na definição do clima regional, ao qual estão associados vários efeitos atmosféricos de 

macroescala, como a aceleração, a separação e recolagem à superfície e escoamento turbulento, 

dependentes da velocidade do vento incidente e da forma e dimensão dos relevos principais, com 

influência nos tipos de tempo locais, incluindo no clima urbano do Funchal, daí a importância de 

entender os campos de vento em fase de elaboração de orientações climáticas para o ordenamento 

do território. 
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Introdução 

Neste capítulo retoma-se o estudo das características da circulação do ar na cidade do 

Funchal (Lopes S, 2008) com enfoque no reconhecimento dos regimes diários do vento ao longo do 

ano, e com particular atenção na circulação de brisa do mar e nas suas relações com a distribuição 

espacial das temperaturas e humidade do ar no espaço urbano.  

Os principais objetivos passam por mostrar o(s) tipo(s) de brisa do mar dominante(s), através 

da classificação dos regimes diários e da sua frequência de ocorrência. Com base nos dados da rede 

meteorológica local (fig. II.3, na introdução da Parte II da tese) analisa-se a influência termo-

higrométrica da brisa no espaço urbano. Recorrendo aos dados das sondagens aerológicas do 

Funchal/Obs., realizou-se o estudo da estrutura vertical da atmosfera, com o propósito de aprofundar 

os conhecimentos sobre a relação entre a circulação de brisa do mar, a situação sinótica, as inversões 

térmicas e a formação de nuvens. Pretende-se mostrar a complexa estrutura horizontal e vertical da 

brisa do mar à escala da cidade e o contributo do relevo para as dinâmicas atmosféricas locais. 

Analisam-se também as características dos ventos sinóticos que chegam à cidade do Funchal, bem 

como de alguns eventos de tempestade de vento. 

As amostras de dados meteorológicos utilizados neste capítulo foram devidamente 

identificadas e resumidas na introdução da Parte II da tese (quadro II.1) e são novamente 

caracterizadas no presente texto, na introdução aos subtemas do vento tratados. 
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Em meados do século XX, Orlando Ribeiro, no seu estudo geográfico da ilha da Madeira 

(Ribeiro, 1949), relatava que na gíria local, as brisas do mar eram conhecidas como “Embate”. 

O autor refere que estas só se fazem sentir no litoral sul da Ilha, pois no litoral norte, a dominância do 

alíseo de NE impede, ou que as brisas do mar ocorram, ou que sejam detetadas por terem o mesmo 

rumo que o do vento regional. A importância da circulação de brisas na melhoria da ambiência 

atmosférica do Funchal foi realçada, pela primeira vez, num trabalho publicado no início do século 

XIX, sobre a história natural, o clima e as doenças mais comuns na ilha da Madeira (Gourlay, 1811), 

no qual se refere que a qualidade do clima da Madeira para a saúde humana fica a dever-se 

principalmente à uniformidade da temperatura do ar e prossegue afirmando que “a regular 

succession of land and sea breezes, cool and purify its atmosphere during the whole year, and 

especially during the hottest months. Hence a drop of dew seldom falls, except in the higher parts of 

land, and any deleterious effluvia, which may arise from the surface of the earth, or from other 

sources, are dissipated as soon as they are produced.” A problemática da contaminação atmosférica 

pela difusão de odores é, na atualidade, substituída por outra possivelmente mais gravosa, a poluição 

automóvel. No capítulo 6 procura-se analisar o papel das brisas, enquanto sistemas de circulação 

fechado, na dispersão dos poluentes atmosféricos.  

 

5.1 Os conhecimentos atuais sobre o sistema de brisa do mar 

A brisa do mar é um sistema de circulação do ar que ocorre nas regiões costeiras, resultante 

do gradiente de pressão atmosférica que se desenvolve na sequência de diferenças de temperatura 

entre os ambientes terrestre e marítimo, e que origina a advecção de ar mais fresco em direção a 

terra.   

Os estudos descritivos sobre a circulação de brisa do mar multiplicaram-se nas últimas 

décadas, especialmente nas regiões do mediterrâneo, onde a sua ocorrência é muito elevada 

(Furberg et al., 2002; Molina et al., 2007), em particular no verão, em dias condicionados pela 

circulação anticiclónica, vento sinótico fraco, radiação solar elevada e céu limpo (Reiter, 1975; Ramis 

e Alonso, 1988). A sua presença é mais forte nas áreas em que ocorre uma elevada frequência de dias 

de céu limpo, que permite o desenvolvimento dum gradiente térmico capaz de ativar a circulação do 

ar (Alcoforado, 1987; Azorin-Molina et al., 2011). No seu estudo sobre o clima local da Arrábida, 

Mora (1998) constata que as brisas são ativadas em condições anticiclónicas, mas também sob 
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condições depressionárias, sempre que o gradiente isobárico é fraco, ou seja, sem a presença do 

vento sinóptico de intensidade elevada. No desenvolvimento dos seus trabalhos sobre o clima local 

da Arrábida, Mora (2014) refere que em dias de nortada forte a brisa do mar é suprimida pelos 

ventos regionais e, por isso, influencia apenas o clima da faixa costeira e dos sectores inferiores das 

vertentes. Nas outras estações do ano, especialmente no inverno, o desenvolvimento da circulação 

de brisa do mar depende da prevalência ao longo do dia de condições de céu limpo (Azorin-

Molina et al., 2009a).  

 A circulação de brisa do mar foi estudada na costa leste da Grécia central por Papanastasiou e 

Melas (2009b), que ao analisarem um conjunto de dados de cinco anos (2001-2005), verificaram a 

sua prevalência em 89% e 85% dos dias de junho e julho respetivamente. No verão, a brisa do mar 

tem uma duração diária média de 11 horas, começando normalmente pelas 10:00 h (hora local) e 

terminando pelas 21:00 h. De acordo com os dados de uma campanha de medições levada a cabo no 

verão de 2006, a brisa do mar foi detetada na cidade do Funchal, na ilha da Madeira, em 84% dos 

dias analisados, com uma velocidade média de 2,9 m/s e uma duração de quase 13 horas, 

começando pouco depois das 9:30 h e terminando depois das 22:00 h (Lopes et al., 2011). Segundo o 

estudo da brisa do mar na província de Alicante em Espanha (Azorin-Molina e Martín-Vide, 2007), o 

número médio de dias de brisa por mês é substancialmente elevado no verão: junho (26), julho (27) e 

Agosto (28). Pelo contrário em novembro, o número médio é de apenas 10,7 dias. A hora média 

anual de início e de fim da brisa é às 9:40 h e às 20:09 h, respetivamente, o que resulta numa duração 

média de 10:29 h. Todavia, em junho (solstício de verão) começa pelas 8:34 h e em dezembro pelas 

12:41 h (solstício de inverno). A hora mais precoce de fim da brisa (17:18 h) ocorre em dezembro, 

sendo que em julho a circulação de brisa persiste até às 21:28 h.  

A identificação de dias com circulação de brisa do mar baseia-se em critérios compostos a 

partir das próprias características específicas da circulação do ar. O principal critério de seleção de 

dias de brisa, adotado em vários trabalhos (Borne et al., 1998; Azorin-Molina e Martín-Vide, 2007; 

Lopes, 2008), consiste na mudança de direção do vento, entre 120 e 180°, associada a uma 

velocidade média ao longo do dia de 1,5 m/s. Por si só, os dois requisitos garantem que existem 

condições sinópticas estáveis, sem vento geral, e diferenças positivas de temperatura entre as 

atmosferas terrestre e marítima. No momento de mudança de direção ou de fase de rotação do 

vento, que marca o início e o fim da brisa, a velocidade do vento é normalmente inferior a 1 m/s. 

Nos casos em que a velocidade é inferior a 0,5 m/s, que corresponde a situação de calma 

atmosférica, torna-se mais fácil determinar a hora exata de início e fim da circulação de brisa. A 
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presença do vento sinótico, em áreas onde normalmente prevalece a circulação de brisas, pode ser 

detetada através da análise direta dos registos dos anemógrafos, quando se verifica, num conjunto 

de registos consecutivos, de dia e de noite, vento de direção constante e sem variações bruscas. 

O apuramento estatístico da ocorrência da brisa do mar é exequível através de procedimentos 

automáticos (Borne et al., 1998; Furberg et al., 2002), contudo, por serem muito rígidos, estes 

métodos podem subestimar o número de dias de brisa. Em alternativa, Azorin-Molina e Martín-Vide 

(2007) sugerem o método manual, baseado numa análise de pormenor das séries de dados do vento, 

juntamente com outras variáveis meteorológicas, referindo que “...detailed manual revision recorded 

on a daily basis permits the creation of a database of days with sea breezes”. Os autores realizaram o 

estudo estatístico do fenómeno com base nas situações de ciclo diário completo de dias com brisa do 

mar, mas também com base nos dias incompletos, quando há interferência de factores sinópticos ou 

de mesoscala, independentemente da duração da brisa. A interferência dos factores sinópticos pode 

provocar um atraso na hora de início da brisa, uma pequena variação na sua direção e também um 

aumento da velocidade da brisa do mar (Lopes et al., 2011; Azorin-Molina e Martín-Vide, 2007).   

Em alternativa ao apuramento da frequência de dias aleatórios com circulação de brisa do 

mar, Azorin-Molina e Martín-Vide (2007) propõem o apuramento de “eventos de brisa do mar”, 

definidos como um período de dias consecutivos com circulação de brisa. Os resultados mostraram o 

caráter persistente da circulação de brisa do mar no verão em Alicante (Espanha), favorecida por 

condições sinópticas regionais de estabilidade atmosférica, tendo sido detetado um máximo absoluto 

de 52 dias consecutivos de brisa do mar.  

No estudo sobre a circulação do ar na região de Solent, no sul da Inglaterra, Lewis (2007) 

classifica os eventos de brisa em quatro tipos – brisa frontal, brisa de componentes, brisa pura e 

pseudo-brisa – definidos em função das características que desencadeiam a circulação, 

designadamente, no que se refere à variação de temperatura do ar e à mudança na velocidade e 

direção do vento. 

No litoral da cidade do Funchal foram identificados três tipos de brisa do mar no verão, 

divididos em vários subtipos (Lopes, 2008). O tipo mais frequente corresponde às brisas regulares, 

das quais fazem parte: 1) brisa regular de SW (BRSW), que consiste numa circulação ininterrupta do 

vento de Sudoeste durante o período diurno; o início e fim da brisa são caracterizados por uma 

transição rápida, nalguns casos mesmo instantânea, ou então, por uma rotação gradual mas que 
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raramente excede a duração de uma hora; 2) brisa de SW temporariamente interrompida (BSWTI); 

diferencia-se da anterior porque durante um ou mais intervalos de duração variável (entre 30 

minutos a 5 horas) ocorre a mudança de direção para outros rumos marítimos, principalmente de S; 

3) brisa regular de SE e S (BRSE/S) durante o período diurno; antes do início da brisa (10h00) ocorre 

geralmente uma rotação rápida do vento pelos quadrantes N, NE e E, estabilizando depois na direção 

do mar para a terra. O seu desaparecimento ao fim do dia é geralmente rápido, sendo que a rotação 

acontece tanto no sentido dos ponteiros do relógio, como no sentido inverso. O segundo tipo 

corresponde a brisas variáveis ou irregulares, com rotação intermédia do vento, das quais fazem 

parte: 4) brisa de rotação gradual (BRG), caracterizada pela mudança ao longo da manhã da direção 

do vento, normalmente pelos quadrantes N, NE e E, retendo-se nos quadrantes SE e S até o fim da 

manhã, para depois estabilizar no rumo SW ao longo da tarde; 5) brisa alternada por vento de E 

(BVE); abrange os casos em que a brisa do mar de SE, S ou SO é antecedida, sucedida, ou intercalada 

por uma ou mais vezes, por vento geral do quadrante E, com intensidade na ordem dos 4 a 5 m/s, 

num intervalo de tempo, regra geral, superior a uma hora e inferior a cinco; 6) brisa muito variável ou 

irregular (BVI); este regime é do tipo que percorre todos os quadrantes marítimos, demorando-se 

algum tempo em cada um, alternando as direções com brisa de terra ao longo do período diurno. O 

terceiro tipo corresponde à brisa de regime especial (BRE), que integra os dias em que não há 

interrupção da brisa do mar após o pôr-do-sol, constatando-se a sua presença para além das 24h00, 

de modo contínuo ou intermitente; no entanto a penetração da massa de ar marítima em terra é 

normalmente limitada aos locais junto à costa, sendo que a poucas dezenas de metros para o interior 

ocorre o confronto entre a brisa de terra e a brisa do mar. 

De um modo geral, os estudos referem o efeito da circulação da brisa do mar na formação de 

nuvens na camada interna convectiva e na região de convergência da brisa. Na província de Alicante, 

em Espanha, Azorin-Molina et al. (2009a) confirmam que a brisa do mar providencia a humidade que 

contribui para a formação de nuvens baixas, do género Stratus, e nuvens de algum desenvolvimento 

vertical, do género Cumulus, principalmente de abril a outubro. Ao colidir com uma barreira 

montanhosa, as massas de ar húmidas, incorporadas na circulação da brisa do mar, sobem em 

altitude e condensam, formando nuvens do género Cumulus e espécie humilis (Sc). O estudo desta 

relação de causa efeito pode revestir-se de grande utilidade prática: por exemplo a ocorrência de 

nevoeiro orográfico associada à circulação de brisa do mar possibilita a identificação das áreas 

montanhosas com maior potencial para a captação de água, através da condensação do vapor de 

água.    
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A relação entre a brisa do mar e a formação de inversões térmicas é ainda pouco conhecida. 

Contudo, na situação de estabilidade anticiclónica, em dias quentes e de céu limpo, a brisa do mar 

pode ser retardada devido às inversões térmicas, que fazem diminuir qualquer corrente convectiva 

de meso-escala.  

O efeito da circulação de brisa do mar no padrão espacial da temperatura e humidade foi 

comprovado por trabalhos de investigação como, por exemplo, os que tem sido concretizados em 

Lisboa, onde a ocorrência das brisas do estuário do Tejo provocam a diminuição da Tar na cidade, 

pelo menos ao longo da frente ribeirinha (Alcoforado, 1987, Andrade, 2003a; Lopes, 2003; 

Vasconcelos, 2006). No seu trabalho sobre a brisa do mar e as condições do tempo local na Árrabida, 

uma área costeira montanhosa do Mediterrâneo, Mora (2014) indica que a ativação da circulação de 

brisa do mar é responsável pela diminuição da Tar em cerca de 1 °C e por um aumento da humidade 

relativa em cerca de 10%. Nas áreas mais afastadas do litoral, onde a brisa do mar chega com menor 

velocidade, ocorre um aumento da humidade do ar, verificando-se uma diminuição da temperatura 

nos locais onde chega a massa de ar fresco (Lewis, 2007). Na subponto 5.6 estudam-se os efeitos da 

brisa no clima da cidade do Funchal, especialmente em dias quentes de verão. 

 

5.2 Classificação do regime do vento  

Numa primeira abordagem de caracterização do vento no Funchal procedeu-se à classificação 

do regime estacional, com base nos dados das estações meteorológicas de Funchal/Obs. e Areeiro, no 

período de 2000-2010 e 2002-2010 respetivamente. A metodologia adotada para tratar tão vasto 

conjunto de dados é composto por duas etapas (Lopes, 2003): i) na primeira, os dados da velocidade 

e direção horária foram agrupados por meses e de seguida foram processados no software Wasp 

(referido no subponto Metodologia e Dados da introdução da Parte II da tese), que permitiu a 

extração dos parâmetros que caracterizam as séries de Weibull (A e K) por direção e mês, com vista à 

construção de várias matrizes de dados para serem utilizados na etapa seguinte de síntese dos 

valores do vento ii) assim, na segunda etapa, os resultados mensais foram resumidos em regimes 

estacionais, ou seja, os meses foram agrupados de acordo com as características semelhantes nos 

parâmetros de Weibull. A é o parâmetro de escala, que representa um valor proporcional à 

velocidade média do vento e K é o parâmetro de forma (Lopes, 2003). Para o efeito foram elaboradas 

várias classificações automáticas a partir das matrizes de dados dos parâmetros A e K por mês e por 
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direção, de acordo com Lopes (2003). A identificação da estrutura das relações existentes entre as 

variáveis foi realizada através dos pressupostos estatísticos da análise factorial.  

No Areeiro, a aplicação da análise factorial exploratória, pelo método da análise em 

componentes principais, revela uma forte estrutura de interdependência entre todos os meses, 

agrupando-os num único factor com valor próprio de 10,7 (muito superior ao valor 1 da regra de 

Kaiser), que permite explicar 90% da variância total. Este ensaio exploratório dos dados, mostra que 

o regime do vento no topo da montanha é bastante regular ao longo do ano, como teremos 

oportunidade de reconfirmar mais adiante. No Funchal/Obs., a aplicação da análise em componentes 

principais, com rotação varimax, conduziu à extração de dois fatores (fig. 5.1), com valor próprio 

(eigenvalue) superior a 4 (88 % da variância total), o que aponta igualmente para uma persistência de 

vento regular no litoral sul ao longo do ano.   

 

Análise de Componentes Principais (varimax normalizado)
parâmetros A e K de Weibull do vento
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Fig. 5.1 – Análise em componentes principais, com rotação varimax normalizada 
das séries de Weibull características do vento no PO Funchal/Obs., no período de 

2000-2010. 

 

Na figura 5.2 mostra-se o ritmo anual dos parâmetros A e K de Weibull nos PO Areeiro e 

Funchal/Obs.. No Areeiro, a velocidade (A de Weibull) varia entre 5 m/s nos meses de junho a 

setembro e 7 a 8 m/s nos meses de novembro a março. Esta tendência de aumento da velocidade do 

vento na época de inverno relativamente ao verão foi também observada no Planalto do Paul por 

AREAM (2006a), conforme descrito no capítulo 4 desta tese. Pelo contrário, na base da vertente sul, 
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no Funchal/Obs. o A de Weibull mantém-se nos 2 m/s em todos os meses do ano. Em ambos os PO o 

parâmetro de forma K apresenta um valor médio anual de 1,5.  
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Fig. 5.2 – Ritmo anual dos parâmetros A e K de Weibull no a) PO Areeiro (2002-2010) e b) no PO Funchal/Obs. (2000-
2010). 

 

Na figura 5.3 são apresentados dois exemplos de meses com características climáticas 

distintas (julho e dezembro), de modo a apurar as principais diferenças do regime do vento no litoral 

sul (Funchal/Obs.) e no topo da montanha (Areeiro). No Areeiro existe apenas uma direção 

dominante em julho, o nordeste com uma velocidade “média” (A de Weibull) de 6,8 m/s e K = 1,94. 

Em dezembro ocorre uma direção predominante principal, o nordeste com A = 9,1 m/s e K = 1,74 e 

uma direção predominante secundária, o oeste com A = 9,9 m/s e K = 1,91. No PO Funchal/Obs. 

existem duas direções mais frequentes em julho, o sudoeste (A = 1,6 e K = 2,48) e oeste (A = 1,5 e K = 

1,82), ao passo que em dezembro, o sudoeste deixa de ser um rumo dominante e o nordeste torna-

se o mais frequente, com A = 1,8 m/s e K = 1,75, seguindo-se os ventos de oeste (A = 3,7 e K = 2,59) e 

de norte (A = 1,4 e K = 3,02). 

Os meses foram em seguida agrupados através da análise de clusters em quatro 

grupos (fig. 5.4). Dois regimes principais e distintos, o de verão, definido pelos meses de junho, julho 

e agosto, e o de inverno, definido pelos meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Os 

restantes meses foram agrupados em dois regimes de estações intermédias (fig. 5.4), maio e 

setembro num regime de transição estival, e outubro, março e abril, num regime de transição de 

inverno (Lopes, 2003).  
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Fig. 5.3 – Exemplos de distribuições de Weibull e rosas-dos-ventos de julho e dezembro 

nos PO Areeiro (2002-2010) e Funchal/Obs. (2000-2010). 
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Fig. 5.4 – Árvore de ligações dos parâmetros A e K de Weibull para classificação dos meses. 

Vento no Funchal/Obs no período de 2000 a 2010. 

 

5.3 Características locais do vento no Funchal 

Com o objetivo de conhecer as características e a variação estacional e espacial do vento no 

Funchal analisam-se os dados dos PO Pontinha, GNR, BVM, Hospital, LREC, PEF e Areeiro, a partir dos 
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quais foi possível avaliar com maior precisão o campo de vento sobre a cidade e a norte desta, 

designadamente no sentido de conhecer o padrão de penetração da brisa mais para o interior da 

Ilha. O PO Funchal/Obs. não foi considerado nesta análise, devido a uma falha prolongada de dados 

de 24/10/2006 a 02/03/2007. A amostra temporal disponível é composta pelas leituras da velocidade 

e direção do vento no intervalo de 10 minutos, no período de 2006 a 2008, nos dias sem lacunas de 

dados (quadro 5.1), que foram agrupados de acordo com a classificação do regime estacional do 

vento elaborada no início deste subponto 5.2.  

 

Quadro 5.1 – Datas consideradas na caracterização do vento no Funchal. 

Grupo de dias de regime de inverno Grupo de dias de regime de transição de inverno 

(novembro, dezembro, janeiro e fevereiro) (outubro, março e abril) 
1 a 30/11/2006 1 a 31/10/2006 
1 a 19/12/2006 1 a 31/03/2007 

22 a 31/12/2006 1 a 12/04/2007 
1 a 31/01/2007 23 a 30/04/2007 
1 a 11/02/2007 1 a 13/03/2008 

19 a 28/02/2007 24 a 31/03/2008 
21 a 31/12/2007 1 a 30/04/2008 
1 a 21/01/2008  

25 a 31/01/2008  
1 a 29/02/2008  
Total: 179 dias Total: 133 dias 

  

Grupo de dias de regime de transição de verão Grupo de dias do regime de verão 

(maio e setembro)  (junho, julho e agosto) 
1 a 31/05/2007 1 a 7/06/2007 
1 a 25/09/2007 22 a 30/06/2007 
1 a 15/05/2008 1 a 31/07/2007 
1 a 25/09/2008 1 a 12/08/2007 

 1 a 30/06/2008 
 1 a 17/07/2008 
 18 a 31/08/2008 

Total: 96 dias Total: 120 dias  

 

Na figura 5.5 apresenta-se uma síntese das características do vento, em particular da 

frequência dos rumos e das respetivas velocidades médias, tendo por base os registos quase 

contínuos referentes a um período de três anos de observações. Apesar de se tratar de séries curtas, 

os resultados obtidos permitem conhecer melhor o comportamento dos campos dos ventos locais. 

No litoral do Funchal, de acordo com os registos do PO Pontinha, praticamente sem a influência de 

obstáculos importantes na vizinhança, o rumo mais frequente no inverno (28% das observações) é de 

NO (fig. 5.5), com uma velocidade média associada de 2,2 m/s, seguindo-se o vento de E com uma 
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frequência de 18% e uma velocidade média de 6,4 m/s. O vento de SW ocorre em 13% do tempo de 

inverno, com uma velocidade média de 5,4 m/s, subindo para 38% do tempo de verão, 

correspondendo ao rumo dominante nesta altura do ano, com uma velocidade média mais baixa (3,9 

m/s) do que no inverno, devido possivelmente ao contributo do aumento de dias com circulação de 

brisa do mar, aspeto que será analisado mais adiante neste capítulo. Pela velocidade que atinge, 

salienta-se ainda o vento moderado (6,2 m/s) de NE que ocorre em 14% do tempo de inverno. No 

geral, as velocidades mais elevadas ocorrem nos meses de inverno e de transição e incidem 

principalmente nos quadrantes NE (6,2 m/s), E (6,5 m/s) e SW (5,7 m/s).  

De uma forma geral constata-se que a localização relativa dos PO no contexto do anfiteatro e 

as características do relevo na área envolvente concorrem para explicar os rumos dominantes e as 

velocidades típicas. Por exemplo, a frequência alta dos ventos fracos de N e NE no PO GNR, localizado 

na faixa litoral urbanizada do Funchal, que juntos ocorrem em 43% do tempo de inverno, deve-se 

possivelmente à prevalência dos fenómenos da drenagem noturna do ar frio (brisa de montanha), a 

que a cidade está muito exposta, em particular nesta altura do ano. Já no fundo do vale da ribeira de 

João Gomes (PO BVM), as direções predominantes do vento seguem a orientação principal do vale 

(fig. 5.5).  

Acima de 1000 metros de altitude não se faz sentir a circulação de brisas e o regime do vento 

é fundamentalmente determinado pelas trajetórias do vento sobre a cordilheira montanhosa e pela 

sua variação estacional; passa a haver tendência para um único rumo predominante associado à 

presença do anticiclone atlântico, assim como velocidades médias mais elevadas (5 a 10 m/s). No 

Areeiro o vento de NE é francamente preponderante, exibindo um aumento da sua ocorrência do 

inverno para o verão: 34% do tempo no inverno (velocidade média de 5,4 m/s), 39% do tempo na 

estação de transição de inverno (7,7 m/s), 47% do tempo na estação de transição de verão (7,3 m/s) 

e 75% do tempo no verão (7,5 m/s); juntos, o vento de N e NE ocorrem em 86% do tempo no verão. 

O vento de W e SW, que ocorre em 29% do tempo no inverno no topo da montanha (PO Areeiro), 

resulta da maior frequência no atlântico de perturbações frontais de sudoeste, oeste, ou mais 

raramente de noroeste, como também foi constatado por Alcoforado (1992), na região de Lisboa. De 

um modo geral, a situação de calma atmosférica (vento < 0,5 m/s) no Funchal é pouco frequente, no 

PO Pontinha o valor mais alto foi de 3,2% no verão, enquanto no Areeiro a frequência mais alta foi de 

6,2% do tempo, nos meses de regime de transição. O facto de haver uma baixa frequência de 

ausência de vento deve-se à permanência dos sistemas de circulação de brisas na baía do Funchal e à 

persistência do vento geral no topo da montanha.  
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a) dias de regime de inverno b) dias de regime de transição de inverno 

  

c) dias de regime de transição de verão d) dias de regime de verão  

Fig. 5.5 – Rosa de ventos e distribuição de Weibull (com o respetivo histograma de frequências), em várias localidades do 

Funchal (2006-2008). Postos de Observação (PO): 1 – PO Pontinha; 2 – PO GNR; 3 – PO BVM; PO LREC; PO Hospital; PO PEF; 

PO Areeiro. Ver fig. II.3 na introdução da Parte II da tese. 

 

5.4 Os regimes diários dos ventos 

Tendo em vista a classificação do regime diário dos ventos foi definido um local 

meteorológico de referência, o PO GNR, que efetua a monitorização na faixa costeira urbana 

(fig. 5.5). A comparação dos dados do vento entre os PO GNR e Pontinha, localizados a pouca 

distância um do outro, indica características muito semelhantes no que se refere ao comportamento 

do vento, pelo que a classificação da circulação da brisa do mar, a partir do PO GNR produzirá 

resultados semelhantes, àqueles apresentados por Lopes (2008), com base no PO Pontinha, com a 
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vantagem de ser possível confirmar a entrada da brisa na cidade, ao nível do topo dos edifícios, 

permitindo uma melhor caracterização do seu comportamento em terra. A amostra temporal é 

composta por 120 dias de verão, 96 dias de regime de transição de verão, 133 dias dos meses de 

regime de transição de inverno e 179 dias de inverno (quadro 5.1).  

De acordo com esta amostra, a circulação de brisa do mar representa o tipo de regime de 

vento mais frequente no Funchal, em todas as estações do ano (fig. 5.6). No verão ocorre em quase 

80% dos dias (94 de 120 dias). Com base noutra amostra de 153 dias de maio a setembro de 2006, 

Lopes (2008) tinha já detetado a ocorrência de circulação de brisa do mar em 84% dos dias. 

Nos meses de regime de transição de verão (maio e setembro), a brisa ocorre em cerca de 63% dos 

dias, enquanto nos meses de transição de inverno (outubro, março e abril) e no inverno ocorre em 

44% e 45% dos dias respetivamente (fig. 5.6). O vento de W/SW foi mais frequente nos meses de 

outubro, março e abril (22% dos dias estudados) e no inverno (15% dos dias estudados), tendo 

ocorrido em apenas 5% dos dias de verão estudados. O vento de SE/E tem a sua frequência máxima 

de ocorrência no inverno (21% dos dias estudados). No grupo “outros tipos de vento” (fig. 5.6) foram 

integrados os dias de brisa do mar irregular, dias de calma atmosférica e ainda dias de vento sinótico 

dos quadrantes setentrionais, relativamente raros na cidade do Funchal, mas de intensidade elevada, 

como sucedeu, por exemplo, a 19 de março de 2007, com velocidades máximas variáveis de 10 a 

15 m/s.  

 
Fig. 5.6 – Variação estacional da frequência de ocorrência dos vários  

tipos de vento na cidade do Funchal (PO GNR). 
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A rede de medição do vento disponível permitiu analisar a dinâmica do vento em várias 

localidades do Funchal, em dias com diferentes regimes de circulação do ar. De um modo geral, nos 

dias de predominância do vento de NE no topo da montanha, ocorre circulação de brisas no setor 

inferior da vertente, como aconteceu, por exemplo a 9 Jul. 2007 e 31 Jan. 2008 (fig. 5.7). A 9 de julho 

de 2007, no PO Areeiro, o vento soprava forte e regular, como habitualmente daquela direção, ao 

passo que na base da vertente (PO Pontinha), prevalecia a circulação de brisa do mar regular de SW, 

a direção mais frequente na vertente sul da ilha. Em dias de vento de W, o fluxo sopra mais forte 

principalmente na faixa litoral da cidade. Por exemplo, pelas 12:00 h do dia 8 Fev. 2007 (fig. 5.7), 

verifica-se uma diminuição da velocidade, entre o litoral (12 e 7 m/s, nos PO Pontinha e GNR), e as 

localidades do interior, a altitudes mais elevadas (4 a 3 m/s, nos PO Hospital e PEF). No topo da 

montanha, o vento soprava de NW com intensidade moderada (6 m/s). Já nos dias de vento de 

NE/E/SE, ele pode soprar forte em praticamente toda a região do Funchal (dia 9 Fev. 2008, fig. 5.7). 

De seguida procura-se conhecer melhor as características do clima local, através da análise da 

combinação dos elementos meteorológicos em cada regime do vento, utilizando para o efeito 

informação sinótica e das observações nas estações meteorológicas de superfície, relativas ao vento, 

à estrutura vertical da atmosfera e à temperatura do ar e humidade, dada pelos valores da tensão de 

vapor calculados.  
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9:00 h 12:00 h 18:00 h 

Brisa SW no verão: 9/7/2007 

   
Brisa SW no inverno: 31/01/2008 

  
 

Vento geral de SW/W, 8/2/2007 

   
Vento geral de NE/E/SE, 9/2/2008 

  
 

Fig. 5.7 – O vento na região do Funchal em dias com diferentes regimes diários (as setas indicam a direção do vento e os 
números representam a velocidade do vento em m/s). Curvas de nível representadas com equidistância de 200 m.  

Postos de Observação: a – Pontinha; b – GNR; c – Funchal/Obs.; d – BVM; e – Hospital; f – LREC; g – PEF; h – Areeiro. Ver 
fig. II.3 na introdução da Parte II da tese. 
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5.5 Dias de fluxo sinótico na cidade  

Quando atinge a cidade do Funchal o fluxo sinótico provém predominantemente de dois 

quadrantes: vento de W/SW e vento de E/SE. O tempo meteorológico de vento persistente de W/SW 

foi mais frequente nos meses de regime de transição de inverno: outubro, março e abril (21% dos 

dias estudados), e no inverno (15% dos dias estudados). Nos meses de regime de transição estival 

ocorreu em 10% dos dias, e no verão ocorreu em apenas 5% dos dias estudados (subponto 5.2). A 

circulação sinóptica responsável pelo vento de E/SE foi mais frequente no inverno (21% dos dias 

amostrados), seguindo-se os meses de regime de transição (18% dos dias estudados). Nalguns dias 

incide predominantemente por um dos referidos quadrantes, noutros sopra alternadamente pelos 

dois quadrantes; pode prevalecer apenas no período diurno, verificando-se à noite situação de calma 

ou brisa de terra fraca, contudo em alguns casos permaneceu regular também no período noturno. 

Estes eventos tendem a ocorrer durante 3 a 5 dias consecutivos.  

Na figura 5.8 apresenta-se a variação diária da velocidade dos ventos sinóticos que atingem a 

baía do Funchal nas épocas do ano em que eles são mais frequentes. De um modo geral, as 

velocidades mais elevadas tendem a ocorrer especialmente de dia. Por exemplo, no grupo de dias de 

inverno de vento de W (fig. 5.8a), as velocidades mais elevadas ocorrem especialmente entre as 

15h00 e as 18h00, na ordem de 8 m/s na Pontinha e de 5 m/s no PO GNR. Na maior parte dos dias 

verifica-se que o vento de SW tende a enfraquecer no período noturno. Pelo contrário, no período 

diurno a velocidade torna-se mais elevada à medida que aumenta o aquecimento terrestre, num 

processo em muito idêntico àquele que ocorre à escala local, com os contrastes térmicos que forçam 

o movimento do ar em direção a terra (brisa do mar). De resto, em situação de vento de SW a 

circulação de brisa do mar pode estar presente, pois de facto formam-se contrastes térmicos entre o 

mar e terra, contudo de manhã e ao fim da tarde não ocorre a rotação da direção do vento, nem é 

provável que se desenvolva a circulação de brisa de montanha durante a noite. 

a) Vento de W 

Em situação de vento forte de W na cidade do Funchal foram selecionados para estudo dois 

dias (7 e 8 Fev. 2007, fig. 5.9), condicionados à escala sinótica por uma faixa de altas pressões, 

disposta segundo os paralelos, originando na região da Madeira um fluxo de W à superfície e em 

altitude (fig. 5.11). No Areeiro o vento soprou predominantemente de NW nos dois dias, com uma 

velocidade de 7 a 9 m/s. Na cidade ocorreu uma diminuição da velocidade do vento entre os PO 
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Pontinha e GNR, especialmente em situação de vento forte de NW e W: velocidades na ordem dos 10 

m/s no primeiro PO reduzem-se para valores na ordem dos 5 m/s no segundo PO (fig. 5.9). No PO 

Museu os níveis de HR foram quase sempre inferiores a 35%. A ∆Tar(museu-pontinha) exibe diferença de 

sinal positivo apenas durante algumas horas do período diurno do dia 7 (fig. 5.9).  

A prevalência na região da Madeira de vento geral de W/SW resulta, em grande parte, de 

situações de circulação da margem sul de extensos organismos ciclónicos que se desenvolvem no 

sector oriental do oceano atlântico entre as latitudes da Madeira e o norte de Inglaterra e que com 

frequência se associam a campos anticiclónicos localizados imediatamente a sul da Madeira. Nesta 

posição de fronteira, a Ilha é atingida por vento geral do quadrante W. Este padrão sinótico foi 

observado na maior parte dos dias estudados. O fluxo a 850 hPa (≈1500 metros altitude) é quase 

sempre do quadrante W e menos frequente dos quadrantes NW e SW, com velocidades médias entre 

8 a 12 m/s, podendo atingir valores mais elevados, até 24 m/s.    

b) Vento de E/SE 

Nos dias de vento de Este estudados (8 e 9 Fev. 2008, fig. 5.10), a circulação sinótica na região 

da Madeira foi determinada por um vasto anticiclone de superfície, centrado no mar mediterrâneo, 

com vento sinótico a incidir na Madeira pelo quadrante SE. Na aproximação à Madeira, a 850 hPa e a 

1000 hPa, o fluxo sinóptico incide de um modo geral pelos quadrantes E/SE (fig. 5.12). No Areeiro o 

vento soprou dos quadrantes SW, S e SE, com velocidade variável de 5 a 12 m/s. No PO GNR o vento 

incide predominantemente pelo quadrante Este, com velocidades que, nalgumas fases do dia, 

atingem valores de 6 a 8 m/s (fig. 5.10). No PO Museu os níveis de HR tendem a ser mais elevados no 

período diurno, mas verifica-se também que, quando a velocidade do vento aumenta (6 a 7 m/s) os 

níveis de HR tendem a diminuir para valores inferiores a 50% e sobem para níveis de 60 a 70%, com 

velocidades inferiores a 5 m/s. Nos dois dias, os contrastes térmicos foram pouco acentuados: 

contudo nas fases de pico de aquecimento diurno, a Tar no PO Museu foi mais alta do que no PO 

Pontinha (fig. 5.10). 

Nos dias de vento de E/SE as situações de circulação anticiclónica são as mais frequentes. A 

forma e a localização relativa do centro de altas pressões são variáveis, desde a formação dum 

anticiclone com o eixo maior no sentido O-E centrado entre os Açores e Portugal continental, um 

anticiclone vasto centrado no Golfo da Biscaia ou no interior da Península Ibérica ou a NW desta, um 

anticiclone vasto centrado sobre Inglaterra ou sobre a Europa ocidental que estende o seu campo de 
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ação até a latitude da Madeira. Nestas situações, o fluxo de ar ao nível dos 850 hPa (≈1500 metros 

altitude) tende a incidir na Madeira pelos quadrantes NE e E, com velocidades que, em alguns dias, 

são mais baixas (4 a 5 m/s), noutros são moderadas (8 a 10 m/s), podendo atingir em situação de 

gradiente barométrico valores de 16 a 20 m/s. Nalguns dias os centros anticiclónicos ligam-se a 

pequenas células ciclónicas localizadas no sector central do Atlântico, a W/SW da Madeira. À 

superfície, o vento sinótico chega à Madeira pelo quadrante SE, com velocidade variável em função 

do gradiente de pressão atmosférica, o que explica a sua presença no litoral sul e em particular na 

cidade do Funchal. 
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Fig. 5.8 – Evolução diária da velocidade do vento sinótico no Funchal. 
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Fig. 5.9 – Variação de vários elementos do clima em dias 
de inverno de vento moderado de Oeste no Funchal. 

Fig. 5.10 – Variação de vários elementos do clima em dias 
de inverno de vento moderado de Este no Funchal. 
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7 Fev. 2007 8 Fev. 2007 

 I 

 II 

 III 
Fig. 5.11 – Situações sinóticas às 12:00 h em dias de vento de W no Funchal. 

I – campo de vento a 850 hPa; II campo de vento a 1000 hPa; 
III – situação sinóptica à superfície (isóbaras em hPa); 
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8 Fev. 2008 9 Fev. 2008 

 I 

 II 

 III 
Fig. 5.12 – Situações sinópticas às 12:00 h em dias de vento de E no Funchal. 

I – campo de vento a 850 hPa; II campo de vento a 1000 hPa; 
III – situação sinóptica à superfície (isóbaras em hPa); 

 

5.6 Dias de brisa do mar 

Para a prossecução dos objetivos propostos para este capítulo, que relembre-se consiste na 

avaliação das características da brisa do mar, bem como das situações sinópticas associadas, foi 

empregue um método de classificação dos dias de brisa, seguindo critérios adaptados de outros 

trabalhos (Borne et al., 1998; Furberg et al., 2002; Azorin-Molina e Martín-Vide, 2007), que se 

resumem assim:  
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i) rotação do vento no litoral de manhã e ao fim da tarde;  

ii) limiar de velocidade, em que os dias com velocidade média superior a 5 m/s no 

período diurno foram excluídos;  

Importa ressalvar que nos dias em que a velocidade do vento é superior àquele limiar, a brisa 

do mar pode estar presente, sendo reforçada pelo vento com origem em situações sinópticas de 

circulação ciclónica ou anticiclónica (Lopes, 2008). No caso de dúvida sobre a ocorrência da brisa do 

mar esse evento foi omitido do resultado estatístico. 

 

5.6.1 Caracterização e padrão de entrada da brisa para o interior da cidade  

As principais características da circulação de brisa do mar na cidade do Funchal nas várias 

estações do ano são apresentadas no quadro 5.2. No conjunto de dias classificados de brisa do mar 

regular o quadrante predominante é SW, e com menor frequência S e SE. No início e no fim da brisa 

ocorre a rotação da direção do vento que dura entre 10 a 20 minutos. O vento fraco (1 a 3 m/s) que 

ocorre nas horas anteriores e posteriores à brisa corresponde normalmente à circulação de brisa de 

terra, ou seja, no período noturno predomina a situação de vento fraco, com direção predominante 

de norte, nordeste ou noroeste. A velocidade da brisa do mar é baixa no seu início, aumenta durante 

o período diurno e diminui no fim. Estas características são em simultâneo os critérios que 

confirmam que se trata de circulação de brisa do mar, e acabam também por revelar as condições de 

ativação deste sistema de circulação local. No verão é expectável a formação da brisa a partir das 

8:00 h e o seu prolongamento até às 21:00 h, com uma duração média de 13:00 h. No inverno a brisa 

do mar tende a começar mais tarde e a terminar mais cedo, com uma duração média de 8:30 h 

(quadro 5.2). De acordo com os dados do PO GNR a velocidade média da brisa do mar é praticamente 

constante ao longo do ano, entre 2,3 e 2,6 m/s (quadro 5.2). As velocidade máximas que ocorrem nas 

primeiras horas da tarde são ligeiramente mais baixas no inverno do que no verão, quando sobem 

ligeiramente acima de 3 m/s (figs. 5.13 e 5.14). 

  

 

 

 



Capitulo 5 – Regimes dos ventos locais no Funchal 

234 
 

Quadro 5.2 – Caracterização da brisa do mar no Funchal, com base nos dados do PO GNR. 

Estação Hora início Hora fim Duração (horas) Velocidade (m/s) 

 Média Média Média DP Média DP 

verão 8:12 21:16 13:04 1:42 2,6 0,4 

inverno 10:11 18:50 8:39 1:33 2,3 0,6 

transição de verão 8:42 20:34 11:51 1:44 2,6 0,6 

transição de inverno 9:21 19:58 10:36 1:54 2,6 0,6 

 

 

  

Fig. 5.13 – Velocidade média do vento em 78 dias de 

inverno com circulação de brisa do mar no PO GNR. 

Fig. 5.14 – Velocidade média do vento em 94 dias de verão 

com circulação de brisa do mar no PO GNR. 

 

Para se saber se existe uma entrada generalizada da brisa do mar para o interior e para norte 

da cidade foi feito o apuramento da frequência de dias em que ocorre em simultâneo, circulação de 

brisa nos PO GNR, BVM e Hospital (fig. 5.15), tendo-se verificado o cumprimento desta regra no 

conjunto de 94 dias de verão estudados. A velocidade média da brisa é ligeiramente semelhante nos 

primeiros dois PO – 2,6 m/s e 2,4 m/s respetivamente – sendo que mais para o interior, na vertente a 

norte da cidade (PO Hospital), a brisa chega com intensidade mais baixa (1,9 m/s). Embora fosse de 

esperar uma menor capacidade de aquecimento diurno das superfícies no inverno e, por 

conseguinte, a formação de contrastes térmicos entre mar e terra mais atenuados, tal não sucede no 

Funchal, na medida em que foi detetada a presença da brisa em simultâneo nos três PO, em 90% do 

conjunto de 78 dias de brisa do mar, assim classificados pelos dados do PO GNR. No inverno verifica-

se igualmente uma diminuição gradual da velocidade do litoral, 2,3 m/s no PO GNR, para o interior: 

1,9 m/s no PO BVM e 1,8 m/s no PO Hospital.  
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Fig. 5.15 – Avaliação da capacidade de penetração da brisa do mar no Funchal em dias de verão e de 

inverno. 1 PO GNR; 2 PO BVM; 3 PO Hospital. 

 

No concelho do Funchal o vento geral de NE faz-se sentir principalmente nas áreas 

montanhosas, acima de 1000 metros (ver capítulo 4), sendo que a altitudes mais baixas prevalecem 

os sistemas de circulação de brisas. Tendo em vista o aprofundamento dos conhecimentos sobre as 

variações e relações entre os diferentes elementos do clima em dias de brisa do mar, foram 

escolhidos dois grupos de dias representativos das duas estações do ano opostas: a) o verão (9 Jul. 

2007, 25 Jul. 2007, 2 Ago. 2007) e b) o inverno (24 Fev. 2007, 31 Jan. 2008). As respetivas situações 

sinóticas foram consultadas, optando-se por não as apresentar aqui, de modo a não sobrecarregar o 

capítulo, com informação de caráter complementar.  

a) Situação de verão 

Nos três dias de verão selecionados a camada limite esteve sob influência de condições 

sinópticas de circulação anticiclónica e persistência da circulação de brisa do mar, apesar da 
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ocorrência de algumas oscilações das dinâmicas de escala sinóptica e condições meteorológicas 

locais observadas.  

À escala sinótica, o estado do tempo nos dias 9 Jul. 2007 e 2 Ago. 2007 foi determinado por 

uma situação de margem anticiclónica, com gradiente de pressão atmosférica forte ao nível médio do 

mar e um fluxo regular de NE a 850 hPa, portanto, a uma altitude geopotencial de 1500 metros, 

coincidente com as áreas de maior altitude da ilha da Madeira, onde o vento foi forte e regular de 

NE, segundo os registos do PO Areeiro (fig. 5.16a,b). Na base da vertente (PO Pontinha e GNR) 

prevaleceu a circulação de brisa do mar regular de SW (fig. 5.16a).  

Em 9 Jul. 2007 as diferenças térmicas entre os PO Museu e Pontinha (∆Tar(museu-pontinha)) foram 

positivas entre as 9:30 h e as 16:30 h, tendo ocorrido pelas 14:40 h a diferença térmica mais alta: 

1,6 ° C, coincidente com o momento de ocorrência da Tar máxima diária de 24 °C no PO Museu (no 

interior da cidade). No PO Pontinha, a Tar máxima diária ocorreu apenas às 18:10 h e foi mais baixa 

(23 °C). A velocidade média da brisa do mar foi de 3,8 m/s no PO Pontinha e de 3,2 m/s no PO GNR. 

Neste último PO, representativo das condições do vento ao nível do topo dos edifícios, a velocidade 

máxima da brisa do mar foi de 5 m/s, pelas 13:20 h. No dia 2 Ago. 2007 as diferenças térmicas entre 

os dois PO são reduzidas, sendo o valor mais alto de apenas 0,6 °C, e o sinal da diferença inverte-se e 

mantém-se negativo a partir das 16:20 h; a velocidade média da brisa do mar foi de 3,2 e 3 m/s nos 

PO Pontinha e GNR respetivamente; neste dia, a velocidade máxima da brisa do mar ao nível do topo 

dos edifícios (PO GNR) foi de 4,9 m/s, pelas 13:30 h (fig. 5.16b). 

Na parte central da cidade, ao nível do topo dos edifícios (PO Museu), a humidade relativa 

(HR) diminuiu em concordância com o aumento da velocidade da brisa do mar; a 9 Jul. 2007 diminui 

de 70% às 9:00 h para 40% às 12:30 h, mantendo-se sempre abaixo deste valor até às 18:30 h. A 

tensão de vapor passou de 18,9 hPa pelas 9:00 h para 5,8 hPa pelas 15:00 h (fig. 5.16c), período do 

dia em que a brisa do mar atingiu as velocidades mais elevadas (≈5 m/s). A 2 Ago. 2007 a HR passou 

de 67% às 9:00 h para 40% às 12:30 h, mantendo-se sempre abaixo deste valor até às 17:20 h. A 

tensão de vapor diminuiu de 19,8 hPa às 9:00 h para 10,1 hPa às 15:00 h, com a brisa a atingir a 

velocidade de 4 m/s (PO GNR).   

Para compreender melhor os contrastes espaciais locais das condições termo-higrométricas 

do ar foram também tidas em conta as observações meteorológicas levadas a cabo no PO Levada 

(sensor colocado à altura de medição convencional de cerca de 1,5 m acima do solo) localizado no 
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limite norte da cidade (ver fig. II.3 na introdução da Parte II), coincidente com a base da vertente sul, 

onde ocorre o embate das brisas, e por conseguinte a sua desaceleração. Nos dois dias de brisa do 

mar analisados (fig. 5.16c) ocorre um aumento da humidade do ar no PO Levada, concomitante com 

o aumento da velocidade da brisa no PO GNR. Em 9 Jul. 2007 a tensão de vapor no PO Levada 

aumentou de 1,3 hPa no início da brisa para 25 a 27 hPa pelas 15:00 h, quando a brisa atinge 

velocidades de 5 m/s. A 2 Ago. 2007 a tensão de vapor no PO Levada passa de 2,9 hPa no início da 

brisa (8:20 h) para 25 a 27 hPa pelas 15:00 h, quando a velocidade da brisa sobe para 3,5 a 4 m/s (PO 

GNR).  
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Fig. 5.16 – Variação de vários elementos do clima em dois dias de verão de brisa do mar regular de SW (9/07/2007 e 

2/08/2007). Ver comentários no texto. 

 

Em Lopes (2008) e Lopes et al. (2011) verificámos que a situação sinóptica típica de verão 

associada à brisa do mar regular corresponde à presença do anticiclone centrado sobre os Açores ou 

nas suas imediações, que desenvolve o seu eixo maior no sentido SW-NE, formando um gradiente 
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barométrico forte na região da Madeira, que origina vento regular e forte (na ordem dos 10 m/s) de 

NE no topo da montanha (PO Areeiro). Pelo contrário, nos dias em que a Madeira está sob influência 

de situação sinóptica de margem anticiclónica, mas com gradiente barométrico fraco, de que se 

apresenta o exemplo do dia 25 Jul. 2007, o vento de norte sopra com menor intensidade. Neste dia 

soprou fraco de NE no PO Areeiro, tendo prevalecido situação de brisa do mar regular de SW na baía 

do Funchal (fig. 5.17a). A ∆Tar(museu-pontinha) foi praticamente nula ao longo do dia (fig. 5.17d), 

atingindo a amplitude máxima de 1 °C pelas 9:00 h. No PO GNR, a velocidade média da brisa do mar 

foi de 2,3 m/s, sendo que as velocidades máximas, ocorridas mais para o final da tarde (fig. 5.17b), 

ficaram-se pelos 3 m/s. 

A anulação dos contrastes térmicos à escala local pode estar associada a situação de céu 

nublado, que não permite o aquecimento diurno das superfícies urbanas. Em condições de 

estabilidade anticiclónica, a formação de nebulosidade na atmosfera de sotavento tende a aumentar 

com o enfraquecimento do vento de NE no topo da montanha, como se constatou no capítulo 4, com 

o estudo dos efeitos de esteira. No PO Areeiro a velocidade do vento ao longo do dia subiu apenas 

ligeiramente acima de 4 m/s (fig. 5.17b). 

Enquanto durou a brisa, a HR no PO Museu foi sempre inferior a 30%, com níveis de tensão de 

vapor baixos, de 2 a 9 hPa. No PO Levada os níveis de humidade permanecem igualmente baixos ao 

longo dia (fig. 5.17c). 

Os níveis baixos de humidade no dia 25 Jul. 2007 deverão ser explicados pela regularidade da 

Tar (fig. 5.17d), cuja amplitude térmica diária no PO Museu foi de apenas 1 °C (22 e 23 °C), com a 

conseguinte ausência de contrastes térmicos mar-cidade, resultando numa circulação de brisa de 

fraca intensidade, com menor capacidade de advecção de massas de ar húmidas para terra.    
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Fig. 5.17 – Variação de vários elementos do clima em dia de verão de brisa 
do mar regular de SW (25/07/2007). Ver comentários no texto. 

 

b) Situação de inverno 

Como se referiu anteriormente, a brisa do mar ocorreu em 45% dos dias de inverno estudados 

(78 de 179 dias), contudo, nesta altura do ano a sua duração é mais curta (cerca de 8:30 h), em 

relação ao verão e tende a ser menos regular. Apresentam-se de seguida dois exemplos de dias 

anticiclónicos com circulação de brisa do mar: o dia 24 Fev. 2007 em que a brisa do mar é reforçada 

pelo vento de W na baía do Funchal, com origem num anticiclone centrado a SW da Madeira, e o dia 
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31 Jan. 2008, em que o estado do tempo na ilha da Madeira foi determinado por um anticiclone 

centrado sobre o arquipélago dos Açores. 

 Em 24 Fev. 2007, o vento no PO Areeiro soprou com fraca intensidade (1,6 m/s), dos 

quadrantes NO/N/NE, com rotações pontuais (fig. 5.18a,b). Na cidade (PO GNR) ocorreu a rotação 

rápida do vento pelo quadrante oeste, iniciando-se pelas 10:20 h a circulação de brisa do mar que 

durou até às 20:50 h; de seguida ocorreu a rotação do fluxo pelo mesmo quadrante. Nos dias em que 

se verifica a interferência do fluxo de W, a rotação da brisa tende a ocorrer por esse quadrante 

(Lopes, 2008). No PO GNR a velocidade máxima da brisa do mar foi de 5,1 m/s pelas 13:40 h e a 

média foi de 3,2 m/s. A ∆Tar(museu-pontinha) foi positiva entre as 8:50 h e as 16:40 h; até às 13:00 h a 

diferença foi inferior a 1 °C e depois aumentou até atingir a diferença máxima de 2,2 °C às 15:10 h. 

Ao nível do topo dos edifícios (PO Museu) a evolução diária da tensão de vapor foi bastante irregular 

ao longo do dia (fig. 5.18c), influenciada possivelmente pelos ritmos de advecção para terra das 

massas de ar frescas e húmidas do Atlântico, através da brisa do mar, que ao progredir para o interior 

vai embater na base da vertente, com tendência para a diminuição da sua velocidade e estagnação 

do ar, o que possivelmente explica os valores relativamente altos e constantes que ocorrem no PO 

Levada (fig. 5.18c). De notar que na parte da tarde ocorre a diminuição da Tar no PO Museu: de 

20,1 °C às 15:10 h para 18,5 °C às 16:20 h, o que parece indicar que a chegada contínua de massas de 

ar frescas pode ter um importante efeito térmico moderador, sobretudo nas áreas urbanas bem 

ventiladas.   

Em 31 Jan. 2008 o vento soprou fraco (< a 5 m/s), mas com regularidade de NE no PO Areeiro 

(fig. 5.18a,b). No litoral urbano (PO GNR), entre as 9:00 h e as 10:00 h, ocorreu a rotação da direção 

do vento pelo quadrante Este, iniciando-se de seguida a circulação de brisa do mar, com velocidades 

máximas de 3 a 4 m/s durante a tarde (fig. 5.18a,b). A ∆Tar(museu-pontinha)) foi praticamente sempre 

positiva entre as 9:40 h e as 16:50 h, atingindo-se diferenças máximas na ordem de 1 °C (fig. 5.18d). 

Enquanto durou a brisa, a HR ao nível do topo dos edifícios (PO Museu) variou entre 65% e 85%, a 

tensão de vapor permaneceu constante, e relativamente elevada (entre 15 e 17 hPa, fig. 5.18c), 

possivelmente devido à ação mais fraca da brisa, cuja velocidade média foi de apenas 2,8 m/s. 

O vento de NE fraco a moderado (entre 2 e 6 m/s) no topo da montanha, de que se 

apresentou um exemplo de verão (25 Jul. 2007) e outro de inverno (31 Jan. 2008), tende a ocorrer 

nas situações em que a Madeira se encontra sob ação do flanco oriental do anticiclone, quando o 

gradiente de pressão atmosférica é mais fraco. A brisa do mar pode soprar com menor intensidade 
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quando a sua corrente de retorno não é reforçada pelo vento de NE, também ele mais fraco no topo 

da montanha, o que por sua vez favorece o aumento da nebulosidade a sotavento da montanha e a 

diminuição dos contrastes térmicos, responsáveis pela ativação da brisa.  
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Fig. 5.18 – Variação de vários elementos do clima em dois dias de inverno de brisa do mar. Ver comentários no texto. 
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5.6.2 A influência da brisa do mar nas temperaturas e humidade na cidade 

Nos casos de estudo anteriormente tratados é notória a influência da circulação de brisa do 

mar na variação diurna da Tar e humidade sobre a cidade. De modo a confirmar esta relação foi 

estudado um conjunto de 22 dias de verão com circulação anticiclónica e brisa do mar regular no 

Funchal (quadro 5.3), em que ocorrem diferenças de Tar entre os PO Museu e Pontinha, como no 

caso do dia 9/7/2007 (fig. 5.16). Nestes dias, a Tmax tende a ser mais baixa nos sítios onde a brisa do 

mar atua com mais intensidade, como na frente de mar (PO Pontinha) e ao nível do topo dos 

edifícios, no PO Museu (Lopes et al., 2011). Pelo contrário, nos locais menos expostos à brisa do mar, 

como no Funchal/Obs., a Tmax atinge valores mais elevados (quadro 5.3). 

Em dias de brisa regular, os contrastes térmicos entre ambientes urbano e marítimo 

(∆Tar(museu-pontinha)) tendem a ser mais acentuados das 12:00 h às 15:00 h, período em que a Tar ao 

nível do topo dos edifícios está em média 1 °C mais elevada do que no PO Pontinha, e a brisa do mar 

aumenta de intensidade: a velocidade média de 1,9 m/s às 9:00 h, sobe para 2,9 m/s às 12:00 h, 

atingido o pico de 3,4 m/s pelas 15:00 h, diminuindo para 2,5 m/s às 18:00 h. Com a chegada do ar 

fresco marítimo dá-se a atenuação dos contrastes térmicos, sendo que, por vezes, pelas 18:00 h, ao 

nível do topo dos edifícios, a cidade tende a estar ligeiramente mais fresca (em média - 0,5 °C), do 

que a atmosfera na Pontinha. Comprova-se assim a influência da brisa do mar na regulação da Tar, 

designadamente na sua diminuição durante a tarde. 

A análise da variação da humidade do ar no Funchal no conjunto de 22 dias de brisa do mar 

confirma a tendência detetada nos casos de estudo apresentados anteriormente, i.e., a brisa do mar 

determina uma diminuição pontual/localizada da humidade ao nível do topo dos edifícios (PO 

Museu), verificando-se o seu aumento no limite norte da cidade, ao nível do solo (PO Levada). No PO 

Museu, em 11 dos 22 dias estudados foi identificada uma tendência de diminuição, que mais 

frequentemente ocorre de modo progressivo ao longo do período diurno, pese embora, possa 

acontecer de modo repentino durante a tarde, quando a velocidade da brisa do mar é mais elevada 

(exemplo do dia 28 Jun. 2007, fig. 5.19), em que os níveis de humidade que se fizeram sentir durante 

a manhã e princípio da tarde (25 a 26 hPa), decaem abruptamente para valores inferiores a 5 hPa. 

Pelo contrário, no dia 19 Jul. 2007, a diminuição da humidade ao nível do topo dos edifícios ocorre de 

modo progressivo, passando de níveis de 18 a 19 hPa pelas 9:00 h, para valores inferiores a 10 hPa a 

partir das 15:00 h. Noutros dias mantém-se praticamente sempre abaixo de 15 hPa (20, 22 e 26 de 

Jul. de 2007), desde o início até ao fim da brisa (fig. 5.19). De um modo geral, a ocorrência dos 
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valores mínimos de humidade absoluta coincidem com a fase de maior intensidade da brisa do mar, 

entre as 15:00 h e as 17:00 h. Ao nível do topo da atmosfera urbana, a poucas centenas de metros da 

faixa costeira, o ar em movimento (brisa do mar) produz um efeito de ventilação e por conseguinte 

de “remoção” da humidade. 

Pelo contrário, ao nível do solo e no limite norte da cidade (PO Levada), os níveis de humidade 

mantêm-se elevados ao longo do período diurno; no dia 28 de Jun. 2007 a tensão de vapor variou 

entre 18 e 22 hPa, no dia 19 de Jul. 2007 atinge valores máximos de 30 hPa nas primeiras horas da 

manhã e decresce ligeiramente ao longo do dia, mas quase sempre com valores acima de 25 hPa, 

como de resto, acontece nos outros dias apresentados (fig. 5.19). 

No âmbito do tratamento estatístico dos dados das medições meteorológicas na cidade nos 

anos de 2007 e de 2008 identificou-se uma amostra constituída por 10 dias de verão de brisa, em que 

as diferenças térmicas entre os dois PO (Museu e Pontinha) foram quase nulas, como, por exemplo, 

no dia 2/8/2007 (fig. 5.16). Ainda assim prevaleceu a circulação de brisa do mar regular, com uma 

velocidade média (nos 10 dias), de 2,1 m/s às 9:00 h, 2,9 m/s às 12:00 h, 3,2 m/s às 15:00 h e 2,9 m/s 

às 18:00 h. A anulação dos contrastes térmicos litoral-interior da cidade, ao nível da camada limite, 

poderá resultar da influência do ar fresco marítimo na regulação e até mesmo diminuição da Tar em 

algumas partes da cidade. Contudo, ao nível das ruas, em particular nos corredores urbanos 

abrigados das influências do litoral, a cidade estará possivelmente mais aquecida, o que não foi 

possível confirmar com os registos das medições disponíveis.  
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Quadro 5.3 – Características da Tar (°C) na cidade do Funchal em dias de verão de brisa do mar regular  

(estudo de 22 casos) em 2007 e 2008. 

 
∆Tar PO Museu - PO Pontinha Tmax 

9 h 12 h 15 h 18 h 21 h Max Hora PO Museu PO Pontinha 
PO 

Funchal/Obs 

3-Jun-07 1,3 1 1,6 0,6 -1 3 13h10 25,7 23,7 25,5 

4-Jun-07 0,7 1 0,4 -1 -1 1,3 9h30 22,1 22,1 23,6 

28-Jun-07 1 1,3 0,3 0 0 1,6 11h50 22,1 21,4 23,1 

30-Jun-07 1 1,3 0,3 0,3 0 1,7 10h00 22,1 21,7 24,1 

01-Jul-07 -0,6 0,6 2 -0,3 -0,3 2 13h-15h 23,4 22,7 25 

4-Jul-07 0,3 0,7 0,6 0,3 -0,3 1,7 12h40 23,4 22,7 26,1 

06-Jul-07 0,9 1,3 1,9 0 -0,4 2,2 14h50 24,3 23,4 25,9 

9-Jul-07 -0,6 1,3 1,3 0 -0,3 1,6 12h-15h 24 23 26,4 

10-Jul-07 0 1,3 1,3 0,6 -0,3 1,6 12h10 23,4 22,4 25,9 

11-Jul-07 0,3 0,3 1,9 -0,6 -0,7 1,9 15h 24,3 23 25,8 

12-Jul-07 0,4 0,3 1 0 -0,3 1,7 16h 24,7 23 25,5 

14-Jul-07 0,6 0 1,3 0,3 -0,6 1,6 13h10 22,7 21,4 25,1 

15-Jul-07 0,7 0,6 -0,6 0,4 -1 1,6 11h40 23,7 23,4 25,5 

18-Jul-07 0 0,6 1 0 -0,3 1,6 15h30 24 23 26,8 

19-Jul-07 -1 1 1 0,4 -0,3 1,3 13h-17h 24 23 26,9 

20-Jul-07 -0,3 1,6 1 0 -0,3 1,6 12h00 24 23,4 27 

22-Jul-07 0 0 0,7 -0,6 -0,3 1,3 14h50 23,4 22,7 26,6 

26-Jul-07 0,7 0,9 1 0,3 -1 1,6 12h30 24 23 26,7 

27-Jul-07 1 3 2,3 1,3 -0,4 3,6 14h00 27 24,7 27,0 

1-Ago-07 -0,3 1,4 0 -0,7 -1,3 1,9 12h50 26 24,7 27,9 

20-Jun-08 1 1,3 1,7 -0,6 -0,4 2,3 13h30 22,4 21,7 23,7 

21-Jun-08 -0,6 0,7 0,4 -0,7 -0,6 1,3 13h40 22,7 22,4 23,5 
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Fig. 5.19 – Variação da tensão de vapor (hPa) em dias de brisa do mar nos PO Museu e Levada. 

 

5.6.3 A estrutura vertical da atmosfera em dias de brisa 

Neste trabalho, a partir das sondagens aerológicas do Funchal/Obs. às 12:00 h pretendeu-se 

conhecer as características do gradiente térmico vertical da curva de estado (Te), e em particular, das 

inversões do gradiente de temperatura, e determinar-se a altura da base das nuvens ou nível de 

condensação (LCL), i.e., a altura a que uma parcela de ar se torna saturado, quando ascende a partir 

da superfície, seguindo um processo adiabático seco. A estrutura vertical da atmosfera é analisada 

principalmente em dias de brisa do mar, por corresponder ao tipo de tempo mais frequente no 

Funchal, como foi apurado anteriormente neste capítulo.  
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A partir das sondagens consultadas relativas a dias de vento sinótico na cidade não foi 

possível identificar qualquer comportamento predominante da estrutura vertical da atmosfera, como 

no caso dos dias de brisa, ainda assim, nalguns dias podem ocorrer inversões térmicas, o que 

demonstra que o efeito de abrigo aerológico pela disposição do relevo tende a criar condições de 

estratificação térmica na atmosfera do Funchal. De um modo geral, segundo a amostra temporal 

considerada neste capítulo (quadro 5.1), a inversão térmica de subsidência às 12:00 h tem uma 

frequência de ocorrência máxima no verão. Mesmo nos dias de verão com vento de SW pode haver 

inversão térmica, sendo que, apenas nos dias de inverno de vento de W não se verifica a sua 

formação, em nenhum caso observado. 

Na figura 5.20 apresentam-se os gráficos das sondagens referentes a três exemplos de dias de 

verão de brisa do mar com inversão térmica pronunciada. A 9 julho de 2007 sucedem-se várias 

inversões, com a base da inversão mais baixa a 715 m de altitude (fig. 5.20a) e uma espessura 

associada de 344 m (altitude do topo da inversão menos a da base) (quadro 5.4). A 25 julho de 2007 a 

inversão térmica pronunciada (fig. 5.20b), com a base a 1200 m de altitude, apresenta uma espessura 

de 250 m. Já no dia 2 de Agosto de 2007 (fig. 5.20c), apesar de relativamente pronunciada, a base da 

inversão posiciona-se a um nível superior (1576 m), com uma espessura de 136 m.  

Os gráficos das sondagens de dias de inverno de brisa do mar com inversão térmica são 

apresentados na figura 5.21. No dia 24 Fev. 2007 a base da inversão encontra-se a 1219 m e a sua 

espessura é de 104 m (fig. 5.21a). No dia 31 Jan. 2008 a base da inversão está a 1070 m e o topo a 

1439, o que resulta numa espessura de 369 m (fig. 5.21b e quadro 5.4).  

Quadro 5.4 – Parâmetros da estrutura vertical da atmosfera calculados com base nas sondagens aerológicas dos 

dias de brisa do mar utilizados como casos de estudo. 

 
Base das nuvens 

Base da inversão térmica mais 

baixa 

Topo da inversão térmica 

mais baixa 

Mudança de direção  

no perfil vertical vento 

de S/SW para NO/N/NE 

 metros de altitude metros de altitude hPa metros de altitude hPa metros de altitude 

09-Jul-07 950 715 936 1059 893 642 

25-Jul-07 826 1200 880 1450 849 955 

02-Ago-07 826 1576 841 1712 822 601 

              

24-Fev-07 822 1219 883 1323 866 1477 

31-Jan-08 1195 1070 901 1439 856 1022 
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Dias de verão de brisa do mar com inversão térmica pronunciada 
Sondagem em margem de anticiclone Sondagem em margem de anticiclone 

9 Julho 2007 25 Julho 2007 

 
a) 

 
b) 

Velocidade do vento (m/s) às 12:00h: 
PO Pontinha: 4,9 
PO Areeiro: 10,2 

PO Pontinha: 2,1 
PO Areeiro: 3,8 

Sondagem em margem de anticiclone 

Fig. 5.20 – Tefigrama com as sondagens aerológicas do 
Funchal/Obs. (12:00 h), em dias de verão de brisa do mar. 

 

2 Agosto 2007 

 
c) 

Velocidade do vento (m/s) às 12:00h: 
PO Pontinha: 3,2 
PO Areeiro: 11,6 
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Dias de inverno de brisa do mar 
Sondagem em anticiclone  Sondagem em margem de anticiclone 

24 Fevereiro 2007 31 Janeiro 2008 

 
a) 

 
b) 

Velocidade do vento (m/s) às 12h00: 
PO Pontinha: 3,6 
PO Areeiro: 1,2  

PO Pontinha: 2 
PO Areeiro: 2,4 

Fig. 5.21 – Tefigrama com as sondagens aerológicas do Funchal/Obs. (12:00 h), em dias de inverno de brisa do mar. 

 

Em síntese, as características do perfil vertical da atmosfera na região do Funchal foram 

apuradas a partir da informação extraída das sondagens, salientando em particular o comportamento 

da temperatura do ar e da velocidade e direção do vento. Nos dias de verão de brisa do mar, devido 

ao forte aquecimento do ar junto ao solo, há sempre um gradiente sobreadiabático (condições de 

instabilidade do ar), entre o solo e a superfície isobárica de 1000 hPa (altitude média de 175 m), com 

uma diferença de temperatura entre os dois níveis de 3,9 °C. Em dias de vento de W a diferença 

média entre estes dois níveis é ligeiramente mais baixa (quadro 5.5). 

 

Quadro 5.5 – Diferenças de temperatura entre o solo e diferentes níveis da atmosfera com base nos dados das 

sondagens aerológicas do Funchal/Obs. (12:00 h). 

  

Dias de  
verão de brisa do 

mar 
(74 dias) 

Dias de inverno vento 
de W 

(22 dias) 

Diferença de temperatura  
entre o solo e a superfície de:  

(°C) 

1000 hPa 3.9 2.9 

850 hPa 9.2 11.3 

700 hPa 14.4 18.4 

 

A partir da amostra de sondagens disponíveis no período estudado (sondagens de 57 dias de 

verão de brisa do mar) foi identificado o desenvolvimento duma inversão térmica de subsidência 
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pronunciada no Funchal. Em 40 dias desta amostra (quadro 5.6), a base da inversão posiciona-se a 

um nível alto: a 1398 m de altitude média, com o topo a 1636 m, o que resulta numa espessura 

média de 238 m. Nos outros 17 dias, a base da inversão encontrava-se a um nível mais baixo: 682 m 

de altitude média, com o topo a 966 m, resultando assim numa espessura média de 284 m. 

Comprova-se assim que o fenómeno da inversão térmica tende a ser frequente em regiões da 

atmosfera rodeadas por montanhas, tal como foi dito na revisão da literatura concretizada na 

introdução da Parte II da tese.  

 

Quadro 5.6 – Dias de verão de brisa do mar com inversão térmica pronunciada e a base 

acima de 1000 metros de altitude. 

 
Base da inversão  

+ baixa 

Topo da inversão  

+ baixa 
 

Base da inversão  

+ baixa 

Topo da inversão  

+ baixa 

Data hPa Alt. (m) hPa Alt. (m) Data hPa Alt. (m) hPa Alt. (m) 

05-Jun-07 874 1211 844 1507 09-Jun-08 860 1368 844 1527 

22-Jun-07 840 1600 797 2037 12-Jun-08 908 944 878 1228 

25-Jun-07 845 1570 834 1680 13-Jun-08 909 922 896 1044 

26-Jun-07 781 2199 772 2294 16-Jun-08 810 1888 786 2140 

28-Jun-07 865 1347 841 1581 17-Jun-08 823 1740 787 2111 

29-Jun-07 877 1247 822 1792 18-Jun-08 832 1665 796 2035 

30-Jun-07 905 981 898 1047 19-Jun-08 862 1387 850 1504 

03-Jul-07 910 948 899 1052 20-Jun-08 896 1062 866 1351 

09-Jul-07 936 715 893 1116 21-Jun-08 912 899 877 1231 

24-Jul-07 857 1411 837 1611 23-Jun-08 828 1720 812 1884 

25-Jul-07 880 1200 849 1505 14-Jul-08 868 1336 842 1592 

01-Ago-07 844 1538 825 1730 15-Jul-08 901 1036 871 1323 

02-Ago-07 841 1576 822 1767 17-Jul-08 890 1084 864 1338 

03-Ago-07 821 1768 797 2017 20-Ago-08 898 1037 868 1327 

04-Ago-07 857 1423 846 1532 23-Ago-08 884 1170 853 1474 

06-Ago-07 817 1840 804 1975 27-Ago-08 874 1269 839 1619 

09-Ago-07 835 1606 807 1894 28-Ago-08 851 1479 835 1639 

11-Ago-07 801 1964 792 2059 29-Ago-08 815 1827 792 2067 

03-Jun-08 816 1844 806 1947 30-Ago-08 850 1500 818 1823 

04-Jun-08 848 1537 821 1807 31-Ago-08 896 1072 879 1234 

 

A base da inversão térmica impede os movimentos ascensionais do ar para níveis superiores 

da atmosfera e, portanto, este nível corresponde normalmente ao topo das nuvens, onde a 

humidade relativa é máxima (100%). As massas de ar que ascendem pelos vales do Funchal, 

resultantes da circulação de brisa do mar e brisa do vale, podem assim ficar retidas a meia vertente. 

Através do apuramento estatístico do nível de condensação (LCL), que define a base das nuvens, 

procurou-se avaliar a influência deste aspeto do clima local na formação de nuvens na atmosfera de 
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sotavento. Nos 40 dias estudados, com a base da inversão posicionada a 1398 m, o LCL ocorreu a 

uma altitude média de 904 m, obtendo-se assim uma camada de nuvens com espessura média 

teórica de 494 m. Nestas circunstâncias ocorre apenas precipitação fraca nas áreas montanhosas e, 

regra geral, durante a noite dá-se a dissipação da cobertura nebulosa.  

Pelo contrário, nos 17 dias em que a base da inversão se encontrava a um nível mais baixo 

(682 m), na atmosfera de sotavento, o LCL (obtido pelo tefigrama) tende a ocorrer a um nível de 

atmosfera mais elevado, a 905 m. Ou seja, nestes casos ocorre a formação de uma camada de nuvens 

acima da inversão térmica de altitude mais baixa, que não se relaciona diretamente com ela. As 

inversões térmicas de baixa altitude sobre a cidade e nos vales a norte desta podem corresponder a 

efeitos espacialmente localizados, sem influência significativa em toda a camada limite.  

A informação das sondagens também permitiu analisar as direções predominantes do vento a 

diferentes níveis da atmosfera. Num conjunto de 50 dias de verão de brisa do mar foi identificada 

uma mudança de direção no perfil vertical do vento de S/SW para os quadrantes NO/N/NE, a um 

nível médio de 665 metros. Esta altitude deverá corresponder ao nível da corrente de retorno da 

brisa do mar e grosso modo ao nível em que se faz sentir o vento de N/NE (em relação à vertical do 

lugar de lançamento da sondagem do Funchal/Obs.), que transpõe a cordilheira central e prossegue a 

sua trajetória a sotavento da ilha (sobre a dinâmica do escoamento atmosférico em redor da ilha da 

Madeira consulte-se o capítulo 4). Segundo Alcoforado (1987), as brisas ocorrem com mais 

regularidade sobretudo quando o vento em altitude contribui para reforçar a corrente de retorno.  

Nos dias de inversão térmica alta (base a 1398 m), constata-se a ocorrência de vento mais 

fraco no Areeiro, com velocidades médias pelas 12:00 h de 4 m/s. Pelo contrário, nos dias de inversão 

térmica baixa (base a 682 m), a velocidade média pelas 12:00 h foi de 5,4 m/s. Estas diferenças 

médias de velocidade parecem sugerir que o vento mais forte ao nível do topo da montanha impede 

a formação de inversões térmicas a níveis superiores da atmosfera, onde prevalecem condições de 

atmosfera neutra. Em todo o caso existe de facto uma relação de causa efeito entre o vento (direção, 

mas principalmente velocidade) e a formação da inversão térmica.    
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Conclusão do capítulo 

O regime estacional do vento na cidade foi caracterizado com base nos valores horários do 

vento no PO Funchal/Obs., no período de 2000-2010, aplicando uma metodologia de análise fatorial, 

através da qual foi possível individualizar quatro estações climáticas: o verão (junho, julho e agosto), 

o inverno (novembro, dezembro, janeiro e fevereiro) e duas estações intermédias, maio e setembro, 

num regime de transição de verão, e outubro, março e abril, num regime de transição de inverno.  

No PO Areeiro o vento de NE é francamente preponderante, exibindo um aumento da 

frequência de ocorrência do inverno (34% do tempo, com uma velocidade média de 5,4 m/s), para o 

verão (75% do tempo e velocidade média de 7,5 m/s). Na faixa litoral da cidade (PO GNR), o rumo 

mais frequente no inverno (27% do tempo) é o N, com uma velocidade média de 2 m/s, ao passo que 

no verão, é o SW (39% do tempo), com uma velocidade média de 3 m/s.  

A classificação do regime diário dos ventos, tendo o PO GNR, como local meteorológico de 

referência, indica que a circulação de brisa do mar representa o tipo de regime de vento mais 

frequente no litoral, em todas as estações do ano. No verão ocorre em quase 80% dos dias (94 de 

120 dias) e nos meses de regime de transição de verão (maio e setembro) ocorre em cerca de 63% 

dos dias. Nos meses de transição de inverno (outubro, março e abril) e no inverno, a brisa do mar 

ocorre em 44% e 45% dos dias respetivamente. O vento de W/SW foi mais frequente nos meses de 

outubro, março e abril (22% dos dias) e no inverno (15% dos dias). Nestes dias, as velocidades mais 

elevadas tendem a ocorrer especialmente entre as 15:00 h e as 18:00 h; no PO Pontinha atingem 

valores na ordem dos 8 m/s e no PO GNR são mais baixas, na ordem dos 5 m/s. O vento de SE/E que 

chega à cidade tem a sua frequência máxima de ocorrência – 21% dos dias estudados – no inverno, 

com a velocidade média do vento a variar entre 5 e 10 m/s. 

Nos dias de brisa do mar regular o quadrante predominante é o SW, e com menor frequência 

o S e o SE. No verão a brisa começa pelas 8:00h e termina pelas 21:00 h, com uma duração média de 

13 horas. No inverno a brisa do mar começa mais tarde, pelas 10:00 h, e termina mais cedo, pelas 

19h00, com uma duração média de 8h30. A sua velocidade média é praticamente constante ao longo 

do ano, entre 2,3 e 2,6 m/s (PO GNR). As velocidade máximas que ocorrem nas primeiras horas da 

tarde são ligeiramente mais baixas no inverno do que no verão, quando sobem ligeiramente acima de 

3 m/s. 
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Os dias selecionados como casos de estudo permitiram avaliar a relação entre o vento geral 

de NE no topo da montanha e a ativação da circulação de brisa do mar na baía do Funchal. A 

presença de vento de NE fraco a moderado (entre 2 e 6 m/s) no topo da montanha, de que se 

apresentou um exemplo de verão (25 Jul. 2007) e outro de inverno (31 Jan. 2008), tende a ocorrer 

nas situações em que apesar da Madeira se encontrar sob ação do flanco oriental do anticiclone, o 

gradiente de pressão atmosférica é mais fraco. Nestes casos, a brisa do mar pode soprar com menor 

intensidade quando a sua corrente de retorno não é reforçada pelo vento de NE (também ele mais 

fraco no topo da montanha), o que por sua vez favorece o aumento da nebulosidade a sotavento da 

montanha e a diminuição dos contrastes térmicos, responsáveis pela ativação da brisa. Desta 

maneira confirmam-se os resultados de estudos anteriores que indicam que as brisas ocorrem com 

mais regularidade, sobretudo quando o vento em altitude contribui para reforçar a corrente de 

retorno (Alcoforado, 1987; Bernot, 2007, citado em Vermeersch, 2011). 

A relação entre a circulação de brisa do mar e a variação espacial da temperatura e humidade 

relativa do ar sobre a cidade foi avaliada com recurso a uma amostra de 22 dias de verão com 

circulação anticiclónica e brisa do mar regular, tendo-se verificado que a Tmax tende a ser mais baixa 

nos sítios onde a brisa do mar atua com mais intensidade, como na frente de mar (PO Pontinha) e ao 

nível do topo dos edifícios (PO Museu). Comprovou-se assim a influência da brisa do mar na 

regulação da Tar, designadamente na sua diminuição durante a tarde. Os contrastes térmicos entre 

ambientes urbano e marítimo tendem a ser mais acentuados entre as 12:00 h e as 15:00 h, altura do 

dia em que a brisa do mar aumenta de intensidade para valores médios na ordem de 3 a 3,5 m/s.  

Em relação à humidade do ar, nos dias em que a velocidade da brisa do mar foi mais elevada, 

ocorreu a sua diminuição sobre a cidade no PO Museu. A tensão de vapor passa de valores na ordem 

de 20 hPa no início da brisa para níveis entre 5 a 10 hPa, pelas 15:00 h, quando a velocidade da brisa 

é mais alta (4 a 5 m/s), o que demonstra que localmente, nas áreas mais expostas, o efeito de brisa 

poderá contribuir para a ventilação da atmosfera urbana. Contudo, nas áreas mais afastadas do 

litoral e ao nível do solo (PO Levada), onde a rugosidade é maior, verificou-se o fenómeno inverso, 

i.e., um aumento da humidade concomitante com o aumento da velocidade da brisa no litoral. De 

níveis de 1 a 2 hPa no início da circulação de brisa, a tensão de vapor sobe para 25 a 27 hPa pelas 

15h00 h, altura do dia em que a brisa atinge as velocidades máximas. De um modo geral, os 

resultados aqui obtidos estão em acordo com os de outros trabalhos (Alcoforado, 1987, 

Andrade, 2003a; Lopes, 2003; Vasconcelos, 2006; Lewis, 2007) que referem que a chegada a terra da 

brisa do mar é acompanhada pelo aumento da humidade e por uma diminuição da temperatura, à 
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medida que o ar marítimo mais húmido se desloca para o interior. A análise realizada mostra 

também que, quanto mais acentuados forem os contrastes térmicos mar-cidade, mais elevada será a 

velocidade da brisa, e por conseguinte, maior será a ação de remoção da humidade, mas apenas nos 

locais mais expostos, por exemplo, ao nível do topo dos edifícios, daí que este será sempre um efeito 

muito localizado.  

A utilização dos dados das sondagens permitiu o estudo aprofundado da estrutura vertical da 

atmosfera. Em 57 dias de verão de brisa do mar foi identificado o desenvolvimento duma inversão 

térmica de subsidência pronunciada pelas 12:00 h. Em 40 dias desta amostra, a base da inversão 

posiciona-se a um nível alto da atmosfera (≈1300 m de altitude média), ao passo que em outros 17 

dias estudados, a base da inversão encontrava-se a um nível mais baixo (≈680 metros). Ao realizarem 

a análise dos perfis verticais de temperatura na zona da Madeira, com base nos perfis obtidos para as 

00:00 h, durante o mês de junho de 2001, Miranda et. al. (2003), constatam que a inversão térmica 

se encontra sistematicamente abaixo do topo da ilha, sugerindo que esta característica deverá 

contribuir para a formação de uma esteira fortemente perturbada. Os efeitos de esteira foram 

tratados no capítulo 4, constatando-se que as formas de relevo da Ilha determinam a formação de 

campos de vento diferentes, conforme a direção, velocidade e estabilidade das massas de ar que as 

atingem. As inversões térmicas que se formam na região de sotavento deverão ser uma 

consequência da sua posição de abrigo em relação aos ventos dominantes de NE.  

As direções predominantes do vento na faixa costeira a diferentes níveis da atmosfera foram 

também analisadas. Em 50 dias de verão de brisa do mar foi identificada uma mudança de direção no 

perfil vertical do vento, no Funchal/Obs., de S/SW para os quadrantes NW/N/NE, a um nível médio 

de 665 metros. Esta altitude deverá corresponder ao nível da corrente de retorno da brisa do mar e 

grosso modo ao nível em que se faz sentir o vento geral de N/NE, que transpõe a cordilheira central e 

prossegue a sua trajetória a sotavento da ilha. 

Ao nível da atmosfera urbana superior, a velocidade média da brisa é ligeiramente 

semelhante nos vários locais da cidade. Contudo, na vertente a norte da cidade (PO Hospital), a brisa 

chega com intensidade ligeiramente mais baixa, comparativamente ao litoral. A análise espacial da 

circulação do ar em dias de brisa, com base nos dados dos diferentes PO, permite esboçar um 

primeiro mapa com o campo de penetração da brisa para o interior da ilha (fig. 5.20). Na região do 

Funchal, verifica-se assim que, após passar sobre a cidade, a brisa do mar prossegue a sua trajetória 

por 3 a 4 km para o interior, até pelo menos cerca de 400 metros de altitude. Na faixa litoral, a parte 
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oriental da cidade diretamente exposta à brisa que incide predominantemente pelo quadrante SW, 

deverá ser mais beneficiada pelo ar fresco marítimo, do que a parte ocidental, abrigada pelas arribas 

a oeste da baixa.  

De acordo como os dados das sondagens das 12:00 h, em altura, a brisa do mar desenvolve-se 

até cerca de 665 metros de altitude, formando assim uma camada de ar relativamente espessa. Por 

exemplo, na Arrábida a brisa do mar atinge a altitude de 400 m (Mora, 1998). Durante o período 

diurno, a brisa do mar penetra na cidade e prossegue a sua trajetória para o interior, onde é 

canalizada ao longo dos vales. Aqui, mistura-se com a brisa de vale reforçando os movimentos 

ascendentes do ar húmido, contribuindo assim para a formação do andar de nuvens característico da 

vertente meridional (Lopes, 2008). 

Neste capítulo foram avaliados os sistemas de circulação atmosférica que prevalecem no 

Funchal, sendo que os conhecimentos obtidos são importantes para efeitos de aplicação ao nível do 

planeamento urbano, no âmbito do mapa das orientações climáticas que é apresentado no capítulo 

8, com vista à melhoria do clima e da qualidade do ar na cidade. 

 

 

Fig. 5.20 – Limite provável de penetração da brisa do mar no Funchal na camada limite 
urbana superior. 
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Introdução 

  Neste capítulo procura-se aprofundar os conhecimentos sobre a influência do clima, 

em particular dos ventos, na qualidade do ar no Funchal. A avaliação da concentração de 

poluentes é particularmente importante nas áreas urbanas, onde existe um maior número de 

pessoas expostas. A poluição do ar resulta dos efeitos de mistura de diferentes poluentes, 

designadamente o Ozono troposférico (O3), os Óxidos de Azoto (NOx), o Dióxido de Azoto 

(NO2), as partículas (PM), o Dióxido de enxofre (SO2), Monóxido de Carbono (CO) e os 

Compostos Orgânicos Voláteis (COV) sendo que cada um deles tem efeitos adversos específicos 

na saúde humana (WHO, 2003). As pessoas estão expostas à pluma de mistura de poluentes 

que pode ter efeitos nefastos devido à combinação de gases. 

O presente capítulo está organizado em quatro tópicos principais. Começa-se por fazer a 

revisão da literatura, em particular dos factores que condicionam a concentração dos 

poluentes. No ponto seguinte realiza-se a caracterização geral da qualidade do ar, pontual e 

espacialmente, através da análise das variações diárias, semanais e sazonais da concentração 

de partículas (PM10), NO2 e CO, com base nos dados medidos numa estação de tráfego 

(PoQa São João). São também analisadas as variações temporais do O3, com base nos dados 

duma estação de fundo urbano (PoQa Quinta Magnólia). No terceiro ponto procede-se à 
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avaliação da evolução diária dos níveis de concentração das partículas (PM10), provenientes das 

emissões primárias e secundárias do tráfego rodoviário, numa cidade costeira, onde os 

sistemas de circulação de brisas tendem a favorecer a recirculação e concentração dos 

poluentes, tendo também em consideração que os níveis de poluição por partículas em 

suspensão são mais elevados em áreas urbanas pouco ventiladas. Realizou-se ainda uma 

análise detalhada de alguns grupos de dias com níveis de poluição por partículas 

particularmente elevados, procurando conhecer a relação entre a qualidade do ar e as 

condições atmosféricas. O quarto ponto principal corresponde à modelação da dispersão de 

partículas a partir da contagem de tráfego automóvel no Funchal. Procura-se assim obter um 

melhor entendimento das fontes (emissões móveis) e das suas trajetórias (transporte e 

difusão). 

Em Portugal, entre 1990 e 2006, houve um aumento de 41,6% das emissões de PM10 

(APA, 2008b), tendo, entre 2011 e 2012, havido um decréscimo de 20,8% da concentração 

média anual deste poluente. De 2008 a 2012 as concentrações médias anuais foram sempre 

inferiores a 25 ug/m3, fixando-se nas 19 ug/m3 em 2012 e 20 ug/m3 em 2013. Em 2006, 54% 

das emissões tiveram origem no setor da indústria, ao passo que o dos transportes representou 

nesse ano 5,4% e 4,7% em 2009. O setor do transporte rodoviário contribui decisivamente para 

as emissões de PM10 em espaço urbano, o que, em parte, é explicado pela utilização massiva do 

veículo ligeiro com um único ocupante.  

Os efeitos na saúde humana são devastadores: entre 2004 e 2011, o número de mortes 

pela poluição do ar nas cidades aumentou em cerca de 1,15 milhões de pessoas. No conjunto 

das maiores cidades europeias, a poluição do ar é responsável por cerca de 100 000 mortes por 

ano (WHO, 2004). Numa estimativa divulgada em 2014 a Organização Mundial de Saúde (OMS 

em inglês WHO) refere que cerca de 3,7 milhões de mortes ocorridas em 2012 em todo o 

mundo foram causadas pela poluição atmosférica. Em 2000, a poluição do ar por partículas 

finas ou inaláveis terá vitimado cerca de 350 000 europeus (EEA, 2005). Estes números 

preocupantes são explicados pelo crescimento da população urbana e das fontes poluidoras, e 

ainda, pelo maior rigor da informação disponibilizada e continuamente atualizada. As partículas 

são de facto um dos principais poluentes atmosféricos nos espaços urbanos e afetam mais 

pessoas do que qualquer outro poluente atmosférico. Em Portugal, tem vindo a verificar-se um 

elevado número de excedências da concentração de partículas na atmosfera, em relação aos 

limites legais (Instituto do Ambiente, 2003; Martins, 2005), em particular nas regiões de Lisboa 
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e Porto. Segundo o relatório de 2013 que avalia o impacto ambiental dos transportes na 

Europa, 43% das zonas de tráfego monitorizadas em espaço urbano apresentaram em 2011 

níveis excessivos de partículas (PM10), acima do limite-24horas.  

A exposição prolongada às partículas leva a um aumento do risco de doenças 

cardiovasculares e respiratórias (Dockery e Pope, 1996). No caso das partículas PM2,5 os 

efeitos na saúde podem ser de curta duração, como irritação nos olhos, nariz, garganta e nos 

pulmões, tosse e falta de ar, mas a longo prazo podem afetar as funções pulmonares e agravar 

o estado de saúde de indivíduos com asma e doenças de coração. As substâncias na forma de 

aerossóis são mais tóxicas do que as componentes do estado gasoso, uma vez que estas últimas 

são mais facilmente eliminadas pelo sistema respiratório do que os aerossóis. Um aerossol com 

um tamanho da partícula entre 0,001 e 2 µm facilmente se deposita no sistema respiratório 

(Wilson e Spengler, 1996).  

Tanto as PM10, como as PM2,5 são correntemente usadas como referências quantitativas 

da qualidade do ar urbano (Rodríguez et al., 2008). Segundo a OMS, a redução de poluição de 

PM10 de uma média anual de 70 µg/m3 para as 20 µg/m3, poderia resultar na diminuição da 

mortalidade em 15%. Nos países urbanizados o problema da poluição é cada vez maior. 

Por exemplo, na China, segundo dados de 2005, 52% das cidades monitorizadas apresentavam 

níveis de poluição de PM10 até 50 µg/ m3, em 38% das cidades, as concentrações variavam de 

50 µg/ m3 a 100 µg/ m3 e em 10% dos espaços urbanos, o nível de poluição ultrapassava as 

100 µg/ m3.  

Pelos factos atrás mencionados que apontam as partículas como um dos poluentes 

atmosféricos que mais contribui para a deterioração da qualidade do ar nos espaços urbanos, a 

análise da sua variação temporal e espacial na cidade do Funchal constitui o tema principal 

deste capítulo, apresentando-se todavia uma caracterização geral dos outros poluentes 

atmosféricos.  

 

6.1 Propriedades e características das partículas na atmosfera 

A matéria particulada ou simplesmente partículas (PM) é uma mistura complexa de 

partículas sólidas e líquidas que “flutuam” no ar, constituída por substâncias orgânicas e 
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inorgânicas, que incluem poeiras, lamas, fuligem, aerossóis e partículas líquidas diretamente 

emitidas para a atmosfera por fontes como fábricas, centrais elétricas, meios de transporte e 

outras atividades resultantes de construção, incêndios e poeiras transportadas naturalmente 

pelo vento. Sobre a natureza dos poluentes atmosféricos distinguem-se os poluentes primários, 

que são emitidos diretamente para a atmosfera e os secundários que se formam na atmosfera 

a partir de outras substâncias. As partículas primárias são emitidas diretamente a partir da 

fonte, como sejam as áreas em construção, as estradas não pavimentadas, os terrenos sem 

vegetação, as chaminés de fábricas e os incêndios. As partículas secundárias são o resultado de 

reações oxidativas na atmosfera dos gases primários, como os óxidos de enxofre e de azoto 

emitidos pelas centrais de produção de energia, unidades industriais e automóveis1.   

As partículas variam em tamanho, composição química e origem (fonte) e são 

classificadas de acordo com as suas propriedades aerodinâmicas, que controlam o transporte e 

a remoção, assim como a sua deposição no sistema respiratório. Estas propriedades são 

traduzidas pelo diâmetro aerodinâmico ou simplesmente pelo tamanho da partícula (WHO, 

2003). A composição da massa de partículas depende da área geográfica, da estação do ano, 

das condições meteorológicas e do seu tamanho. O tempo de permanência na atmosfera 

depende fundamentalmente do seu tamanho: as de dimensão superior a 50 micrómetros 

(PM50) são rapidamente depositadas nas superfícies, enquanto as de dimensão inferior podem 

permanecer por vários dias em suspensão. As partículas com dimensão entre 50 e 10 µm são 

ainda demasiado grandes para chegar ao aparelho respiratório, pois são filtradas pelo nariz e 

garganta sem chegar aos pulmões. Contudo, as de diâmetro aerodinâmico inferior a 10 µm, 

chamadas de partículas grosseiras ou PM10, conseguem atingir os pulmões (trato respiratório 

superior). Quando as partículas entram na via respiratória, dependendo do seu tamanho elas 

podem alojar-se em diferentes locais do sistema respiratório. As regiões de maior acumulação 

são o extratorácico (narinas e laringe), os brônquios (traqueia, brônquio e brônquio terminal) e 

os alvéolos. Cerca de 50% das partículas mais pequenas do que 0,02 μm podem depositar-se 

nos pulmões (ICRP, 1996; Ghio e Samet, 1999). Deste modo, as partículas com diâmetro 

<2,5 µm, chamadas partículas finas ou PM2,5 são mais preocupantes, na medida em que são 

capazes de atingir os alvéolos pulmonares e até mesmo serem absorvidas pelo sistema 

sanguíneo, pelo que são também designadas de fração inalável. As PM2,5 podem ser compostas 

por nitratos, sulfato, componentes de carbono, amoníaco, e metais como o ferro, o níquel, o 

                                                 
1
 Fonte: Sítio da EPA (Agência de Proteção Ambiental dos EUA) sobre matéria particulada: 

http://www.epa.gov/airquality/particlepollution/index.html (última consulta em agosto de 2015). 
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magnésio e o cádmio. A combustão do petróleo e a queima de vegetação são as principais 

fontes de PM2,5 produzidas a elevadas temperaturas, quando os gases formados são libertados 

na forma de vapor e condensação. Entre as fontes naturais salienta-se a atividade vulcânica e 

os incêndios de origem natural. 

Como se referiu anteriormente, em espaço urbano, a principal fonte de PM10 resulta da 

circulação automóvel, que pode originar emissões de forma direta, através da combustão dos 

veículos, ou, de forma indireta, através de processos como o desgaste dos pneus e travões e a 

abrasão da superfície das estradas e a formação de turbilhões de poeiras movimentadas em 

ressuspensão. Contudo, no que se refere a esta última fonte subsistem ainda dúvidas sobre o 

seu peso real nos valores totais de referência das PM10 (Venkatram, 2000, citado por 

Düring et al., 2002). 

 Estudos realizados na Alemanha referem que as emissões de PM10, devido à 

ressuspensão, são substancialmente mais elevadas do que as emissões diretas dos veículos 

(Pregger e Friedrich 2002, Düring e Lohmeyer et al., 2003, citados em Boulter, 2005). 

Ao estudarem a concentração de PM10 numa estrada urbana na Alemanha, Düring et al. (2002), 

mostram que as fontes são divididas em 50% de emissões de combustão automóvel, 20% do 

sistema de travões e cerca de 30% tem origem na abrasão das estradas e nas poeiras 

movimentadas em ressuspensão. Viana et al. (2007) registaram entre 23 e 33% de poeiras 

minerais nas PM10 em Barcelona (Espanha). Na Avenida da Liberdade em Lisboa, a 

ressuspensão das poeiras é tida como um importante contributo para aumentar a 

concentração de PM10, que sucessivamente tem ultrapassado os valores estabelecidos na 

legislação (Ferreira, 2006). Estudos levados a cabo numa rua da cidade de Londres 

(Harrison et al., 2001) indicam que a ressuspensão de PM10 representa uma fonte de emissão 

igual à quantidade de emissão proveniente da exaustão dos veículos. O contributo das 

emissões com origem na ressuspensão no total das emissões de tráfego é maior nas PM10 do 

que nas frações granulométricas mais pequenas (Amato, 2009). 

 

6.2 Princípios teóricos de modelação de poluentes atmosféricos  

O recurso a modelos de dispersão de poluentes atmosféricos é uma mais-valia no 

âmbito da avaliação da qualidade do ar pelas seguintes razões: a) representam uma forma de 
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obtenção de informação alternativa devido à falta de dados das estações de medição; 

b) traduzem mais ou menos fielmente os campos de dispersão; c) permitem a rápida 

computação e obtenção de resultados mesmo em condições complexas de terreno.  

Os modelos consideram normalmente as emissões como uma fonte pontual e linear, de 

intensidade constante e utilizam modelos meteorológicos simplificados da camada limite 

atmosférica. Existem dois tipos de modelos numéricos para o cálculo da dispersão de poluentes 

atmosféricos, o modelo "Gaussiano", incluído no software utilizado no presente trabalho para 

efeitos de estimação da dispersão de PM, e o modelo "de segunda ordem” ou de pluma 

térmica, no qual podem ser consideradas diferentes classes de estabilidade atmosférica. Estes 

modelos baseiam-se na resolução numérica da equação da conservação de massa de um dado 

poluente, sobre uma matriz espaço temporal fixa. 

A modelação da dispersão consiste num processamento computacional de previsão da 

concentração a sotavento da fonte de poluição, baseado no conhecimento das características 

de emissão, do terreno, nomeadamente rugosidade da superfície, a topografia local, os 

edifícios próximos e, o estado da atmosfera, designadamente a velocidade do vento, a 

estabilidade e altura da camada de mistura (Oke, 1992; Andrade, 1996).  

Pela aproximação gaussiana, os modelos de dispersão de partículas consideram que o 

poluente se dispersa através dum processo de turbulência homogénea, controlado pela ação 

das correntes de ar turbulentas. Contudo, a influência do relevo faz com que haja variação 

vertical dessa turbulência. Assim, devem ser dadas indicações de turbulência, nas classes de 

estabilidade, para todas as células da grelha de modelação. O modelo Gaussiano considera que 

os gases não são reativos, i.e., não dispõem de tempo suficiente durante a dispersão para se 

transformarem.  

As equações Gaussianas para as concentrações de um dado poluente emitido a partir de 

uma fonte linear é o resultado da integração das soluções das fontes pontuais sobre a fonte 

linear, expresso desta maneira (Briant et al., 2013):  
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onde C é a concentração de poluentes em gm-3 no local (x, y, z), x é a distância a partir 

da fonte ao longo da direção do vento em metros, y e z são as distâncias horizontal e vertical, 

perpendiculares ao vento, a partir do eixo da pluma em m, u é a velocidade do vento em ms-1, 

Q é a taxa de emissão em gs-1, y1 e y2 são as ordenadas das extremidades das fontes e σy e σz 

são o desvio padrão representando a dispersão de poluentes na direção transversal à direção 

do vento em m, que são derivados de dados experimentais.  

As equações para as concentrações de poluentes procuram traduzir as várias relações 

de dependência entre os parâmetros básicos da dispersão, designadamente a relação 

proporcionalmente inversa entre concentração média e velocidade do vento média, a relação 

diretamente proporcional entre taxa de emissão e concentração média e a relação 

proporcionalmente inversa entre concentração média com a área da pluma numa seção 

transversal. Por outro lado, a concentração dos poluentes varia inversamente à distância da 

fonte emissora. 

Os modelos de pluma Gaussiana têm várias limitações inerentes às equações Gaussianas 

quando aplicadas à modelação da dispersão de poluentes em áreas urbanas, sobre curtas 

distâncias e em ambientes complexos. Apesar destas limitações eles têm sido aplicados num 

largo número de estudos, incluindo em trabalhos com o propósito de regulamentação de níveis 

de poluição. Conforme refere Briant et al. (2013), os modelos Gaussianos são bastante 

utilizados para simular a dispersão de poluentes atmosféricos próximo das fontes, porque 

permitem um compromisso eficiente entre resultados razoáveis e tempo despendido na 

modelação computacional.  

 

6.2.2 Os modelos de dispersão CALINE4 e CAL3QHC 

Neste trabalho a estimação da dispersão foi realizada com o software “CalRoads View” 

da Lakes Environmental
2, concebido para prever a dispersão dos poluentes na vizinhança das 

vias rodoviárias.  O programa possibilita a estimação do CO, NO2 e partículas (PM) e outros 

gases inertes de veículos motorizados, parados ou em andamento, e integra, através da 

interface gráfica CalRoads View, diferentes modelos de fontes móveis de dispersão: CALINE4, 

                                                 
2
 Fonte: http://www.weblakes.com/products/calroads/index.html (última consulta em agosto de 2015). 
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CAL3QHC e CAL3QHCR, que funcionam de modo independente. Estes modelos foram 

originalmente criados pela Environmental Protection Agency
3 dos EUA. 

O CALINE4 é um dos modelos mais usados no cálculo da dispersão das emissões dos 

veículos, que por sua vez é baseado nos modelos de pluma Gaussiana. O modelo CAL3QHC é 

um sistema de modelação da dispersão das emissões do tráfego automóvel, designadamente 

de CO e PM, com a particularidade de considerar a extensão de filas formadas por veículos 

parados nas interseções com semáforos, especialmente indicado para condições atmosféricas 

estáveis ou neutras. 

Trata-se duma versão melhorada do modelo de dispersão de fontes lineares CALINE-3, 

desenvolvido por Benson (1979) do Departamento de Transportes da Califórnia. O modelo de 

dispersão de pluma Gaussiano é adotado para processar informação de emissões, volume de 

tráfego e sinalizações de estrada, numa base horária. De acordo com os resultados gerados, o 

modelo parece ser mais adequado para áreas com volume de tráfego moderado (Abdul-Wahab, 

2004). Em situações de vento fraco e na proximidade de edifícios altos, a utilização do modelo 

Gaussiano pode não ser a melhor opção na avaliação dos padrões de dispersão das emissões de 

veículos automóveis (Moseholm et al., 1996; Zhou e Sperling, 2001).  

Na caracterização da dispersão do poluente sobre uma via de comunicação rodoviária, 

estes modelos aplicam o conceito de zona de mistura (fig. 6.1), que considera a atmosfera 

sobre uma estrada, como uma zona uniforme de emissão e turbulência. Define-se como a 

porção da atmosfera sobre a estrada (faixas rodoviárias), mais três metros em cada lado desta. 

A inclusão desta largura adicional deve-se à dispersão horizontal inicial da pluma formada a 

partir da passagem dos veículos.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Fonte: http://www.epa.gov/otaq/models.htm (última consulta em agosto de 2015). 
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SGZI (Parâmetro de dispersão vertical inicial) 
TR (Tempo de permanência da zona de mistura) 
Fig. 6.1 – Representação esquemática da zona de mistura para previsão da 

concentração de poluentes no ar próximo de estradas. 
Fonte: Benson (1989). 

 

Na zona de mistura ocorrem dois mecanismos de dispersão: a turbulência mecânica, 

criada pelos veículos em circulação, e a turbulência térmica, alimentada pelos escapes quentes 

dos veículos e pelas diferenças térmicas entre os gases emitidos e a atmosfera (Benson, 1989). 

As emissões dos veículos dispersam-se rapidamente no rasto do campo de baixas pressões 

gerado pela passagem de cada veículo. O conceito de zona de mistura utiliza uma condição de 

emissão ativa (oposta à condição de emissão passiva do método Gaussiano) em que o 

parâmetro de dispersão vertical inicial é modelado como uma função do tempo de 

permanência do poluente na zona de mistura. Os estudos de Benson (1989) mostram que as 

velocidades mais baixas do vento originam uma maior dispersão vertical inicial. Quanto mais 

tempo a parcela de ar permanecer na zona de mistura turbulenta, maior será a quantidade de 

dispersão vertical inicial a que os poluentes estarão sujeitos, pelo que o seu tempo de 

permanência pode ser definido em função da velocidade média do vento.  

Para efeitos de modelação, um troço de via (link) é definido como um segmento de 

estrada em linha reta, com largura, altura, volume de tráfego e factor de emissão do veículo 

constantes. A estimação pode ser feita para recetores pontuais ou para uma rede de recetores 

(grid receptors), que correspondem a localizações próximas das estradas onde se pretende 

estimar a concentração de poluentes originados pelas fontes móveis. Os recetores encontram-

se normalmente a 1,8 metros do solo, altura correspondente ao nível de respiração humana 
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(breathing zone). O modelo faz o cálculo de concentrações médias horárias e octo-horárias4 a 

partir de fontes lineares e requer três tipos de parâmetros: factores de emissão (em massa de 

poluente por veículo por quilómetro percorrido), variáveis meteorológicas e valores de tráfego 

(em número de veículos por unidade de tempo). O volume horário de tráfego corresponde ao 

número de veículos por hora (vph) que se estima circular em cada troço de via considerado. 

Regra geral, são utilizados os valores máximos de hora de ponta, de modo a modelar o cenário 

do caso mais grave (Bhatt, 2005).   

O factor de emissão corresponde à taxa média de emissão de gases pela frota de 

veículos locais, em gramas por milha por veículo (g/milha/veículo). Para além de dependerem 

do volume de tráfego, as emissões variam consoante o tipo de veículo, a tecnologia específica 

do motor, o combustível utilizado, a idade do veículo, a sua dimensão e potência, a velocidade 

de deslocação e a temperatura do ar (Eggleston et al., 1992). As incertezas dos inventários das 

emissões de cada tipo de poluente são uma fonte de erro a ter em atenção nos modelos de 

estimação da qualidade do ar. Os valores devem ser apurados separadamente para os veículos 

em movimento (velocidade de fluxo livre) e para os veículos parados em ralenti. A velocidade 

de deslocação do veículo influencia a variação da taxa de emissão. Para os Compostos 

Orgânicos Voláteis (COV) a taxa de emissão diminui com o aumento da velocidade, contudo 

para o NOx e CO, as taxas de emissão aumentam nas velocidades mais elevadas. Por outro lado, 

a entrada em circulação de carros construídos com materiais mais leves e equipados com 

conversores catalíticos, para além de fazer deste um meio de transporte mais económico, 

contribui para diminuir as emissões (Delucchi, 2004). Regra geral, as taxas de emissão são mais 

altas nos troços de via mais congestionados, com movimentos de pára-arranca (fluxo pulsado), 

do que em situação de circulação livre.  

Em relação às emissões diretas de PM10, os factores de emissão são baseados apenas 

em valores de referência de veículos a diesel, pois os veículos a gasolina emitem 

substancialmente menor quantidade de PM10 (EPA, 1998b). A especificação de um factor de 

emissão compósito não distingue as emissões de veículos pesados com e sem carga, como 

também não avalia as diferenças entre emissão de veículo em movimento e emissão na fase de 

arranque do veículo. No quadro 6.1 apresentam-se os valores de referência do factor de 

emissão adotados por diferentes autores, a partir dos quais foram selecionados os valores 

                                                 
4
 A média octo-horária é a média composta pelo valor atual e os sete valores horários anteriores. 
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utilizados na modelação de PM10 na baixa do Funchal, que se apresenta mais à frente nesta 

capítulo.    

 

Quadro 6.1 – Valores de referência dos factores de emissão. 

Referência  Tipo poluente 
Factores de emissão 

(g/v-mi) 

 
CPCB, 2007 

Índia 
PM10 

Veículo ligeiro: 0,29 
Veículo médio: 0,90 

 

Pierson e Brachaczek, 
1983 

PM10 
Combustão da frota de veículos a 

diesel e a gasolina 

Valor da observação: 0,33 
Valor modelado, PART5: 0,52 

Whittorf et al., 1994 
PM10 

Combustão da frota de veículos a 
diesel e a gasolina 

Valor da observação: 0,21 
Valor modelado, PART5: 0,45 

Yura et al., 2007 PM2,5 
Veículo ligeiro (2000): 0,0362 
Veículo pesado (2000): 0,4489 

Heirigs et al., 2004 
PM 

Sistema de travões 
Carros ligeiros: 0,0054 
Carros pesados: 0,0084 

Unnasch et al., 2007 
Califórnia  

PM 
Combustão de veículos ligeiros a 

gasolina 
2005: 0,012 

PM 
Combustão de veículos ligeiros a diesel  

2005: 0,150 

PM 
Combustão de camiões  

2005: 0,982  

PM 
Combustão de autocarros urbanos 

2005: 0,359 

 
 

A modelação numérica da dispersão de poluentes entra também em conta com as 

concentrações de fundo. Os poluentes de fundo correspondem às concentrações de origem 

natural ou antrópica pré-existentes numa dada localidade. As estações de medição da poluição 

de fundo devem ficar afastadas das principais vias de tráfego, refletindo um fundo urbano 

(Oliveira et al., 2004), e os valores devem ser apurados separadamente para as diferentes 

espécies de poluentes (Silva, 2006). 

As concentrações de fundo dependem dos regimes do vento e tendem a ser superiores, 

quando não há grandes variações na direção do vento. Isto mesmo foi confirmado por um 

estudo realizado no sul do Texas, sob ação do vento marítimo de origem tropical, que sopra 

predominantemente de Sul (Bhatt, 2005). Para efeitos de modelação, considera-se que a 

concentração de fundo varia apenas em função da altura do dia, assumindo-se que, para um 

dado momento, ela é igual em diferentes locais. A expansão urbana tem vindo a dificultar o 
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apuramento das partículas de fundo de origem natural, na medida em que as medições acabam 

inevitavelmente por se realizar em áreas urbanizadas, onde dominam as fontes antrópicas 

(Suzuki & Taylor, 2003), de tal modo que existem poucas estações a realizar a monitorização de 

níveis de concentração, representativos de fontes naturais (McKendry, 2005).  

As concentrações de fundo podem variar significativamente entre localidades, mas são 

sempre inferiores às concentrações das áreas de tráfego. Na Holanda, Janssen et al. (1997) 

indicam concentrações de PM10 numa área de tráfego e de fundo de 39,3 µg/m3 e 32,1 µg/m3 

respetivamente e noutra localidade, de 74,5 µg/m3 e 61,8 µg/m3 respetivamente.  

Para vários países da europa central e de leste, as concentrações anuais médias de PM10 

variam entre 41 µg/m3 e 98 µg/m3 (Houthuijs et al., 2001). Na Suiça, por exemplo, são indicados 

valores de concentração de PM10 de 11 a 35,9 µg/m3 (Gehrig and Buchmann, 2003). 

Hoek et al. (1997) encontraram diferenças de concentração de PM10 entre vários países 

europeus (num gradiente de norte para sul), que afirmam serem consideravelmente mais 

elevadas do que as diferenças entre áreas urbanas e rurais.   

 

6.3 A influência das condições meteorológicas na concentração de poluentes 

A avaliação rigorosa da variação espacial da poluição requer o cruzamento de dados das 

emissões, nomeadamente a intensidade e características do tráfego, com as condições 

atmosféricas de dispersão dos poluentes. Henrique (1996) salienta a importância de conhecer 

os campos de vento sobre a cidade, em diferentes condições sinópticas e os mecanismos de 

funcionamento das brisas, assim como as relações entre a ilha de calor urbano e a estrutura 

térmica da atmosfera. Na introdução da Parte II da tese foi feita uma breve síntese dos 

princípios teóricos relativos à dinâmica atmosférica na camada limite, apresentando-se de 

seguida apenas os resultados de várias investigações que mostram a relação entre as condições 

meteorológicas e a variação da concentração de poluentes. 

Na cidade costeira de Volos, na Grécia, as concentrações diárias médias de PM10 

excedem o limiar de 50 µg/m³ em cerca de 38% dos dias do ano e o ciclo diário apresenta dois 

máximos (de manhã e à noite), associados a vento de norte e noroeste. Os autores do estudo 

(Papanastasiou e Melas, 2009a) afirmam que a variação semanal e sazonal dos valores diários 
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de PM10 não é significativa. Num dia de verão com circulação de brisa foi observado um 

aumento de 30% de concentração de PM10, relativamente a um dia sem brisa. Este aumento 

poderá ser atribuído às velocidades baixas da brisa do mar, que não favorecem a dispersão 

horizontal dos poluentes, mas também ao desenvolvimento da camada interna da massa de ar 

na área costeira, que faz diminuir a difusão vertical causada pelos remoinhos turbulentos 

(Papanastasiou e Melas, 2009b; Papanastasiou et al., 2010). Em Atenas, na Grécia, os 

resultados apresentados por Colbeck et al. (2002), indicam que no verão, a circulação de brisa 

do mar, contribui para aumentar a formação de aerossóis marinhos, comportamento 

particularmente notado nas localidades interiores. Em síntese, as brisas como são sistemas de 

recirculação do ar não são consideradas eficientes dispersores.  

Os estudos do clima urbano de Barcelona, em Espanha (Viana et al., 2005) mostram que 

a brisa do mar exerce uma influência significativa na concentração de PM10 e PM2,5. Na corrente 

de retorno da brisa em direção ao mar tendem a ocorrer movimentos compensatórios de 

subsidência, que explicam a baixa altura da camada de mistura. Soriano et al. (2001) refere que 

a circulação de brisa do mar diurna em Barcelona gera uma camada interna térmica sobre a 

cidade e de ar frio e estável sobre a faixa costeira. No movimento de adveção para o interior, o 

ar aquece e a diferença de temperatura entre o ar e o solo diminui. Assim, sob influência da 

brisa do mar, o fluxo de calor junto ao solo diminui, a camada de mistura aquece mais 

lentamente e a taxa de subida na camada de mistura é reduzida (Stull, 1998). De um modo 

geral, a camada interna térmica não se desenvolve até ao topo da coluna de ar marítimo 

penetrante, de tal modo que a espessura de ar frio restante acima dela e abaixo da corrente de 

retorno funciona como uma barreira ao desenvolvimento vertical da mesma. O clima da 

Península Ibérica é fortemente influenciado pelo Anticiclone dos Açores, que normalmente é 

mais intenso na estação quente. A depressão térmica ibérica força a convergência dos ventos à 

superfície desde as áreas costeiras do Atlântico em direção ao centro da península, ocorrendo 

movimentos fortes de subsidência sobre a parte oeste da bacia mediterrânea. Contudo, na 

região de Barcelona ocorre com frequência situações de pântano barométrico ou de gradiente 

de pressão atmosférica fraco, que permitem o desenvolvimento do sistema de circulação das 

brisas do mar e de montanha, que, por sua vez, favorece a recirculação dos poluentes e origina 

a formação de camadas de ar poluídas a vários níveis da atmosfera. Para além disso, o 

desenvolvimento de sistemas convectivos fortes resulta no aumento da ressuspensão de 

poeiras e em maiores concentrações de partículas (Viana et al., 2005).  
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As condições meteorológicas constituem assim um dos factores preponderantes na 

determinação da concentração de poluentes ao ar livre. Neste contexto, interessa aprofundar 

os conhecimentos dos climas locais, em especial no que se refere a parâmetros como a direção 

e velocidade do vento, a estabilidade atmosférica e a altura de mistura/camada de mistura, 

aspetos que foram abordados no enquadramento teórico da introdução da Parte II da tese. 

Relativamente ao vento, o seu estudo no Funchal foi realizado nos capítulos 4 e 5.  

O tempo de permanência das partículas na atmosfera depende fortemente do tamanho 

da partícula, sendo que quanto mais pequena e leve, mais tempo ela permanecerá em 

suspensão. As de diâmetro maior que 10 µm podem permanecer em circulação atmosférica até 

cerca de 20 horas e podem percorrer vários quilómetros até à sua deposição por ação da 

gravidade. As de diâmetro mais pequeno tendem a permanecer na atmosfera durante várias 

semanas (Latha e Highwood, 2006), percorrendo centenas de quilómetros antes de serem 

removidas, principalmente pela ação da precipitação (deposição húmida).  

Nas faixas costeiras de regiões de relevo acidentado, como a Madeira, as trajetórias das 

brisas influenciam os campos de dispersão dos poluentes. Uma das fontes naturais de PM é o 

aerossol composto por sal marinho que pode representar entre 5 a 15% das concentrações 

urbanas de fundo (Laxen, 2010). Com o avanço para o interior, a frente da brisa do mar colide 

com a montanha, numa zona de convergência, onde ocorrem movimentos verticais, que 

controlam a transferência dos poluentes para níveis superiores da atmosfera. Esta dinâmica 

pode contribuir favoravelmente para a remoção dos poluentes atmosféricos da camada limite 

(Seaman et al., 2002). Contudo, enquanto sistema de circulação fechado, a brisa do mar 

contribui para o agravamento dos níveis de poluição. As massas de ar marítimas podem conter 

poluentes (hidrocarbonetos e Óxidos de Azoto) de dias anteriores. Em Barcelona, 

Viana et al. (2005) demonstram precisamente que a brisa do mar conduz à recirculação e 

acumulação de poluentes atmosféricos. Em terra, a mistura de poluentes favorece a produção 

de oxidantes fotoquímicos que, associada às condições de forte radiação solar, faz aumentar a 

produção de ozono. Na cidade de Volvos na Grécia, Papanastasiou e Melas (2009a) indicam que 

as concentrações de ozono atingem máximos horários de 160 µg/m3 nas tardes de verão e 

salienta a influência da circulação da brisa do mar nos níveis de poluição registados.   

Deste modo, a informação de caracterização da brisa do mar e de outros ventos locais 

pode ser usada para explicar a variabilidade intra-anual dos níveis de poluição (Molina, 2007). 
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No entanto, a variação estacional dos níveis de poluentes depende fundamentalmente dos 

estados de tempo prevalecente em determinada região, num dado ano. No inverno, os 

episódios de poluição mais fortes ocorrem principalmente em situação de estabilidade 

anticiclónica, que favorece a estagnação das massas de ar, resultando em maiores 

concentrações (Viana et al., 2005). No verão, os níveis elevados de radiação solar e as 

temperaturas altas resultam na formação de aerossóis secundários, que contribuem para o 

aumento da concentração de ozono e também de partículas.  

O regime de vento é o factor com mais influência; uma maior velocidade tende a atuar 

no sentido de reduzir a concentração de poluentes, enquanto nos locais de enfraquecimento da 

corrente de ar tal concentração pode ser incrementada; por seu lado, a direção do vento 

determina quais os locais mais afetados pelas emissões de diferentes fontes. No intervalo 

horário, o movimento “serpenteante” do fluxo de ar traduz-se no transporte dos poluentes, 

que se espalham num arco de 30 a 45°, centrado na direção média do vento (Lopes A, 2003; 

Oke, 1987). 

 

6.4 A qualidade do ar no Funchal 

A monitorização da qualidade do ar é normalmente feita por zona e aglomeração: a 

primeira corresponde a uma área de características homogéneas, em termos de qualidade do 

ar, ocupação do solo e densidade populacional, enquanto um aglomerado corresponde a uma 

área com mais de 50 000 habitantes, com uma densidade populacional superior a 500 hab/km2. 

A estação deverá ficar localizada onde é provável que a população esteja exposta por mais 

tempo a concentrações mais elevadas de poluentes5.  

Na Região Autónoma da Madeira, o registo de dados de poluentes atmosféricos teve 

início em 2003, existindo no Funchal duas estações de fundo que realizam medições das fontes 

móveis e fixas (Quinta Magnólia e São Gonçalo) e uma estação de tráfego que faz a 

monitorização das fontes móveis (PoQa São João), posicionada próxima duma via de circulação 

automóvel, no centro do Funchal (quadro 6.2 e fig. 6.2). Algumas destas estações foram 

relocalizadas ou sujeitas a mudanças que importa saber na fase de interpretação dos dados 

                                                 
5
 Fonte: Anexo IV do Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de setembro. 
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observados. A abertura de uma estrada a norte da Quinta Magnólia em junho de 2008 veio 

influenciar os níveis de concentração de poluentes medidos na estação ali existente. Já a 

estação São João foi deslocada em Dezembro de 2009, da ponte sobre a ribeira, para a margem 

esquerda desta, algumas dezenas de metros a norte. 

 

Quadro 6.2 – Caracterização dos locais e dos PoQa no Funchal. 

Posto Observação 
da Qualidade do Ar 

(PoQa) 
Tipo 

Início de 
Funcionamento 

Poluentes 
Características 

urbanas 
Posição 

topográfica 
Altitude 

(m) 

Quinta Magnólia Fundo 07/07/2003 
NO2,SO2, 
O3, PM10 

Espaço verde 
arborizado 

Plataforma 
costeira 

inclinada a sul 
65 

São Gonçalo Fundo 07/07/2003 
NO2,SO2, 
O3, PM10 

Periferia da 
cidade 

Vertente 
exposta a sul 

180 

São João Tráfego 07/07/2003 
CO, NO2, 
SO2, PM10 

Corredor 
rodoviário 

urbano 
Fundo de vale 40 

 

 

 

Fig. 6.2 – Rede de medição da qualidade do ar do Funchal. 

 

A problemática dos poluentes atmosféricos está consagrada na Diretiva 96/62/CE de 27 

de setembro referente à avaliação e gestão da qualidade do ar, transposta para a legislação 

portuguesa, pelo Decreto-Lei nº 276/99 de 23 de julho, que define claramente a necessidade de 

estabelecer valores limite para os níveis de poluição do ar. A elaboração de um programa de 
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qualidade do ar deverá incluir 3 componentes principais: monitorização da qualidade do ar, 

inventário de emissões e modelação atmosférica. Na Diretiva 2008/50/CE de 21 de maio de 

2008, relativa à qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na Europa, é referido em vários 

pontos em que medida são aplicáveis as técnicas de modelação da dispersão de poluentes. 

Nesta Diretiva são também definidos os limites legais de poluentes, que no caso das PM10, a 

média diária de referência é 50 ug/m3, ocorrendo violação da lei quando este valor limite diário 

for ultrapassado em mais de 35 dias/ano. O valor limite de concentração de média anual de 

PM10 é de 40 μg/ m3. No quadro 6.3 são apresentados, para vários poluentes, os respetivos 

limiares legais.  

 

Quadro 6.3 – Limiares legais de concentração de NO2, CO, O3 e PM10, de acordo com várias fontes. 

Limiares de referência dos poluentes  Especificação dos limiares 
Valor 

(µg/m
3
) 

   

NO2   

Valor limite anual  Média 40 

Valor limite horário Média 200 

Valor guia para um período de 24h (OMS) Média 150 

Valor limite horário para proteção da saúde 
humana (NO2) 

70% do valor limite 
(não exceder mais de 18 vezes 
em cada ano civil) 

140 

Valor limite anual para proteção 
da saúde humana (NO2) 

80% do valor limite 
 

32 

Valor limite anual para proteção 
da vegetação (NOx) 

80% do valor limite 24 

   

CO   

Valor guia para 24 h (legislação nacional) Média 1000 

Valor guia para 24 h (valor recomendado para 
a saúde pela OMS) 

Média 700 

Máximo diário das médias de oito horas  (médias deslizantes) 10000 

   

Ozono   

Valor limiar de informação da população Média de 1 hora 180  

  240 

Limiar de proteção da vegetação  Média em 24h 65 

   

PM10   

Valor limite anual 
Decreto-Lei nº 102/2010, de 23 de setembro 

 40 

Limite diário 
Anexo III do Decreto-Lei n.º 111/2002 

pode ser ultrapassado até 35 vezes 
por ano. 

50 
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6.4.1 Caracterização geral da qualidade do ar 

À semelhança do que sucede noutras cidades de pequena a média dimensão, como por 

exemplo Viana do Castelo (Silva e Mendes, 2006), no Funchal os níveis de poluição são 

aparentemente baixos. Importa no entanto sublinhar que esta constatação baseia-se sobretudo 

nas medições pontuais das concentrações de poluentes, que obviamente não traduzem as 

variações espaciais que possam ocorrer à escala da cidade. Segundo a avaliação anual dos 

dados observados no Funchal (2003 a 2009), a qualidade do ar varia entre o nível médio e o 

bom6, que eventualmente se pode deteriorar em situação de tempo de leste, associado a 

tempestades de vento no norte de África e à consequente adveção de poeiras sobre o sector 

oriental do atlântico norte. Contudo, à micro-escala, a intensa circulação automóvel do centro 

urbano contribui para a ocorrência de valores relativamente altos de Dióxido de Azoto (NO2) e 

PM10. A posição topográfica da cidade, abrigada face aos ventos dominantes, faz reduzir a ação 

de ventilação na atmosfera urbana, o que concorre para a deterioração da qualidade do ar. Em 

São João, a concentração anual média de Monóxido de Carbono foi de 554 µg/m3 em 2005, 

diminuindo para 397 µg/m3 em 2009. A concentração anual média de NO2 aumentou de 48,5 

µg/m3 em 2005 para 54,6 µg/m3 em 2008, diminuindo no ano seguinte para 33,3 µg/m3. Em 

relação ao Ozono, medido no PoQa Quinta Magnólia, os valores anuais médios oscilaram entre 

as 30 e as 45 µg/m3. Em São João, a concentração anual média de PM10 variou entre 30 e 35 

µg/m3, no PoQa Quinta Magnólia os valores médios tendem a ser inferiores a 30 µg/m3, ao 

passo que no PoQa São Gonçalo os valores de referência são ainda mais baixos, na ordem das 

20 µg/m3 (Baptista e Rodrigues, 2010). De acordo com os valores médios aqui resumidos, a 

evolução inter-anual da concentração de poluentes é muito variável. 

 

A variação intra-anual da concentração de poluentes 

A caracterização sucinta da variação intra-anual da concentração de diferentes 

poluentes foi realizada com base nos valores diários médios referentes aos anos de 2004 a 

2008 para o NO2 e o CO e 2008 a 2010 para o O3 e as PM10. Na figura 6.3 apresenta-se a 

variação anual da frequência de dias com concentrações acima de determinados valores 

                                                 
6
 Os relatórios anuais da Qualidade do Ar estão disponíveis online:  

http://dramb.gov-madeira.pt/berilio/berwpag0.home (última consulta em abril de 2014). 
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limiares e um indicador dos valores extremos, o percentil 98, que corresponde ao valor 

ultrapassado em 2% dos casos. 

 

 
a) 

 
b) 

Período de observação: 2004-2008 Período de observação: 2004-2008 
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c) d) 

Período de observação: 2008-2010 Período de observação: 2008-2010 
Fig. 6.3 – Variação anual da qualidade do ar na estrada São João (PoQa São João): percentagem de dias com 

excedências e percentil 98 de NO2, CO e PM10 e variação anual da concentração anual de Ozono na estação de 
fundo urbano da Quinta Magnólia. 

Fonte: http://www.qualar.org      

 

A concentração de Dióxido de Azoto (NO2) tende a ser superior no inverno devido às 

situações relativamente frequentes de estabilidade atmosférica, associada ao desenvolvimento 

duma camada de mistura mais baixa, que limita a dispersão vertical dos poluentes, e ao 

aumento da queima de combustíveis fósseis para aquecimento. Em São João observa-se uma 

variação sazonal das concentrações diárias médias de NO2. O percentil 98 é mais elevado 

(80 µg/m3) em janeiro e abril e mais baixo em junho (65 µg/m3), julho (60 µg/m3) e agosto 

(57 µg/m3). As concentrações diárias médias foram superiores a 40 µg/m3 em mais de 60% dos 

dias de janeiro a junho e de setembro a dezembro. Em julho e agosto a frequência de dias com 
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concentrações acima deste limar é ligeiramente mais baixa, mas ainda assim ocorreu em mais 

de metade dos dias do mês (fig. 6.3a). Na maior parte dos anos estudados (2004 a 2008) 

observa-se que o limiar de 40 µg/m3 de NO2 foi ultrapassado em mais de 70% dos dias do ano. 

O Monóxido de Carbono (CO) é um gás inflamável, inodoro e tóxico, que em espaço 

urbano resulta da combustão incompleta produzida pelos veículos automóveis. No PoQa São 

João, o percentil 98 da média diária é mais elevado em Janeiro (911,9 µg/m3), verificando-se 

valores acima de 800 µg/m3 em fevereiro e de setembro a dezembro (fig. 6.3b). A frequência de 

ocorrência de dias com concentração diária média superior ao valor-guia para 24h 

recomendado para a saúde (700 µg/m3, conforme indicado no quadro 6.3) foi mais elevada, 

acima de 20% dos dias, nos meses de janeiro, fevereiro, seguindo-se novembro e dezembro 

(fig. 6.3b). Nos restantes meses do ano, a frequência de dias com concentrações acima deste 

limiar tende a ser baixa, principalmente de abril a agosto, quando ocorrem excedências apenas 

em 1 a 2% dos dias de cada mês. Nos anos estudados (2004 a 2008) as frequências mais altas 

de dias por ano com excedências ao limiar diário médio ficam-se pelos 15% a 17% dos dias. No 

período de 2005 a 2009, o máximo anual das médias octo-horárias foi mais alto em 2007 (2500 

µg/m3) e mais baixo em 2009 (1100 µg/m3) (Baptista e Rodrigues, 2010).  

O Ozono (O3) é um poluente secundário cuja produção depende da temperatura, da 

radiação solar (daí que as concentrações tendam a ser mais altas no verão do que no inverno) e 

da concentração e interação entre os seus percursores (NOx e COVs). A emissão de NO e COVs 

pelo tráfego rodoviário provoca maior destruição de O3 na vizinhança das vias de circulação, 

razão pela qual as concentrações deste poluente tendem a ser mais elevados nas áreas de 

fundo urbano do que junto às vias de circulação. No Funchal, o O3 é medido nos PoQa Quinta 

Magnólia e São Gonçalo, apresentando-se aqui apenas a análise da sua variação na estação de 

fundo da Quinta Magnólia, por se encontrar a uma altitude relativamente baixa (65 m), mais 

representativa dos níveis altimétricos da cidade, do que a da estação São Gonçalo (a 180 m de 

altitude). A frequência anual de excedências ao limiar de 65 µg/m3 é bastante baixa, na ordem 

de 1 a 2 % dos dias. Nos meses de março, maio e junho ocorre em 9 a 10% dos dias (fig. 6.3c). 

Curiosamente em julho e agosto a frequência de dias acima deste limiar não chega a 2% e o 

percentil 98 atingiu os valores mais baixos do ano: 63 µg/m3 e 61 µg/m3 respetivamente. 

O percentil 98 da média diária foi mais alto em junho (89 µg/m3) e em fevereiro (80 µg/m3). 

Os níveis mais altos no inverno deverão estar associados ao facto dos níveis de radiação não 

diminuírem substancialmente nesta altura do ano no Funchal, como acontece noutras regiões 
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de latitudes mais elevadas. Os níveis relativamente baixos de O3 no verão deverão estar 

associados à ocorrência de concentrações mais altas dos seus percursores (NOx, Óxidos de 

Azoto, e os COVs, Compostos Orgânicos Voláteis), que provocam a sua destruição. Como afirma 

Ferreira (1995), enquanto o cocktail poluente ficar rico em COV e NOx, os centros das cidades 

são locais de destruição de O3. 

De um modo geral, a concentração de partículas tende a ser mais elevada no verão do 

que no inverno (Oliveira et al., 2004). No Funchal (PoQa São João), a frequência de dias com 

concentração de PM10 acima de 50 µg/m3 foi mais alta em agosto (17,8%). A segunda 

frequência mais alta foi de 12% nos meses de fevereiro, março e julho. O percentil 98 atinge os 

valores máximos de 86,9 µg/m3 e 83,8 µg/m3 em março e abril respetivamente (fig. 6.3d). 

Em fevereiro e em agosto o percentil 98 foi também elevado: 69 µg/m3 e 67,5 µg/m3 

respetivamente. A diminuição brusca do percentil 98 entre agosto e setembro deve-se 

possivelmente à mudança de estação climática, caracterizada por ventos mais fortes (ver 

classificação do regime do vento no Funchal no capítulo 5), e ao período de férias escolares 

com menos tráfego automóvel. Nos meses seguintes, de outubro a dezembro, a diminuição de 

partículas, confirmada pela análise da frequência de dias acima do limiar predefinido e pelo 

percentil 98 (fig. 6.3d), acontece provavelmente por coincidir com o começo da estação 

chuvosa. Em 2008, o limiar legal da concentração diária média de PM10 foi ultrapassado em 

11% dos dias do ano, sendo assim ligeiramente superior à percentagem permitida por lei, que é 

de 10%, que equivale a 35 dias de excedências por ano. Em 2009 e 2010, as excedências 

aconteceram em apenas 5% e 6% dos dias respetivamente. Segundo esta amostra de apenas 

três anos, as excedências de concentração de PM10 no Funchal em relação aos limites legais são 

relativamente baixas, comparativamente ao que sucede noutras partes da Europa. 

Por exemplo, em Volos na Grécia, no período de 2004 a 2009, ocorreram excedências em 37% 

dos dias de cada ano (Papanastasiou et al., 2010). 

A relação entre o percentil 98 da concentração de PM10 e a variação anual da 

temperatura do ar parece ser mais clara nos meses de verão. Em agosto, o percentil 98 coincide 

com o valor mais alto da temperatura máxima (fig. 6.4). De resto, entre maio e agosto, o 

aumento progressivo do percentil 98 da concentração de PM10 acompanha a tendência de 

aumento da temperatura máxima. Os valores mais elevados do percentil 98 em fevereiro, 

março e abril poderão estar relacionados com a ocorrência de eventos de tempo de leste, ou 

com estados do tempo marcados pela persistência de condições de estabilidade atmosférica, 
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sobretudo nos anos hidrológicos secos e muito secos. De resto, a classificação do regime 

pluviométrico apresentada no capítulo 2 desta tese indica tendência de défice de precipitação 

na cidade do Funchal nos anos de 2007/2008 e 2008/2009.  
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Fig. 6.4 – Variação intermensal da temperatura máxima (PO 
Funchal/Obs.) e do percentil 98 da concentração de PM10 (PoQa São 

João) no período de 2008 a 2010. 

 

O ciclo diário dos poluentes no Funchal 

Neste ponto procura-se aprofundar os conhecimentos sobre o ciclo diário dos 

poluentes, em particular das partículas, para posterior confrontação e comparação da 

informação baseada nas observações, com os valores obtidos pelos modelos numéricos que são 

apresentados no subponto 6.6.  

Na atmosfera urbana, a variação diária de NO2 e de CO depende substancialmente da 

circulação automóvel. A concentração de NO2 atinge um primeiro máximo na hora de ponta da 

manhã, sendo que nas horas seguintes, com o aumento da radiação solar, tende a ser 

consumido pela formação fotoquímica de O3, dinâmica especialmente notada no verão 

(Andrade, 1996). O segundo máximo de NO2 coincide com a fase de congestionamento do final 

da tarde. Em relação ao CO é igualmente frequente ocorrerem dois máximos diários 

coincidentes com as horas de maior tráfego. Ao estudar a concentração de poluentes no 

inverno em Lisboa, Andrade (1996), confirma a ocorrência de dois máximos de concentração, 
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entre as 7:00 h e as 9:00 h e entre as 17:00 h e as 20:00 h. Na cidade do Porto, 

Oliveira et al. (2004), verificam que os picos diários são mais pronunciados no inverno, sendo 

que no verão foi detetado apenas um máximo de concentração no início da manhã. No inverno, 

os níveis mais elevados de CO resultam da menor dispersão vertical em dias de estabilidade 

atmosférica, com a formação de inversões térmicas pronunciadas. Por outro lado, nesta altura 

do ano ocorre um aumento das combustões para aquecimento. 

 Os valores máximos da concentração de O3 são normalmente atingidos pelas 12:00 h ou 

durante a tarde, quando os quantitativos de radiação solar são mais elevados. Por outro lado, 

as concentrações de O3 tendem a ser mais elevadas no fim-de-semana e feriados, devido 

possivelmente a uma diminuição das emissões de NOx. Para esta tendência contribuirá 

também o decréscimo de partículas finas na atmosfera, tendo como consequência o aumento 

da radiação solar disponível para a formação de O3. 

De um modo geral, no verão, as concentrações de CO, NOx e PM10 tendem a ser mais 

elevadas durante a manhã, sendo que no inverno, os picos ocorrem preferencialmente ao final 

da tarde (Oliveira et al., 2004). Em espaço urbano, as concentrações de CO e NO2 variam 

fundamentalmente em função das variações do fluxo do tráfego automóvel e, regra geral, o seu 

tempo de permanência na atmosfera é curto (Murena e Ricciardi, 2005). Por seu lado, as 

partículas tendem a permanecer mais tempo em suspensão e apresentam uma maior 

dependência com os factores meteorológicos. As partículas são um dos poluentes mais 

prejudiciais à saúde humana, principalmente nas áreas urbanas, onde, com frequência, têm 

excedido os limiares estabelecidos por lei. Como se analisou anteriormente com base numa 

amostra curta de dados (2008 a 2010), no que respeita à concentração diária média de PM10 no 

Funchal (PoQa São João), verificou-se o incumprimento do valor limite de 35 dias de 

excedências por ano apenas em 2008. A legislação (Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de 

Setembro) define objetivos claros de melhoria contínua quanto à concentração no ar de 

partículas finas (PM2,5), com vista à redução da mortalidade e morbilidade. Pelas razões atrás 

expostas faz-se de seguida uma análise pormenorizada da evolução horária das PM10 no 

Funchal, com o objetivo de conhecer a variação típica das concentrações ao longo do dia, em 

ambiente urbano marcado pela presença de tráfego automóvel.  
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6.5 Variação horária das concentrações de PM10  

Com base nos valores horários resultantes das medições realizadas nos PoQa 

apresentados na figura 6.2, procura-se conhecer o ciclo diário da concentração de PM10 nos 

meses de verão (JJA) e de inverno (DJF). Os dados utilizados referem-se aos anos de 2007 a 

2009, compilados por quinzena, com base nas medições dos dias da semana, excluindo os 

sábados, domingos e feriados, com o objetivo de conhecer e caracterizar o ciclo diário, tendo 

em conta a influência do tráfego automóvel. Os dados do PoQa S. Gonçalo foram tratados, mas 

optou-se por não apresentar a respetiva informação gráfica porque, de um modo geral, neste 

sítio da periferia nordeste da cidade, a 180 metros de altitude, os níveis de poluição por 

partículas tendem a ser baixos, na ordem das 20 µg/m3, e exibem um comportamento 

praticamente constante ao longo do dia.   

No verão de 2008 ocorreram concentrações de PM10 particularmente elevadas, que 

acabam por influenciar os valores médios que, por esta razão, serão caracterizados apenas com 

base nos dados de 2007 e 2009, realizando-se em 6.5.1, uma análise separada da concentração 

de partículas nos meses de julho e agosto do referido ano. 

No verão, a concentração diária média de PM10 varia entre 20 e 30 µg/m3 no 

PoQa Quinta Magnólia e entre 26 e 40 µg/m3 no PoQa São João. A análise por quinzena mostra 

diferenças espaciais entre os dois locais, com tendência para a ocorrência de níveis de poluição 

mais altos no último local (estação de tráfego), onde, ao longo do período diurno, ocorre um 

aumento progressivo da concentração de PM10 (fig. 6.5). Regra geral, os máximos horários, que 

ocorrem entre as 19:00 h e as 21:00 h, com valores compreendidos entre 33 µg/m3 

(1ª quinzena de agosto de 2009, fig. 6.5e) e 53,6 µg/m3 (2ª quinzena de julho de 2007, fig. 

6.5d), representam acréscimos médios de 10 a 20 µg/m3, relativamente ao PoQa Quinta 

Magnólia. Em São João os mínimos horários ocorrem quase sempre entre as 7:00 h e as 8:00 h, 

com valores compreendidos entre 19,4 µg/m3 (1ª quinzena de agosto de 2009) e 30,6 µg/m3 (2ª 

quinzena de julho de 2009). As diferenças mínimas entre os dois PoQa tendem a ocorrer depois 

das 00:00 h e nas primeiras horas da manhã. Por exemplo, na segunda quinzena de julho de 

2007, as diferenças de concentração de PM10 entre os dois locais de observação foram 

praticamente nulas das 7:00 h às 12:00 h (fig. 6.5d).  
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a) b) 
Lacuna dados: Quinta Magnólia, 2009. 

c) 
Lacuna dados: Quinta Magnólia, 2009. 

d) 

e) f) 
Fig. 6.5 – Variação da média horária de PM10 nos PoQa São João e Quinta Magnólia, nos dias úteis, por quinzena, no 

verão (JJA) 
Fonte: http://www.qualar.org               

 

No trimestre de inverno, as diferenças de concentração de PM10 entre os dois locais 

(PoQa São João vs. Quinta Magnólia) são menores do que no verão, com valores diários médios 

na ordem de 32 µg/m3. Ainda assim, a variação horária de PM10 é mais notória no 

PoQa São João, onde se verifica uma tendência de crescimento progressivo a partir das 12:00 h 
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(fig. 6.6), e a ocorrência de máximos horários entre as 20:00 h e as 24:00 h, com valores 

compreendidos entre as 26,6 µg/m3 (1ª quinzena de dezembro de 2009) e as 57,9 µg/m3 

(2ª quinzena de janeiro de 2008), que representam aumentos médios de 5 a 20 µg/m3, 

comparativamente com as concentrações da estação de fundo urbano da Quinta Magnólia. 

Os mínimos horários ocorrem quase sempre entre as 8:00 h e as 11:00 h, com valores 

compreendidos entre as 13,5 µg/m3 (1ª quinzena de dezembro de 2009) e as 35,2 µg/m3 

(1ª quinzena de janeiro de 2007). De resto, de acordo com a informação resumida na figura 6.6, 

na parte da manhã os níveis de PM10 permanecem relativamente baixos e constantes. Verifica-

se que os valores mínimos tendem a ser ligeiramente mais baixos no PoQa São João do que no 

PoQa Quinta Magnólia, o que deverá ser explicada pela ação mais forte da circulação de brisa 

de montanha no vale da ribeira de São João, o que vem reforçar o papel importante do vento 

na dispersão e transporte das partículas. 

De um modo geral, as diferenças de concentração de PM10 entre o inverno e o verão 

não são significativas, apesar de na última estação, haver uma maior tendência de ocorrência 

de eventos extremos de poluição do ar por partículas. De seguida procura-se aprofundar os 

conhecimentos sobre a relação entre a concentração de PM10 e as condições meteorológicas, 

em particular no que se refere à direção e velocidade do vento e à influência da circulação de 

brisa do mar, muito frequente no verão (Lopes, 2008; Lopes et al., 2011; e capítulo 5).  
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Fig. 6.6 – Variação da média horária de PM10 nos PoQa São João e Quinta Magnólia, nos dias úteis, nos meses 

de inverno (DJF). Fonte: http://www.qualar.org              

 

6.5.1 A influência do vento na concentração e dispersão de PM10  

O vento exibe um ciclo diário associado à dinâmica de aquecimento e arrefecimento das 

superfícies terrestres. A seguir ao nascer-do-sol persiste uma camada de mistura pouco espessa 

junto à superfície, onde os ventos são uniformes em altura. Durante o dia a espessura desta 

camada aumenta, assim como a velocidade do vento à superfície. Depois do pôr-do-sol diminui 

a turbulência e reduz-se a velocidade do vento junto à superfície, mas não em altura, porque 

diminui o atrito entre as camadas de ar (Stull, 2000, citado por Lopes, 2003). Em situação de 
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circulação de brisa do mar, as velocidades máximas, na ordem de 5 a 6 m/s (vento moderado), 

que ocorrem nas primeiras horas da tarde poderão favorecer a dispersão horizontal dos 

poluentes. Pelo contrário, o vento de fraca intensidade não beneficia a dispersão horizontal dos 

poluentes do ar, mas pode promover a dispersão vertical. 

De seguida procura-se avaliar por um lado, a relação entre a circulação de brisas e a 

concentração de partículas, e por outro, o tipo de circulação atmosférica – as brisas ou o vento 

sinótico – mais favorável ao aumento das concentrações. Para o efeito foram consideradas as 

medições de julho 2007, com concentrações de PM10 normais para esta altura do ano, e as de 

julho e agosto de 2008 com concentrações particularmente elevadas.  

 

Os meses de julho de 2007 e julho e agosto de 2008 

Na figura 6.7 pretende-se mostrar a relação entre variação horária do vento e da 

concentração de PM10. O ciclo de variação diária da velocidade do vento que se observa 

corresponde fundamentalmente à dinâmica da circulação de brisa do mar.  
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a) 1 a 27 julho de 2007 
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b) 1 a 17 de julho de 2008 
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Fig. 6.7 – Variação horária da concentração de PM10 

(PoQa São João) e da velocidade do vento (PO 

Pontinha) 

c) 1 a 31 agosto de 2008 
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Em nenhum dia de julho de 2007, a concentração diária média no PoQa São João 

ultrapassou as 50 µg/m3. Em praticamente todos os dias prevaleceu na baía do Funchal a 

circulação da brisa do mar, que em média começou por volta das 8:00 h e terminou próximo 

das 22:00 h, com uma velocidade média de 2,4 m/s e velocidades máximas de 4 a 5 m/s 

durante a tarde. A classificação dos dias de brisa nos anos de 2007 e 2008 foi realizada com 

base nos dados do PO GNR (ver capítulo 5). No PO Pontinha a velocidade média da brisa neste 

mês foi ligeiramente superior (2,9 m/s). Os picos horários de PM10 em São João foram mais 

elevados na segunda quinzena de julho de 2007 (fig. 6.7a), sendo que entre as 20:00 h e as 

24:00 h, as concentrações horárias médias ultrapassaram ligeiramente as 50 µg/m3. O máximo 

horário absoluto (70 µg/m3) ocorreu às 20:00 h do dia 19. 

O verão de 2008 ficou marcado por fraca qualidade do ar no centro da cidade, devido à 

ocorrência de picos de concentração de PM10, em particular na segunda quinzena de julho de 

2008 e na primeira quinzena do mês seguinte.  

Durante julho de 2008, a situação sinóptica foi predominantemente dominada pela 

circulação anticiclónica com vento regular de N/NE no topo da montanha. Sobre a cidade 

prevaleceu a circulação de brisa do mar entre as 8:00 h e as 21:00 h, com uma velocidade 

média de 2,7 m/s (PO GNR). No PoQa São João, o limiar da concentração diária (50 µg/m3) foi 

ultrapassado em 8 dias, distribuídos maioritariamente pela 2ª quinzena, com o valor mais 

elevado (65 µg/m3), que ocorreu no dia 15. Todavia, nos PoQa Quinta Magnólia e São Gonçalo 

o limiar diário nunca foi ultrapassado, sendo que no dia 15 as concentrações diárias médias 

foram de 20,5 µg/m3 e 14,8 µg/m3 respetivamente. Na segunda quinzena de julho de 2008, a 

média das concentrações horárias entre as 19:00 h e as 22:00 h atingiu picos na ordem das 

70 µg/m3, que equivalem a quase o triplo dos níveis observados no PoQa Quinta Magnólia, 

onde em nenhuma hora do dia foi ultrapassado o limiar de 30 µg/m3. Em São João, o máximo 

horário absoluto (115 µg/m3) ocorreu em duas horas consecutivas (às 20:00 h e às 21:00 h) do 

dia 15 (fig. 6.7b). 

Em agosto de 2008, no PoQa São João o limiar legal para a concentração diária média 

(50 µg/m3) foi ultrapassado em 8 dias, contudo, nos PoQa Quinta Magnólia e São Gonçalo em 

nenhum dia deste mês foi ultrapassado o referido limiar. Na 1ª quinzena de agosto, a média 

das concentrações horárias entre as 18:00 h e as 23:00 h foi de 75,5 µg/m3 no PoQa São João, 

ficando-se pelas 25 µg/m3 no PoQa Quinta Magnólia. A diminuição generalizada das 
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concentrações de PM10 na 2ª quinzena de agosto de 2008 (fig. 6.7c) poderá estar associada a 

uma diminuição substancial do tráfego automóvel, num período típico de férias, quer escolares, 

quer dos trabalhadores da administração regional, do que propriamente com variações do 

vento sobre a cidade.  

Desta análise comparativa verifica-se que existe uma relação espacial, embora nem 

sempre clara, entre aumento da velocidade do vento no litoral e aumento da concentração de 

PM10 no interior da cidade, onde a rugosidade das superfícies é maior. Em síntese conclusiva, 

constata-se que os valores são mais altos num dos principais corredores de circulação 

rodoviária de entrada e saída da cidade (PoQa São João), do que na estação de fundo 

(PoQa Quinta Magnólia), que recebe menos influencia direta da circulação de brisa do mar. 

As maiores concentrações no PoQa São João explicam-se possivelmente pelo efeito combinado 

de acumulação de partículas ao longo do período diurno resultantes da circulação automóvel, 

potenciado eventualmente pela própria brisa do mar, que aumenta de velocidade durante a 

tarde no litoral e que funciona como um sistema de circulação fechado com corrente de 

retorno, e pelas rotações locais do vento, que transporta poluentes de alguns locais para 

outros. 

 

Alguns casos de estudo sobre a influência do vento na qualidade do ar 

De seguida procura-se analisar em detalhe a relação entre a variação horária da 

concentração de PM10 (PO São João) e a velocidade e direção do vento observada na Pontinha. 

Para o efeito foram considerados vários casos de estudo com as seguintes características 

climáticas: 

a) dias de primavera: dois dias, um com circulação de brisa do mar (24 Mai. 2006) e 

outro com vento geral de SW (29 Mai. 2006); 

b) dias de verão: um dia com vento geral de SW (5 Ago. 2008) e uma sequência de 4 

dias de circulação de brisa do mar (11 a 14 Ago. 2008). 

O evento de poluição por partículas ocorrido a 5 de agosto de 2008 teve particular 

incidência na estrada de São João. Tendo ocorrido numa situação de circulação atmosférica de 

macroescala, como por exemplo, vento regional de leste, seria espectável que os níveis de PM10 
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fossem igualmente elevados nos outros PoQa, facto que não se verificou neste dia, como se 

referiu anteriormente. A poluição por PM10 foi particularmente elevada no final da tarde, com 

concentrações acima de 100 µg/m3 (fig. 6.8). Neste dia o estado do tempo na Madeira foi 

influenciado pela ação do vento geral de SW, que no PO Pontinha, soprou a uma velocidade 

média de 6 m/s entre as 9:30 h e as 19:40 h, com registos de 10 minutos variáveis entre 5 a 12 

m/s. No verão o vento de SW no período diurno tende a reforçar a circulação de brisa do mar, 

com a mesma direção, verificando-se com frequência a sua ausência antes e depois do pôr-do-

sol, que é normalmente substituída pela circulação de brisa de montanha (Lopes, 2008), como 

de resto sucedeu neste dia. Entre as 19:50 h e as 21:40 h, o vento diminuiu ligeiramente de 

intensidade e rodou no sentido contrário ao ponteiro do relógio de SW para E (PO Pontinha e 

GNR), com velocidades de 2,5 a 4 m/s. Esta rotação local do vento deverá ter contribuído para 

o transporte de poluentes a partir da fonte, na parte leste da cidade (corredores rodoviários 

das ribeiras de João Gomes e Santa Luzia) para a parte oeste, onde se localiza o PoQa São João 

(fig. 6.9), explicando assim o aumento de PM10 no final da tarde. Neste dia verifica-se ainda que 

pelas 11:00 h a velocidade do vento atinge um pico horário de 10,4 m/s, acompanhado por um 

aumento da concentração de PM10 de 43 µg/m3 para 72 µg/m3.   
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Fig. 6.8 – Variação horária da concentração de PM10 no 

PoQa São João e da velocidade do vento nos PO 

Pontinha e GNR, no dia 5 Ago. 2008. 

Fig. 6.9 – Esquema do campo de vento na cidade no dia 

5 Ago. 2008 e relação com a concentração de PM10 no 

PoQa São João.  

 

A mudança de direção ou rotação do vento é típica do início e final da circulação de 

brisa do mar (Lopes, 2008). Acontecendo de SW para E no final da tarde, esta rotação local do 

vento, que é coincidente com a hora de ponta da tarde, poderá promover o transporte de 
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poluentes da parte leste da cidade para a parte oeste. À escala da cidade, as mudanças rápidas 

e temporárias da direção do vento podem gerar adveções locais de massas de ar poluídas, com 

origem em emissões noutras faixas rodoviárias7.  

Sob ação do vento geral de SW no PO Pontinha, a concentração de PM10 no interior da 

cidade (PoQa São João) tende a ser mais elevada, comportamento igualmente identificado na 

primavera, como se pode verificar pela análise comparativa dos níveis de poluição de PM10 em 

dois dias de maio de 2006, um com circulação de brisa do mar (24 Mai. 2006) e outro com 

vento geral de SW (29 Mai. 2006). A circulação de mesoscala na região da Madeira indicava 

direções de vento predominantes de N e W no primeiro e segundo dias respetivamente 

(fig. 6.10). 

  

a) b) 

Fig. 6.10 – Direções do vento a 10 m de altura às 18:00 h nos dias 24 (a) e 29 (b) de 

maio de 2006. Fonte: Reanalysis ERA-Interim. 

 

No dia 29 de maio de 2006 o campo de vento sobre a cidade foi dominado pela direção 

SW regular, com velocidades no PO Pontinha na ordem dos 4,5 a 10 m/s. No dia de brisa do 

mar (24 Maio 2006), as velocidades máximas ficaram-se pelos 3 a 5 m/s (fig. 6.11a), e os níveis 

máximos de PM10, entre as 19:00 h e as 20:00 h, foram de 40 µg/m3. Entre as 17:00 h e as 

22:00 h do dia 29, os níveis de PM10 foram sempre superiores a 90 µg/m3 (fig. 6.11b). De resto, 

constata-se que ao longo do dia 29, os níveis de PM10 se mantiveram sempre altos, acima de 

60 µg/m3, verificando-se ainda vento geral na altura de ocorrência do pico de PM10, coincidente 

                                                 
7
 Em Lisboa, Andrade (1996), concluiu que os níveis elevados de poluição em Entre Campos não se devem apenas 

às emissões locais, mas também ao transporte a partir de outras áreas. 
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com um segundo máximo horário de velocidade (fig. 6.11b). O incremento da velocidade do 

vento de SW na Pontinha deverá favorecer os fenómenos de adveção de massas de ar poluídas 

à escala da cidade, porém, ocorre uma redução de 50% da velocidade do vento de SW entre os 

PO Pontinha e GNR (fig. 6.11b), que se traduz numa desaceleração das massas de ar marítimas 

que entram na cidade. A rugosidade da estrutura urbana explica esta redução da velocidade do 

vento, que vai contribuir para o aumento da concentração de PM10 no interior da cidade 

(PoQa São João). 

Mas mesmo em dias de circulação de brisa do mar “pura” (sem reforço do vento geral 

de SW), os níveis de concentração de PM10 podem ser igualmente elevados. De 11 a 14 de 

agosto de 2008, o estado do tempo foi determinado por condições de circulação anticiclónica 

com vento regular de N/NE na região da Madeira (fig. 6.12), de intensidade moderada a forte 

no topo da montanha (entre 5 a 12 m/s no PO Areeiro).  

No PoQa São João os máximos horários de PM10, ocorridos, regra geral, entre as 18:00 h 

e as 24:00 h, foram quase sempre superiores a 70 µg/m3. No litoral sul e sobre a cidade a 

circulação do ar alternou entre a brisa do mar regular de SW de dia e a brisa de montanha de 

noite (fig. 6.13). Verifica-se a existência dum desfasamento temporal de mais de 3 horas, entre 

a velocidade máxima do vento, que regra geral, ocorre pelas 15:00 h, e a máxima concentração 

de PM10, que acontece na fase de diminuição da velocidade da brisa, pelas 18:00 h. O máximo 

horário mais elevado (92 µg/m3) ocorreu no dia 13, pelas 18:10 h, precisamente no momento 

posterior à fase da maior intensidade da brisa (PO Pontinha), que entre as 15:00 h e as 18:00 h 

soprou a uma velocidade média de 5,4 m/s, diminuindo até às 21:30 h (2 m/s) e aumentando 

novamente pelas 22:00 h (4,3 m/s), o que possivelmente explica a prevalência de níveis 

elevados de PM10, na ordem das 80 µg/m3, até às 24:00 h desse dia (fig. 6.13).  
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Fig. 6.11 – Variação horária da concentração de PM10 no PoQa São João e da velocidade do vento nos PO Pontinha e GNR 

nos dias 24 Mai. 2006 (a) e 29 Mai. 2006 (b). 

  

 

 

a) b) 

c) d) 

Fig. 6.12 – Direções do vento a 10 m de altura às 18:00 h nos dias 11 (a), 12 (b), 13 (c), 

e 14 (d) de agosto de 2008. Fonte: Reanalysis ERA-Interim. 
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Fig. 6.13 – Variação horária da concentração de PM10 no PoQa São 
João e do vento nos PO Pontinha e GNR, de 11 a 14 agosto de 2008. 

 

6.5.3 Discussão dos resultados  

Os estudos sobre a variação horária da concentração de partículas em estações de 

tráfego revelam normalmente dois picos diários de poluição. Por exemplo, no Reino Unido, 

Latha e Highwood (2006) detetaram um pico de PM10 das 7:00 h às 10:00 h e outro das 19:00 h 

às 22:00 h. No Funchal, segundo os dados da estação de tráfego (PO São João) não ocorrem 

picos de concentração coincidentes com a hora de ponta da manhã. Na verdade, nesta altura 

do dia ocorrem normalmente os valores mínimo diários, no verão, entre as 7:00 h e as 8:00 h e 

no inverno, entre as 8:00 h e as 11:00 h. Este comportamento deverá ser explicado em parte 

pela circulação de brisa de montanha e brisa de terra (de direção norte-sul), que atingem a 

velocidade mais elevada por esta hora (Lopes, 2008; Lopes et al., 2011), contribuindo assim 

para a remoção dos poluentes.  

Brisa de 
montanha 

Brisa do mar 
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Numa estação de tráfego da região costeira e montanhosa de Barcelona foram 

detetados por Viana et al. (2005) picos de concentração de partículas entre as 6:00 h e as 

8:00 h, que os autores procuram relacionar com as condições meteorológicas prevalecentes 

àquela hora, quando a camada de mistura ainda é baixa e os ventos são fracos (1 m/s), devido à 

transição matinal para a circulação de brisa do mar. Entre as 8:00 h e as 12:00 h as 

concentrações horárias decrescem à medida que as emissões das estradas se reduzem 

ligeiramente a seguir à hora de ponta (diminui também a ressuspensão), a camada de mistura 

aumenta e a brisa do mar de sul intensifica a sua velocidade (3 a 4 m/s), o que leva à difusão e 

adveção das partículas, com a consequente diminuição da sua concentração durante a tarde 

(quando a velocidade da brisa do mar é mais elevada). Naquela estação de tráfego do litoral 

ocorre um aumento da concentração de PM à noite devido à ação da brisa de montanha, 

responsável pelo retorno dos poluentes do interior para o litoral. Numa estação localizada no 

interior montanhoso, que não recebe a influência direta das emissões urbanas de Barcelona, o 

pico matinal ocorreu com um atraso de 1 a 2 horas, relativamente à estação de tráfego do 

litoral, comportamento explicado pelo transporte das massas de ar poluídas da cidade para as 

áreas montanhosas, pela brisa do mar e brisa do vale (Viana et al., 2005).  

Nos PoQa São Gonçalo e Quinta Magnólia (estações de fundo) a variação horária da 

concentração de PM10 tende a exibir um comportamento regular ao longo do dia, evidenciando 

pouca influência de factores locais, como o tráfego automóvel, potenciadores do aumento das 

concentrações. Pelo contrário, os valores medidos no PO São João (estação de tráfego) 

mostram que tanto no verão como no inverno ocorre uma variação horária da concentração de 

partículas (PM10), caracterizada por um aumento progressivo ao longo do período diurno, que 

em parte é explicado pelo efeito de acumulação das emissões dos veículos automóveis. A altura 

do dia em que ocorrem os máximos horários coincide geralmente com a hora de ponta da 

tarde, sendo que nas 3 a 4 horas seguintes, os níveis de concentração de PM10 permanecem 

altos e, com frequência, correspondem a aumentos de 50 a 80% de partículas relativamente 

aos níveis de concentração no PO Quinta Magnólia. Na hora de ponta da tarde o fluxo de 

tráfego faz-se preferencialmente no sentido de saída da cidade e, portanto, no sentido 

ascendente, em estradas com inclinações médias de 4 a 6%, pelo que, em situação de 

congestionamento, o movimento de pára-arranca exige um esforço acrescido do motor 

automóvel, com o consequente aumento das emissões. O pico de concentração é também 

determinado pela dinâmica do clima local, na medida em que nesta altura do dia (18:00 h) 
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ocorre a diminuição da velocidade da brisa do mar (ver capítulo 5) e a transição para a 

circulação de brisa de montanha. Com o fim do aquecimento diurno inicia-se também a 

redução da espessura da camada de mistura.  

Nos dias de inverno e de estabilidade atmosférica, a brisa de montanha tende a 

permanecer ativa por mais tempo, nas horas a seguir ao nascer-do-sol, o que explica a 

ocorrência de mínimos diários até mais tarde (10:00 h – 11:00 h). Durante a manhã (até às 

12:00 h), os níveis de concentração de PM10 tendem a ser mais baixos e constantes, devido à 

diminuição do tráfego depois da hora de ponta (Viana et al., 2005). 

Conforme foi demonstrado no capítulo 5, a brisa do mar, enquanto sistema de 

circulação fechado, desenvolve em altitude, a sensivelmente 720 metros, uma corrente de 

retorno em direção ao mar, que posteriormente alimenta, junto ao solo, a circulação de brisa 

em direção a terra. Deste modo, as massas de ar marítimas podem conter poluentes 

(hidrocarbonetos e Óxidos de Azoto) que permanecem de dias anteriores. Para além disso, a 

brisa do mar transporta também os cristais de sal que fazem parte da constituição das PM10.  

Os poluentes emitidos para a camada de mistura são mais dificilmente difundidos 

quando se verifica a persistência de situação anticiclónica, associada normalmente a condições 

de céu limpo. Por outro lado, a radiação solar deverá contribuir para o aumento das 

concentrações de poluentes atmosféricos, o que nem sempre é claro. Os níveis elevados de 

radiação solar e as temperaturas altas resultam na formação de aerossóis secundários, que 

contribuem para o crescimento da PM (Viana et al., 2005).  

De acordo com os casos de estudo selecionados para análise, a concentração de PM10 

no corredor rodoviário de São João tende a aumentar com o incremento da velocidade do 

vento. Nos dias de vento de SW no PO Pontinha, com velocidades variáveis de 5 a 10 m/s, a 

concentração de PM10 no PoQa São João foi particularmente elevada, atingindo máximos 

horários de 90 µg/m3 (29 Mai. 2008) a 100 µg/m3 (5 Ago. 2008). As concentrações 

particularmente elevadas deste último dia estão também relacionadas com a rotação local do 

vento de SW para E ao final da tarde, que contribuiu para o transporte de poluentes emitidos 

pelos veículos nos corredores rodoviários da parte este da cidade em direção à parte oeste. 

Mas mesmo em dias de circulação de brisa do mar, com velocidades máximas de 4 a 5 m/s 

durante a tarde, a concentração de PM10 pode atingir picos horários acima de 70 µg/m3 na 
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estrada de São João (11 a 14 Ago. 2008). O vento moderado (4 a 5 m/s) a forte (6 a 10 m/s) de 

SW, que pode corresponder à brisa do mar, vento geral ou à combinação dos dois, parece ter 

um efeito negativo sobre a qualidade do ar, na medida em que apesar de favorecer a sua 

renovação, especialmente na orla costeira, contribui para aumentar as concentrações noutras 

partes da cidade, onde, por influência da maior rugosidade das superfícies, ocorre a diminuição 

da velocidade do vento.  

De acordo com os casos de estudo tratados, as rotações do vento deverão favorecer, à 

escala local, fenómenos de adveção de massas de ar poluídas. Se coincidir com a hora de ponta 

da tarde, a mudança de direção do vento poderá originar o transporte de poluentes de 

determinados pontos emissores, contribuindo para a formação de concentrações altas noutros 

locais do Funchal. Por vezes, a persistência de níveis altos de PM10 nas 3 a 4 horas a seguir à 

hora de ponta, como o sucedido a 29 Mai. 2006, está relacionada com o aumento súbito da 

velocidade do vento de SW no litoral (de 2 a 3 m/s para 4 a 5 m/s), que favorece o transporte 

local de poluentes para o interior da cidade.  

Nos dias de brisa do mar, o pico de concentração de PM10 ocorre com um desfasamento 

temporal de 3 a 4 horas após a fase de maior velocidade, que regra geral acontece pelas 15h00 

(exemplos de 11 a 14 Ago. 2008). Na atmosfera das áreas costeiras podem ocorrer processos 

de formação de novas partículas em períodos marcados por vento forte, tipicamente associado 

às fases de maior velocidade da brisa do mar. Os estudos levados a cabo em Santa Cruz de 

Tenerife (Rodriguez et al., 2008) e em Barcelona (Pérez et al., 2010) sugerem que a formação 

de novas partículas parece ser favorecida pela circulação de brisa do mar em direção a terra.  

 

6.6 Modelação espacial da dispersão de partículas 

Para compreender melhor a distribuição espacial das PM no Funchal realizou-se a 

modelação, numa situação típica de verão, com estabilidade anticiclónica e brisa de S/SW, para 

um cenário de tráfego automóvel nos dias úteis da semana, nas horas de ponta da manhã 

(8:00 h às 9:00 h), do meio-dia (12:30 h às 13:30 h) e da tarde (17:45 h às 18:45 h). Teve-se em 

consideração que de manhã, a hora de ponta coincide com o fim da circulação de brisa de 

montanha e a transição para a brisa do mar de S/SW, e que o tráfego predominante ocorre no 
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sentido de entrada na cidade, enquanto a hora de ponta do meio-dia coincide com a fase de 

aumento da velocidade da brisa do mar, sendo que na hora de ponta da tarde, o tráfego 

predominante sai da cidade e a brisa do mar diminui de intensidade.  

 

6.6.1 Volumes de tráfego nas ruas estudadas  

O conhecimento detalhado da atividade de tráfego é uma das variáveis mais 

importantes para prever a emissão de poluentes pelos veículos (Tavares et al., 2010), que 

dependem também de outros factores, como por exemplo, a idade do veículo e a velocidade de 

deslocação. As contagens do tráfego automóvel levadas a cabo em 2006 e 2007, no âmbito do 

Estudo de Mobilidade do Município do Funchal (TiS.PT, 2007), revelaram que no centro do 

Funchal ocorre um maior volume de tráfego na hora de ponta da tarde, com cerca de 1500 

veículos/h na rua Pestana Júnior e na estrada de São João (fig. 6.14). De um modo geral, as 

diferenças de volume de tráfego são pouco significativas em diversas vias da cidade. Os eixos 

viários norte/sul de entrada na cidade são os mais congestionados nas horas de ponta, assim 

como a Avenida Arriaga e a Via da Cota 40.  

A área de estudo corresponde ao centro do Funchal, onde é tida em conta a rede de 

distribuição principal dos maiores fluxos de tráfego, designadamente as artérias que fazem 

ligação à via da Cota 200, tendo-se ainda identificado algumas ruas adjacentes geralmente mais 

congestionadas (fig. 6.14).  

A estimativa da dispersão de partículas foi realizada com base nos dados das contagens 

de 2006 e 2007 e de 2009, no âmbito do Mapa de Ruído (quadro 6.4), que foram usados para 

determinar os volumes horários máximos de carros em diferentes segmentos de estrada da 

Baixa. De um modo geral, as entradas de veículos na cidade ocorrem principalmente pelos nós 

da Via da Cota 200, correspondente a 77% das entradas diárias, ao passo que na rua Conde 

Carvalhal (fig. 6.14) foram contabilizados mais de 9,1 mil veículos a entrar no concelho (14% do 

total de entradas).  

As estimações realizadas utilizaram 64 links ou segmentos de estrada e uma malha de 

recetores na área da baixa, com 441 células. Ao meio-dia optou-se por representar a circulação 



Capítulo 6 – A influência das condições atmosféricas na qualidade do ar e nas concentrações de matéria particulada 

294 
 

nos dois sentidos (entrada e saída da cidade), pelo que o número de links foi superior (95). Na 

figura 6.15 apresentam-se os segmentos de ruas considerados.  

 

 
Fig. 6.14 – Ruas da baixa do Funchal consideradas na estimação  

da concentração de PM10. Nota: desde 2014 a cota 40 passou a designar-se de 
Via 25 de Abril.  

 

 

 
Manhã  

 
Meio dia 

  
Tarde 

Fig. 6.15 – Área de trabalho do modelo CAL3QHCR, 
com os segmentos de estrada (G-Links) e grelha de 

recetores. 
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Quadro 6.4 – Dados de tráfego utilizados na estimação de partículas nas principais artérias do centro do 

Funchal. 

Ruas da baixa do Funchal 
estudadas 

Sentido do tráfego em 
relação ao centro da 

cidade 

Veículos/hora 
no período 

diurno 
(7:00 h-20:00 h) 

Manhã Meio-dia Tarde 

Avenida Calouste 
Gulbenkian 

Entrada 895 895 895 --- 

Estrada São João Entrada e saída 984 984 984 1500 

Rua de São João Entrada 817 817   

Rua Dr. Brito da Câmara Saída 1177 --- 792 1177 

Cota 40/ Rua das 
Maravilhas 

Entrada e saída 1275 1275 856 1275 

Rua 5 de Outubro Entrada 759 759 759 --- 

Rua 31 de Janeiro Saída 698 --- 592 698 

Estrada Dr. João Abel de 
Freitas 

Saída 844 --- --- 844 

Largo Severiano Ferraz Circulação interna 1599 1599 1252 1599 

Avenida do Mar e das  
Comunidades 
Madeirenses 

Circulação interna 1075 1075 995 1075 

Avenida Arriaga Circulação interna 663 663 663 663 

Rua da Ribeira de João 
Gomes 

Entrada 1524 1524 1198 --- 

Rua João de Deus Circulação interna 627 --- ---  

Rua Dr. Pestana Júnior Saída 782 --- 782 1500 

Rua Visconde Anadia Entrada 782 782 782 --- 

Rua do Brigadeiro Oudinot Saída 539 --- 539 539 

Rua Conde Carvalhal  Entrada e saída 1080 1080 714 1080 

      

Fontes: TiS.PT, 2007 e contagens realizadas em 2009 no âmbito do mapa do ruído (C.M.F). 

 

6.6.2 Dados meteorológicos e outros parâmetros de cálculo 

Os dados meteorológicos necessários são: a direção e velocidade do vento, a classe de 

estabilidade atmosférica e a altura da camada de mistura. No quadro 6.5 apresenta-se toda a 

informação meteorológica considerada no cálculo das concentrações de PM10. 

No que se refere às classes de estabilidade, nas estimações de 1 hora deve ser 

considerado o grau de estabilidade “D”; em áreas rurais de baixa densidade de ocupação é 

recomendado aplicar o grau de estabilidade “E”. Na análise de períodos de 8 horas de picos de 

tráfego, quer seja em espaço urbano, como em espaço rural não prevalecem condições de 

estabilidade “E”, pelo que deve ser usado o grau de estabilidade “D” (EPA, 1992).  
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Com o modelo CAL3QHC deve ser usada uma altura de camada de mistura de 1000 

metros para estimações de 1 e 8 horas. Como outros modelos de fontes móveis, o CAL3QHC 

não é sensível à altura da camada de mistura, porque os impactos ambientais ocorrem junto ao 

solo próximo das fontes de emissão. Também no modelo CALINE-3 a altura de mistura deve ser 

de 1000 metros, porque a sensibilidade do modelo a esta variável só é significativa para valores 

extremamente baixos (muito inferiores a 100 m). 

Em situações de estabilidade anticiclónica e circulação de brisa do mar no início da 

manhã, deverá ocorrer uma inversão radiativa junto à superfície, que determina a presença 

duma camada de mistura baixa. Contudo, da análise das sondagens aerológicas das 12:00 h do 

Funchal/Obs. não foi possível apurar a sua altura (capítulo 5). Durante o período diurno, a 

altura da camada de mistura aumenta, embora seja condicionada pelas inversões de 

subsidência, cuja base se posiciona a diferentes níveis da atmosfera, mas normalmente sempre 

acima de 600 m de altitude, conforme foi apurado no capítulo 5.  

Na hora de ponta da manhã, que coincide com o fim da circulação de brisa de montanha 

e transição para a brisa do mar, nos vales/eixos viários de entrada na cidade, ainda se faz sentir 

a brisa de montanha de norte, com velocidade média de 2 m/s (quadro 6.5). Regra geral, a 

drenagem noturna do ar frio é mais forte no final da madrugada, quando a temperatura do ar é 

mínima (Lopes, 2008).  

 

Quadro 6.5 – Informação meteorológica referente a uma situação típica de  

verão com circulação de brisas. 

 
Hora de ponta da 

manhã 
8h-9h 

Meio-dia 
12h30-13h30 

Hora de ponta da 
tarde 

17h45-18h45 

Regime do vento 
Final da brisa de 

montanha 

Aumento da 
velocidade da brisa 

do mar 

Final da brisa do 
mar 

Velocidade do vento 
(m/s) 

2 3 1,5 

Direcção do vento 315°-45° 140°-220° 190°-230° 

Classe de 
estabilidade 

Modelo CAL3QHC: Moderadamente estável, F(6) 

Altura da camada de 
mistura (m) 

750 

Concentração de 
fundo de PM10 

20 25 28 

Temperatura do ar 
(°C)  

normal 1971-2000 
18,4  21,4 24,4 
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Assumindo-se que as taxas de emissão são mais altas nos troços de via mais 

congestionados, com movimentos de “pára-arranca” (fluxo pulsado), do que em situação de 

circulação livre, e que, na hora de ponta da tarde, o tráfego predominante ocorre no sentido 

ascendente, exigindo maior esforço do motor automóvel, foi utilizado um factor de emissão 

superior (0,5, - quadro 6.6). O modelo CAL3QHC e o modelo CALINE4 correram com valores de 

referência de poluentes de fundo (quadro 6.5) obtidos pelo cálculo da média das séries de 

valores horários de PM10 no período de 2007 a 2009, nos meses de verão no PoQa Quinta 

Magnólia. Nos diferentes segmentos de estrada a largura de mistura variou de 10 a 13 metros. 

A caracterização da rugosidade da superfície é feita por intermédio dum coeficiente único 

(quadro 6.6), assumindo assim uma rugosidade uniforme para toda a área de estudo. 

 

Quadro 6.6 – Outros parâmetros de cálculo. 

 Modelo CAL3QHC 

Factor Emissão 
Composite Emission Factor (g/v-mi) 

0,3/0,5 

Coeficiente de rugosidade 321 cm (centro de cidades) 

Altitude 0 

Velocidade de queda 0 

Velocidade de deposição 0 

 

6.6.3 Apresentação e discussão dos resultados 

A modelação da distribuição espacial da poluição por partículas foi realizada num dia 

típico de verão de estabilidade anticiclónica. De um modo geral, os resultados estimados pelo 

modelo CAL3QHC aproximam-se dos valores observados no PoQa São João (fig. 6.16); o 

método de validação adotado consistiu na comparação dos valores de concentração estimados 

com os valores observados, num dado período de verão (2007-2008). Note-se todavia que na 

hora de ponta da tarde, os valores estimados para aquela área da cidade são ligeiramente mais 

baixos do que os valores observados.  
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Fig. 6.16 – Comparação dos valores observados de PM10 (PoQa São João)  

com os valores estimados (PM), numa situação típica de verão  
de circulação de brisa do mar 

 

De acordo com os mapas apresentados (fig. 6.17), as concentrações mais elevadas 

ocorrem nas áreas adjacentes às vias de maior tráfego – corredores rodoviários de São João, 

Santa luzia e João Gomes. 

Na hora de ponta da manhã a concentração máxima estimada (51 µg/m3) ocorreu no 

fundo do vale da ribeira de João Gomes, a 1 km do litoral, no principal corredor rodoviário da 

parte leste da cidade. De resto, nas vias de circulação com mais tráfego automóvel, a 

concentração de PM10 foi de 35 a 40 µg/m3. A esta hora prevalece ainda a circulação de brisa 

de montanha, responsável pelo transporte para sul, das emissões móveis ao longo dos eixos 

rodoviários, estabilizando na atmosfera marítima no litoral da cidade. Com o início da 

circulação de brisa do mar essas partículas poderão retornar à cidade. 

Pelo meio-dia (12:30 h-13:30 h) a concentração máxima estimada (44 µg/m3) ocorreu no 

corredor rodoviário de São João, imediatamente a norte do PO de medição da qualidade do ar 

ali localizado. De resto, nas vias de circulação com mais tráfego automóvel, a concentração de 

PM10 foi de 30 a 35 µg/m3. O aumento da circulação automóvel a esta hora do dia é menos 

pronunciado do que de manhã e à tarde. Por outro lado, a esta hora dá-se o aumento da 

circulação da brisa do mar, cujo efeito imediato é o de favorecer a dispersão das partículas.  
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Na hora de ponta da tarde a concentração máxima estimada (62 µg/m3) ocorreu no 

fundo de vale, no corredor rodoviário de João Gomes, a sensivelmente 1 km do litoral. 

A concentração de PM10 foi igualmente elevada (acima de 50 µg/m3) no corredor viário que 

margina a ribeira de Santa Luzia, em especial na intersecção com o Largo Severiano Ferraz, e no 

fundo de vale, para norte/nordeste do PO São João. Os níveis de concentração são ainda 

relativamente elevados (45 a 50 µg/m3) na Avenida do Mar e nas primeiras centenas de metros 

para o interior da cidade. 
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 (a) 

(b) 

 (c) 

Fig. 6.17 – Estimação da concentração horária de PM num dia típico de verão com predomínio de circulação de 

brisas (modelo CAL3QHC) em três alturas do dia: (a) na hora de ponta da manhã (8:00 h-9:00 h), (b) pelo meio-dia 

(12:30 h-13:30 h) e (c) na hora de ponta da tarde (17:45 h-18:45 h). 

 

Os resultados obtidos pela modelação efetuada permitem concluir que a área estudada 

apresenta condições de concentração de partículas nas horas de ponta que podem violar os 
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limites legais estabelecidos, especialmente na hora de ponta da tarde. De resto, de acordo com 

os dados observados, o limiar legal da concentração diária média de PM10 foi ultrapassado em 

11% dos dias de 2008, sendo assim ligeiramente superior à percentagem permitida por lei, que 

é de 10%, que equivale a 35 excedências por ano. 

Dado que em termos globais o tráfego rodoviário contribui para 60% da poluição do ar 

nas áreas urbanas, a redução do fluxo de tráfego congestionado nos centros poderá resultar na 

diminuição das emissões de monóxido de carbono e partículas. Segundo os dados obtidos pela 

estimação da concentração de partículas realizada anteriormente, tendo em conta a situação 

de referência relativa ao número de carros/hora considerados, o limiar legal foi ultrapassado 

em vários locais da cidade, em várias horas. Por esta razão, realizou-se um novo exercício de 

estimação, fazendo variar o número de carros/hora e mantendo constantes todas as outras 

variáveis, para estimar o número de carros que é necessário retirar das ruas para melhorar a 

qualidade do ar. Os resultados obtidos mostram que num cenário de diminuição do tráfego 

automóvel em 30% (quadro 6.7) ocorre uma diminuição das concentrações de partículas na 

vizinhança das fontes de emissão nos segmentos de via com maior tráfego, que se mantêm, de 

forma geral, dentro dos limites legais estipulados para as cidades portuguesas. Registar-se-iam 

melhorias consideráveis da qualidade do ar se houvesse metade dos carros em circulação na 

baixa do Funchal (quadro 6.7). 

 

 
Quadro 6.7 – Níveis horários máximos estimados (pior cenário) de concentração de PM10, em função da 

variação do número de carros/hora em circulação nas horas de ponta. 

 
Situação de referência 

(dados tráfego  
2007-2009) 

Cenário de redução de 
30% do tráfego 

Cenário de redução de 
50% do tráfego 

Manhã 51 µg/m
3
 42 µg/m

3 
36 µg/m

3
 

Meio-dia 44 µg/m
3
 38 µg/m

3
 34 µg/m

3
 

Tarde 62 µg/m
3
 52 µg/m

3
 45 µg/m

3
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Conclusão do capítulo 

O estudo sobre a qualidade do ar no Funchal foi sustentado em dados observados 

relativos a um período de observação curto: cinco anos de dados de NO2 e CO e três anos de 

dados de O3 e PM10, que pode não são suficiente para obter conclusões firmas sobre a 

tendência média da variação inter-anual da poluição atmosférica, mas permitem identificar 

algumas das suas principais características. 

De um modo geral, a qualidade do ar no concelho do Funchal é relativamente 

satisfatória, com exceção da Baixa, onde as concentrações de poluentes podem atingir níveis 

mais elevados. No caso do Monóxido de Carbono no PoQa São João, as frequências mais altas 

de dias por ano com excedências ao limiar diário de 700 µg/m3 ficam-se pelos 15% a 17% dos 

dias. Para o NO2, o limiar de 40 µg/m3 foi ultrapassado em mais de 70% dos dias do ano. 

A frequência anual de excedências ao limiar de 65 µg/m3 de O3 é bastante baixa, na ordem de 1 

a 2% dos dias. Relativamente às PM10, as excedências ao limiar legal foram de 11% dos dias em 

2008, 5% em 2009 e 6% em 2010, i.e., apenas no primeiro, dos três anos analisados, foi 

ultrapassada a percentagem de 10% dos dias do ano, permitida por lei, que corresponde a 35 

dias de excedências por ano. Na periferia da cidade os níveis de poluição por partículas tendem 

a ser baixos, exibindo um comportamento praticamente constante ao longo do dia, como se 

comprovou pela análise dos registos das estações de fundo urbano. 

Numa área abrigada aos ventos regionais dominantes de norte e nordeste importa 

começar por realçar as condições que favorecem uma melhoria qualidade do ar no Funchal, 

associadas sobretudo à circulação de brisa de montanha no período noturno e no início da 

manhã em direção ao centro urbano, dinâmica que desempenha um papel fundamental na 

dispersão dos poluentes, favorecendo uma melhor qualidade do ar no centro da cidade 

naquela hora do dia.  

O problema da poluição atmosférica por partículas é especialmente preocupante nas 

imediações das principais faixas rodoviárias. Nos períodos de verão com níveis elevados de 

PM10 em São João (concentrações horárias de 70 a 80 µg/m3), constatou-se que na estação de 

fundo urbano (PO Quinta Magnólia), os valores de PM10 nunca ultrapassaram as 30 µg/m3.  

Em São João, nos anos de 2008 a 2010, a frequência de dias com concentração de PM10 

acima de 50 µg/m3 foi mais alta em agosto (19,6%). O percentil 98 dos valores diários médios 
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foi mais elevado em abril (89,7 µg/m3), março (86,9 µg/m3) e agosto (79,2 µg/m3). Entre o 

verão e o inverno não foram observadas variações significativas de concentração diária média 

de PM10, que oscilou entre 26,1 µg/m3 e 39,6 µg/m3 na primeira e 19,7 µg/m3 e 43,5 µg/m3 na 

estação fria (valores médios por quinzena).  

No PoQa São João verifica-se um aumento progressivo da concentração de PM10 ao 

longo do período diurno, em parte explicado pelo efeito de acumulação das emissões dos 

veículos automóveis. Ao contrário do que sucede noutras cidades, no Funchal ocorre apenas 

um pico diário de concentração de PM10 coincidente com a hora de ponta da tarde e com a fase 

de diminuição da velocidade da brisa do mar. Os máximos horários podem atingir valores 

médios na ordem das 50 a 60 µg/m3, sendo que nas primeiras 3 a 4 horas da noite, os níveis de 

concentração de PM10 permanecem altos, numa altura do dia em que a circulação das brisas de 

terra e de montanha ainda são bastante fracas.  

No Funchal, não só não foram observados picos de concentração de PM10 na hora de 

ponta da manhã, como nesta altura do dia ocorrem normalmente os valores mínimo diários, no 

verão, entre as 7:00 h e as 8:00 h e no inverno, entre as 8:00 h e as 11:00 h. Os mínimos 

horários de inverno tendem a ocorrer um pouco mais tarde, devido possivelmente à 

persistência nas primeiras horas da manhã da circulação da brisa de montanha, que favorece a 

dispersão das partículas. Nos dias de verão com estabilidade anticiclónica (situação de inversão 

radiativa da noite anterior bem definida e camada de mistura ainda pouco desenvolvida), seria 

espectável a ocorrência dum pico de concentração de poluentes na cidade do Funchal, 

coincidente com a hora de ponta da manhã. Contudo, mesmo nesta altura do ano, o efeito de 

ventilação da brisa de montanha terá um papel importante na dispersão dos poluentes. Por 

exemplo, em Santa Cruz de Tenerife, tal efeito parece não se fazer notar na cidade uma vez que 

os máximos de concentração de partículas ocorrem na hora de ponta da manhã, favorecidos 

pelo efeito conjugado do aumento do tráfego rodoviário e velocidade do vento baixa, uma vez 

que a esta hora ainda não se iniciou a circulação de brisa do mar (Rodríguez et al., 2008).   

Na região atmosférica do Funchal é relativamente frequente a formação de inversões 

térmicas de subsidência nos dias de estabilidade anticiclónica e circulação de brisas. 

Na corrente de retorno da brisa do mar, que se localiza a uma altitude média de 665 metros 

(ver capítulo 5), ocorrem movimentos verticais descendentes que impedem o desenvolvimento 

vertical da camada de mistura. Por estas razões, nos dias de verão no Funchal a camada de 
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mistura raramente deverá exceder os 500 metros de altitude. Contudo, o desenvolvimento 

duma camada de mistura com esta espessura não impede a dispersão de poluentes na camada 

de ar interna, junto ao solo.  

A modelação numérica da dispersão horizontal de partículas realizada aponta para 

valores de concentrações semelhantes àqueles medidos na estação de tráfego de São João, 

validando assim as estimativas, que indicam que, no verão, sob condições de circulação de 

brisas, a concentração máxima estimada (62 µg/m3) ocorre na hora de ponta da tarde, na rua 

Dr. Pestana Júnior. Esta via encontra-se localizada no fundo do vale da ribeira de João Gomes, 

onde se forma uma pluma de partículas, alinhada de acordo com a direção predominante da 

brisa do mar (SW-N/NE), confirmando-se assim a influência da trajetória das brisas na dispersão 

dos poluentes. A concentração de partículas é igualmente elevada (acima de 50 µg/m3) no 

corredor rodoviário que margina a ribeira de Santa Luzia, em especial na interseção com o 

Largo Severiano Ferraz, e ainda, no fundo de vale, para norte/nordeste do PO São João. 

Os níveis de concentração são ainda relativamente elevados (45 a 50 µg/m3) na Avenida do Mar 

e nas primeiras centenas de metros para o interior da cidade. Sobre os exercícios de modelação 

realizados importa ainda dizer que o modelo utilizado não permitiu apurar a penetração 

horizontal nas ruas adjacentes, dado que não incorpora o efeito de bloqueio dos edifícios.  

A poluição do ar pelos veículos automóveis é um problema crescente nas cidades, que 

requer por isso uma mudança de políticas e a consciencialização do público. Os organismos 

com responsabilidade na matéria deverão adotar uma ação coordenada, tendo em conta 

variáveis como a legislação, as infra-estruturas, os combustíveis alternativos e os veículos 

limpos. A diminuição dos níveis de poluição passa também pela redefinição do sistema de 

transportes; o número de quilómetros percorridos e a extensão das viagens de carro podem ser 

reduzidos com um sistema de transportes diversificado, estruturado por um misto de interfaces 

de comunicação, incluindo transporte público e a partilha de automóveis. Conforme dão conta 

os resultados apresentados neste capítulo, respeitantes às simulações da concentração de 

partículas em função da variação do volume de carros/hora, a diminuição de carros em 

circulação em cerca de 50% face aos valores de referência de 2007-2009, contribuiria para 

melhorar a qualidade do ar, com a estabilização de níveis de concentração abaixo dos limiares 

legais. Denotar que a tendência de diminuição de carros em circulação no Funchal tem vindo 

efetivamente a ocorrer desde o início de 2012, não por via do planeamento do sistema de 

transportes ou pela renovação do parque automóvel com carros menos poluentes, mas por via 



Capítulo 6 – A influência das condições atmosféricas na qualidade do ar e nas concentrações de matéria particulada 

305 
 

do abrandamento da economia regional, devido à crise internacional. No primeiro trimestre de 

2012, a média diária de carros em circulação na via rápida foi de 25 522, representando um 

decréscimo de 7,1% comparativamente à média diária de carros em circulação no ano anterior. 

Contudo, o Programa de Ajustamento Financeiro da Madeira de 2012 ditou a subida do ISP 

(Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos), levando a um aumento substancial do preço da 

gasolina, mas mantendo mais baixo o preço do gasóleo. Embora não tenha sido ainda avaliada 

quantitativamente, esta medida poderá interferir nos padrões de qualidade do ar se se verificar 

uma maior preferência por este tipo de veículos, o que vai resultar na diminuição das emissões 

de CO2, verificando-se em contrapartida um aumento de emissões de partículas (Amann, 2004), 

com os seus efeitos indesejáveis, que se podem acentuar como consequência do agravamento 

das alterações climáticas. 

 O objetivo de diminuição da emissão de gases poluentes poderia ser atingido através da 

redefinição do conceito de cidade, procurando introduzir uma solução urbanística baseada na 

promoção dos centros urbanos de alta densidade, que incluem uma mistura de espaços de 

comércio, de retalho, de escritórios e de habitação. Este tipo de urbanismo conduziria a uma 

redução do uso do veículo com único ocupante e da duração das viagens. Em última análise, a 

redução dos níveis de poluição contribuirá para reduzir a ameaça de várias doenças, 

designadamente infeções respiratórias, doenças de coração e cancro do pulmão. De acordo 

com a Organização Mundial de Saúde, uma redução da média anual de PM10 de 70 µg/m3, 

comum em muitas cidades desenvolvidas, para 20 µg/m3 poderia resultar numa diminuição do 

número de vítimas mortais provocadas por problemas de qualidade do ar na ordem de 15%.  

Ao nível do planeamento urbano mostrou-se igualmente que se deve promover a 

ventilação de modo a reduzir os efeitos nefastos dos poluentes no Funchal. 
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CAPITULO 7 – AVALIAÇÃO DO CONFORTO BIOCLIMÁTICO 

 

 

 

 

 

Introdução 

O bem-estar e a saúde humana são influenciados pela ocorrência de temperaturas 

extremas, que geram situações de desconforto pelo calor ou pelo frio. O humano entende-as pela 

condição mental que expressa satisfação com o ambiente térmico através de uma “sensação 

térmica”. Deste modo, o efeito combinado dos factores térmicos e físicos condiciona aquilo que se 

designa como conforto bioclimático (Oliveira e Andrade, 2007), que depende das características 

dos indivíduos, nomeadamente da idade, do género, do estado de saúde, da alimentação e 

aclimatação, mas que habitualmente não são considerados neste tipo de estudos. 

O Funchal é, como se viu, uma cidade costeira ladeada por montanhas a norte, que a 

colocam em posição de abrigo face aos ventos dominantes de nordeste, o que em simultâneo 

permite a ativação de sistemas de circulação local no sector inferior da vertente. A circulação de 

brisas na estação estival foi objeto de estudo em S Lopes (2008) e Lopes et al. (2011), tema que foi 

retomado no capítulo 5, alargando a janela temporal de análise às restantes estações do ano, 

tendo-se constatado que ao longo do ano, a frequência de dias marcados pela presença deste 

padrão de circulação atmosférica é elevada.  

Neste capítulo, o complexo termo-higrométrico do clima é estudado a diferentes escalas 

espaciais e temporais. A abordagem metodológica utilizada na caracterização do bioclima do 

Funchal baseou-se na análise de frequência de ocorrência das variáveis meteorológicas, definindo 
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para o efeito, intervalos e limiares de valores. Deste modo foram construídos vários diagramas de 

frequência, nos quais são indicados intervalos específicos para variáveis como a tensão de vapor, 

Temperatura do ar (Tar) e a PET (Physiological Equivalent Temperature), que será explicada mais 

adiante. No caso do vento, a sua caracterização foi já apresentada no capítulo 5. 

As condições de conforto bioclimático são estudadas em dias típicos de verão, a partir de 

observações meteorológicas em diferentes locais da cidade. Para o efeito, foi utilizada uma 

amostra de dias com circulação de brisa do mar, 10 dias no verão de 2006 e 10 dias no verão de 

2007. Em oposição aos dias “normais” de verão, avalia-se o padrão espacial de conforto 

bioclimático em dias de calor, com base num evento ocorrido de 3 a 6 de setembro de 2006. Para 

este conjunto de dias foram utilizadas as observações da velocidade do vento, da temperatura e 

da humidade relativa do ar e da radiação solar global às 12:00 h e às 18:00 h. A PET foi calculada 

através do software RayMan, que utiliza um modelo de balanço energético e radiativo 

(Matzarakis et al. 2007, 2010). 

Na interpolação regional da Tar e PET foi aplicada uma técnica da regressão múltipla 

(Alcoforado, 1994b; Andrade e Lopes, 1998; Lopes, 1998; Andrade, 2003a), criada em ambiente 

SIG, procurando combinar os fatores geográficos de mesoscala, com outros de microescala. 

Os modelos atmosféricos de micro-escala SOLWEIG (Lindberg et al., 2008; Lindberg e Grimmond, 

2011) e ENVIMET (Bruse, 2006; Bruse e Fleer, 1998) foram utilizados como técnica de 

downscalling, para permitir o conhecimento das características da componente térmica do clima 

em alguns quarteirões no centro do Funchal, obtendo assim mapas com a estimação espacial da 

temperatura e humidade relativa do ar, velocidade do vento e temperatura radiativa média 

(Tmrt).  

No âmbito da Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020 (ENM2013-2020), as faixas 

costeiras portuguesas e as ilhas Atlânticas foram eleitas áreas de dimensão estratégica marítima 

para o futuro. Estas não são apenas áreas de grande biodiversidade, numerosos habitats e 

espécies, recursos naturais importantes, mas também áreas de grande vulnerabilidade e 

complexidade. No Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), o 

turismo é a atividade mais importante para o desenvolvimento local e nacional e, por isso, 

desempenha um papel crucial no desenvolvimento destas áreas (MAOTDR, 2007). Como já foi 

referido na introdução geral da tese, a Madeira é uma ilha atlântica montanhosa, com uma larga 

percentagem da sua população (43% do total de 270 000 hab.) concentrada na cidade do Funchal 
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(111 892 hab.). A economia local assenta na atividade turística das duas ilhas (Madeira e Porto 

Santo). Em 2009 o arquipélago recebeu 1 058 410 turistas que passaram ao menos uma noite num 

hotel, ao passo que em 2010 recebeu um total de 975 mil turistas. Estes fluxos corresponderam a 

uma receita de 255 milhões de euros em 2009 e de 227,5 milhões de euros em 2010 (Instituto 

Nacional de Estatística, INE). Em 2010, a região foi classificada como destino de viagem de 

excelência pelo CED (World Centre of Excellence for Destinations), atendendo a factores como a 

posição geográfica, ambiência e paisagem, cultura e tradição, segurança, transportes, aspectos 

estéticos, o bem-estar de residentes e visitantes e a eficiência dos serviços disponíveis para o 

turista. No quadro dos desafios societais para o período 2014-2020, o Parlamento Europeu definiu 

como áreas prioritárias de investigação, entre outras, a saúde e o bem-estar, razão pela qual o 

tema aqui tratado se reveste da maior importância para a Madeira. 

  

7.1 O clima da Madeira e a saúde humana 

A Madeira é um destino turístico de excelência, devido, entre outras razões, ao seu clima 

de temperaturas moderadas. No século XVIII, médicos de vários países Europeus recomendavam a 

ilha como estância climática de cura para várias doenças pulmonares e outras perturbações 

(Meneses e Silva, 1946), apesar de em simultâneo terem surgido opiniões contrárias, afirmando 

que, no caso particular do Funchal, o seu clima era húmido e logo não era apropriado à cura de 

doenças pulmonares. No século XIX foram publicados diversos trabalhos de investigação sobre o 

clima da Madeira e terá sido nesta Ilha que foram realizadas algumas das primeiras observações 

meteorológicas em Portugal, mais precisamente entre 1747 e 1753, pelo médico inglês Thomas 

Heberder e que foram publicadas na Philosophical Transactions de Londres (Alcoforado et al., 

2012), a primeira revista científica à escala Mundial. As potencialidades climáticas da Madeira 

como estância de cura da tuberculose foram divulgadas em guias médicos internacionais do século 

XIX. O Funchal tornou-se assim na cidade insular e costeira conhecida pela “moderação” térmica 

do seu clima, muito influenciado pelo oceano, nomeadamente através da brisa do mar, cujo 

padrão de circulação determina a variação espacial da temperatura e da humidade relativa do ar 

na cidade. Grabham (1870) fez uma análise meteorológica comparativa com outras cidades 

europeias, constatando que “the winter temperature is considerably higher and more equable, and 

the summer much more moderate, than at any of these places (referia-se o autor a Londres em 

Inglaterra e Monton em França). Na atualidade sabe-se que o clima húmido pode contribuir para o 
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agravamento de doenças como a asma e a rinite, cuja prevalência na Madeira é ligeiramente 

superior à verificada em Portugal continental. Alguns médicos que desempenham a sua atividade 

no Funchal sugerem que esta tendência pode ser causada, entre outros factores, pelo clima 

quente e húmido e pelo aumento da poluição automóvel, que foi objeto de estudo no capítulo 6.  

O clima da Madeira é do tipo Mediterrâneo, com verão seco e com a precipitação 

concentrada principalmente no outono e no inverno, influenciado em grande medida pela faixa 

das Altas Pressões Subtropicais. Na cidade do Funchal a precipitação anual é de cerca de 600 mm, 

atingindo 2900 mm no topo da montanha (Areeiro). Dezembro e janeiro são os meses mais 

chuvosos na cidade (fig. 7.1), sendo que no outono (ON), chove em média 42 mm por mês, ao 

passo que, nos três meses de inverno (DJF) chove em média 88 mm por mês. A temperatura anual 

média varia entre 8 °C nas áreas montanhosas e 18-19 °C nas áreas costeiras. De facto, as 

temperaturas mais altas ocorrem no litoral sul, em particular na cidade do Funchal. No inverno 

(DJF), a temperatura mínima média varia entre 4 °C (Pico do Areeiro) e 13 °C nas áreas costeiras. 

No verão (JJA), a temperatura máxima é de 16 °C no Areeiro e de 23 °C no Funchal (Santos e 

Aguiar, 2006). A influência da ambiência marítima, as montanhas, o coberto vegetal, incluindo a 

Floresta Laurissilva, e a cidade do Funchal origina uma grande variedade de climas locais 

(S Lopes, 2008). A classificação de Köppen do Funchal é do tipo Csa, (clima mediterrâneo).  
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Fig. 7.1 – A climatologia do Funchal em termos de temperatura do ar e 

precipitação, considerando os dados da estação Funchal/Obs. (1971-2000). 
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Apesar das características amenas do clima do Funchal, por vezes ocorrem também 

situações de calor intenso, que serão objeto de estudo mais adiante neste capítulo. Nos dias de 

calor os problemas de saúde associados ao stresse térmico aumentam, especialmente para os 

indivíduos idosos e mais sensíveis, como é o caso de uma larga percentagem dos turistas que 

visitam a Madeira (Lopes et al., 2011). No pior dos cenários, as ondas de calor podem ser causa de 

mortalidade entre os indivíduos mais vulneráveis, com doenças crónicas de obstrução pulmonar e 

infeções do trato respiratório (Ayres et al., 2009). A título de exemplo, refira-se que no período de 

onda de calor que ocorreu em Portugal no verão de 2013 registaram-se 1684 óbitos, que 

corresponde a mais de 30% do que seria normal para aquela época do ano; as mulheres e a 

população com mais de 75 anos foram os grupos mais atingidos1. A definição de onda de calor é 

apresentada mais adiante, no âmbito da análise do conforto térmico em dias de verão no Funchal 

(7.4.2). De resto, as doenças respiratórias podem ser potenciadas pelas variações do estado do 

tempo. Em Portugal, as doenças respiratórias crónicas atingem 40% da população, sendo que de 

2000 a 2009, entre 10 e 13 % dos óbitos foram causados por este tipo de doença (ONDR, 2011). 

De acordo com os cenários traçados pelo Intergovernmental Panel on Climate Change, para final 

do século XXI (2081-2100) é esperado um aumento da média global da temperatura de superfície, 

sendo bastante provável que ocorra um aumento da temperatura do ar à escala diária e sazonal2. 

Na Madeira é esperado um aumento de 15% de dias quentes em julho e agosto, com stresse 

térmico extremo, em particular na vertente sul da ilha (Casimiro e Lourenço, 2006).  

Neste contexto, a brisa do mar pode ser benéfica nas áreas urbanas costeiras, na medida 

em que origina uma redução da Tar (Alcoforado et al., 2009; Papanastasiou et al., 2010), 

melhorando o ambiente urbano, sobretudo no futuro próximo, devido ao aumento da 

temperatura projetado. Contudo, apenas alguns estudos (S Lopes, 2008; Lopes et al., 2011) se 

debruçaram sobre este sistema e suas interações com as atividades humanas na ilha da Madeira.    

Papanastasiou et al. (2010) estudaram os efeitos da brisa do mar na Tar e na concentração 

de aerossóis, bem como no stresse térmico das populações residentes na costa leste da Grécia 

central, concluindo que a circulação de brisa do mar é responsável por uma diminuição da 

temperatura na ordem dos 8,2 °C na faixa litoral, onde as pessoas se sentiram ligeiramente mais 

                                                 
1
 Fonte: Relatório da onda de calor de 23/06 a 14/07 de 2013 em Portugal continental. Direção-Geral de Saúde. 

Lisboa, 31 de outubro de 2015. Disponível online em: file:///C:/Users/042090/Downloads/i019487.pdf (última 
consulta em agosto de 2015). 
2
 Fonte: Climate Change 2014. Synthesis Report. Summary for Policymakers. Disponível online em: 

https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_SPM.pdf (última consulta em agosto de 2015). 
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confortáveis de dia do que de noite, do que aquelas que residem mais para o interior, 

provavelmente devido à ausência daquele vento local. Na baía de Tóquio, no Japão, o ar frio da 

brisa do mar contribui para a diminuição da Tar principalmente ao longo da faixa costeira 

urbanizada de Tóquio, para valores comparáveis àqueles que ocorrem sobre a baía 

(Oda e Kanda, 2009).  

 

7.2 Os princípios da sensação térmica e o índice utilizado 

O stresse no organismo decorrente de condições térmicas extremas, tem sido 

demonstrado em estudos epidemiológicos de morbilidade e de mortalidade. Em períodos de 

tempo de stresse por frio e de stresse por calor, a taxa de mortalidade por doenças 

cardiovasculares, por exemplo, aumenta significativamente nos humanos. Por esta razão, o 

planeamento urbano deve aplicar medidas nos espaços construídos para procurar otimizar o 

conforto térmico (VDI, 1998) e melhorar as condições de habitabilidade e bem-estar, para 

promover a qualidade de vida. 

Na bioclimatologia humana são utilizados índices baseados no conceito de balanço 

energético do corpo humano, em particular aqueles que consideram as quatro variáveis 

meteorológicas elementares, designadamente a temperatura e humidade do ar, velocidade do 

vento e radiação solar e infravermelha, com a vantagem de poderem ser aplicados 

universalmente. Para além do complexo térmico, as outras variáveis do conforto térmico são o 

isolamento do vestuário e a produção metabólica de calor, que depende principalmente da 

atividade física (Fanger, 1972; Parsons, 1993, Vaz et al., 2009). Todavia, os índices 

termofisiológicos permitem conhecer apenas a componente fisiológica do conforto térmico, mas a 

forma como os indivíduos sentem as condições atmosféricas é complexa, pelo que o seu 

apuramento quantitativo será mais rigoroso através de estudos que combinem medições de 

parâmetros meteorológicos, com inquéritos em que os indivíduos expressam as suas sensações e 

preferências em relação às condições atmosféricas (Vaz et al., 2009), aspeto que se procurará 

explorar em futuros trabalhos no Funchal.  

O corpo humano que não tem sensores seletivos para a perceção dos parâmetros 

atmosféricos, regista as variações do ambiente envolvente através de termorecetores, 

desencadeando uma resposta termoregulatória à variação da temperatura da pele e fluxo 
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sanguíneo que circula no hipotálamo (Höppe, 1993; 1999). Esta resposta resulta do efeito 

integrado das variáveis meteorológicas, que se influenciam mutuamente. A manutenção de uma 

temperatura corporal constante, de cerca de 37 °C, é a primeira condição do conforto térmico e 

de sobrevivência dos seres humanos. A manutenção do equilibro do balanço energético do corpo 

humano foi originalmente expresso por Fanger (1972), da seguinte forma:  

M + W + Q* + QH + QL + Qsw + Qre + 1 = 0 

onde, M é a taxa metabólica (produção interna de energia), W é o consumo de energia para a 

execução de trabalho físico, Q*, balanço de radiação do corpo, QH, fluxo turbulento de calor 

sensível (sobretudo por conveção), QL, fluxo turbulento de calor latente (difusão do vapor de água 

a partir da pele), Qsw, fluxo turbulento de calor latente (evaporação do suor), Qre, fluxo 

respiratório de calor (sensível e latente). Todos os termos do balanço aparecem na unidade de 

potência (W). O sinal dos termos é positivo se deles resultar um ganho de energia para o corpo e 

um sinal negativo se eles representarem uma perda de energia do corpo. 

  O parâmetro de avaliação PET (Physiological Equivalent Temperature, em português 

Temperatura Fisiológica Equivalente) foi desenvolvido a partir do MEMI (Munich Energy Balance 

Model for individuals), um modelo de balanço energético termo-fisiológico que permite obter 

valores de quantificação térmica do corpo, como por exemplo, a temperatura da pele. O MEMI 

difere da abordagem seguida por Fanger, na medida em que incorpora valores reais da 

temperatura da pele e da taxa de evaporação do suor (Höppe 1984, 1993). Para calcular estas 

duas variáveis as equações são resolvidas para os fluxos de calor entre o interior do corpo e a pele 

e entre esta e a superfície da roupa. Com base nestes valores determinam-se as variáveis mais 

relevantes para o conforto térmico, designadamente a temperatura interna e da pele e a taxa de 

sudação. 

Os parâmetros meteorológicos como o balanço radiativo (radiação solar direta e difusa 

(pequeno comprimento de onda), a radiação térmica atmosférica, a radiação térmica das 

superfícies vizinhas), o fluxo de calor sensível, Qh (temperatura do ar e velocidade do vento) e o 

fluxo de calor latente através da evapotranspiração (velocidade do vento e humidade do ar), que 

são considerados em alguns termos da equação do balanço energético, dependem, por exemplo, 

do tipo de uso do solo, vegetação, materiais e cor das superfícies exteriores dos edifícios e 

tipo/material e cor das estradas e pisos urbanos. A realização de operações urbanísticas, com 
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alterações significativas destas características podem, em última análise, influenciar positiva ou 

negativamente as condições de conforto bioclimático nas cidades. Por seu lado, o tipo de roupa 

pode causar mudanças no balanço energético através da influência na resistência à transição de 

calor entre a superfície da pele e a roupa. 

A caracterização bioclimática no Funchal é feita com base na PET, entendido como a Tar na 

qual, numa situação típica de interior (sem vento e radiação solar), o balanço energético do corpo 

humano é equilibrado com a mesma temperatura corporal e de pele, equivalente às condições do 

complexo exterior que serão avaliadas. Os parâmetros meteorológicos de entrada são a 

temperatura e a humidade do ar, a velocidade do vento e fluxos radiativos (em pequeno e grande 

comprimento de onda). A PET permite que o indivíduo em repouso compare os efeitos integrais 

das condições do complexo térmico exterior, com a sua experiência em ambiente interior. 

As premissas para o ambiente de referência do interior são as seguintes: temperatura radiativa 

média igual à temperatura do ar (Tmrt=Tar), velocidade do vento de 0,1 m/s (ausência de vento), 

tensão de vapor de água de 12 hPa (50% de humidade com Tar = 20 ºC), consumo de energia para 

a execução de trabalho físico de 80 W (actividade ligeira) e vestuário, 0,9 clo (resistência do 

vestuário à resistência de calor) (Andrade, 2003). 

Os passos considerados no cálculo da PET são os seguintes: i) calculo das condições 

térmicas do corpo com o modelo MEMI para uma dada combinação de parâmetros 

meteorológicos; ii) Integração no modelo MEMI dos valores calculados da temperatura média da 

pele e temperatura corporal e resolução da equação do balanço energético para a Tar (com v=0,1 

m/s, VP = 12 hPa e Tmrt = Ta). A Tar resultante é equivalente à PET. As classes de PET para 

diferentes níveis de perceção térmica sentida pelos seres humanos são apresentadas no 

quadro 7.1. 

A temperatura radiativa média (Tmrt) corresponde à temperatura uniforme de uma 

superfície envolvente negra, com a qual as transferências radiativas do corpo humano são iguais 

àquelas que ocorrem num ambiente real, frequentemente não uniforme (ASHRAE, 2001, 

La Gennusa et al., 2005). Os efeitos da radiação, designadamente o conjunto de fluxos radiativos 

de pequeno e longo comprimento de onda são integrados e descritos com base num único valor. 

A Tmrt depende dos factores atmosféricos e fluxos radiativos, e da modificação destes últimos 

pela morfologia urbana (Andrade, 1998; Matzarakis, 2013). Nas situações meteorológicas com 

vento fraco, a Tmrt tem quase a mesma importância para o balanço energético do corpo humano 
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como a Tar, pelo contrário, em dias de vento forte, a Tar é mais importante do que a Tmrt, porque 

aumentam as trocas convetivas de calor (Verein Deutscher Ingenieure, 1998; Höppe 1999). Em 

dias de verão, com radiação solar direta, a PET pode corresponder a um aumento de cerca de 

13 °C, relativamente à temperatura ambiente, sendo que num dia de vento de inverno, pode ser 

cerca de 8 °C inferior (quadro 7.2). Noutro exemplo, numa situação de exterior com Tar a 27 °C, 

humidade relativa de 64% (tensão de vapor de 22,8 hPa), velocidade do vento de 1 m/s e radiação 

solar de 631 W/m2 (situação típica de verão no Funchal), a PET é de 36 °C (assumindo uma 

produção de calor de 80 W/m2 e um vestuário ligeiro de 0,6 Clo), com a Tmrt de 50,9 °C. O facto 

da PET ser calculada numa unidade bem conhecida (°C), faz com que os resultados sejam mais 

compreensíveis para os técnicos de planeamento regional e urbano. A Associação Alemã de 

Engenheiros (Verein Deutscher Ingenieure, VDI) recomenda, por isso, a sua aplicação na avaliação 

da componente térmica dos diferentes climas, apesar de atualmente também serem utilizados 

outros índices como o “Universal Thermal Climate Index‟ (UTCI) (Matzarakis et al., 2014). 

 

Quadro 7.1 – Classes do PET para diferentes níveis de sensação térmica pelos seres humanos e stresse fisiológico nos 

seres humanos; produção interna de calor: 80 W, resistência do vestuário à resistência de calor: 0,9 clo (Segundo 

Matzarakis e Mayer, 1996). 

PET Sensação térmica Nível de stresse fisiológico 

 Muito frio Stresse frio extremo 
4ºC -------------------------------------- -------------------------------------- 

 Frio Stresse frio acentuado 
8ºC -------------------------------------- -------------------------------------- 

 Fresco Stresse frio moderado 
13ºC -------------------------------------- -------------------------------------- 

 Ligeiramente fresco Stresse frio ligeiro 
18ºC -------------------------------------- -------------------------------------- 

 Confortável Sem stresse térmico 
23ºC -------------------------------------- -------------------------------------- 

 Ligeiramente quente Stresse calor ligeiro 
29ºC -------------------------------------- -------------------------------------- 

 Quente Stresse calor moderado 
35ºC -------------------------------------- -------------------------------------- 

 Muito quente Stresse calor acentuado 
41ºC -------------------------------------- -------------------------------------- 

 Extremamente quente Stresse calor extremo 
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Quadro 7.2 – Exemplos de valores de PET em diferentes situações meteorológicas (VDI, 1998). 

Situação meteorológica Tar (°C) Tmrt (°C) V (m/s) VP (hPa) PET (°C) 

Espaço interior 21 21 0,1 12 21 

Inverno, com sol -5 40 0,5 2 10 

Inverno, à sombra -5 -5 5 2 -13 

Verão, com sol 30 60 1 21 43 

Verão, à sombra 30 30 1 21 29 

 

7.3 Metodologia e dados 

A caracterização bioclimática e do conforto humano no Funchal que se segue assenta na 

análise de frequência de ocorrência das variáveis meteorológicas associadas à componente 

termofisiológica do clima. A partir das séries meteorológicas disponíveis foram analisadas as 

frequências da tensão de vapor, Temperatura do ar (Tar) e PET (Physiological Equivalent 

Temperature). Os contrastes espaciais da temperatura e humidade do ar na cidade foram tidos em 

consideração no âmbito desta análise, utilizando para o efeito os dados meteorológicos 

disponíveis, nomeadamente os valores horários de 2007 de dois PO (Levada e Funchal/Obs., 

fig. II.3, na introdução da Parte II), uma vez que é o único ano em que existem dados horários 

contínuos sem lacunas no PO Levada, que esteve em funcionamento durante um período de anos 

curto, decorrente de um trabalho anterior (S Lopes, 2008). Na caracterização da ocorrência de 

stresse térmico são utilizados os dados da única estação meteorológica urbana (Funchal/Obs.), 

com uma série relativamente longa de dados horários (2000 a 2010) relativos às variáveis de base 

necessárias ao cálculo da PET, designadamente temperatura e humidade do ar e velocidade do 

vento. Estes dados foram também usados na determinação da frequência de ocorrência das 

classes de tensão de vapor, variável cuja razão de utilização se explica mais à frente. Assume-se 

que as medições meteorológicas realizadas neste sítio são representativas das condições de fundo 

que são sentidas na faixa costeira do Funchal. A análise de frequência termina com a apresentação 

do ciclo diário de evolução da PET nas diferentes estações do ano, tendo por base as séries 

completas de valores horários de 2008 do Funchal/Obs., das variáveis utilizadas no seu cálculo, 

designadamente a temperatura e humidade relativa do ar, a velocidade do vento e a radiação 

solar global, uma vez que para este ano foi possível compilar uma série relativamente consistente 

de valores horários sem falhas de observações, de todas as variáveis anteriormente indicadas, 

incluindo a radiação solar. A caracterização do vento na cidade foi já realizada no capítulo 5, 
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incluindo a análise da sua variação sazonal. No quadro II.1 que consta na introdução à parte II da 

tese apresentou-se uma síntese dos dados meteorológicos utilizados neste capítulo. 

O cálculo da PET para efeitos de análise da variação anual da frequência de ocorrência de 

stresse térmico foi realizado no software RayMan (Matzarakis et al., 2007, 2010), que pode ser 

descarregado online gratuitamente para uso da comunidade científica 

(http://www.urbanclimate.net/rayman/). Na avaliação do ambiente térmico dos seres humanos, o 

programa tem em consideração a componente climática (temperatura e humidade do ar, 

velocidade do vento, e o fluxo de radiação de pequeno e grande comprimento de onda) e a 

componente termofisiológica (vestuário e taxa de metabolismo). O RayMan inclui ainda o 

complexo da estrutura urbana no cálculo da Tmrt. Dado que esta variável é usada nos modelos do 

balanço energético, o RayMan é adequado para o cálculo de indicadores térmicos como a PET 

(Physiologically Equivalent Temperature), o PMV (Predicted Mean Vote) ou o SET (Standard 

Effective Temperature) e para estudos de planeamento urbano. 

Para a modelação espacial do conforto térmico são aplicadas técnicas de interpolação 

através de um SIG, que utilizam variáveis explicativas do clima regional/local (Andrade e Lopes, 

1998). De seguida são utilizados dois modelos atmosféricos de micro-escala (SOLWEIG e ENVI-

met) para estudar as características da componente térmica do clima, numa pequena área urbana 

do Funchal. Na técnica de interpolação espacial (regressão múltipla) foi necessário dispor de uma 

rede de pontos de medição meteorológica relativamente densa, ao passo que na modelação 

numérica utilizaram-se valores de referência de apenas uma estação meteorológica. 

O efeito sombra provocado pelos edifícios, árvores e paisagem urbana influencia o 

ambiente térmico dos espaços exteriores. Para avaliar esta influência recorre-se à modelação de 

micro-escala, que na fase de desenho e planeamento urbano poderá ser de grande utilidade, de 

modo a obter espaços urbanos mais confortáveis. A Tmrt é muito importante à microescala 

porque permite integrar o conjunto de fluxos radiativos (em ondas curtas e ondas longas) de um 

determinado espaço (Andrade, 1998). 

O mapa da Tmrt na baixa do Funchal foi produzido pelo software SOLWEIG3, desenvolvido 

para estimar a variação espacial dos fluxos radiativos e da Tmrt em espaços urbanos complexos. 

                                                 
3
 Fonte: http://www.gvc.gu.se/Forskning/klimat/stadsklimat/gucg/software/solweig/ (última consulta em dezembro 

de 2013).  
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Para uma descrição de pormenor do modelo matemático subjacente ao software ver 

Lindberg et al. (2008) e Lindberg e Grimmond (2011).   

Os parâmetros de entrada do modelo são a altitude combinada com a altura dos edifícios. 

Tendo em conta os valores de altura e a geometria do edificado é calculado o factor de visão do 

céu (SVF). Os dados meteorológicos utilizados foram os do PO Funchal/Obs. (fig. II.3) e consistem 

nos valores horários da temperatura e humidade relativa do ar e da radiação solar global, sendo 

que a radiação direta e a difusa foram estimadas, pelo software, a partir dos valores da anterior. 

Neste exercício não foi considerada a vegetação dos espaços verdes urbanos. 

O programa ENVI-met4, que também permite o cálculo da Tmrt, foi utilizado para avaliar a 

influência da relação entre a radiação solar e as características da urbe (geometria e orientação 

dos corredores urbanos, com diferente densidade de vegetação arbórea), na temperatura e 

humidade do ar, temperatura de superfície, velocidade do vento e no conforto térmico.  

O modelo de microescala ENVI-met (Bruse and Fleer, 1998; Bruse, 2004) foi criado para 

simular as interações da atmosfera com estruturas urbanas complexas, com uma resolução 

espacial (tamanho de grelha) entre 0,5 m e 10 m e temporal de 10 segundos, de acordo com a 

geometria urbana, a vegetação, os solos e os vários tipos de superfícies, através da resolução de 

equações assentes nas leis fundamentais da dinâmica e termodinâmica de fluidos. O modelo inclui 

a simulação de fluxos em redor e entre edifícios, processos de troca de calor e vapor nas 

superfícies e nas paredes, turbulência, trocas com a vegetação, bioclimatologia, dispersão de 

partículas e poluição química, entre outros. 

Para estimar a turbulência do ar, o ENVI-met usa a equação de segundo grau do modelo de 

energia cinética, que entra em consideração com efeitos como a conveção e a difusão de energia 

turbulenta. A primeira equação descreve a distribuição da energia cinética turbulenta (turbulent 

kinetic energy, ), dependente da sua produção, adveção, difusão e destruição. A segunda 

equação descreve a taxa de dissipação da energia cinética turbulenta (turbulent dissipation, ), ou 

seja, o processo de transferência de calor através do movimento turbulento de pequena escala. 

Os coeficientes de trocas energéticas na atmosfera são apurados através da relação Prandtl-

Kolmogorov. 

                                                 
4
 Fonte: http://www.envi-met.com/ (última consulta em agosto de 2015). 
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A simulação foi realizada com a grelha de maior dimensão do ENVI-met (250 x 250 x 30), 

simulando o microclima do centro urbano do Funchal através dum modelo tridimensional de 111 x 

76 x 20 (x, y, z), que corresponde a uma área de 8 436 m2, incluindo uma parte de superfície 

oceânica (fig. 7.14). 

De seguida são apresentados os resultados da análise de frequência de ocorrência de 

variáveis como a temperatura e humidade relativa do ar, tensão de vapor (hPa) e PET, bem como 

o seu ciclo diário nos meses e nas diferentes estações do ano. As razões para a escolha das 

amostras de dados meteorológicos considerados foram já explicadas em 7.3, que foi sobretudo 

condicionada pela informação meteorológica disponível na área de estudo. Em 7.5 avaliam-se as 

condições de conforto em dias típicos de verão com circulação de brisas e em dias quentes. 

 

7.4 Análise bioclimática geral 

Os resultados aqui apresentados mostram que em 2007 no PO Levada as temperaturas 

mínimas abaixo de 15 °C são até relativamente frequentes ao longo do ano, mas ocorrem 

principalmente de madrugada, entre as 0h00 e as 6h00 (fig. 7.2a). Por outro lado, no intervalo de 

16 °C a 20 °C, a frequência de ocorrência é quase sempre superior a 50% nas horas analisadas, 

exceto às 12:00 h e às 15:00 h; pelas 15:00 h, a frequência de ocorrência mais elevada (55,5%) 

corresponde a temperaturas no intervalo 21-25 °C. Existe contudo uma baixa frequência de 

ocorrência de temperaturas muito altas (26-30 °C) e extremas (>30 °C), nos dois PO considerados. 

Ao contrário do que se verificou no PO Levada, no PO Funchal/Obs. as temperaturas mínimas 

abaixo de 15 °C são substancialmente menos frequentes, com uma frequência máxima de apenas 

17% às 6:00 h (fig. 7.2c).  
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 Fig. 7.2 –  Temperatura e humidade relativa do ar no PO Levada e no Funchal/Obs. em 2007. 

 

No que se refere à humidade relativa do ar no PO Levada os resultados aqui apresentados 

(fig. 7.2b) são consentâneos com aqueles obtidos no capítulo 5, onde se fez a análise comparativa 

da variação da tensão de vapor em dias de brisa do mar nos PO Museu e Levada, tendo-se 

verificado que a brisa do mar determina uma diminuição pontual da humidade ao nível do topo 

dos edifícios (PO Museu), ao passo que, ao nível do solo e no limite norte da cidade (PO Levada), a 

frequência de ocorrência de valores acima de 60% de humidade é elevada durante a tarde 

(fig. 7.2b), porém, no período noturno, a tendência inverte-se, comprovada pelo aumento 

substancial de frequência de ocorrência de valores de humidade abaixo de 40%. Pelo contrário, no 

PO Funchal/Obs. os níveis de humidade mantêm-se elevados não só de dia, mas também à noite 

(fig. 7.2d): humidade acima de 61%, com uma frequência de ocorrência superior a 80% do tempo. 

Às 12:00 h e às 15:00 h, alturas do dia em que a brisa do mar sopra com mais intensidade, os 

níveis de humidade intermédios (51% a 60%), são mais frequentes (24 a 27% do tempo) do que 
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nas outras horas do dia. Significa isto que, embora se verifique uma tendência de diminuição 

ligeira da humidade durante a tarde, a rugosidade urbana na vizinhança do PO Funchal/Obs., 

contribui para que o efeito de ventilação, provocado pela circulação da brisa do mar, tende a ter 

pouca influência na variação da humidade. De resto, naquele PO a frequência de ocorrência de 

valores de humidade abaixo de 50% é bastante reduzida.   

A utilização da variável tensão de vapor (hPa), em substituição da variável humidade 

relativa do ar, permite a quantificação em termos absolutos da variação do teor de vapor de água 

presente na atmosfera, associada à variação da Tar. Baseando-se nesta variável, 

Matzarakis et al. (2013a) classifica de “tempo muito húmido e quente (sultriness)” as situações de 

estado do tempo, com tensão de vapor > 18 hPa. A adoção deste limiar no Funchal mostra que 

pelas 15:00 h (fig. 7.3b), a situação de tempo húmido e quente (com Tar compreendida ao longo 

do ano entre 17,3 °C e 31,5 °C e média de 24,4 °C) é mais frequente de junho a outubro (40% dos 

dias em cada mês), atingindo uma frequência máxima de julho a setembro (80 a 90%). Pelas 

18:00 h, a situação de tempo húmido e quente (com Tar compreendida ao longo do ano entre 

17,4 °C e 30,1 °C e média de 23,2 °C) atinge uma frequência de ocorrência próxima de 50% entre 

junho e início de setembro (fig. 7.3c). Estes valores demonstram claramente o caráter húmido do 

clima do Funchal5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 No Luxemburgo, por exemplo, a frequência de ocorrência máxima de tempo húmido, definido por este limiar, ocorre 

em apenas 10% dos dias de julho e agosto (Matzarakis et al., 2013a). 
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Fig. 7.3 – Frequência relativa da tensão de vapor (hPa), 
às a) 6:00 h; b) 15:00 h; c) 18:00 h. Dados do 

Funchal/Obs. no período de 2000-2010, agrupados em 
intervalos de 10 dias. 

 

Variação anual da frequência de ocorrência de stresse térmico 

Como se referiu no ponto 7.3, a análise da variação anual da frequência de ocorrência de 

stresse térmico foi realizada através do cálculo da PET, no programa RayMan, para diferentes 

horas do dia, com base nos dados do Funchal/Obs, no período de 2000 a 2010.  

A figura 7.4 mostra a variação mensal, através de médias de duração de 10 dias, às 6:00 h, 

15:00 h, 18:00 h e diário. Pelas 6:00 h (fig. 7.4a) a situação de stresse de frio acentuado (PET 

abaixo de 8 °C) é mais frequente de janeiro a março (25 a 35% dos dias de cada mês). Pelas 15:00 

h (fig 7.4b), o stresse por calor acentuado, com a PET acima de 35 °C, é mais frequente entre junho 

e setembro (média de 35% dos dias de cada mês). Às 18:00 h (fig. 7.4c) a situação de stresse de 

calor moderado (PET entre 29 e 35 °C) tem uma frequência de ocorrência média de 34% em julho 

e agosto. As condições médias de conforto térmico no Funchal (média das 6:00 h, 15:00 h e 18:00 
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h) indicam que a perceção térmica de tempo fresco (PET de 8 a 13 °C) acontece principalmente de 

dezembro a fevereiro (35% dos dias de cada mês). No verão e em termos de média diária, o nível 

de stresse por calor moderado (PET de 29 a 35 °C) regista uma frequência de ocorrência pouco 

expressiva (fig. 7.4d). 

Em dias de verão pelas 15:00 h, as situações de desconforto por calor acentuado, avaliadas 

pela PET, são de facto relativamente altas: acontecem em cerca de 35% dos dias de cada mês. 

Cingindo-se apenas à variável Tar e considerando que existe uma zona de conforto térmico no 

intervalo de 18 a 26 °C, verificou-se que a situação de conforto pelas 15:00 h no Funchal possui 

uma frequência de ocorrência superior a 50% dos dias em todos os meses, atingindo nalguns 

meses ocorrências superiores a 80 e 90% dos dias. 

Finalmente mostra-se a evolução diária da PET, com base nos parâmetros meteorológicos 

de 2008 do Funchal/Obs.. De acordo com a figura 7.5a, a PET varia de 10 a 23 °C na estação fria 

(DJF) e de 15 a 32 °C na estação quente (JJA). De um modo geral, nas diferentes estações do ano 

os valores mais elevados da PET ocorrem entre as 10:00 h e as 16:00 h: em 25% dos dias de 2008 

prevaleceu a situação de stresse térmico com PET superior a 30 °C às 12:00 h e às 15:00 h. 

A situação de stresse pelo frio com PET abaixo de 12 °C tem uma frequência de ocorrência na 

ordem de 50% às 3:00 h e às 6:00 h (fig. 7.5b). 
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a) 6:00 h 

 
b) 15:00 h 

 
c) 18:00 h 

 
d) diário 

Fig. 7.4 – Frequência de ocorrência dos níveis de stress térmico, indicados por classes de PET: a) 6:00 h; b) 15:00 h;  
c) 18:00 h; d) diário. Dados do Funchal/Obs. no período de 2000 a 2010. 
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Fig. 7.5 – Evolução diária da PET em 2008: a) ciclo diário nas diferentes estações do ano; b) variação diária das classes 
de PET, indicando a frequência de ocorrência de diferentes níveis de stress térmico. Dados do Funchal/Obs.. 
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A baixa frequência de ocorrência de temperaturas mínimas inferiores a 15 °C no 

Funchal/Obs. demonstra a influência da atmosfera marítima na regulação da Tar na faixa costeira. 

Pelo contrário, nas áreas do interior mais expostos à circulação de brisa de montanha, como no PO 

Levada, a frequência de ocorrência de temperaturas abaixo daquele limiar é mais alta, atingindo 

às 6:00 h, cerca de 40% dos registos anuais. No respeitante às temperaturas altas, os valores dos 

dois PO (Funchal/Obs. e Levada), indicam que a frequência de ocorrência de Tar acima de 26 °C é 

baixa (inferior a 10% dos registos), confirmando o caráter ameno do clima do Funchal, 

determinado pela influência oceânica, através da circulação de brisa do mar, cujo padrão de 

circulação influencia, também, a variação espacial da humidade relativa do ar, como ficou 

comprovado na análise efetuada no capítulo 5. No PO Levada, a frequência de ocorrência de 

humidade relativa abaixo de 40% é mais expressiva (ocorre em quase 50% dos dias de 2007) entre 

as 21:00 h e as 6:00 h. Esta tendência confirma a influência da circulação de brisa de montanha na 

remoção noturna da humidade concentrada no interior da cidade. Mas no Funchal/Obs. a 

tendência de diminuição noturna da humidade do ar não é notada, tendo-se verificado que em 

70% dos dias de 2007, os níveis de humidade pelas 6:00 h permaneceram elevados, entre 60% a 

80%, sucedendo o mesmo no período diurno (entre 51% a 60% de humidade). De um modo geral, 

sucede que na fase do dia em que a brisa do mar sopra com mais intensidade (das 12:00 h às 

15:00 h), os níveis de humidade permanecem altos; apenas nos locais mais expostos à brisa e de 

menor rugosidade aerodinâmica, se poderá gerar um efeito localizado de ventilação, que contribui 

para a diminuição temporária dos níveis de humidade atmosférica. 

De junho a setembro, o período da tarde (15:00 h) é o mais desconfortável, com a PET a 

variar entre 34 e 39 °C (stresse por calor acentuado). Pelas 18:00 h verifica-se situação de stresse 

de calor moderado (PET de 29 a 35 °C) em 34% dos dias de julho e agosto. Ou seja, no verão, 

mesmo com a circulação de brisa do mar, tende a ocorrer no interior da cidade uma sensação 

térmica de calor ligeiro, a moderado ou mesmo acentuado. Como se referiu anteriormente, 

durante a tarde o desconforto parece ser mitigado pela diminuição da humidade do ar e o 

aumento da velocidade da brisa do mar (4 a 5 m/s), mas apenas nas áreas onde a ventilação é 

mais eficiente. Os parâmetros meteorológicos de 2008 mostram que no verão (JJA) o pico de 

desconforto (PET = 32 °C), ficou-se abaixo do limiar de stresse por calor acentuado (35 °C). 

A análise da variação sazonal sugere igualmente que durante o dia, os valores de PET estão acima 

do limite de conforto (24 °C) entre as 9:00 h e as 18:00 h na estação do verão (JJA), das 10:00 h às 
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16:00 h em SON e das 11:00 h às 15:00 h em MAM. Na estação fria (DJF) o referido limiar não foi 

atingido em qualquer altura do dia. 

Na cidade costeira tropical de Dar es Salaam, na Tanzânia (costa oriental de África), Ndetto 

e Matzarakis, (2013) referem que, durante a tarde, a situação de stresse por calor acentuado é 

mais frequente de outubro a abril, com 50% de ocorrências. No Luxemburgo, as situações de 

stresse por calor acentuado pelas 14:00 h (PET acima de 35 °C) são mais frequentes de maio a 

agosto, ocorrendo, em cerca de 15 a 25% dos dias de cada mês (Matzarakis et al., 2013). 

No Funchal, pelas 15:00 h, a PET acima de 35 °C é mais frequente entre junho e setembro (média 

de 35% dos dias de cada mês). 

Desta análise da frequência de ocorrência de stresse térmico confirma-se a persistência de 

situações de desconforto térmico durante as tardes de verão, associadas a tempo quente e 

húmido, razão pela qual se decidiu estudar nos pontos seguintes com maior pormenor o conforto 

térmico apenas nesta estação do ano. Admite-se todavia que as situações de desconforto por frio 

intenso possam também ocorrer no Funchal, com particular incidência nas aglomerações urbanas 

localizadas a altitudes mais elevadas, afetando a qualidade de vida das populações residentes, 

sendo este um tema que se pretende desenvolver em futuras investigações.     

 

7.5 Conforto térmico em dias típicos de brisa do mar e dias de calor  

Neste ponto utilizou-se o programa RayMan, referido anteriormente em 7.3, para calcular 

a Tmrt e a PET em diferentes PO na cidade, num conjunto de dias típicos de verão com circulação 

de brisas e em dias quentes.  

Nos estudos da climatologia em situações de temperaturas extremas surgem com 

frequência vários conceitos para definir os eventos de calor. De acordo com Peterson et al. (2001), 

uma onda de calor ocorre quando existe um período de seis dias consecutivos com temperaturas 

de 5 °C acima da média, na normal de referência. Contudo, esta definição é mais adequada para 

estudos de variabilidade climática, do que para a avaliação do conforto térmico em espaços 

exteriores e impactos na saúde pública; de resto, segundo este critério, não foram encontrados 

eventos deste tipo no Funchal/Obs. na série climática de 1961-2010. Para efeitos de emissão de 

alerta amarelo em situação de calor, a Direção Geral de Saúde (DGS) segue a seguinte regra: 3 dias 
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com temperatura máxima acima de 32 oC (1 dia de registo e 2 dias de previsão) e 4 dias com 

temperatura mínima acima de 24 oC (2 dias de registo e 2 dias de previsão). No relatório de riscos 

do Plano de Emergência Municipal do Funchal, o critério anterior foi adaptado, da seguinte forma: 

a) temperatura máxima ≥ 32 °C; b) temperatura mínima ≥ 24 °C); c) dias isolados ou sequências de 

dias definidos pelos limiares em a) e b). Assim, entre 1961 e 2010, no Funchal/Obs., os episódios 

quentes ocorrem quase sempre em dias isolados e apenas uma vez se registou um episódio de 

4 dias consecutivos. Nunca foi observado mais do que uma ocorrência anual (isolada ou em dias 

consecutivos). 

Numa primeira avaliação da influência da brisa do mar no conforto térmico em vários 

lugares do Funchal foram utilizados dados referentes a dois grupos de dias de maio a outubro de 

2006 (Lopes et al., 2011). O primeiro grupo corresponde a dias normais de circulação de brisa do 

mar (10 dias de junho a agosto). Neste grupo, as anomalias médias foram de 1,8 °C para a mínima 

e 2,7 °C para a máxima. No segundo grupo (3 a 6 setembro, quadro 7.3), a temperatura foi 

substancialmente mais elevada do que os valores normais para esta altura do ano. Contudo, 

embora os efeitos negativos tenham inicialmente sido reportados nos meios de comunicação 

social local no dia 3 de setembro, o critério de limiar térmico de 5 °C acima da normal, apenas foi 

ultrapassado nos dias 4 e 5. Assim, o período estudado foi estendido de 3 a 6 de setembro de 

2006. As anomalias térmicas médias foram de + 4,5 °C para a mínima e 7,1 °C para a temperatura 

máxima. Com exceção da Pontinha (ambiência claramente marítima), todos os locais de 

observação registaram temperaturas na ordem dos 29/30 °C e PET acima de 38 °C às 12:00 h. 

Assim, estes dias foram classificados de “dias de calor”.  

A análise do conforto térmico em diferentes locais do Funchal teve por objetivo avaliar a 

influência da brisa do mar em dias típicos de verão e em dias de calor, e identificar as áreas 

urbanas mais beneficiadas por aquele sistema de circulação de vento local. Os valores da PET, 

resumidos na figura 7.7, foram calculados com base nos valores de temperatura e humidade 

relativa do ar, velocidade e direção do vento e radiação global observados às 12:00 h e às 18:00 h.  

Nos dias de calor, a situação sinótica foi dominada pela ação do fluxo de leste proveniente 

do norte de África (fig. 7.6), fazendo-se sentir diretamente e com regularidade no centro do 

Funchal apenas durante o período diurno do dia 3, a uma velocidade média de 4,2 m/s. A chegada 

da massa de ar quente contribuiu para o aumento da Tar na cidade nos três dias seguintes, o que 

por sua vez originou a reativação da circulação da brisa do mar de SW, que em determinadas fases 
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soprou a uma velocidade média de 5 a 6 m/s. Ao final da tarde do dia 3, o vento de leste foi 

substituído pela brisa de terra, mantendo-se todavia temperaturas elevadas durante a noite no 

centro, de tal maneira, que a temperatura máxima diária ocorreu às 3:50 h: 31,5 °C no PO 

Pontinha e 33,3 °C no PO Funchal/Obs.. De um modo geral, a humidade relativa do ar diminuiu 

para valores na ordem dos 50% nos vários postos de observação no interior da cidade, quando em 

dias de circulação de brisa do mar é normal atingir valores superiores a 60%, especialmente nos 

locais menos ventilados, como se constatou em 7.3, com a análise da sua frequência de 

ocorrência. 

Os dias de calor são claramente mais desconfortáveis, especialmente às 12:00 h no interior 

da cidade do Funchal (Tar = 29,5 °C; Tmrt=54,7 °C e PET = 38,3 °C, quadro 7.3), quando a sensação 

térmica é “quente”, podendo ocorrer “stresse térmico acentuado”. O melhor local é próximo do 

litoral (Pontinha, fig. 7.6), onde a velocidade do vento é mais elevada (2,5 a 3 m/s), do que no 

interior da cidade (1,3 a 1,7 m/s). Geralmente ocorre uma redução de velocidade do vento de 

cerca de 30 a 40% nas áreas urbanas, onde o comprimento de rugosidade aerodinâmica aumenta 

geralmente até 1 metro (Lopes et al., 2011).  

 

 

Fig. 7.6 – Situação sinóptica típica de brisa do mar a 1 de agosto de 2006 (a) e fluxo de leste de África em 

3 de setembro de 2006 (b). Fonte: Reanálises NCEP/NCAR. 

 

Nos dias de verão típicos, com circulação de brisa do mar, a sensação térmica às 12:00 h é 

de ligeiramente quente em todos os locais de medição (Tar = 23,4 °C, Tmrt = 52,7 °C e PET = 30 °C 

(quadro 7.3), porém, nos lugares do interior da cidade menos expostos à brisa do mar confirma-se 

a situação de stresse térmico moderado, como no PO GNR (PET= 31,8 °C) e no Funchal/Obs. 
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(PET= 33,3 °C) (fig. 7.6). Ao final da tarde (18:00 h) é sentida uma pequena melhoria do conforto 

térmico, embora a sensação térmica continue a ser a mesma (PET=28,2 °C). 

 

Quadro 7.3 – Parâmetros meteorológicos observados em vários locais do Funchal e estimados pelo software Rayman 
(Tmrt – Temperatura radiativa média e PET – Temperatura Equivalente Fisiológica), durante “dias normais de brisa do 

mar” e “dias de calor”. 
 

 

Dias de brisa do mar 

 12 horas 18 horas 

 
HR 
(%) 

Tar 
(ºC) 

Vento 
(m/s) 

Tmrt 
(ºC) 

PET 
(ºC) 

HR 
(%) 

Tar 
(ºC) 

Vento 
(m/s) 

Tmrt 
(ºC) 

PET 
(ºC) 

ve
rã

o
 2

0
0

6
 

Pontinha (5 m) 82,5 22,5 2,7 51,8 28,2 81,2 22,9 3,5 47,2 26,2 

GNR 10 (m) 62,2 25,0 2,4 53,7 31,8 61,6 25,5 3,0 49,0 30,0 

BVM (50 m) 68,7 22,9 2,6 52,1 28,6 70,0 23,4 2,7 47,5 27,5 

Funchal/Obs. (58 m) 63,4 25,3 2,0 54,4 33,3 70,0 24,0 1,5 48,2 30,7 

Hospital (380 m) 76,2 21,3 2,2 51,5 27,8 76,0 21,6 1,9 46,4 26,8 

média 70,6 23,4 2,4 52,7 30,0 71,8 23,5 2,5 47,7 28,2 

  12 horas 18 horas 

ve
rã

o
 2

0
0

7
 

Pontinha (5 m) 72,3 22,1 3,3 48,9 25,8 74,9 22,4 3,0 54,3 28,5 

GNR 10 (m) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

BVM (50 m) 72,3 22,2 2,5 49,4 27,0 74,9 22,3 2,3 54,3 29,7 

Funchal/Obs. (58 m) 72,3 23,6 1,5 51,7 32,2 74,9 22,9 1,4 55,2 33,7 

Hospital (380 m) 82,3 21,2 2,0 49,3 27,3 89,1 20,6 1,6 53,5 30,3 

média 74,8 22,3 2,3 49,8 28,1 78,4 22,0 2,1 54,3 30,6 

 

 

Dias de calor 

 12 horas 18 horas 

 
HR 
(%) 

Tar 
(ºC) 

wind 
(m/s) 

Tmrt 
(ºC) 

PET 
(ºC) 

HR 
(%) 

Tar 
(ºC) 

Vento 
(m/s) 

Tmrt 
(ºC) 

PET 
(ºC) 

3
 a

 6
 S

et
. 0

6
 

Pontinha (5 m) 94,7 25,3 2,5 50,8 31,4 86,0 27,0 3,0 52,2 33,0 

GNR 10 (m) 63,3 28,7 2,3 53,4 36,0 47,3 30,8 1,8 55,0 39,3 

BVM (50 m) 50,1 29,2 1,3 54,9 38,8 47,4 30,0 1,6 54,5 38,7 

Funchal/Obs. (58 m) 44,8 30,5 1,3 55,8 40,2 54,0 28,4 1,3 53,7 37,9 

Hospital (380 m) 39,7 30,0 1,7 54,8 38,6 36,1 31,1 1,3 55,2 40,3 

média 58,5 28,8 1,8 53,9 37,0 54,1 29,5 1,8 54,1 37,8 
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Fig. 7.7 – PET estimado para dois grupos de dias. A classe de sensação térmica “ligeiramente 

quente” corresponde a um esforço termorregulatório ligeiro, “quente” a “esforço moderado” e 
“muito quente” a “esforço elevado” (de acordo com Matzarakis e Mayer, 1996, Andrade, 1998). 

 

Como já se referiu anteriormente, em dias de vento forte, o balanço de calor do corpo 

humano é condicionado principalmente pela Tar, do que pela Tmrt, porque a primeira domina a 

troca convectiva de calor. Pelo contrário, sob condições de vento fraco (como nas situações aqui 

analisadas) a Tmrt tem quase a mesma importância da Tar. Durante os dias quentes, apesar da 

diminuição da radiação global (727 W/m2 às 12:00 h para 291 W/m2 às 18:00 h), mantém-se a 

situação de desconforto durante a tarde, com situação de stresse térmico acentuado. Em ambos 

os casos (dias de brisa e dias quentes), a faixa litoral desocupada (Pontinha) é sempre mais 

confortável do que os outros locais (fig. 7.7). O interior da cidade, assim como a faixa litoral 

rodeada por construções densas (como no posto GNR) pode estar ligeiramente mais quente 

(stresse térmico moderado), mesmo durante dias típicos de brisa do mar: PET = 31,8 °C no PO GNR 

e PET = 33,3 °C no Funchal/Obs. (12:00 h). Durante os dias quentes, no interior da cidade e até 

sensivelmente 370 metros de altitude, pelas 12:00 h, as pessoas podem sentir stresse térmico 

acentuado: valores de PET de 36 °C no PO GNR, 38 °C nos PO BVM e Hospital e 40,2 °C no 

Funchal/Obs. (quadro 7.3). 

Nos dias quentes verifica-se o empobrecimento das condições de conforto humano nas 

áreas mais afastadas do litoral. Isto pode ser confirmado pelas diferenças entre os postos GNR e 

BVM e o posto Pontinha, este último com ambiência mais fresca, em média 4 a 5 °C de PET mais 

baixa, com uma diferença máxima de 16 a 19 °C durante o dia. As áreas costeiras são de facto 
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locais aprazíveis durante períodos quentes, devido à proximidade ao oceano, especialmente 

quando a brisa do mar mais forte chega a terra. Isto foi observado a 3 de setembro, depois das 

12:00 h, quando a velocidade do vento excede 5 m/s e a PET decresce subitamente em cerca de 

8ºC na Pontinha. A brisa não influenciou de imediato a Tar no interior das áreas urbanas, onde foi 

registado um valor máximo de PET. O vento soprava com uma velocidade de 4 a 5 m/s, que parece 

ser o limiar de referência para atenuar o stresse térmico, embora a Tar média tenha permanecido 

relativamente alta (acima de 25°C). Durante a noite as temperaturas tendem a permanecer 

regulares no litoral e no interior da estrutura urbana. De um modo geral, os efeitos do tempo de 

leste fazem-se sentir à escala regional, sendo que no Funchal as condições de conforto nestes dias 

de calor deterioram-se de forma generalizada por toda a estrutura de relevo na forma de 

anfiteatro que enquadra a cidade, mas com maior incidência nas áreas urbanas e suburbanas, 

abaixo dos 400 metros de altitude. 

A situação de stresse térmico por calor nos dias quentes é controlada fundamentalmente 

pelo aumento da Tar, uma vez que normalmente a humidade do ar, que em dias de brisa do mar 

ronda os 70 a 80%, nesses dias desce para níveis de 60 a 50% ou ainda mais baixos (quadro 7.3).  

O aprofundamento dos conhecimentos sobre a influência do vento na variação espacial do 

conforto térmico, em particular em dias típicos de verão com circulação regular de brisa, foi 

concretizado através de uma análise detalhada da PET nestes dias (fig. 7.8). Nos locais mais 

abrigados da ação direta da brisa, a PET pode atingir limiares de stresse térmico na ordem de 

36 °C, como no Funchal/Obs. Nos dias em que a velocidade da brisa é mais elevada, os máximos 

de PET que ocorrem durante a tarde tendem a ser ligeiramente mais baixos, sendo que, nas áreas 

mais abertas da cidade como no corredor de ventilação do vale da ribeira de João Gomes 

(PO BVM), os valores diurnos máximos do PET não excederam os 30 °C (fig. 7.8). 

Demonstrou-se assim o papel da estrutura urbana no empobrecimento das condições de 

conforto humano e a importância da brisa da brisa do mar na melhoria da ambiência térmica no 

litoral. Na Pontinha, a PET é em média 5 a 6 °C mais baixo do que no Funchal/Obs. Durante o 

período diurno observaram-se variações espaciais máximas de PET de 6 °C a 12 °C (Pontinha – 

Funchal/Obs.).  
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Fig. 7.8 – PET durante dias de brisa do mar (1 a 4 de julho de 2007) em vários lugares do Funchal. Os dados 
da velocidade do vento referem-se ao PO Pontinha. 

 

Ndetto e Matzarakis (2013) mostram que os máximos de PET que ocorrem durante a tarde 

coincidem com a hora de ocorrência da temperatura máxima diária e com os níveis mais baixos de 

humidade relativa do ar. No Funchal também se verifica um decréscimo da humidade durante a 

tarde, mas apenas nas áreas onde a ventilação pela brisa do mar é mais eficiente, designadamente 

ao nível do topo dos edifícios. Ou seja, os mínimos de humidade do ar parecem ser explicados pelo 

aumento da velocidade da brisa do mar, que ocorre durante a tarde, o que poderá também 

explicar os mínimos de humidade observados em Dar es Salaam, embora esta relação não tenha 

sido desenvolvida por aqueles autores. 

A quantidade de vapor de água presente na atmosfera depende da capacidade 

higrométrica do ar, nebulosidade, Tar, vento e vegetação. No geral, as cidades tropicais tendem a 

ser muito húmidas. Apesar de se encontrar numa posição subtropical, o Funchal é também uma 

cidade de clima húmido, uma vez que se encontra próximo do mar e em simultâneo está protegida 

a norte pelo sistema montanhoso, do vento regional dominante, o que faz diminuir o efeito de 

ventilação natural pelo vento regional, de modo que, os níveis de humidade altos contribuem para 

a formação de ambientes termo-higrométricos fora dos padrões de conforto. 
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7.6 Modelação espacial do conforto térmico 

Esta parte do capítulo é dedicada à estimação espacial da componente termofisiológica do 

clima, numa situação típica de verão (20 de agosto de 2006), a diferentes escalas espaciais.  

A modelação de microescala permitiu obter resultados à escala do quarteirão, o que 

implica verificar se existem áreas com grande quantidade de calor provocado pelo tráfego e com 

libertação de calor antrópico, factor que influencia as características do ambiente urbano. Dadas 

as condições de entrada de Tar, velocidade do vento e nível de humidade junto ao solo, o ENVI-

met calcula os fluxos de calor turbulentos. Por seu lado, a versão atual do SOLWEIG não inclui 

ainda a possibilidade de realizar a estimação espacial do PET. As principais características destes 

dois softwares serão explicadas mais adiante, no decorrer da execução dos exercícios de 

estimação espacial das variáveis em análise. 

 

7.6.1 Interpolação regional da temperatura do ar e da PET  

A estimação regional da Tar e da PET numa situação típica de verão, com circulação de 

brisa, é feita de seguida com base na técnica da regressão múltipla (Clark e Hosking, 1996; Lopes, 

1998; Storch e Zwiers, 2002) para obter relações numéricas entre a Tar (variável dependente) e 

vários factores geográficos (variáveis independentes). Na estimação do padrão espacial da Tar ao 

nível dos corredores urbanos têm sido utilizadas técnicas que combinam factores geográficos de 

mesoscala com factores de microescala (Upmanis, 1999; Svensson et al., 2002). Em Portugal foram 

também desenvolvidos trabalhos deste género, realçando-se os estudos sobre a cidade de Lisboa 

(Alcoforado, 1994b; Andrade e Lopes, 1998; Lopes, 1998; Andrade, 1998, 2003a e b). Por exemplo, 

em dias de calma e de céu limpo e na ausência de calor de origem antrópica, Oke (1981), sugere 

que a intensidade máxima da ilha de calor na atmosfera urbana inferior está essencialmente 

relacionada com o factor de visão do céu (SVF), porque este controla a taxa de arrefecimento 

urbano, limitando a perda de radiação de longo comprimento de onda ao nível dos corredores 

urbanos (Arnfield, 2003). 

O presente exercício tem por objetivo reconhecer alguns dos padrões térmicos diurnos no 

anfiteatro do Funchal, designadamente em dias de verão com circulação de brisa do mar, tendo 

sido selecionado para o efeito o dia 20 de agosto de 2006 como caso de estudo. O efeito de ilha de 
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calor no centro urbano tende a aumentar o desconforto térmico dos indivíduos em espaço 

exterior e leva a um excessivo consumo de energia para arrefecimento, nos edifícios sem 

isolamento térmico, que no Funchal são maioritários. As variáveis físicas explicativas foram as 

seguintes: altitude (X1); distância no sentido da longitude (X2); distância no sentido da latitude 

(X3)6; rugosidade aerodinâmica das superfícies (Z0) de diferentes tipos de ocupação do solo, com e 

sem construção (X4) e, por último, o índice volumétrico (X5)7.   

 

Constituição da base de dados e validação do modelo multivariado 

A base cartográfica do SIG consiste numa malha retangular de 250 m de lado, na qual 

foram calculados os valores médios de cada uma das variáveis referidas, por unidade da 

quadrícula (fig. 7.9). Pela resolução espacial adotada, a cartografia final obtida representa 

claramente o caráter contínuo da Tar.   

 A regressão múltipla da Tar às 12:00 h (20 Ago. 2006) resulta num coeficiente de 

correlação de Pearson (R) de 0,94, indicativo da correlação forte entre a variável dependente e as 

variáveis independentes. O coeficiente de determinação múltiplo (R2) mostra que 88% da variação 

da Tar é explicada pela variação das variáveis independentes selecionadas. Para a Tar às 12:00 h 

verifica-se que, com 8 casos (PO) e 5 variáveis explicativas, e para uma probabilidade de 95%, o 

valor de Fisher obtido (2,9) é superior ao valor limiar, validando assim o modelo de regressão 

múltipla. Os coeficientes parciais de regressão normalizados, ou coeficientes β, que mostram a 

importância de cada variável independente, serão analisados de seguida, apresentando-se no 

quadro 7.4 os resultados gerais da regressão múltipla aplicada à Tar e à PET. 

A regressão múltipla aplicada aos valores da Tar às 12:00 h e às 18:00 h, observados em 

oito locais do Funchal, traduz-se nas seguintes equações:  

Y = 21,73 + (-0,006.X1) + (0,0004.X2) + (-000039.X3) + (1,34467.X4) + (0,34639.X5) 

Y = 24,98 + (-0,00305.X1) + (-0,00018.X2) + (-000039.X3) + (2,73681.X4) + (1,12375.X5) 

 

                                                 
6
 De maneira a considerar os valores do PO Pontinha, localizado a sul da linha de costa, optou-se por utilizar a linha de 

latitude tangente à extremidade sul da ilha, a Ponta da Cruz. 
7
 No capítulo 8 são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados na determinação da rugosidade e índice 

volumétrico do edificado, variáveis que são também necessárias à elaboração dos mapas das Unidades de Resposta 
Climática Homogénea (URCH). 
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A regressão múltipla aplicada aos valores de PET às 12:00 h traduz-se na seguinte equação: 

Y = 35,85 + (0,0219.X1) + (0,0002.X2) + (-0.0054.X3) + (-11,1908.X4) + (7,3494.X5) 

Na generalidade dos PO, a diferença entre os valores estimados da Tar e os observados 

ronda os 0,3 °C, o que vem reforçar a qualidade do modelo. 

 

 

Fig. 7.9 – Variáveis explicativas e PO consideradas no modelo de regressão múltipla. 

 

Apresentação e discussão dos resultados 

O valor β da variável “altitude”, obtido no modelo de regressão múltipla (-0,52, 

quadro 7.4), comprova a existência de um contraste norte/sul, sobretudo às 12:00 h, 

demonstrando claramente que a orla costeira urbanizada, a menor altitude, aquece mais rápido 

durante a manhã. Na modelação da Tar às 12:00 h, esta variável foi a mais importante, seguida da 

“distância no sentido da longitude” que representa o contraste térmico oeste/este (0,43, 

quadro 7.4), constando-se que o flanco oeste do concelho encontra-se àquela hora mais fresco do 

que o centro urbano e periferia leste.  
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Pelo contrário, às 18:00 h o sinal da correlação da variável “distância no sentido da 

longitude” é negativo, sugerindo que a Tar tende a ser mais baixa na periferia leste do Funchal, do 

que no flanco oeste. A esta hora a variável “rugosidade aerodinâmica” teve maior influência na 

repartição da Tar (0,43), seguindo-se o “índice volumétrico” das áreas urbanizadas (0,28). Juntas, 

as duas variáveis demonstram como o efeito de ilha de calor urbana é mais pronunciado ao final 

da tarde, que coincide também com a altura do dia em que se dá uma diminuição rápida da 

velocidade da brisa do mar. 

Pelas 18:00 h não foi possível representar a variação espacial da PET com base no modelo 

de regressão, dado que o coeficiente de correlação foi de apenas 0,5, possivelmente explicado 

pela sua maior uniformização espacial. De acordo com os valores calculados pontualmente nos 

PO, verifica-se uma diminuição da PET a esta hora do dia e dos seus contrastes espaciais, com 

valores compreendidos entre 19,8 °C no PO Pontinha e 25 °C nos PO Seminário e GNR. Ao final da 

tarde, a PET foi claramente influenciada pelo valor de radiação solar global observado no 

Funchal/Obs. (174 watts/m2), consideravelmente mais baixo do que aquele ocorrido às 12:00 h 

(463 watts/m2). Por outro lado, neste dia ocorreu um ligeiro incremento da velocidade do vento 

pelas 18:00 h, o que também terá contribuído para a diminuição da PET. 

 

Quadro 7.4 – Resultados do modelo de regressão múltipla para interpolação da Tar e da PET. 

 
Variáveis explicativas e respetivos coeficientes parciais de 

regressão normalizados (ou coeficientes β) 
R R

2
 

R 
Ajus. 

F* 

 Altitude 
Dist. 

Margem 
esquerda 

Dist. 
Margem 
inferior 

Rugosidade 
Índice 

Volumétrico 

Tar às 
12:00 h 

-0,52 0,43 -0,28 0,27 0,12 0,94 0,88 0,58 2,9 

Tar às 
18:00 h 

-0,20 -0,15 -0,22 0,43 0,28 0,92 0,84 0,46 2,2 

PET às 
12:00 h 

0,93 0,12 -1,94 -1,15 1,22 0,99 0,99 0,97 41,3 

* Para o nível de probabilidade de 95%, o modelo é significativo para valores de F iguais ou superiores a 
2,20. 

 

O dia 20 de agosto de 2006 ficou marcado pela circulação de brisa do mar regular de SW 

entre as 9:30 h e as 20:20 h, a uma velocidade média de 3,2 m/s e velocidades mais elevadas 

(4,1 m/s) entre as 13:00 h e as 18:00 h. Observando a figura 7.10a, o modelo mostra o centro 

urbano mais quente às 12:00 h, com valores próximos de 26 °C nas ruas a oeste da ribeira de 

Santa Luzia, mas no limite norte da cidade verifica-se uma diminuição da Tar (22 °C). A esta hora 
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brisa soprava a uma velocidade média de 1,5 m/s. Nas áreas sobranceiras à cidade e à mesma 

distância do litoral, a Tar tende a ser mais elevada nos fundos de vale do que fora do vale, nas 

vertentes predominantemente expostas a sul (em cerca de 1,5 °C). Os contrastes térmicos diurnos 

são claramente acentuados entre o centro da cidade e a periferia oeste do concelho, onde a 

temperatura é em média 2,5 °C mais baixa (12:00 h). Às 18:00 h a brisa de SW fazia-se sentir na 

Pontinha com alguma intensidade (3,7 m/s), ainda assim o centro urbano permanece o lugar mais 

quente (≈29 °C); o flanco oeste do concelho tende a estar mais quente do que o flanco leste, com 

a ocorrência de temperaturas mais elevadas ao longo da faixa litoral urbanizada (fig. 7.10b e 

fig. 7.11, perfil A). No que se refere à intensidade da ilha de calor, os resultados do modelo de 

regressão da Tar vão ao encontro de um estudo anterior (S Lopes, 2008), baseado em observações 

meteorológicas no centro (PO GNR), na periferia oeste (Escola Hoteleira) e na periferia leste 

(Funchal/Obs.) de 80 dias de circulação de brisa do mar no verão de 2006, no qual se verificou que 

o centro urbano permanece ao longo do dia mais quente do que a periferia oeste, em cerca de 

1,5 °C; já em relação à periferia leste, as diferenças térmicas são mais pronunciadas ao fim da 

tarde e início da noite, quando a cidade está mais quente: 1,8 °C às 18:00 h e 1,4 °C às 21:00 h. 

A curta distância entre os PO GNR e Funchal/Obs. (1,4 km) mostra claramente como a estrutura da 

cidade é responsável pela formação de uma ICU na baixa do Funchal, ao nível da AUI (atmosfera 

urbana inferior). 

Os fundos de vale imediatamente a norte da cidade tendem a estar também mais quentes 

do que as faixas de interflúvio predominantemente expostas a sul. Entre a cidade e as zonas altas 

as diferenças térmicas no período diurno atingem os 7 °C (fig. 7.11, perfil B). De dia, uma dada 

quantidade de energia incidente num vale aquece um volume de ar mais pequeno, do que se for 

incidente sobre uma área de planície, o que resulta numa taxa de aquecimento mais alta na 

atmosfera do vale. Na base deste efeito pode estar o designado factor de amplificação topográfico 

(Wagner, 1938; Steinacker, 1984; McKee e O’Neal, 1989, citados em Schmidli e Rotunno, 2010), 

que assume que não existem trocas de calor com a atmosfera livre acima do vale. Schmidli e 

Rotunno (2010) confirmam a importância do factor topográfico, mas consideram que as trocas de 

calor com o exterior não são negligenciáveis. O factor de amplificação topográfico é reforçado 

pelo movimento de descendência local na parte central da atmosfera do vale 

(Schmidli e Rotunno, 2010). Através de simulações numéricas dos ventos termicamente induzidos, 

Rampanelli et al. (2004) mostraram que a ocorrência de temperaturas mais altas no centro do vale 

é precisamente uma consequência do aquecimento pelo mecanismo de descendência 
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compensatória, associado à circulação transversal, que inclui a circulação no sentido ascendente 

nas vertentes.  

Neste dia típico de verão com circulação de brisa do mar, e de acordo com o mapa da PET 

às 12:00 h (fig. 7.12) verifica-se que ao longo do litoral do Funchal e para o interior, até, grosso 

modo os 200 metros de altitude, a PET é predominantemente superior a 29 °C, limiar de início de 

sensação térmica de “quente”, atingindo nalgumas partes da cidade valores na ordem dos 35 °C, 

que configura já uma situação de stresse por calor acentuado.  

Sobre este exercício importa salientar que o modelo de regressão agora apresentado 

poderá vir a ser melhorado com a introdução de novas variáveis explicativas e principalmente com 

o aumento de postos de observação da Tar, quer no espaço urbano, quer nas vertentes dos vales 

com diferentes exposições.   
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a) 

 

b) 

Fig. 7.10 – Interpolação espacial da Tar às a) 12:00 h e b) às 18:00 h de um dia de verão 

(20 Ago. de 2006) a partir do modelo de regressão múltipla. 

 

 

 



Capítulo 7 – Avaliação do conforto térmico 

339 
 

 

 

Perfil A 
 

Perfil B 

 

Fig. 7.11 – Perfis térmicos no Funchal, de acordo com a 

interpolação da Tar apresentada na figura 7.10. 

 
 

 
Fig. 7.12 – Interpolação espacial da PET num dia de verão (20 de agosto de 2006) às 12h00 no 

Funchal, a partir do modelo de regressão múltipla. 
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7.6.2 Modelação microclimática do conforto térmico no centro urbano do Funchal 

Neste ponto desenvolvem-se alguns ensaios de modelação numérica das condições de 

conforto térmico no centro do Funchal, cujos resultados espera-se poderem contribuir para 

conhecer a variação espacial do microclima da cidade, complementando assim a análise anterior 

do conforto térmico baseada nos valores observados pontualmente e nos valores resultantes da 

interpolação com o modelo de regressão múltipla.  

A modelação meteorológica e do conforto térmico (PET) são realizadas para um dia típico 

de verão (20 de agosto de 2006), de tempo quente e húmido, condição de estado do tempo típica 

do Funchal, que mais contribui para a sensação de desconforto térmico.  

 

O modelo SOLWEIG 

Os mapas apresentados (fig. 7.13) correspondem à estimação da variação espacial da carga 

de calor, que uma pessoa em pé está sujeita, sob determinadas condições atmosféricas. O modelo 

leva em consideração a influência do relevo, através da altitude, e da morfologia urbana, através 

da geometria e altura do edificado, fatores que, à escala da AUI, modificam o vento e as 

características da radiação (Lin et al., 2010). Na maioria dos arruamentos do centro urbano a Tmrt 

às 12:00 h varia entre 40 e 50 °C (fig. 7.13), diminuindo para valores entre 20 e 30 °C às 18:00 h. 

De um modo geral, nos principais corredores urbanos diretamente ligados ao litoral a carga de 

calor tende a ser mais baixa do que no interior dos quarteirões e praças afastadas da frente-mar.     
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Fig. 7.13 – Simulação da temperatura radiativa média (Tmrt), com o software SOLWEIG, no centro do Funchal num dia 

de verão (20 de agosto de 2006). 

 

O modelo ENVI-met 

A estimação das grandezas atmosféricas reporta-se a uma situação típica de verão (20 Ago. 

2006) às 14:00 h, altura do dia em que a brisa do mar aumenta normalmente de intensidade (para 

valores de 4 a 6 m/s na faixa litoral). No quadro 7.5 indicam-se os parâmetros iniciais considerados 

na simulação. Os valores de referência de temperatura potencial e humidade específica a 2500 m 

de altitude foram obtidos a partir dos dados da sondagem aerológica das 12:00 h da estação 

Funchal/Obs. A simulação é iniciada em situação de atmosfera estaticamente neutra, em que a 

temperatura potencial é considerada constante ao longo da altura da camada de mistura 

(Stull, 1988). 

  No respeitante à representação cartográfica do uso do solo no ENVI-met, foi assinalada a 

altura dos edifícios da área de estudo, o tipo de vegetação e o tipo de superfície (estrada 
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alcatroada, pedra de calçada, água, etc.). As árvores foram cartografadas com uma altura de 10 a 

20 metros, tendo-se verificado todavia que a densidade das copas é mais baixa do que aquelas 

disponíveis, por defeito, no programa.   

 

Quadro 7.5 – Parâmetros considerados nas simulações microclimáticas  

no centro do Funchal com o ENVI-met 3. 

Dia e hora da simulação 20 Ago. 2006 às 14h00 

Parametros atmosféricos  

Velocidade do vento a 10 metros acima do solo 
(m/s) 

4 

Direcção do vento 180 (S) 

Temperatura potencial (K) (308,5) 

Humidade específica a 2500 m de altitude 
(gr de água / kg de ar) 

7,3 

Humidade relativa a 2 m (%) 53 

Valor de rugosidade (atrito) 0,8 

Tipo de gás/partículas PM10 

Nível de actividade   

Velocidade da caminhada (m/s) 0,0 

Troca de energia (Col. 2 M/A) 116 

Factor declive (sem declive) 0 

Vestuário  

Resistência térmica (clo) 0,5 

 
 

 

 
 

Fig. 7.14 – Pormenor do editor do ENVI-met 3 com a representação cartográfica do uso do solo e 
volumetria do edificado na área de estudo (centro do Funchal). 
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A modelação resultante deste exercício é apresentada nas figuras 7.15, 7.16 e 7.17. Na AUI, 

as temperaturas mais altas estimadas pelo ENVI-met (25 a 26 °C) incidem principalmente nos 

corredores urbanos mais afastados do litoral e no interior dos quarteirões. Nas áreas próximas do 

litoral, tanto nas ruas paralelas, como nas perpendiculares à costa, como também nas praças, a 

temperatura estimada variou entre 24,3 a 24,6 °C. As temperaturas mais baixas (24 °C) ocorrem 

nas ruas estreitas com maior efeito de sombra (fig. 7.15a). De um modo geral, os valores de Tar 

estimados aproximam-se dos valores resultantes das observações meteorológicas no centro 

urbano (Lopes, 2008), para aquela hora do dia. No que se refere à humidade, os resultados da 

modelação (fig. 7.15c) puseram em evidência o caráter quente e húmido do clima do Funchal, com 

taxas elevadas (acima de 70% de humidade) em toda a área de estudo, atingidos valores 

superiores a 80% na envolvência da banda construída do litoral. No que se refere ao vento, ocorre 

uma redução da sua velocidade, passando-se de valores de 3,5 a 4 m/s no litoral, para valores 

inferiores a 2,5 m/s nas ruas e quarteirões mais abrigados do vento de sul. Todavia, pontualmente 

o vento aumenta de intensidade, principalmente em algumas ruas com orientação norte-sul, onde 

a velocidade pode atingir valores de 6 a 8 m/s (fig. 7.16d). Realce também para uma variação 

vertical da velocidade do vento expressiva, com valores superiores a 12 m/s a 24 metros de altura 

(fig. 7.16e). 

Os resultados da modelação mostram principalmente a influência da estrutura urbana e 

das superfícies urbanas no padrão diurno da Tar e na forma da ilha de calor. O efeito de sombra 

foi notado pontualmente em algumas ruas estreitas. Por outro lado, constatou-se a existência de 

uma correlação entre o SVF, que representa a fração de céu visível numa dada localização, e a 

Tmrt, que afeta significativamente o ambiente térmico exterior. Por exemplo, na Avenida do Mar, 

com forte exposição solar (SVF superior a 0,6), a Tmrt atinge os 60 °C às 14:00 h (fig. 7.17f e g), 

comportamento que apresenta concordância com os resultados obtidos pelo modelo SOLWEIG 

para as 12:00 h (Tmrt na ordem de 50 °C)8. Demonstra-se deste modo que um SVF elevado (com 

pouca sombra) causa desconforto no verão. Assim, como o Funchal tem verões quentes e invernos 

moderados, deve ser proporcionada sombra suficiente pelas árvores e edifícios, para melhorar o 

conforto térmico no verão. Embora um SVF baixo (com muita sombra) possa causar 

ocasionalmente desconforto no inverno, o facto é que nesta estação prevalece um regime térmico 

                                                 
8
 A estimativa espacial da Tmrt realizada pelo modelo SOLWEIG produziu resultados nem sempre próximos dos 

valores pontuais estimados pelo software Rayman, para aquele dia. Por exemplo, na vizinhança do PO GNR, a 
diferença de Tmrt às 12:00 h estimada por ambos os modelos foi de 9 °C, contudo, pelas 18:00 h a Tmrt estimada pelo 
Rayman (19 °C) aproxima-se do valor obtido pelo SOLWEIG (21 °C). Contudo, os resultados de Tmrt obtidos pelos 
modelos SOLWEIG e ENVI-met 3, embora relativos a horas diferentes de um dia de verão, indicam a mesma tendência 
de aumento da carga térmica.  
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moderado, pelo que a criação de áreas com sombra excessiva no centro do Funchal, não deverá 

resultar no agravamento de situações de desconforto térmico, associadas a stresse por frio. Em 

espaços urbanos, a vegetação pode contribuir para melhorar a Tar, mas também a Tmrt e a PET. 

A modelação de micro-escala possibilita a análise do tipo de vegetação arbórea mais adequado 

para melhorar o conforto térmico. Por exemplo, no estudo do microclima da cidade de Campinas 

no Brasil, Abreu et al. (2012) referem a Tipuana tipu, como umas das espécies arbóreas mais 

eficientes na melhoria do conforto térmico, que também existe em várias artérias da baixa do 

Funchal, podendo esta espécie ser considerada em futuras intervenções urbanísticas na cidade. 

  

a) 

b) 

   c) 
Fig. 7.15 – Estimação com o ENVI-met 3: a) e b) temperatura do ar e sua variação vertical num perfil este-
oeste no interior da cidade e da c) humidade relativa do ar no centro do Funchal, a 1,6 m de altura, num 

dia de verão pelas 14:00 h.  
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  d) 

e) 

Fig. 7.16 – Estimação com o ENVI-met 3: d) da velocidade do vento no centro do Funchal a 1,6 m de altura 
e g) perfil vertical do vento num alinhamento este-oeste no interior da cidade, num dia de verão pelas 

14:00 h. 

 

       f) 

g) 
Fig. 7.17 – Estimação com o ENVI-met 3: f) SVF e g) Tmrt a 1,6 m de altura, no centro do Funchal, num dia 

de verão pelas 14:00 h. 
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Conclusão do capítulo  

O clima do Funchal é determinado pela influência oceânica, circulação geral da atmosfera e 

através da brisa do mar, cujo padrão de circulação tende a provocar modificações nos ritmos 

térmicos e higrométricos das localidades atingidas. Esta influência determina um regime térmico 

moderado, tendo-se verificado que a situação de Tar acima de 26 °C ocorre em apenas 10% dos 

dias do ano. No interior da cidade e, em particular, no seu limite norte, já no setor inferior da 

vertente (PO Levada), os níveis de humidade mantêm-se elevados no período diurno (acima de 

61%), verificando-se o oposto no período noturno, i.e., maior frequência de valores abaixo de 

40%, tendência para a qual contribuirá a ação de circulação de brisa de montanha na remoção 

noturna de humidade. Pelo contrário, no Funchal/Obs., estação mais próxima do litoral e 

localmente abrigada da brisa de montanha, os registos de humidade acima de 60% durante a noite 

apresentam uma frequência de ocorrência superior a 80% do tempo. Ou seja, durante o dia a 

humidade mantem-se alta porque é alimentada pela circulação de brisa do mar e, de noite, a 

diminuição de humidade acontece principalmente nos locais mais expostos à drenagem noturna 

do ar fresco da montanha.   

A análise da frequência de ocorrência de classes de tensão de vapor permitiu conhecer a 

predominância do tempo quente e húmido no litoral (Funchal/Obs.), definido pelo limiar de 

18 hPa (Tar às 15:00 h compreendida ao longo do ano entre 17,3 °C e 31,5 °C, e média de 24,4 °C), 

tendo-se verificado que pelas 15:00 h este tipo de tempo é mais frequente de junho a outubro 

(40% dos dias em cada mês), atingindo uma frequência máxima de julho a setembro (80 a 90%).  

A situação de stresse de frio acentuado (PET abaixo de 8 °C) ocorre principalmente às 6:00 

h e é mais frequente entre janeiro e março (25 a 35% dos dias de cada mês). O stresse por calor 

acentuado, com PET acima de 34/35 °C prevalece no período da tarde (15:00 h), principalmente 

entre junho e setembro (cerca de 35% dos dias de cada mês). A análise da variação sazonal (série 

meteorológica de 2008 do Funchal/Obs.) mostra que a PET varia de 10 a 23 °C na estação fria (DJF) 

e de 15 a 32 °C na estação quente (JJA). Em 25% dos dias de 2008 verificou-se situação de stresse 

térmico, com PET superior a 30 °C, às 12:00 h e às 15:00 h.  

Com base em observações meteorológicas em vários locais da cidade, analisou-se a 

influência da brisa do mar em dias típicos de verão e em dias quentes, procurando identificar as 
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áreas urbanas mais beneficiadas por este sistema de circulação local. Os resultados obtidos 

permitem mencionar as seguintes conclusões:  

a) num dia típico de verão o clima do Funchal é na generalidade confortável (com sensação 

térmica de “ligeiramente quente”), em todos os locais de medição, mesmo no interior da malha 

urbana, pese embora muito próximo do limiar entre condição de “ligeiramente quente” e 

“quente”, o que, nalguns locais, poderá gerar situação de stresse térmico moderado;  

b) pelas 18:00 h os níveis de stresse tornam-se toleráveis junto ao litoral e nos locais de 

maior altitude, onde o ambiente atmosférico pode ser “ligeiramente quente” ou até mesmo 

“confortável”. Contudo, o interior da cidade permanece “quente”, provavelmente porque a brisa 

do mar enfraquece, o que contribui para manter a ilha de calor;  

c) durante “dias quentes” não foi observada nenhuma situação de conforto, especialmente 

à tarde no interior da cidade. As pessoas circulando nas áreas de maior densidade de construção 

podem sentir stresse térmico acentuado. Contudo, junto ao litoral a brisa do mar é eficiente na 

redução do stresse térmico. 

Os resultados anteriormente resumidos sugerem que em dias normais de verão, com 

circulação de brisa do mar, o desconforto térmico poderá ser mais influenciado pela elevada 

concentração de humidade atmosférica, trazida pela brisa do mar, do que pelo aumento da Tar. 

Pelo contrário, nos dias quentes, a situação de stresse térmico por calor é controlada 

fundamentalmente pelo aumento da Tar, uma vez que normalmente a humidade do ar, que em 

dias de brisa do mar ronda os 70 a 80%, nesses dias desce para níveis de 50 a 60% ou ainda mais 

baixos.  

A espacialização regional da Tar através do modelo de regressão múltipla mostrou que 

numa situação típica de verão, com circulação de brisa às 12:00 h, o centro urbano é o lugar mais 

quente do Funchal, com temperaturas próximas de 26 °C, embora no limite norte da cidade se 

verifique uma diminuição da Tar para 22 °C. Nas áreas sobranceiras à cidade, e à mesma distância 

do litoral, a temperatura tende a ser mais elevada nos fundos de vale, do que nas vertentes 

predominantemente expostas a sul (+1,5 °C). Ainda às 12:00 h, os contrastes térmicos diurnos são 

claramente acentuados entre o centro da cidade e a periferia oeste do concelho, onde a 

temperatura é em média 2,5 °C mais baixa. Pelas 18:00 h, o centro urbano permanece o lugar mais 

quente do Funchal, com a Tar próxima de 29 °C, tal como se verificou com os valores das medições 
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meteorológicas. Ao longo do litoral do Funchal e para o interior, até, grosso modo os 200 metros 

de altitude, a PET às 12:00 h é predominantemente superior a 29 °C (limiar de início de perceção 

térmica de “quente”), atingindo nalguns aglomerados urbanos valores na ordem dos 35 °C, que 

configura já uma situação de stresse por calor acentuado. 

A modelação local com o SOLWEIG indica que, num dia típico de verão, na maioria dos 

arruamentos do centro urbano a Tmrt às 12:00 h é relativamente alta (40 e 50 °C), diminuindo 

para valores entre 20 e 30 °C pelas 18:00 h. Segundo os resultados produzidos pelo ENVI-met, as 

temperaturas de um dia típico de verão pelas 14:00 h são mais altas (25 a 26 °C) nos corredores 

urbanos mais afastados do litoral e no interior dos quarteirões, e são mais baixas (24 a 24,5 °C) na 

faixa litoral e nas ruas estreitas com maior efeito de sombra. Verificou-se também uma redução da 

velocidade do vento a 1,6 metros de altura do solo, de valores de 3,5 a 4 m/s no litoral, para 

valores inferiores a 2,5 m/s no interior da cidade. Porém, nalgumas ruas de orientação geral norte-

sul dá-se um incremento da velocidade do vento, facto que vem confirmar o efeito de ventilação 

localizada da brisa do mar.   

O recurso a modelos numéricos possibilitou uma primeira abordagem de estimação 

espacial das características da ilha de calor de microescala, permitindo já uma primeira reflexão 

sobre possíveis soluções de mitigação do calor e aumento do conforto térmico numa cidade de 

clima quente e húmido. Embora os resultados obtidos sejam restritos ao centro urbano, há que 

realçar que os parâmetros meteorológicos de entrada dos modelos utilizados têm em 

consideração os factores do clima regional.    

No capítulo seguinte, o último, aborda-se a questão da utilidade da informação climática 

obtida neste capítulo e nos anteriores e a sua aplicabilidade em áreas como o planeamento 

urbano e o ordenamento do território.  
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Introdução 

Na sequência do estudo detalhado do clima do Funchal apresentado nos capítulos anteriores, 

o desafio que se coloca na terceira e última parte da tese, consiste em estruturar e organizar o 

conhecimento científico produzido, tornando-o acessível e fácil de divulgar, para os possíveis 

utilizadores (stakeholders) da informação climática. Para o efeito, procedeu-se à avaliação espacial 

das características locais do clima, baseada no método das Unidades de Resposta Climática 

Homogénea (URCH), vulgarmente conhecidas como climatopos, com o objetivo de transformar os 

parâmetros (observados e modelados), num conjunto de orientações climáticas para o planeamento 

e ordenamento urbanos, com aplicabilidade no âmbito do licenciamento de novos projetos e nos 

planos de reabilitação urbana. As Unidades de Resposta Climática Homogénea (Scherer et al., 1999) 

pretendem delimitar os climas locais de uma determinada região. Cada unidade corresponde a uma 

área com características físicas homogéneas, em termos de posição topográfica, morfologia urbana, e 

condições de ventilação, que potencialmente apresentam uma resposta climática semelhante 

(Alcoforado et al., 2005). Uma URCH corresponde a um clima local próprio (Alcoforado, 1999), que 

condiciona de forma diferenciada a vida e as atividades humanas. Vários trabalhos de reflexão sobre 

este tema têm sido produzidos ao longo do tempo, salientando-se aqui os seguintes: 

Oke (1984) e (2005); Bitan (1992); Eliasson (2000); Mills (2005) e Ng e Ren (2015). 
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III.1 Revisão da literatura 

A informação climática apresentada de forma espacializada, com aplicabilidade no 

planeamento e ordenamento urbanos tem sido produzida em diferentes países da Europa, mas 

principalmente na Alemanha, Áustria, Suíça e Portugal. Na Alemanha várias regiões metropolitanas 

têm sido contempladas, como Stuttgart (Baumueller et al., 1992; Baumueller et al., 2008), Ruhr 

(Beckroge et al., 1988; Stock et al., 1986, 1991), Berlim (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, 

2001; Friederich et al., 2001)1, Munique (Haberfeld, 1992) e Kassel (Katzschner, 2006a). Referem-se 

ainda os trabalhos implementados na Suíça (Scherer et al., 1999; Thommes et al., 2001; 

Fehrenbach et al., 2001) e na Áustria (Lazar e Podesser, 1999). 

Em todos eles, a abordagem seguida assenta na elaboração de dois tipos de informação: i) os 

mapas das URCH ou das funções climáticas, em que são delimitadas áreas com “climas locais 

homogéneos”, condicionados pela ocupação do solo e pelas condições de ventilação particulares 

(áreas expostas aos ventos dominantes, áreas com canalização do ar, áreas de ventilação reduzida, 

etc.). Com o mapa das URCH ficam delimitas as áreas “homogéneas”, tornando-se mais fácil o 

processo subsequente: ii) elaboração de orientações climáticas espacializadas para o ordenamento, 

com o objetivo de reduzir a carga térmica e melhorar as condições de ventilação nos corredores 

urbanos. Nos mapas das orientações climáticas devem ser representados os locais que requerem 

alterações e os locais que devem ser conservados do ponto de vista do clima urbano. As orientações 

climáticas focam-se em: a) controlar a volumetria do edificado e de áreas de não edificação; 

b) preservar, manter e melhorar os corredores e rede de ventilação da cidade e projetar novos 

corredores de circulação do ar, caso seja necessário; c) promover áreas rurais de produção e 

drenagem de ar frio e manchas de vegetação nas imediações das áreas urbanas; d) facilitar a 

circulação da brisa do mar e de terra; e) promover a implementação de soluções de engenharia 

urbana verde; f) reduzir a emissão de poluentes atmosféricos, GEE e calor antropogénico. Em síntese, 

as medidas climáticas visam sobretudo contribuir para a redução da poluição do ar e da carga 

térmica, principalmente através da melhoria das condições de ventilação. 

Na Alemanha, a elaboração de mapas climáticos urbanos foi ganhando consistência durante 

as décadas de 1970 e 80, como resposta aos problemas relacionados com os efeitos da combinação 

                                                 
1
 O Atlas Ambiental de Berlim disponível na internet integra tópicos como o solo, água, ar, clima, uso do solo, tráfego, 

ruído e energia. Os temas tratados focam-se na caracterização espacial da poluição e perigosidade a diferentes 
fenómenos, realçando também as qualidades positivas e as potencialidades do ambiente urbano. Fonte: 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/umweltatlas/edua_index.shtml (última consulta em agosto 2015). 
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entre temperatura do ar elevada e poluição do ar em áreas urbanas e industriais. Esta abordagem 

pioneira foi o ponto de partida para o aparecimento dos conceitos de mapas sintéticos das funções 

climáticas ou de URCH, mas que ainda não entravam em conta com os elementos meteorológicos. 

Eles sintetizavam a combinação de fatores influentes, relacionados com as características do terreno 

e da estrutura de uso do solo, nos campos de vento e na ventilação urbana. A sua elaboração 

baseava-se em informação topográfica e das propriedades das superfícies, obtidas a partir do modelo 

digital do terreno e de dados de uso do solo. Os regulamentos de novas edificações expressam com 

clareza a necessidade e as vantagens de assegurar um crescimento urbano sustentável, em equilíbrio 

com o ambiente natural, razão pela qual, começaram a ser produzidos mapas climáticos urbanos em 

várias cidades do sul da Alemanha, desde a apresentação da primeira proposta metodológica 

(Mayer, 1988). Em 1998 foi publicado um guia nacional com a metodologia geral aconselhada para 

avaliação biometeorológica do clima e da qualidade do ar para o planeamento urbano e regional 

(VDI3738 Part1), cujo esquema se mostra na figura III.1. 

 

 
Fig. III.1 – Fatores analíticos e de avaliação recomendados em VDI3738, Parte 1 (VDI, 1998). 

 
 

As URCH são criadas com base em níveis de informação espacializada, resultantes de 

combinações típicas de factores climáticos e com um significado relativamente similar para as 

respetivas áreas de influência. Um dos factores com influência determinante no rigor da sua 

delimitação é o tipo de ocupação e as alterações de uso do solo que eventualmente possam ocorrer. 

Tendo por base as áreas funcionais podem ser indicadas medidas climáticas necessárias para 

minimizar as cargas locais, de modo a preservar os espaços abertos, climaticamente favoráveis, e 

para otimizar as trocas de ar entre os locais de maior carga térmica e aqueles que contribuem para 

garantir o equilíbrio climático. Quando começou a ser utilizada esta metodologia nos anos de 1970, 

na maioria das cidades alemães estudadas, as principais URCH obtidas distinguiam-se sobretudo em 
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função da qualidade do ar. Na região do Ruhr, tendo em conta as variações da temperatura do ar, as 

tendências de aquecimento global e as implicações no bioclima, estimou-se um aumento do número 

de dias com stresse térmico, especialmente nos centros urbanos. As zonas climáticas foram 

delimitadas através da interpretação de imagens da temperatura de superfície, mapas topográficos e 

mapas de ocupação e uso do solo. Na edição de 1993 foi representada uma ilha de calor com dois 

núcleos separados. Contudo, na edição de 2001, são indicadas alterações naquela configuração, 

resultantes do desenvolvimento urbano, em particular com a criação de mais espaços abertos. 

Na área metropolitana de Stuttgart, os autores sublinham a importância de preservar o que 

designam de áreas de compensação climática, onde é produzido ar frio e fresco e estão garantidas 

boas condições de ventilação natural. 

Nos mapas de análise climática das áreas urbanas, existem três aspetos analíticos importantes 

(Ren et al., 2011). O primeiro, relacionado com o vento, consiste na análise dos padrões de circulação 

local (canalização do ar, brisas do mar e de terra, brisas de montanha e do vale e ventos 

predominantes), corredores de circulação existentes e potenciais, zonas de ventilação (exemplo, 

zonas de produção de ar frio) e efeitos de barreira pelos edifícios ou pela vegetação. O segundo, o 

ambiente térmico, focado nos efeitos da ilha urbana de calor e nas variações bioclimáticas, 

especialmente nas áreas de stresse por frio ou calor. O terceiro foca-se em áreas de maior poluição 

do ar ao nível da atmosfera urbana inferior. O estudo integrado de todos estes aspetos tem um papel 

importante para formar um conhecimento necessário das condições climáticas urbanas. A análise 

climática baseada nos dados meteorológicos de superfície, na informação de deteção remota e na 

estimação dos fluxos de ar frio e dos campos de vento de mesoscala, permitiu demonstrar que as 

fronteiras entre as diferentes URCH na realidade não são fixas. As fronteiras entre duas URCH apenas 

mostram o limite provável entre duas zonas climáticas urbanas vizinhas (Ren et al., 2011). No fim do 

processo, os dados meteorológicos servem também para validar as URCH obtidas. 

Do mesmo modo, no contexto do planeamento urbano, os mapas de avaliação climática não 

são estáticos e devem ser atualizados periodicamente, procurando ter em consideração as conexões 

funcionais, a estrutura da área em estudo, e outros critérios como a dimensão da área, tipo de uso do 

solo na cidade ou o tipo de periferia urbana e as interações entre as diferentes unidades espaciais. 

Por exemplo, em Basileia, na Suíça, numa rua com condições reduzidas de ventilação, foi proposta a 

reconexão a um caminho de ventilação adjacente (Fehrenbach et al., 2001). Na região de Graz na 

Áustria, Lazar e Podesser (1999) avaliam o papel dos vales tributários a leste da cidade, concluindo 

tratarem-se de locais importantes de fornecimento adicional de ar fresco, razão pela qual 
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recomendam o zonamento de áreas de construção proibida ou restrita. Como forma de responder à 

problemática da poluição atmosférica, Barlag e Kuttler (1990), citados em Gál e Sümeghy (2007) 

apresentam uma síntese de orientações/recomendações para promover a injeção de ar frio e fresco 

nas áreas urbanas:  

a) manutenção de corredores com níveis baixos de rugosidade, com traçado o mais linear 

possível em direção ao centro da cidade;  

b) introdução de vegetação de baixa rugosidade nos corredores de ventilação do centro 

urbano para filtrar a poluição. As superfícies devem permitir um efeito de arrefecimento na camada 

de ar pouco espessa que circula lentamente em direção ao centro da cidade. A verdade é que 

existem atualmente algumas dúvidas, sobre o papel da vegetação na melhoria da qualidade do ar em 

espaço urbano (Vos et al., 2013).  

c) as áreas abertas do centro da cidade que promovem a circulação do ar devem ser 

desenhadas de modo a dar estabilidade direcional ao fluxo atmosférico;  

d) a poluição deve ser minimizada principalmente nas áreas de origem do ar em direção ao 

centro da cidade e ao longo dos corredores de ventilação.     

Os exemplos de Basileia (Thommes, 2001) e os de Lisboa (Alcoforado et al., 2005) e Cascais 

(Lopes e Correia, 2012) foram os estudos que mais influenciaram as escolhas adotadas na elaboração 

das URCH no Funchal. Na figura III.2 apresenta-se a metodologia original que foi utilizada pela 

primeira vez em trabalhos de clima urbano em Portugal, aplicada à cidade de Lisboa. A análise 

ponderada entre cobertura do solo, topografia e densidade urbana permite uma abordagem flexível 

para produção de cartografia específica à escala do planeamento urbano. No que se refere à 

ocupação do solo e morfologia urbana o procedimento consiste em agrupar áreas com características 

físicas semelhantes do ponto de vista da morfologia urbana. Em Lisboa, através da classificação 

assistida a partir de uma imagem Landsat, Lopes e Vieira (2001) selecionaram um conjunto de “áreas 

amostra”, representativas das classes de rugosidade aerodinâmica presentes na cidade. A partir das 

respostas espectrais típicas dessas áreas, nos vários canais Landsat do visível e infra-vermelho 

próximo, foram obtidas classes de ocupação do solo, utilizando um algoritmo de máxima 

verosimilhança (maximum likelihood). Lopes (2003) obteve classes que foram posteriormente 

agrupadas em três grandes conjuntos: 1 – ocupação urbana de baixa densidade – espaços em que as 

áreas edificadas ocupam menos de 10% do total; 2 – ocupação urbana de média densidade - espaços 
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urbanos em que as áreas edificadas ocupam em média 15% a 30 %do total; 3 – ocupação urbana de 

elevada densidade - espaços urbanos em que as áreas edificadas ocupam cerca de 50 % do total. 

No contexto do presente trabalho interessa explicar o conceito de densidade urbana aplicado 

em climatologia urbana. A densidade é uma medida da concentração de indivíduos ou estruturas 

físicas numa dada unidade espacial. Para o planeamento urbano existem duas categorias principais 

de medição: a densidade da população e a do edificado. A comparação de densidades entre cidades 

com diferentes dimensões só é viável se as medições forem realizadas na mesma escala espacial. 

Relativamente à última, a sua medição entra tradicionalmente em conta com a altura e extensão de 

cobertura do edificado. Contudo, em climatologia urbana interessa sobretudo conhecer e quantificar 

as volumetrias da atmosfera urbana inferior (AUI) para efeitos de análise das trocas de calor, 

radiativas e ventilação. Deste modo, as densidades são avaliadas de uma perspetiva tridimensional, 

através da medição da volumetria do edificado e da volumetria dos espaços vazios, onde se dá a 

acumulação e as trocas de calor. A metodologia utilizada no presente trabalho é apresentada no 

capítulo 8.  

No que se refere ao relevo, o procedimento procura representar cartograficamente as suas 

principais características, a partir do modelo digital do terreno. Em Lisboa, na delimitação das 

unidades de relvo foram tidos em conta os seguintes critérios:  

1) os fundos de vale e os topos foram obtidos através da subtração dos valores de tendência 

estatística do relevo às altitudes absolutas (Lopes, 1998); os valores negativos representam áreas 

deprimidas e os positivos áreas sobre-elevadas;  

2) áreas de baixa altitude (inferior a 20 m), mais diretamente expostas a ação das brisas;  

3) as vertentes e as áreas planas foram delimitadas a partir de um mapa de declives, 

considerando área plana (referida como “planalto”) aquela cujo declive é inferior a 4º de inclinação; 

as restantes áreas foram consideradas vertentes.  

Na elaboração do mapa da ventilação foram tidos em conta os aspetos do relevo e da 

rugosidade aerodinâmica, que também depende da morfologia urbana. Assim, do cruzamento da 

informação topográfica com a rugosidade aerodinâmica resultou o mapa das “classes de ventilação”, 

com duas classes: áreas de baixa e alta rugosidade aerodinâmica. A última fase da metodologia 

consiste na elaboração do mapa das URCH, com base na cartografia da morfologia urbana e das 
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classes de ventilação. De acordo com os resultados finais, poderá haver necessidade de simplificar as 

URCH, eliminando, caso se justifique, classes de representatividade muito reduzida.  

Na fase final do procedimento metodológico analisam-se os critérios a eleger para uma 

determinada cidade, tendo em conta que as URCH são áreas homogéneas em termos de morfologia 

urbana e posição topográfica, que interagem de modo particular com a atmosfera. O nível de 

importância relativa para o ordenamento de cada uma das tipologias (morfologia urbana ou classes 

de ventilação), varia de cidade para cidade, de acordo com a natureza dos problemas prevalecentes.  

 

 

 
Fig. III.2 – Procedimentos de delimitação das URCH em Lisboa 

Fonte: Alcoforado et al. (2005). 

 

Apesar de todo o trabalho de investigação realizado nas últimas décadas, continuam ainda 

por validar vários aspetos do clima urbano. A melhoria das condições biometeorológicas urbanas 

tendo em conta as características do edificado e do arranjo das estruturas urbanas é um assunto 

ainda em análise, havendo necessidade de sistematizar informação sobre a quantificação dos 

processos de clima urbano e dos fenómenos resultantes, bem como, sobre o conteúdo dos mapas de 

URCH e mapas de recomendações resultantes para o planeamento urbano. Pelas razões 

mencionadas, esta metodologia deverá como é óbvio ser monitorizada, sendo necessário fazer uma 

avaliação da sua evolução a longo prazo e da eficácia das medidas preconizadas e incluir o impacto 

das alterações climáticas nas URCH nas cidades. Com efeito, o passo seguinte na persecução dos 

objetivos decorrentes da sua aplicação consiste em regionalizar, neste tipo de mapas, os efeitos das 

alterações climáticas globais. 
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No presente caso de estudo a proposta metodológica difere da que foi aplicada em Lisboa e 

Cascais, na medida em que foram considerados outros níveis de informação com impacto na 

qualidade do clima urbano, designadamente a suscetibilidade à ocorrência de aluviões e a poluição 

do ar, com origem na circulação automóvel.   
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CAPÍTULO 8 AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÕES CLIMÁTICAS PARA O ORDENAMENTO NO 

FUNCHAL 

 

 

 

Introdução 

As Unidades de Resposta Climática Homogénea – URCH (ou Climatopos) pretendem traduzir 

áreas territoriais diferenciadas em função dos fatores geográficos e biofísicos, nas quais a resposta 

climática será singular. O procedimento adotado na delimitação das URCH do Funchal seguiu a 

metodologia de Alcoforado et al. (2005) para Lisboa e a de Lopes e Correia (2012) para Cascais, 

ambas assentes na interseção de diferentes níveis de informação (layers), tratados em ambiente SIG. 

Na figura 8.1 apresenta-se a metodologia adotada para o Funchal, na sequência dos trabalhos 

anteriormente citados. 

 

Fig. 8.1 – Metodologia para a delimitação das URCH do Funchal depois de  
Alcoforado et al. (2005) e Lopes e Correia (2012). 
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No presente caso de estudo, as URCH delimitadas são complementadas com outros níveis de 

informação, nomeadamente com a análise de suscetibilidade às aluviões, tratada na Parte I e com a 

poluição atmosférica na cidade resultante das emissões primárias e secundárias do tráfego 

automóvel, tratada na parte II.  

De seguida apresenta-se a base cartográfica produzida para obter o mapa final das URCH e 

permitir, consequentemente, a espacialização das orientações climáticas para o ordenamento do 

território. 

 

8.1 Base cartográfica para a espacialização das orientações para o ordenamento 

Como já foi referido, as áreas de resposta climática semelhante são delimitadas em ambiente 

SIG (ArcGIS), com base em diversos factores geográficos do clima, a partir da interseção de diferentes 

níveis de informação, de base e derivada, apresentados e explicados seguidamente. Para efeitos de 

localização dos sítios mencionados ao longo do texto, consulte-se o mapa de topónimos da área de 

estudo apresentado na introdução geral da tese, na figura 1.  

 

8.1.1 O relevo do Funchal  

As principais unidades do relevo do Funchal foram identificadas com o objetivo de 

posteriormente se proceder à delimitação das classes de ventilação. A sua individualização foi 

realizada através da interpretação de diferentes tipos de informação de base, designadamente os 

mapas hipsométrico e de declives. Utilizando o modelo digital do terreno começou-se por isolar os 

fundos de vale dos topos, com base na análise da posição relativa do terreno, através de um índice 

topográfico (A Lopes, 1998; Alcoforado, 1994). No presente trabalho utilizou-se o TPI (Topographic 

Position Index), que está incorporado num conjunto de ferramentas de uma extensão externa do 

ArcGis1 (Jenness et al., 2011). Na prática, o índice corresponde à diferença entre a altitude num pixel 

e a média das altitudes na área circundante, centrada nesse pixel, tendo-se considerado uma 

quadrícula de 10mX10m. Valores positivos do índice significam que um dado pixel se encontra numa 

altitude relativa mais alta que a área envolvente, enquanto valores negativos indicam que a altitude é 

mais baixa.  

                                                 
1
 Disponível em http://www.jennessent.com/arcgis/land_facets.htm (última consulta em agosto de 2015). 
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No mapa do relevo da figura 8.2 foram individualizadas cinco unidades que apresentam 

características claramente distintas. As serras do Funchal, que grosso modo, se localizam acima de 

400 m de altitude, são constituídas por cristas e lombos alongados no sentido norte-sul, com pendor 

elevado, demarcadas por uma descontinuidade topográfica no seu limite sul, que as separa 

claramente das unidades de nível de transição. O nível de transição ocidental, de terreno acidentado, 

é constituído por vertentes com diferentes ângulos de exposição; os topos, que se evidenciam nesta 

unidade, comprovam precisamente o seu caráter irregular; o nível de transição oriental distingue-se 

do anterior pelo facto de corresponder a uma área predominantemente constituída por vertentes 

expostas a sul, de declive moderado a forte, razão pela qual se optou por separá-los. Os fundos de 

vale representados correspondem às principais falhas estruturais do relevo do Funchal, com 

alinhamento longitudinal. Desta unidade faz ainda parte a zona baixa do Funchal, que se encontra 

topograficamente deprimida relativamente aos relevos circundantes.  

 

 
Serras do Funchal

Nível de transição oriental

Nível de transição ocidental

Fundos de vale

Topos

 
Fig. 8.2 – Unidades de relevo para delimitação das classes de ventilação. 
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8.1.2 Os parâmetros de rugosidade das superfícies   

A rugosidade do terreno corresponde ao efeito coletivo das superfícies e obstáculos 

existentes, que provocam a desaceleração do vento junto da superfície normalmente descrito por 

uma medida de escala designada de parâmetro de rugosidade ou rugosidade aerodinâmica 

(roughness length, z0). O z0 é a altura acima do solo, em que a velocidade média do vento é igual a 

zero, considerando que o perfil do vento apresenta uma variação logarítmica com a altura. Este 

comportamento ocorre normalmente durante condições de vento moderado a forte. Alguns valores 

típicos de z0 na cidade podem ser consultados em Lopes (2003). O comportamento aerodinâmico é 

controlado pela rugosidade das superfícies, sendo que nas áreas de alta rugosidade (z0≥1m) verifica-

se uma forte redução da velocidade média do vento, nas áreas de rugosidade média ou baixa (z0=0,5 

– 1m) a redução é moderada, ao passo que em situação de baixa rugosidade (z0< 0,5) a redução da 

velocidade do vento é baixa. Por seu lado, nas áreas de rugosidade variável é natural que aumente a 

turbulência atmosférica. 

Numa primeira etapa de avaliação da rugosidade, os diferentes tipos de uso e ocupação do 

solo da Carta de Ocupação do Solo de 2007, da Região Autónoma da Madeira foram agrupados, num 

número reduzido de classes, de acordo com Grimmond e Oke (1999); foram atribuídos valores típicos 

de rugosidade (Lopes, 2003), conforme consta no quadro 8.1. Esta primeira cartografia das 

rugosidades da área de estudo (fig. 8.4) foi posteriormente corrigida com as rugosidades do 

edificado, aplicando a metodologia que se apresenta de seguida. 
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Quadro 8.1 – Agrupamentos de classes de uso e ocupação do solo (COSRAM,2007) e valores de rugosidade 

associados. 

Código COSRAM 
(agrupados pelo 

nível 3) 
Z0 atribuído 

Descrição 
 

1.1.1 1 Tecido urbano contínuo 

3.1.1/ 3.1.2/ 3.1.3 0,7 Florestas 

1.1.2/ 1.2.1/ 1.4.2/ 
3.2.4 

0,5 
Tecido urbano descontínuo, 

equipamentos gerais, florestas 
abertas. 

1.4.1/2.2.1/ 2.2.2/ 
2.2.3/ 2.4.4 

0,2 
Espaços verdes urbanos, Vinhas, 

pomares, sistemas agro-florestais 

2.1.1/ 2.1.2/ 2.1.3 
2.3.1/ 2.4.1/ 2.4.2 

2.4.3/  3.2.2 
3.2.3/ 5.1.1 

0,1 
Agricultura, matos, pastagens, cursos 

de água 

1.2.2/ 1.2.3/ 1.3.1/ 
1.3.2/ 1.3.3/ 3.2.1 

0,05 
Redes viárias, zonas descobertas e 

com pouca vegetação, áreas em 
construção, vegetação herbácea. 

3.3.1/ 3.3.2/ 3.3.3 
3.3.4 

0,01 
Praias, rocha nua, vegetação esparsa, 

áreas ardidas. 

5.1.2/ 5.2.1/ 5.2.2 
5.2.3 

0,0001 Corpos de água 

 

Vários métodos têm sido propostos para determinar os valores de z0, partindo do princípio de 

que a rugosidade das superfícies é influenciada em primeiro lugar pela altura média de cada 

elemento de rugosidade (objetos à superfície) e pela sua densidade. Um dos métodos analíticos para 

áreas urbanas mais conhecidos foi proposto por Lettau (1969) e utilizado por 

Mortensen et al., (1993), cujas experiências de campo conduziram à determinação da seguinte 

equação: 

z0 = 0,5 hS/A 

onde h é a altura média dos obstáculos numa dada área, S é a área frontal total projetada do 

obstáculo e A é a área de superfície. Este método funciona bem em áreas com valores relativamente 

grandes de S. 

 

Método de cálculo da rugosidade urbana  

Na descrição das características de rugosidade e turbulência sobre as superfícies urbanas 

podem ser aplicados métodos morfométricos e métodos morfológicos, e ainda métodos 
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micrometeorológicos, baseados nas observações do vento. A rugosidade é descrita pelo 

comprimento de rugosidade (z0), que pode ser obtido pelos parâmetros morfométricos. Os mais 

simples consideram apenas as alturas médias e os elementos de rugosidade nas cidades, dos quais se 

refere o cálculo da fração de superfície de um tipo particular de superfície pela área total plana. Por 

exemplo, a razão de área plana de prédios, vegetação, superfície impermeabilizada e direções 

dominantes das ruas. Os métodos morfométricos mais elaborados permitem descrever a 

configuração dos edifícios urbanos, extraindo-se informação variada, como altura média dos 

edifícios, rácio do aspeto frontal, volume normalizado dos edifícios, espaço entre elementos 

característico e largura dos corredores urbanos (Piringer e Joffre, 2005; Baklanov e Joffre, 2003; 

Gál e Sümeghy, 2007). Por seu lado, os métodos morfológicos, correspondem a uma abordagem mais 

empírica, baseada na observação visual da estrutura física das estruturas urbanas, com recurso a 

imagens aéreas (Grimmond e Oke, 1999) ou descrição escrita e fotografia (Ellefsen, 1991). Através da 

análise de imagens de satélite Fehrenbach et al. (2001) apresentam uma classificação automática da 

ocupação do solo para posterior elaboração das URCH da região de Basel na Suiça. 

Sobre este assunto interessa mencionar o projeto WUDAPT (World Urban Database and 

Access Portal Tools)2 cujo objetivo consiste em compilar informação de forma sistemática sobre as 

características de várias cidades do mundo, utilizando para o efeito uma classificação desenvolvida 

em alternativa ao método das URCH, conhecida como Zonas Climáticas Locais (Local Climate Zone, 

LCZ) (Stewart e Oke, 2012), desenhada em plataformas informáticas, para recolha de informação de 

uso e ocupação do solo nessas zonas, como, por exemplo, superfícies impermeabilizadas (edifícios, 

estradas, outros), permeabilidade das superfícies e áreas com vegetação rasteira, e ainda parâmetros 

como a dimensão e os materiais dos edifícios, largura das ruas, etc. 

No presente trabalho desenvolve-se, através de sistemas de informação geográfica, um 

método morfométrico de cálculo da rugosidade urbana com o objetivo de conhecer em detalhe a sua 

variação espacial, para efeitos de análise do clima local. O comprimento de rugosidade (z0) é 

determinado em blocos de edifícios irregulares, enquadrados por uma malha retangular de 100X100. 

Os valores de rugosidade das áreas edificadas foram obtidos pela adaptação da equação de Lettau 

(1969) e Mortensen, et al. (1993): 

z0 = 0,5 x [(h x S)/AH] 
  

                                                 
2
 Fonte: http://www.wudapt.org/wudapt/ (última consulta em agosto de 2015). 
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onde “h” corresponde à altura média dos obstáculos (edifícios), “S” corresponde à área da fachada 

exposta ao vento dominante e “AH” corresponde à área da quadrícula considerada.  

Na determinação da área da fachada exposta ao vento criou-se uma layer de linhas com 

equidistância de 20 metros, ajustadas perpendicularmente à direção do vento dominante. Com este 

procedimento pretende-se identificar a barreia mais extensa de edifícios intersetados pelas linhas, 

em cada quadrícula. A área da fachada exposta foi calculada tendo em conta a altura média associada 

à barreira de edifícios mais extensa em cada quadrícula. A figura 8.3 mostra um esquema ilustrativo 

do procedimento metodológico adotado na obtenção do mapa da rugosidade urbana apresentado na 

figura 8.5. O resultado final da rugosidade é apresentado no mapa da figura 8.6, onde se cruzou 

informação da rugosidade aerodinâmica dos diferentes tipos de ocupação do solo, incluindo dos 

espaços edificados. Da análise do mapa desta figura constata-se que existem dois tipos de ocupação 

do solo onde a rugosidade é particularmente elevada (=> 0,7): nas serras arborizadas e na faixa 

costeira urbanizada, em particular no centro da cidade e para oeste deste, onde se observam 

algumas áreas descontínuas de maior rugosidade.  

 
 

 

Fig. 8.3 – Metodologia para determinação da rugosidade dos espaços edificados, tendo em 
conta as principais barreiras arquitetónicas perpendiculares à direção do vento dominante de 

SW no Funchal. 
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Fig. 8.4 – Rugosidade aerodinâmica, z0, com base na 

Carta de Ocupação do Solo de 2007 (COSRAM, 
2007). Ver no quadro 8.1 os valores típicos de Z0 

atribuídos a diferentes tipo de uso e ocupação do 
solo. 

Fig. 8.5 – Rugosidade dos espaços edificados ao 
vento dominante de SW, segundo a fórmula de 
Mortensen et al. (1993), numa grelha 100X100. 

 
 
 

 
Fig. 8.6 – Rugosidade aerodinâmica, z0, dos diferentes  

tipos de ocupação do solo com e sem construção. 

 

8.1.3 As classes de ventilação 

Os padrões de ventilação podem ser elaborados com base em diferentes tipos de informação, 

designadamente os modelos de velocidades médias do vento, as formas de relevo, que orientam as 

direções predominantes do fluxo e drenagem do ar, e o tipo de uso e ocupação do solo, que 

determina a velocidade do vento à superfície. Tendo em conta as principais formas de relevo bem 
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como o estudo do escoamento atmosférico realizado no capítulo 5, apresenta-se na figura 8.7 um 

esquema que pretende ilustrar os principais campos de circulação atmosférica no Funchal. A partir da 

análise da distribuição espacial da rugosidade urbana foi possível identificar os corredores de 

ventilação potencial na baixa da cidade, tendo em conta os ventos dominantes (fig. 8.8). 

As classes de ventilação são áreas com diferentes níveis de eficiência de circulação do ar, com 

influência no campo térmico urbano e na qualidade do ar: áreas expostas aos ventos dominantes, 

áreas com canalização do ar, áreas de ventilação deficiente. No Funchal foram delimitadas sete 

classes de ventilação (fig. 8.9), detalhadamente descritas no quadro 8.2. No caso do Funchal, entra-se 

com o relevo e a rugosidade urbana para as classes de ventilação, sendo que a última variável é 

principalmente importante no centro da cidade. O procedimento adotado na determinação das 

densidades urbanas é apresentado em 8.1.4. A divisão em diferentes níveis de transição justifica-se 

pela acentuada variação de altitude que caracteriza toda a área do concelho do Funchal, 

influenciando o comportamento dos ventos gerais e locais. 

As serras que se encontram pontualmente urbanizadas, com o predomínio de vegetação 

arbórea nas cotas mais altas, são áreas de produção de ar mais fresco, que circula no sentido 

descendente em direção à cidade, em particular pelos fundos de vale, que funcionam como 

corredores preferenciais de circulação do ar (fig. 8.9). De um modo geral, os vales apresentam 

rugosidade elevada (até 0,7).  

O sector urbano leste da região do Funchal tende a ser mais atingido pelo vento regional de 

NE, do que o sector ocidental, razão pela qual se optou por os individualizar nas duas classes 

indicadas na figura 8.9. Pelo facto de coincidir com vertentes predominantemente expostas a sul, 

tende a estar também mais exposto à circulação de brisa do mar. O nível de transição ocidental, por 

corresponder a uma unidade de relevo movimentado, com vertentes de diferente exposição, recebe 

influências de diferentes quadrantes. Decidiu-se ainda distinguir um nível de transição setentrional, 

que não foi delimitado no mapa das unidades de relevo e que integra os espaços urbanos periféricos 

do Monte, São Roque e Santo António, mais afastados do litoral e por essa razão, menos expostos às 

influências marítimas e fortemente condicionados pela brisa de montanha.   

A frente marítima corresponde à faixa de embate das brisas (Lopes, 2008 e capítulo 5). 

No caso da frente marítima da baixa, dada a sua posição em depressão topográfica, optou-se por 

integrá-la na classe “fundos de vale”, como foi delimitado no mapa das unidades de relevo (fig. 8.2). 
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Relembre-se que nesta faixa os efeitos de brisa do mar de dia e a brisa de montanha durante a noite 

são mais acentuados (fig. 8.7). Assim, considerou-se que, à escala regional, o padrão de ventilação da 

baixa é mais influenciado pela sua posição topográfica, que justifica a anexação à classe “fundos de 

vale”, pese embora, se reconheça a importância dos efeitos de obstrução e ventilação ao nível dos 

corredores urbanos, controlados pela morfologia urbana e rugosidade aerodinâmica do edificado 

(fig. 8.8). 

 

 

Fig. 8.7 – Distribuição esquemática do vento (informação baseada  

nas observações das estações meteorológicas e dados topográficos). 
Nota: a espessura das setas de traço contínuo representa a intensidade da brisa 

noturna. 

 

 
Fig. 8.8 – Pormenor da rugosidade urbana na área central do 

Funchal e ventos dominantes (a: limite de uma área contínua com 
valores de Z0 superiores a 0,5; b: ventos dominantes. 
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Quadro 8.2 – Classes de ventilação no Funchal. 

Classes de ventilação 
Correspondência 

com o relevo 
Morfologia urbana Critérios de delimitação 

Serras 
 

Serras do Funchal 

Predomínio de 
ocupação urbana de 

baixa e média 
densidade 

Lombos e vales acima de 
400/500 metros de 

altitude absoluta 

Topos 

Pequenos cumes 
notados nos níveis de 

transição setentrional e 
ocidental 

Predomínio de 
ocupação urbana de 

baixa e média 
densidade 

Média a alta rugosidade 
aerodinâmica. 

Fundos de vale 

 
Vales encaixados de 

fundo estreito 
(inclui a depressão 

topográfica da baixa do 
Funchal) 

Predomínio de 
ocupação urbana de 

baixa e média 
densidade e espaços 

verdes 

Fundos de vale estreitos, 
com média a alta 

rugosidade aerodinâmica. 

Nível de transição 
setentrional 

Terreno movimentado 

Predomínio de 
ocupação urbana de 

baixa densidade e 
espaços verdes 

Áreas a noroeste e norte 
da cidade, de rugosidade e 

exposição variável. 

Nível de transição 
ocidental 

Terrenos sub-planos e 
vertentes expostas aos 
quadrantes meridionais  

Predomínio de 
ocupação urbana de 

baixa e média 
densidade  

Áreas a oeste da cidade, 
de rugosidade e exposição 

variável. 

Nível de transição 
oriental 

Vertentes declivosas 
expostas a sul 

Ocupação urbana de 
baixa densidade 

Vertentes declivosas 
expostas às influências 
marítimas de sul, mas 

também ao vento regional 
de nordeste. 

Frente marítima  
Terreno movimentado. 

Plataforma costeira. 

Ocupação urbana de 
baixa e média 

densidade 

Faixa litoral mais exposta 
à brisa do mar, inferior a 
150 metros de altitude. 
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Frente marítima

Nível de transição setentrional

Nível de transição ocidental

Nível de transição orientalSerras

Topos

Fundos de vale

 
Fig. 8.9 – Classes de ventilação. 

 

8.1.4 Morfologia urbana e outros tipos de ocupação 

A determinação da morfologia/densidade urbana é fundamental para avaliar a variação 

espacial da carga térmica e do efeito de ilha de calor. Em várias cidades foi comprovado que existe 

uma correlação forte positiva entre a intensidade da ilha de calor com o SVF (Oke, 1982) ou com a 

razão H/W (altura-largura dos corredores urbanos) (Oke, 1987), que traduz precisamente essa 

densidade. Na avaliação da carga térmica nos espaços urbanos devem também ser tidos em 

consideração os materiais de construção dos edifícios, topos e paredes, importantes para estimar as 

propriedades radiativas e as densidades dos fluxos de calor armazenado.  

No Funchal, as densidades urbanas foram determinadas através da classificação das células 

com ocupação urbana, agrupando, pelo método K-means, informação de três índices, relacionados 

com o edificado: o Índice Volumétrico (IV), que corresponde ao volume do edificado em cada célula 

100x100m, tendo em conta a altura média dos edifícios, a Rugosidade Aerodinâmica (Z0) e a relação 

altura-largura dos corredores urbanos (H/W) (Alcoforado, 1994; Andrade, 2003; Lopes, 2003). 

Na figura 8.10 apresentam-se os diferentes parâmetros associados à volumetria do edificado, que 

foram determinados com base nos seguintes níveis de informação: altura dos edifícios, área de 
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construção, volume dos edifícios, área exposta aos ventos prevalecentes, largura das ruas e área total 

e volume de cada unidade de quadrícula (10 000 m2). O Índice Volumétrico (coeficiente do edificado) 

resulta da razão entre o volume edificado pelo volume da quadrícula (fig. 8.10). A metodologia 

considerada para determinar a rugosidade dos diferentes tipos de superfície foi já explicada 

anteriormente, conforme indicado na figura 8.3. O cálculo de H/W baseou-se na informação da 

largura média das ruas proveniente da cartografia da rede viária (eixos de via), transformada para o 

formato matricial. 

As classes do mapa de densidade foram as seguintes: a) alta densidade urbana, dada 

sobretudo por valores mais elevados de H/W e Z0 (4,4 e 0,21); b) média densidade dada por valores 

médios de H/W, Z0 e IV (2,1, 0,17 e 0,37); c) baixa densidade urbana dada por valores baixos de H/W, 

Z0 e IV (1,17, 0,06 e 0,2). 

No mapa da figura 8.11 apresenta-se a classificação da morfologia urbana e dos outros tipos 

de ocupação. Dado que na sequência da classificação da densidade urbana pela metodologia 

anteriormente descrita se verificou que a ocupação urbana de elevada densidade era muito residual, 

optou-se por generalizar o mapa, juntando as duas classes de maior densidade. As áreas urbanas de 

média densidade encontram-se preferencialmente no centro da cidade, a oeste desta, na zona 

hoteleira, passando pelo Lido, Ajuda e Nazaré. Desta classe fazem ainda parte algumas manchas em 

Santo António, no centro da freguesia, Courelas e Pilar. As manchas de densidade urbana média 

comportam-se como áreas homogéneas, onde tende a ocorrer obstrução aos fluxos de ar, 

principalmente ao nível da atmosfera urbana inferior e os fluxos térmicos tendem a ser maiores. 

A classe de baixa densidade tem uma expressão importante na área do concelho, em particular na 

periferia do centro urbano de nordeste, norte e noroeste. 
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Volume do edificado Volume do edificado na célula 

  
Coeficiente volumétrico Índice volumétrico 

Fig. 8.10 – Parâmetros da volumetria do edificado numa grelha 100X100.  

 
 
 

 
Urbano de baixa densidade

Urbano de média densidade

Manchas florestais, parques urbanos e jardins
Áreas agrícolas, vegetação herbácea e arbustiva

Outras áreas  
Fig. 8.11 – Classificação da morfologia urbana e outros tipos de ocupação para fins climáticos. 
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8.1.5 O mapa das Unidades de Resposta Climática Homogénea (URCH) 

O mapa das URCH baseia-se numa matriz de dupla entrada, com o cruzamento entre os 

mapas da morfologia urbana e das classes de ventilação. Para evitar um número elevado de URCH, 

resultante do cruzamento inicial entre as duas tipologias, procedeu-se à simplificação, através do 

agrupamento em 9 classes, tendo resultado o mapa apresentado na figura 8.12. O agrupamento é 

algo subjetivo pois resulta da interpretação da importância de cada uma das tipologias (classes de 

ventilação e morfologia urbana) nas diferentes localidades da área de estudo. Por outro lado, optou-

se por eliminar classes de representatividade reduzida ou com pouco significado. De seguida são 

explicados os diferentes grupos de URCH, que se encontram numerados da seguinte maneira 

(fig. 8.12): 

1 As serras urbanizadas coincidem genericamente com as designadas zonas altas do Funchal, 

que ocupam a faixa altimétrica grosso modo compreendida entre 400 e 700 metros de altitude; as 

características topográficas foram o principal critério tido em consideração na delimitação destas 

áreas afetadas por forte arrefecimento noturno, que pode gerar desconforto e dar origem à 

drenagem de ar frio para jusante, condições que, sobretudo no inverno, poderão gerar situações de 

stresse térmico por frio. 

2 Na delimitação do nível de transição setentrional, correspondente ao setor norte e noroeste 

urbanizado do Funchal foram tidas em conta as características topográficas, nomeadamente o 

terreno acidentado, com vertentes expostas a diferentes quadrantes, com predomínio de áreas de 

baixa densidade construtiva; nesta unidade assumem principal importância os fenómenos de 

drenagem de ar frio nas vertentes e nos fundos de vale 

3 Na cintura intermédia do anfiteatro do Funchal optou-se por agrupar os níveis de transição 

ocidental e oriental, distinguindo-os nas URCH de baixa (3.1) e média (3.2) densidade construtiva. 

Estas áreas são fortemente influenciadas pela brisa de montanha no período noturno, mas também 

pela circulação de brisa do vale no sentido ascendente, durante o período diurno. Nas áreas de maior 

densidade urbana pode haver diminuição da velocidade das brisas diurnas e efeitos de acumulação 

de ar frio noturno, resultantes da existência de barreiras arquitetónicas. 

4) Os espaços verdes foram agrupados em duas URCH, a primeira (4.1) corresponde 

fundamentalmente às serras do Funchal arborizadas, grosso modo acima de 700 m de altitude, que 

desempenham um papel importante na produção de ar mais fresco. A segunda URCH (4.2) 
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corresponde a ocupação agrícola, vegetação herbácea e arbustiva, localizada a diferentes níveis de 

altitude. As manchas verdes de floresta têm maior capacidade do que a vegetação rasteira em 

reduzir o vento junto à superfície, e em gerar evapotranspiração (função de arrefecimento dos 

espaços) e o sombreamento (redução da radiação solar direta). Os pequenos retalhos dispersos pelo 

concelho, classificados de “outras áreas abertas sem ocupação” foram agrupados a esta última URCH, 

por apresentarem condições semelhantes de efeito de atrito junto ao solo. 

5) Na delimitação dos fundos de vale utilizou-se apenas o critério do relevo, 

independentemente da morfologia urbana. Nestas áreas assumem particular importância os 

fenómenos de drenagem noturna do ar frio e canalização da brisa do mar. No que se refere aos 

topos, optou-se pela individualização dos mais importantes, que se localizam principalmente no nível 

de transição setentrional e ocidental, correspondendo às colinas ocidentais do anfiteatro do Funchal, 

algumas delas urbanizadas.  

6) A delimitação das URCH da frente marítima teve principalmente em consideração o critério 

da proximidade ao mar, dada a frequência com que estas áreas são afetadas pela circulação de brisa 

do mar. No entanto, optou-se por individualizar a URCH da frente marítima da baixa (6.1), no qual o 

critério densidade de construção é relevante, na medida em que a disposição da malha urbana 

condiciona a ventilação da atmosfera urbana inferior. 

Na figura 8.13 mostra-se o resultado da sobreposição entre as URCH e vários níveis de 

informação de grande importância para o equilibro do clima urbano, qualidade do ar, saúde humana 

e segurança de pessoas e bens. O mapa permite fazer uma leitura diferenciada das áreas com 

particular suscetibilidade às precipitações intensas e aluviões (as quais se poderia designar de 

hidroclimatopos), bem como à poluição por matéria particulada, que afeta maioritariamente a área 

da frente marítima da baixa. Nele, representa-se ainda a PET elevada (>29 °C), indicando assim os 

locais com maior probabilidade de ocorrência de stresse térmico por excesso de calor. Estas áreas do 

concelho merecem especial atenção do ponto de vista de ordenamento porque os riscos hidro e 

bioclimático são mais elevados. 
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Fig. 8.12 – URCH do Funchal. 
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Poluição por partículas:
variação das concentrações

 
 

Limite norte com PET > 29 °C
(stresse por calor moderado) 

 
Fig. 8.13 – Integração nas URCH do Funchal de diferentes níveis de informação relativos a áreas 

de: stresse fisiológico nos seres humanos por calor moderado, suscetibilidade às aluviões e 

poluição por partículas PM10. 
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8.2 Medidas/Plano de ação para a cidade do Funchal baseada na avaliação climática 

As orientações climáticas são medidas que podem efetivamente contribuir para melhorar as 

componentes do clima urbano, consideradas adversas para a saúde e conforto humano, ou que 

originem ambientes (interiores ou exteriores) pouco eficientes sob o ponto de vista energético, ou 

ainda que ponham em causa a segurança de pessoas e bens. Neste trabalho são apresentadas 

orientações climáticas para atingir os seguintes objetivos: 

- Melhoria das condições de ventilação e de qualidade do ar. 

- Mitigação do efeito de ilha de calor urbana e as suas consequências.  

- Melhoria das condições de conforto bioclimático por stresse térmico. 

- Mitigação do risco hidrológico 

No que se refere à gestão do risco hidroclimático pretende-se realçar a sua importância no 

processo de ordenamento do território, apresentando-se medidas concretas para assegurar o normal 

funcionamento dos sistemas naturais, e em simultâneo, manter as pessoas e bens afastados de 

perigos com incidência espacial conhecida.      

No quadro 8.3 apresenta-se um resumo das orientações climáticas para cada uma das URCH, 

mostrando-se na figura 8.14 a sua espacialização para o ordenamento do território no Funchal. Nesta 

parte final da tese procura-se fazer a integração dos conhecimentos obtidos em todos os seus 

capítulos e discutir algumas orientações climáticas para o ordenamento do território. 
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Quadro 8.3 – Resumo das orientações climáticas espacializadas para o ordenamento no Funchal. 

Adaptado de Alcoforado et al. (2005) e Lopes e Correia (2012). 

 Unidades de Resposta Climática 
Homogénea  
(Climatopos) 

Funções climáticas: recomendações com vista à mitigação do 
stresse térmico e manutenção/melhoria das condições de 

ventilação e da qualidade do ar 
 

Mitigação do risco hidrológico 

1
 Á

re
as

 p
re

d
o

m
in

an
te

m
en

te
 u

rb
an

as
 

 
1.1 Serras do Funchal 

(Zonas Altas) 
 

- Criar uma fronteira ecológica para travar a expansão 
urbanística para as manchas verdes a norte (Serras 
arborizadas). 
- Evitar o aumento de construções nas áreas desocupadas, 
especialmente no sector inferior das vertentes declivosas, 
devido ao baixo índice de conforto bioclimático e ao risco de 
movimento de terras. 
- Promover e manter as áreas agrícolas. 

1.2 Nível transição setentrional de 
baixa densidade 

- Evitar o aumento de construções nos espaços intersticiais. 
- Favorecer uma estrutura diversificada nos espaços verdes de 
lazer, com alternância de áreas abertas e arborizadas, dando 
preferência à vegetação caducifólia ou semi-caducifólia. 
- Nas novas urbanizações nas vertentes, evitar a formação de 
barreiras arquitetónicas dispostas paralelamente às curvas de 
nível, que possam promover a acumulação de ar frio 
(aumento do desconforto bioclimático). 
- Nas novas edificações promover, conforme a topografia 
local, a maximização das fachadas a este/sudeste, a fim de 
aumentar os ganhos solares e proteger as varandas das 
tempestades de chuva de oeste/sudoeste (as mais 
frequentes) e evitar a criação de logradouros e aberturas 
exteriores a norte, diretamente expostas às brisas de 
montanha de inverno. 

1.3 Nível transição ocidental e 
oriental de baixa e média 

densidade 
(em consolidação) 

- Nas novas edificações promover, conforme a topografia 
local, a maximização das fachadas a este/sudeste, a fim de 
aumentar os ganhos solares e proteger as varandas das 
tempestades de chuva de oeste/sudoeste (as mais 
frequentes). 
- Nas fachadas viradas a oeste/sudoeste, as varandas de 
edifícios coletivos ou individuais podem ficar protegidas 
contra as tempestades de vento forte e chuva, por exemplo, 
com recurso a proteções. 
- Introduzir sebes de arbustos nas casas próximas de estradas 
com tráfego no sentido ascendente.  
- A barlavento das áreas de permanência (por exemplo, 
explanadas), criação de barreiras de árvores de folha 
persistente. 
- Localização de eleição para a formação de núcleos urbanos 
de crescimento vertical, menos exposta a fenómenos de 
perigosidade hidrogeomorfológica e com maior conforto 
bioclimático.  

2
 E

sp
aç

o
s 

ve
rd

es
 

2.1 Serras arborizadas 

- Nos espaços verdes de proteção favorecer manchas densas 
de árvores de folha persistente. 
- Manter, e se possível aumentar as áreas de floresta, com 
espécies autóctones. 
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2.2 Parques urbanos, jardins, áreas 
agrícolas, vegetação herbácea e 

outras áreas abertas sem 
construção 

- Manter e se possível aumentar o número de parques 
urbanos porque têm um papel importante na promoção de 
condições bioclimáticas favoráveis: contribuem para o 
arrefecimento das áreas urbanas adjacentes, através do 
efeito de sombra e da evapotranspiração. 
- Manter estes tipos de uso do solo 

3
 V

al
es

 

 
3.1 Vales com ocupação urbana de 

baixa e média densidade 
 
 
 

- Zonas de proteção específica: 
1 ribeira de João Gomes 
2 ribeira de Santa Luzia 
3 ribeira de São João 
4 ribeira Seca 
 

- Impedir o aumento da densidade de construção nos fundos 
de vale, por questões de conforto bioclimático.  
- Evitar a plantação de manchas arbóreas densas que 
impeçam a circulação dos ventos dominantes. 
- Interditar a ocupação do leito e margens fluviais, por 
questões de salvaguarda de pessoas e bens, sendo que, em 
cursos de água não navegáveis, como é o caso, a margem 
corresponde a uma faixa de 10 metros de largura a partir do 
limite do leito, como é definido no número 4 do artigo 11º da 
Lei nº 54/2005, de 15 de novembro. 
- Definir regimes de uso do solo adequados nas áreas sujeitas 
a cheias ou alagamento temporário. 
- Reabilitação de infraestruturas hidráulicas de regularização 
fluvial e correção de situações de estrangulamento do sistema 
hidrológico.  

3.2 Vales na periferia urbana em 
estado natural 

- Manutenção e criação de corredores verdes. 
- Reabilitação de cursos de água degradados e zonas 
ribeirinhas. 
- Promoção de condições hidráulicas de retenção do caudal 
sólido. 

4
 F

re
n

te
 m

ar
ít

im
a 

4.1 Frente marítima a oeste do 
centro em expansão 

- Manter uma razão H/W < 1. Evitar a formação de corredores 
urbanos altos e estreitos alinhados no sentido O-E, nos quais 
tende a haver aceleração do vento (efeito Venturi), 
principalmente em situação de circulação regional de O/SW, 
diminuir risco de queda de árvores e de outros objetos e do 
desconforto mecânico.  

4.2 Frente marítima a este do 
centro consolidado 

Igual a 1.3. 

4.3 Frente marítima da baixa 

- Manter uma razão H/W < 1. 
- Manter corredores de ventilação com orientação N-S, 
procurando reduzir a camada de atrito ao vento para valores 
de Z0 (rugosidade aerodinâmica) inferiores a 0,7 m. 
- Utilizar materiais de construção e cobertura de baixa 
condutividade e albedo elevado. 
- Promover a criação de novos parques urbanos e jardins de 
pequenas dimensões. 
- Nos espaços verdes de lazer favorecer uma estrutura 
diversificada, com alternância de áreas abertas e arborizadas, 
dando preferência à vegetação caducifólia. 
- Evitar a excessiva arborização das ruas paralelas ao litoral, 
para promover mais ventilação, dando preferência às 
espécies caducifólias e semi-caducifólias. 
- Melhorar a mobilidade e transportes no centro, com vista à 
melhoria da qualidade do ar. Diminuir o tráfego automóvel no 
centro. Encerramento de vias de circulação automóvel 
secundárias. Meios de transporte coletivo mais ecológicos. 
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Rede hidrográfica principal 
 

 
Fig. 8.14 – Espacialização das orientações climáticas para o ordenamento do 

território no Funchal. 

 

A estrutura urbana do Funchal contribui para a diminuição da velocidade do vento e 

consequentemente para a degradação das condições de conforto térmico, sobretudo no verão. Nesta 

altura do ano, mesmo com a circulação de brisa do mar prevalece no interior da cidade uma sensação 

térmica ligeiramente quente. Em dias muito quentes o desconforto térmico aumenta. A brisa do mar 

é importante para mitigar o stresse térmico e os agentes do planeamento devem procurar tirar 

partido dela e evitar promover construções densas na faixa litoral, que possam funcionar como 
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barreiras à renovação do ar no interior da cidade. Assim, os corredores de ventilação perpendiculares 

à linha de costa e diretamente ligados ao centro da cidade são da maior importância para prevenir o 

stresse térmico.  

No centro urbano consolidado, os resultados obtidos mostram que a carga de calor tende a 

ser elevada nos dias típicos de verão. Assim, a medida para mitigar este efeito poderá passar pela 

criação de mais áreas verdes, com vegetação arbórea, cujo efeito de sombra tende a reduzir a Tar ao 

nível da AUI e consequentemente melhorar o conforto térmico. O efeito de sombra das árvores e a 

sua capacidade de filtrar a radiação são influenciados pela forma e densidade da copa. A quantidade 

de radiação intercetada depende da densidade dos ramos e galhos e cobertura de folhas, sendo que 

estes elementos influenciam a forma e densidade da árvore. A vegetação pode de facto melhorar o 

ambiente térmico, não só em termos de Tar, mas também da Tmrt e da PET (Abreu et al., 2012), o 

que consequentemente contribuirá para a melhoria da sensação de bem-estar. Ao proporcionar 

efeito de sombra nas fachadas dos edifícios, as árvores nos corredores urbanos poderão contribuir 

para melhorar o conforto nos espaços interiores e em simultâneo poupar energia com sistemas de 

arrefecimento. Em última análise, a consideração das características da vegetação, no processo de 

planeamento urbano, contribuirá para reduzir o efeito de ICU, que no Funchal ocorre essencialmente 

de dia, garantido consequentemente melhor qualidade de vida à população. No entanto, como já foi 

referido na introdução da Parte III, as árvores não devem constituir um obstáculo à circulação do ar 

ao nível das ruas, de modo a facilitar a dispersão de poluentes. 

A solução do povoamento concentrado, discutida na introdução desta tese, em que se 

avançou com uma proposta de localização da cidade em altura na parte oeste do concelho, 

apresentando as razões e as vantagens de tal opção, insere-se nas URCH Nível de transição ocidental 

de média e baixa densidade e Frente marítima a oeste do centro em expansão. A cidade concentrada 

em altura, associada a um conjunto vasto de usos, permitiria aos residentes viver, trabalhar, 

consumir e desfrutar dos seus tempos de lazer no mesmo local, o que resultaria na redução do uso 

de veículos singulares com um único ocupante e da extensão das viagens de automóveis, com a 

consequente redução da emissão de poluentes. A proposta pressupõe a conceção de um novo centro 

urbano, que inclua uma mistura de serviços de comércio, de retalho, de escritórios, com espaços 

residenciais, cujo estrutura deve ser cuidadosamente planeada para evitar a degradação da 

qualidade do ar e aumento da carga térmica. 



Capítulo 8 Avaliação e orientações climáticas para o ordenamento no Funchal 

380 
 

Nunca é de mais enfatizar a necessidade de haver no planeamento da expansão urbana do 

Funchal uma gestão do uso do solo consentânea com o risco de inundação. No caso específico de 

infraestruturas públicas, a sua localização geográfica tem de ser estrategicamente pensada. No caso 

de infraestruturas associadas a organismos que prestam serviço de emergência em caso de 

catástrofe, infraestruturas de produção de energia e infraestruturas de transportes públicos deverão 

evitar-se áreas de perigosidade natural elevada, quer hidrológica, quer geomorfológica. Por questões 

de conforto térmico, as infraestruturas de saúde, em particular com residência mais ou menos 

temporária de utentes, como sejam hospitais, lares de idosos, etc., devem localizar-se fora das áreas 

mais quentes e das mais frias, sendo de evitar, deste modo, localizações acima de 300/400 metros de 

altitude (stresse por frio) e na base da vertente pouco exposta à brisa do mar (stresse por calor). 

A localização ótima para este tipo de infraestruturas insere-se assim na cintura intermédia do 

anfiteatro do Funchal, correspondente às URCH Níveis de transição ocidental e oriental (de baixa 

densidade construtiva). 

Em última análise, a inclusão do clima no processo de ordenamento e planeamento, tornará a 

cidade do Funchal mais resiliente, i.e., com mais recursos próprios para prevenir as mudanças 

climáticas e os eventos naturais perigosos, garantindo assim a melhoria da qualidade de vida dos 

seus cidadãos e a salvaguarda de vidas e bens.  
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CONCLUSÃO 

 

 

 

 

 

A qualidade de vida dos cidadãos do Funchal e o equilíbrio que se pretende entre o 

ambiente urbano, onde decorrem a maior parte das suas atividades, e o clima, dependem de 

variáveis e factores que se procurou estudar ao longo desta tese. Atendendo às relações de 

interdependência entre as componentes do ecossistema urbano e as de causa-efeito entre os 

factores geográficos e as características biofísicas do território e os parâmetros meteorológicos, 

analisaram-se algumas das alterações que as cidades desencadeiam nos elementos do clima, em 

particular na temperatura, humidade do ar e vento. A qualidade do ar foi integrada neste trabalho 

dadas as suas relações de interdependência com determinados parâmetros meteorológicos e 

climáticos. Introduziu-se também nesta tese um dos temas menos tratados em climatologia local, 

a precipitação e os eventos extremos, numa área atravessada por vários cursos de água, de 

regime, por vezes, torrencial. Esta perspetiva integrada dos elementos do clima corresponde a 

uma abordagem singular em trabalhos académicos do género e, neste sentido, pretende 

contribuir de forma inovadora para o estudo do clima das cidades.  

Tendo em conta as variáveis climáticas e ambientais estudadas nos vários capítulos da tese 

conclui-se que a caracterização e avaliação de potencialidades e ameaças climáticas é uma das 

componentes ambientais que, quando devidamente equacionadas, podem oferecer um 

contributo inovador e muito importante no contexto da reorganização dos espaços urbanos e do 

ordenamento territorial. O clima do Funchal é fortemente condicionado pela disposição das 

principais unidades de relevo, pela proximidade do mar, pelos tipos de ocupação do solo e pelas 
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características do edificado, factores que interagem com os elementos atmosféricos de várias 

maneiras. Ao longo da tese foi feito um trabalho aprofundado sobre o clima e as suas implicações 

a vários níveis.  

Na estimação espacial da precipitação foram apurados os melhores métodos de 

interpolação espacial da precipitação na ilha da Madeira, a diferentes escalas temporais. Em geral, 

os métodos com variáveis físicas explicativas, como foi o caso da regressão linear, mostraram-se 

adequados na interpolação das precipitações acumuladas (anuais, semestrais e anuais). 

Contudo, relativamente aos dados diários, a correlação entre a precipitação e a altitude é baixa, 

pelo que os métodos alternativos, como a krigagem, são preferíveis, principalmente quando a 

densidade de PO é elevada e estes se encontram uniformemente distribuídos pelo território. 

A correlação entre a precipitação anual e a altitude é mais fraca na vertente norte do que na 

vertente sul, onde o gradiente de aumento da precipitação anual com a altitude é mais acentuado 

do que no norte da Ilha. A correlação mais fraca na vertente norte sugere uma maior 

uniformidade espacial da precipitação a barlavento, resultante do efeito de foehn. 

 Os resultados obtidos através da aplicação das técnicas de interpolação mostram que os 

quantitativos anuais médios são claramente mais elevados na vertente norte da Madeira, do que 

no sul da Ilha. A precipitação exibe um regime de acentuada irregularidade inter-anual, com a 

ocorrência alternada de períodos pluviometricamente deficitários e anos chuvosos. No que se 

refere às precipitações intensas, a sua distribuição espacial parece ser influenciada pelos efeitos 

dinâmicos induzidos pelo relevo. A forma em "anfiteatro" do relevo do Funchal tende a contribuir 

para a convergência, ao nível da troposfera inferior, dos fluxos de Sul/Sudoeste, tornando este 

sector da ilha particularmente propenso a ascendências dinâmicas, que poderão resultar em 

chuvas muito intensas e concentradas. Em relação à questão das aluviões, o principal objetivo da 

abordagem concretizada foi melhorar o conhecimento do risco potencial e da vulnerabilidade 

através de uma avaliação multicritério, a partir da qual foi possível verificar que as zonas altas 

urbanizadas apresentam maior suscetibilidade às aluviões.  

O regime de precipitação na Madeira é caracterizado pela forte variabilidade interanual, 

que se mostrou estar fortemente relacionada com o padrão da North Atlantic Oscillation (NAO). 

No Funchal/Obs., em condições de NAO de sinal positivo elevado, a precipitação de inverno 

(DJFM) corresponde em média a praticamente metade (234 mm) do valor obtido no conjunto de 

anos de NAO com sinal negativo forte (471 mm). A relação estreita entre estas duas variáveis foi 
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também notada à escala diária, nos invernos muito chuvosos de 2009/10 e 2010/11, que 

coincidiram com o predomínio da fase negativa do índice NAO. No que se refere à Precipitação 

Diária Acumulada (PDA) entre outubro e março, a média no PO Areeiro é de 2117 mm, sendo que 

em 2009/2010, o valor acumulado em igual período atingiu o valor recorde de 4368,2 mm, que 

corresponde a mais do dobro do valor médio. Em nenhum outro ano hidrológico desde 1937 a 

PDA no primeiro semestre atingiu o limiar de 4000 mm. O ano de 2010/2011 foi igualmente 

chuvoso, com um total acumulado no final do primeiro semestre de 3105 mm, muito próximo do 

percentil 95, obtido com base na série de 1937/1938 a 2008/2009. No inverno de 2009/2010, 

fevereiro foi um mês extremamente chuvoso na vertente sul da ilha da Madeira, de tal maneira 

que no Funchal/Obs., o total mensal de 455,5 mm corresponde ao valor mais elevado desde o 

início dos registos, em 1865, excedendo em mais de sete vezes o valor da normal climatológica de 

1971-2000 para fevereiro (64,5 mm). 

No que diz respeito ao estudo das precipitações intensas, a sua incidência à escala regional 

parece ser mais frequente (e portanto, mais provável) nos relevos da vertente sul da ilha, do que 

nos da vertente norte, ao contrário do que sucede com os quantitativos anuais médios, que são 

claramente mais elevados na vertente norte. No Funchal, a análise dos contrastes locais das 

precipitações intensas mostra a formação de gradientes pluviométricos mais atenuados, 

sugerindo, em certa medida, que a sua distribuição espacial não depende forçosamente da 

altitude. Pelo percentil 95 da precipitação diária constatou-se que os valores extremos são muito 

fortes (acima de 60 mm), nos sectores norte e noroeste do concelho, ao longo duma faixa que se 

desenvolve numa diagonal de SW para NE, desde o sítio do Trapiche até às serras mais altas do 

Funchal, atingindo-se máximos superiores a 80 mm nos picos rochosos do Areeiro e do Curral das 

Freiras.  

De acordo com o tratamento estatístico de um conjunto de casos de estudo de 

precipitações intensas e aluviões, foi possível apurar valores típicos de precipitação para 

diferentes durações, salientando-se os seguintes: 100 mm em 6 horas, 150 mm em 12 horas e 

180 mm em 24 horas. Em média, 90% da precipitação máxima em 24 horas ocorre concentrada 

em 12 horas. No Areeiro, o período de retorno de 100 anos para uma duração de 24 horas (9:00 h 

às 9:00 h) corresponde a 280 mm, ao passo que no Funchal/Obs. corresponde a 130 mm 

(precipitação diária máxima anual). A precipitação de 20 Fev. 2010 (00h-24h00), tanto no Areeiro 

(333,8 mm), como no Funchal/Obs. (144,2 mm), integrada nas respetivas séries das 9:00 h às 
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9:00 h, apresenta um período de retorno superior a 1000 anos, confirmando-se desta maneira o 

caráter raro deste evento catastrófico, tanto nas áreas montanhosas, como também no litoral sul.  

Com a proposta metodológica de implementação de um modelo de avaliação automático 

da suscetibilidade às aluviões, constatou-se que as áreas potencialmente mais afetadas se 

localizam sobretudo na cintura intermédia do concelho, acima de 500 m de altitude, onde os 

terrenos são recortados por vales encaixados de fundo estreito, favorecendo maior interação 

entre processos de vertente e a dinâmica fluvial. As áreas mais seguras estão localizadas 

principalmente na parte oeste do concelho. O modelo de avaliação de suscetibilidade às aluviões 

que foi desenvolvido para o Funchal afigura-se como um contributo valioso no âmbito da gestão 

do risco, na medida em que constitui um método complementar, a par com os métodos 

hidrológicos, hidráulicos e geomorfológicos, com potencial para vir a ser utilizado na elaboração 

das Cartas de Risco de Cheias e Inundações, que decorrem do cumprimento do disposto no 

Decreto-Lei n.º 115/2010 de 22 de outubro.   

Na Madeira, o vento regional sopra predominantemente de norte e nordeste, com 

frequência máxima no verão (75%) e frequência mínima no inverno (34%) e velocidades médias de 

7,5 m/s e 5,4 m/s, respetivamente. Os regimes de vento são bastante diferenciados entre as áreas 

montanhosas e o litoral sul, onde é mais fraco, como o comprovam as observações do 

Funchal/Obs. (média de 1,9 m/s), Funchal/Lido (2,3 m/s) e Lugar de Baixo/Ponta do Sol (1,9 m/s). 

Em situação de vento regular e forte de NE no topo da montanha, com origem na circulação do 

anticiclone dos Açores, ocorre um efeito de aceleração no sentido descendente, especialmente 

nas vertentes a leste e sudeste do Areeiro, acima de 1000 metros de altitude. Nas altitudes mais 

baixas (< 500 m) da vertente de sotavento, ocorre a separação do fluxo da superfície topográfica e 

os campos de vento são determinados pelos ventos locais, com velocidades mais baixas do que no 

topo da montanha. Na baía da cidade, o vento de norte e nordeste de baixa intensidade 

corresponde à circulação de brisa de montanha e brisa de terra em direção ao oceano, e o vento 

de sudoeste diurno corresponde à circulação de brisa do mar, embora esta possa ocorrer também 

de outras direções do quadrante sul. 

A modelação numérica do escoamento atmosférico sobre a Ilha permitiu avaliar em 

situação de vento geral de NE os efeitos de desaceleração e canalização do ar nos vales da 

vertente norte, de aceleração nos topos rochosos e de diminuição da velocidade do vento nas 

altitudes mais baixas a sotavento. Contudo, a análise de pormenor da variação da velocidade do 
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vento na zona do Areeiro revelou um efeito local de aceleração no sentido descendente, 

imediatamente a sotavento do topo. Após transpor a montanha o vento tende a permanecer 

fixado à superfície, em especial nas áreas a leste e sudeste do pico do Areeiro, acima de 1000 

metros de altitude. Sob condições de vento de nordeste e de atmosfera estratificada, o ponto de 

velocidade máxima do vento próximo da superfície desloca-se ligeiramente para sotavento do 

topo da montanha.  

O relevo da Ilha da Madeira, a sua forma e dimensão, originam escoamento turbulento, 

onde o ar descreve trajetórias irregulares, com movimentos aleatórios, a que se dá o nome de 

efeitos de esteiras. As do tipo retilíneas desenvolvem-se no sentido do vento dominante e são 

responsáveis pelo surgimento de nuvens altas, também elas alongadas no sentido do vento. 

Na região de barlavento, a disposição das nuvens em arco constitui um bom indicador do 

fenómeno de divergência do fluxo em redor da Ilha. O enfraquecimento do vento de NE tende a 

originar a formação de uma cobertura nebulosa de baixa altitude em torno da ilha, e em particular 

na atmosfera de sotavento, para a qual contribuiu também a circulação de brisas no litoral sul. 

Deste modo, as esteiras de montanha podem modificar o estado do tempo nas áreas 

correspondentes ao sentido descendente das correntes de ar, onde ocorrem com frequência tipos 

de tempo nebulosos. Junto das extremidades laterais da Ilha, onde ocorrem flutuações da pressão 

atmosférica, é também frequente a formação de esteiras de turbilhão.  

Na cidade, os contrastes térmicos entre ambientes urbano e marítimo tendem a ser mais 

acentuados das 12:00 h às 15:00 h, período em que a temperatura do ar (Tar) na Atmosfera 

Urbana Superior (AUS) está em média 1 °C mais elevada do que no litoral, verificando-se em 

simultâneo o aumento da intensidade da brisa do mar, atingindo uma velocidade média de 

3,4 m/s pelas 15:00 h. A chegada do ar fresco marítimo resulta na atenuação dos contrastes 

térmicos, tendo como consequência negativa o aumento da concentração de humidade ao nível 

do solo, nas áreas do interior da cidade onde ocorre a estagnação das massas de ar marítimas, 

com valores de tensão de vapor normalmente acima de 20 hPa. Apenas nas áreas urbanas mais 

expostas, a brisa do mar produz um efeito localizado de ventilação e por conseguinte de remoção 

da humidade. 

De acordo com o estudo dos regimes diários do vento no Funchal, a circulação de brisa do 

mar representa o tipo de regime de vento mais frequente no litoral, em todas as estações do ano. 

No verão ocorre em quase 80% dos dias (94 de 120 dias) e nos meses de regime de transição de 
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verão (maio e setembro) ocorre em cerca de 63% dos dias, registando uma prevalência em 45% 

dos dias de inverno. Nos dias de brisa do mar regular o quadrante predominante é o SW, e com 

menor frequência o S e o SE. No verão a brisa começa pelas 8:00 h e termina pelas 21:00 h, com 

uma duração média de 13 horas. No inverno a brisa começa mais tarde, pelas 10:00 h, e termina 

mais cedo, pelas 19:00 h, com uma duração média de 8:30 h. A sua velocidade média é 

praticamente constante ao longo do ano, entre 2,3 e 2,6 m/s (PO GNR). Na cidade, a Tmax tende a 

ser mais baixa nos sítios onde a brisa do mar atua com maior intensidade, como na frente de mar 

(PO Pontinha) e ao nível do topo dos edifícios (PO Museu). Os contrastes térmicos entre 

ambientes urbano e marítimo (∆Tar(museu-pontinha)) tendem a ser mais acentuados entre as 12:00 h e 

as 15:00 h, período em que a Tar ao nível médio do topo dos edifícios está em média 1 °C mais 

elevada do que no PO Pontinha e a brisa do mar aumenta de intensidade: a velocidade média de 

1,9 m/s às 9:00 h, sobe para 2,9 m/s às 12:00 h, atingido o pico de 3,4 m/s pelas 15:00 h, 

diminuindo para 2,5 m/s às 18:00 h. No que se refere à humidade, nas áreas mais afastadas do 

litoral e na atmosfera urbana inferior (PO Levada), regista-se o seu aumento em ritmo com o 

aumento da velocidade da brisa. De níveis de 1 a 2 hPa no início da circulação de brisa, a tensão de 

vapor sobe para 25 a 27 hPa pelas 15:00 h, altura do dia em que a brisa atinge as velocidades 

máximas. 

A poluição do ar pelos veículos automóveis é um problema crescente nas cidades e o 

Funchal não foge à regra. Esta componente foi contemplada no âmbito do presente estudo dada a 

sua importância na qualidade do ambiente urbano e a influência dos elementos do clima local na 

sua concentração e dispersão, tendo sido dada particular atenção à concentração de partículas 

devido aos seus reconhecidos efeitos negativos na saúde humana. De um modo geral, no que se 

refere aos limiares de concentração de poluentes verifica-se que no caso do Monóxido de Carbono 

(CO) no PoQa São João as frequências mais altas de dias por ano com excedências ao limiar diário 

de 700 µg/m3 ficam-se pelos 15% a 17% dos dias. Para o Dióxido de Azoto (NO2), o limiar de 

40 µg/m3 foi ultrapassado em mais de 70% dos dias do ano. Relativamente à concentração de 

partículas inaláveis com dimensão inferior a 10 micrômetros de diâmetro (PM10) as excedências ao 

limiar legal de 50 µg/m3 foram de 11% dos dias em 2008, 5% em 2009 e 6% em 2010, i.e., apenas 

no primeiro, dos três anos analisados, foi ultrapassada a percentagem de 10% dos dias do ano, 

permitida por lei, que corresponde a 35 dias de excedências por ano. A frequência anual de 

excedências ao limiar de 65 µg/m3 de O3 no PoQa Quinta Magnólia (estação de fundo urbano) é 

bastante baixa, na ordem de 1 a 2% dos dias.  
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A distribuição espacial da concentração de matéria particulada foi avaliada tendo em conta 

a influência dos elementos do clima local. Os valores de PM10 são mais altos num dos principais 

corredores de circulação rodoviária de entrada e saída da cidade (São João), do que na estação de 

fundo (Quinta Magnólia), o que provavelmente é justificado pelo efeito de acumulação de 

partículas ao longo do período diurno resultantes da circulação automóvel. Por outro lado, as 

concentrações de partículas podem ser potenciadas pela própria brisa do mar, que funciona como 

um sistema de circulação fechado, e pelas rotações locais do vento, que resultam no transporte de 

poluentes de uma dada parte da cidade para outra. O incremento da velocidade do vento de SW 

no litoral durante a tarde deverá favorecer os fenómenos de adveção de massas de ar poluídas à 

escala da cidade. Porém, devido à rugosidade urbana ocorre uma redução da velocidade do vento, 

que se traduz na desaceleração das massas de ar que avançam para o interior da cidade, onde se 

regista o aumento da concentração de PM10 (PoQa São João). 

No que se refere à evolução diária dos níveis de concentração das partículas (PM10), 

provenientes das emissões primárias e secundárias do tráfego rodoviário (PoQa São João) verifica-

se um aumento progressivo da sua concentração ao longo do período diurno, em parte explicado 

pelo efeito de acumulação das emissões dos veículos automóveis. Ao contrário do que sucede 

noutras cidades, no Funchal ocorre apenas um pico diário de concentração de PM10 coincidente 

com a hora de ponta da tarde e com a fase de diminuição da velocidade da brisa do mar. 

Os máximos horários podem atingir valores médios na ordem das 50 a 60 µg/m3, sendo que nas 

primeiras 3 a 4 horas da noite, os níveis de concentração de PM10 permanecem altos. De manhã, 

ocorrem normalmente os valores mínimo diários de concentração de PM10. A ausência dum pico 

de concentração de poluentes na cidade, coincidente com a hora de ponta da manhã, deverá estar 

associada ao efeito de ventilação da brisa de montanha, que terá um papel importante na 

dispersão dos poluentes. Numa área abrigada aos ventos regionais dominantes de norte e 

nordeste como é o caso do Funchal, julga-se importante realçar a ação da circulação de brisa de 

montanha no período noturno e no início da manhã em direção ao centro urbano, enquanto 

factor que favorece uma melhor qualidade do ar no centro da cidade naquela hora do dia. 

A modelação numérica da dispersão horizontal de partículas permitiu estimar que no 

verão, em situação de circulação de brisas, a concentração máxima estimada (62 µg/m3) ocorre na 

hora de ponta da tarde, na rua Dr. Pestana Júnior, localizada no fundo do vale da ribeira de João 

Gomes, onde se forma uma pluma de partículas, alinhada de acordo com a direção predominante 

da brisa do mar (SW-N/NE), confirmando-se assim a influência da trajetória das brisas nos campos 
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de dispersão dos poluentes. A concentração de partículas é igualmente elevada (acima de 

50 µg/m3) no corredor rodoviário que margina a ribeira de Santa Luzia, em especial na interseção 

com o Largo Severiano Ferraz, e ainda, no fundo de vale, para norte/nordeste do PO São João. 

Como se referiu anteriormente, o transporte de poluentes com origem nestes focos de emissão 

para outras partes da cidade depende fundamentalmente das rotações locais do vento, sobretudo 

associadas à fase de transição ao final da tarde da circulação de brisa do mar para brisa de terra. 

A diminuição dos níveis de poluição passa também pela redefinição do sistema de transportes. 

De acordo com as simulações realizadas, a diminuição de carros em circulação em cerca de 50% 

face aos valores de referência de 2007-2009 contribuiria para melhorar a qualidade do ar, com a 

estabilização de níveis de concentração abaixo dos limiares legais. 

O conforto bioclimático em espaços urbanos exteriores foi avaliado com base na 

Temperatura Fisiológica Equivalente (Physiological Equivalent Temperature, PET), que permite 

obter valores de quantificação térmica do corpo e definir diferentes níveis de perceção térmica 

sentida pelos seres humanos. Nos locais da cidade mais abrigados da ação direta da brisa, a PET 

pode atingir limiares de stresse térmico na ordem de 36 °C. Nos dias em que a velocidade da brisa 

é mais elevada, os máximos de PET que ocorrem durante a tarde tendem a ser ligeiramente mais 

baixos, sendo que, nas áreas mais abertas da cidade como no corredor de ventilação do vale da 

ribeira de João Gomes (PO BVM), os valores diurnos máximos do PET não excederam os 30 °C. 

À escala regional do concelho, a PET é particularmente elevada na área urbana abaixo de 200 

metros de altitude, onde tende a prevalecer uma perceção térmica de ambiente “quente”. 

O clima do Funchal é determinado pela influência oceânica e brisa do mar, cujo padrão de 

circulação tende a provocar modificações nos ritmos térmicos e higrométricos das localidades 

atingidas, determinando um regime térmico moderado, sendo que a situação de Tar acima de 

26 °C ocorre em apenas 10% dos dias do ano. No interior da cidade e, em particular, no seu limite 

norte, os níveis de humidade mantém-se altos no período diurno (acima de 61%), verificando-se o 

oposto no período noturno, i.e., maior frequência de valores abaixo de 40%, tendência para a qual 

contribuirá a ação de circulação de brisa de montanha na remoção noturna de calor e humidade. 

Do estudo da temperatura do ar e humidade na cidade conclui-se que no Funchal a ilha de calor é 

fundamentalmente um fenómeno diurno, com maior intensidade no período da tarde. Durante a 

noite, no inverno, mas também no verão em dias típicos de estabilidade com circulação de brisas, 

a brisa de montanha desempenha um papel fulcral no arrefecimento da atmosfera urbana 

inferior. 
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A avaliação climática do Funchal foi concluída com o desenvolvimento da metodologia das 

URCH e com a apresentação do mapa com a espacialização das orientações climáticas para o 

ordenamento do território. Trata-se de uma abordagem inovadora no estudo do clima das 

cidades, cujo produto final constitui uma ferramenta de grande potencial na gestão do território, 

porque permite conhecer as vulnerabilidades e potencialidades climáticas e pensar a organização 

do espaço urbano e os respetivos usos do solo em função das interações e respostas climáticas 

específicas de cada uma das URCH, com a vantagem de conter medidas concretas e específicas de 

maneira espacializada.  

Tendo em conta as suas potencialidades enquanto instrumento de gestão territorial 

considera-se que, na sequência dos bons exemplos de aplicação a cidades como Lisboa, Cascais e 

agora o Funchal, é importante avançar para a criação de legislação específica, de modo a 

regulamentar metodologias como a das URCH, atribuindo-lhes carácter vinculativo, em sede do 

plano diretor municipal, o que facilitará a adoção de medidas para reduzir os impactos negativos e 

aproveitar os aspetos positivos do clima urbano, tal como já acontece em países como Alemanha e 

Inglaterra. Sobre este assunto, considera-se importante destacar o aparecimento recente (2014) 

de novas metodologias, como o esquema de classificação das LCZ (Local Climate Zone), que 

descrevem as características da paisagem urbana com uma resolução espacial de 1 km2 

(Stewart e Oke, 2012), para posterior integração dessa informação na base de dados mundial 

Wadapt (World Urban Database and Access Portal Tools)1.   

Relativamente a exemplos de medidas de ordenamento para mitigar a qualidade do ar e do 

clima refere-se a título meramente indicativo, a questão da modificação da densidade de 

construção. Convém, no entanto, referir que esta questão só será pertinente se existir 

efetivamente necessidade de mudança da densidade de construção na cidade do Funchal. 

Considerando o contexto histórico de ocupação do território insular, a conclusão decorrente da 

discussão sobre as vantagens e desvantagens dos povoamentos extensivo e concentrado, é a de 

que, na prática é importante adotar uma solução de compromisso entre os dois modelos. Embora 

à escala regional de uma ilha como a Madeira, a opção pelo segundo tipo traria vantagens claras a 

vários níveis, o facto é que a política de ocupação urbana foi sempre no sentido de limitar o 

crescimento em altura. De qualquer modo, num cenário de aumento populacional substancial, a 

solução passaria forçosamente por essa via de crescimento dos polos urbanos, o que, numa 

primeira fase, implica a criação de condições para que nasça uma cidade de desenvolvimento 
                                                 
1
 Fonte: http://www.wudapt.org/wudapt/ 
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vertical. Querendo manter a paisagem bucólica do anfiteatro do Funchal, com o seu casario típico, 

imagem de marca, principalmente para quem nos visita pelos navios de cruzeiros, a cidade em 

altura poderia nascer na parte oeste do concelho, com a vantagem de que, nessa área, o nível de 

suscetibilidade às inundações de origem fluvial é significativamente mais baixo do que no centro 

histórico. Dada a exiguidade do território, a possibilidade de adotar outro tipo de modelo de 

crescimento urbano, com escala diferente da cidade tradicional, não deve ser totalmente 

rejeitada. No caso da Madeira, a preferência pelo conceito de povoamento urbano concentrado 

não seria tanto para reduzir os custos das deslocações pendulares diárias, mas sim para evitar a 

ocupação das áreas de maior suscetibilidade aos riscos naturais e para garantir a preservação das 

paisagens naturais. Esta opção de povoamento requer contudo uma abordagem cuidadosa no 

sentido de evitar consequências negativas no ambiente urbano, decorrentes da diminuição da 

ventilação e aumento do stresse térmico.  
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