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Objectivos 

 

Após o estudo desta unidade os formandos deverão ficar aptos a: 

i. Indicar a composição da atmosfera; 

ii. Identificar e caracterizar os diversos elementos meteorológicos; 

iii. Caracterizar a circulação geral da atmosfera; 

iv. Identificar e caracterizar os principais sistemas de pressão; 

v. Caracterizar o tempo associado aos principais sistemas de pressão; 

vi. Identificar e caracterizar as diversas massas de ar; 

vii. Caracterizar o tempo associado às diferentes massas de ar; 

viii. Identificar os diferentes tipos de superfícies frontais; 

ix. Caracterizar o tempo associado às superfícies frontais; 

x. Aplicar regras práticas de previsão. 
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1 

A ATMOSFERA TERRESTRE 
E OS 

ELEMENTOS METEOROLÓGICOS 

 

1. Composição da atmosfera 
 

a. Introdução 
 

A atmosfera terrestre é a camada gasosa que envolve, protege e mantém aquecida 
a superfície do planeta. 

A palavra atmosfera deriva das palavras gregas atmos, que significa vapor e 
sphaira, que significa esfera. 

A força da gravidade segura a atmosfera à Terra, podendo-se considerar como 
referência, que o seu limite superior se situa a cerca de 1000 km de altitude. No 
entanto, cerca de metade da massa da atmosfera fica abaixo dos 5 km de altitude 
e quase 95% fica abaixo dos 30 km, pelo que, para altitudes superiores a esta, 
encontramos uma atmosfera muito rarefeita que coexiste com o gás 
interplanetário. 

A camada de fronteira da atmosfera é geralmente considerada como sendo a 
camada com 1 km de espessura, logo junto ao solo. Os fluxos turbulentos atingem 
a sua maior complexidade nesta camada da atmosfera, pelo que ela representa um 
papel muito importante na circulação geral do ar. 

 

b. Composição do ar 
 

O ar não é um gás simples, mas sim uma mistura de vários gases. Esta mistura, 
para além dos componentes gasosos, também contém pequenas partículas em 
suspensão, tais como poeiras e fumos, que absorvem e reflectem a energia solar, 
influenciando desta forma a temperatura. 

Com excepção do vapor de água, do dióxido de carbono e do ozono, o ar mantém 
as mesmas proporções em qualquer lugar da superfície terrestre e até cerca de 
100 km de altitude. Uma amostra de ar seco1 contém 78% do volume de 
nitrogénio (ou azoto), 21% de oxigénio, 0,9% de árgon, 0,03% de dióxido de 

                                        
1 Considera-se ar seco, todo aquele que não contenha vapor de água. 
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carbono e 0,002% de outros gases tais como o néon, o hélio, o metano, o crípton, 
o hidrogénio, o xénon, o ozono e o radão. 

A atmosfera contém sempre vapor de água em quantidade variável. À mistura do 
ar seco com o vapor de água dá-se o nome de ar húmido. A quantidade de vapor 
de água na atmosfera depende essencialmente da temperatura do ar. Quanto mais 
alta for a temperatura, mais vapor de água existe no ar. Assim, o conteúdo de 
vapor de água na atmosfera diminui do equador para os pólos, das regiões 
oceânicas para as regiões continentais e geralmente decresce com a altitude. Nas 
regiões marítimas tropicais, pode atingir 4% da massa de uma amostra de ar. 

Apesar de existir em pequena percentagem na atmosfera, o vapor de água é o 
elemento fundamental da meteorologia. Entra na composição de todos os 
meteoros, é um meio de transporte de energia no planeta e é um absorvente da 
radiação infravermelha solar e terrestre, contribuindo assim para o efeito natural 
de estufa da atmosfera. 

Também o dióxido de carbono, apesar de existir em pequena percentagem, é um 
elemento fundamental da meteorologia, uma vez que tem um efeito importante na 
temperatura da atmosfera. Este gás deixa passar a radiação solar para a superfície 
terrestre, mas absorve a radiação emitida pela mesma superfície, tendo assim 
interferência no efeito de estufa e no balanço energético do planeta. A 
concentração de dióxido de carbono junto à superfície é variável, estando 
relacionada sobretudo com a actividade industrial. 

O ozono forma-se a cerca de 60 km de altitude, como resultado de processos de 
absorção da radiação ultravioleta solar. A sua máxima concentração ocorre entre 
os 25 / 30 km de altitude e embora exista em pequena quantidade na atmosfera, 
tem um papel fundamental na preservação da vida terrestre, uma vez que é um 
bom absorvente da radiação ultravioleta. 

Os vários gases de que o ar é composto e que formam a atmosfera, têm peso. 
Assim, o ar exerce pressão na superfície terrestre, a qual, ao nível do mar, é de 
cerca de 1,0335 kg/cm2. Como a pressão é habitualmente expressa em 
hectopascais (hPa) e 1 hPa é igual a 0.001 019 72 kg/cm2 a pressão média ao nível 
do mar é de 1013,25 hPa. 

 

c. Estrutura vertical da atmosfera 
 

i. Introdução 

 

Por uma questão de conveniência, a atmosfera é dividida em diversas camadas 
ou esferas, de acordo com as suas características da sua temperatura2. 

 

 

                                        
2 Critério recomendado pela Organização Meteorológica Mundial. 
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ii. Estrutura térmica vertical da atmosfera 

 

Considerando a variação da temperatura com a altitude, a atmosfera divide-se 
em quatro camadas: 

- Troposfera; 

- Estratosfera; 

- Mesosfera; 

- Termosfera. 

 

 

Fig. 1.1 – Perfil vertical médio de temperatura na atmosfera 

 

Como se pode observar pela figura anterior, as maiores temperaturas ocorrem 
junto à superfície terrestre e nos topos da estratosfera e da termosfera, 
estando este facto associado à absorção da radiação solar. 

 

iii. Caracterização das camadas 

 

(1) Troposfera 

A espessura desta camada, onde existe bastante turbulência, varia desde 
os 8 km nos pólos, até aos 18 km no equador. Nas latitudes médias a 
troposfera tem uma espessura de cerca de 11 km. 

A troposfera é aquecida nos níveis inferiores, em especial pela absorção da 
radiação solar e geralmente a temperatura do ar diminui com a altitude. 
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Pelas suas características térmicas, a troposfera é caracterizada por 
acentuados movimentos verticais. 

É nesta camada que ocorrem a maior parte dos fenómenos atmosféricos, 
que constituem o tempo meteorológico. 

 

(2) Estratosfera 

É a camada da atmosfera situada acima da troposfera. 

Na sua parte superior as temperaturas são quase tão elevadas quanto as 
que se verificam à superfície do globo. O aumento da temperatura no seu 
topo está associado à absorção da radiação solar ultravioleta pelo ozono. 

Na estratosfera a transferência de calor para os níveis inferiores é por 
radiação, não existindo movimentos verticais de convecção. 

 

(3) Mesosfera 

Na mesosfera a temperatura diminui com a altitude, atingindo-se no seu 
topo as temperaturas mais baixas. 

A mesosfera marca o fim da atmosfera homogénea. 

 

(4) Termosfera 

É a camada acima da mesopausa e é caracterizada por uma subida regular 
da energia cinética das moléculas. 

A composição da atmosfera é alterada pela fotodissociação e pela 
ionização. A ionização é permanente na termosfera. 

 

2. Os elementos meteorológicos 
 

As condições meteorológicas descrevem-se por meio de grandezas físicas e outros 
conceitos comummente chamados de elementos meteorológicos, passando-se de 
seguida a enumerá-los: 

- Radiação solar e terrestre; 

- Temperatura do ar;  

- Pressão; 

- Vento; 

- Humidade; 

- Nuvens; 

- Meteoros. 
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a. Radiação solar e terrestre 
 

i. Distribuição da radiação solar no topo da atmosfera 

 

A principal origem do calor que aquece a Terra é o Sol, que emite energia sob a 
forma de radiação. 

A forma da Terra3, os movimentos de rotação e de translação e a inclinação do 
seu eixo sobre o plano da sua órbita, condicionam a distribuição da radiação 
solar. 

No seu movimento de translação à volta do Sol, a Terra descreve uma elipse de 
pequena excentricidade, ocupando o Sol um dos focos da elipse. Como a 
excentricidade é pequena, a distância da Terra ao Sol não varia muito ao longo 
do ano, sendo máxima4 no dia 2 de Julho e mínima5 no dia 1 de Janeiro. Deste 
facto resulta que a intensidade da radiação solar que atinge a Terra, é só cerca 
de 6% superior em Dezembro/Janeiro do que em Junho/Julho. 

 

 
Fig. 1.2 – Movimento anual da Terra em torno do Sol 

 

Pode ser surpreendente para algumas pessoas, por a temperatura ser mais baixa 
no Hemisfério Norte, que o Sol esteja mais perto da Terra durante o Inverno do 
Hemisfério Norte. No entanto, a distância não é o factor distância que mais 
condiciona a variação da temperatura durante as diferentes estações.  

 

                                        
3 Para efeitos de distribuição da radiação solar, podemos considerar a forma da Terra como sendo esférica. 
4 O ponto em que a Terra se encontra mais afastada do Sol designa-se por afélio. 
5 O ponto em que a Terra se encontra mais próxima do Sol designa-se por periélio. 
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O factor que mais influência a variação das estações do ano na Terra, é a 
inclinação de 23º27’ do seu eixo sobre o plano da eclíptica.  

Por volta do dia 21 de Junho, a parte norte do eixo terrestre encontra-se 
inclinado na direcção do Sol. O Hemisfério Norte está a desfrutar o seu Verão 
com calor, dias longos e noites curtas. O Hemisfério Sul está a ter o seu Inverno 
com frio, dias curtos e noites longas. Encontramo-nos nesta altura no solstício de 
Verão. 

No dia 23 de Setembro, a Terra percorreu cerca de ¼ da distância à volta do 
Sol, mas o seu eixo continua a apontar na mesma direcção. Ambos os 
hemisférios recebem igual quantidade de energia solar e os dias e as noites têm 
a mesma duração em qualquer ponto do planeta. O Hemisfério Norte está a ter o 
seu Outono e o Hemisfério Sul a sua Primavera. É o chamado equinócio de 
Outono. 

No dia 22 de Dezembro, o Hemisfério Sul encontra-se inclinado na direcção do 
Sol. Nesta data verificam-se as condições inversas das registadas seis meses 
antes, estando o Hemisfério Norte no seu Inverno e o Hemisfério Sul no seu 
Verão. É o chamado solstício de Inverno. 

No dia 21 de Março, acontece o equinócio da Primavera e a insolação 
astronómica6 volta a ser de 12 horas em todos os lugares da Terra. É Primavera 
no Hemisfério Norte e Outono no Hemisfério Sul. 

Nas latitudes superiores a 66.5º a insolação é nula no solstício de Inverno e é 
máxima no solstício de Verão. 

Nos pólos o Sol está acima do horizonte durante os 6 meses de Verão e abaixo 
do horizonte durante os 6 meses de Inverno.  

O Pólo Norte é iluminado no período compreendido entre 22 de Março e 22 de 
Setembro. O Pólo Sul é iluminado no período complementar. 

Por outro lado, como a Terra é curva, a altura do Sol varia com a latitude, 
conforme se pode observar pela figura 1.3. A altura do Sol influencia a 
intensidade de radiação solar de duas maneiras.  

Primeiro, quando os raios solares atingem a Terra verticalmente, eles são mais 
concentrados. Quanto menor a altura do Sol, mais espalhada e menos intensa a 
radiação (fig. 1.4).  

Segundo, a altura do Sol influencia a interacção da radiação solar com 
atmosfera. Se a altura do Sol é baixa, o percurso dos raios solares através da 
atmosfera aumenta (fig. 1.3) e a radiação solar sofre maior absorção, reflexão ou 
dispersão, o que reduz a sua intensidade à superfície. 

Durante os meses de Verão, os raios solares incidem mais verticalmente na 
superfície terrestre e consequentemente incidem duma forma muito mais 
concentrada. Simultaneamente, o Sol permanece acima do horizonte mais de 
metade do tempo, pelo que é absorvida energia durante um período superior 
àquele em que é perdida por radiação. 

                                        
6 Insolação astronómica é o número de horas de Sol acima do horizonte. 
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Fig. 1.3 – Variação da altura do Sol com a latitude. Se a altura do Sol é pequena, 
os raios que atingem a Terra percorrem maior distância na atmosfera. 

 

 
Fig. 1.4 – Variações na altura do Sol causam variações na quantidade de energia 

solar que atinge a Terra. Quanto maior a altura, maior a energia recebida. 

 

Desta forma constatamos que a razão para a variação da temperatura centra-se 
na altura que o Sol atinge no céu e no período em que permanece acima do 
horizonte.  
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ii. Balanço de radiação na Terra 

 

 
Fig. 1.5 – Distribuição percentual da radiação solar 

 

Todos os balanços são uma questão de receita e despesa ou de entradas e 
saídas. Neste caso, a entrada é a radiação recebida do Sol e a saída é a perda de 
radiação pela Terra.  

O Sol emite radiação de onda curta a uma razão que varia pouco. Quando esta 
radiação atinge a Terra, é reflectida, retro difundida e absorvida de várias 
formas: 6% é retro difundida para o espaço pelo próprio ar, 20% é reflectida 
pelas nuvens e 4% pela superfície da Terra. Deste modo, 30% da radiação 
perde-se para o planeta por estes processos, que constituem o albedo7. As 
nuvens absorvem 3% da radiação solar restante, ao passo que o vapor de água, 
as poeiras e outros elementos existentes no ar, absorvem mais 16%. O resultado 
de todas estas interferências atmosféricas, é que apenas 51% da radiação solar 
incidente atinge a superfície da Terra.  

Como a temperatura média do ar em cada ponto do globo se mantém 
sensivelmente constante, conclui-se que a entrada da radiação solar tem de ser 
equilibrada por uma saída de calor enviado pela Terra, o que resulta na radiação 
de energia pelo globo, estabelecendo-se assim um equilíbrio entre a energia 
recebida e a energia emitida.  

Ao contrário da radiação de onda curta emitida pelo Sol, a radiação emitida pela 
Terra tem um grande comprimento de onda.  

                                        
7 Ao poder reflector de um corpo ou de uma superfície chama-se albedo. 
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Enquanto o ar seco é praticamente transparente à radiação de grande 
comprimento de onda, esta é parcialmente absorvida pelo vapor de água, 
sempre presente em maior ou menor quantidade na atmosfera. Por sua vez, o 
vapor de água emite radiação de grande comprimento de onda e, deste modo, a 
radiação inicialmente absorvida é reenviada para o globo. 

O vapor de água existente na atmosfera evita assim a livre passagem da 
radiação do globo para o espaço e diminui o arrefecimento nocturno da 
superfície do globo. Contudo, o vapor de água é transparente para certos 
comprimentos de onda da radiação terrestre e o arrefecimento nocturno que se 
verifica, resulta principalmente desta parte da radiação terrestre que se escapa 
para o espaço. 

Quando uma camada de nuvens baixas encobre o Sol, há um decréscimo da 
quantidade de radiação recebida à superfície do globo, porque a maior parte da 
radiação é reflectida pelas nuvens para o espaço. Por outro lado, o arrefecimento 
do globo por emissão de radiação de grande comprimento de onda é 
praticamente anulado, porque a camada de nuvens absorve e devolve quase 
toda a radiação terrestre. É o efeito de estufa. A variação diurna da temperatura 
à superfície torna-se assim pequena quando o céu está encoberto. Como se pode 
constatar, a presença do vapor de água na atmosfera tem uma grande influência 
nos fenómenos de radiação. 

 

b. Temperatura do ar 
 

i. Diferenças de temperatura entre as superfícies continentais e oceânicas 

 

A subida de temperatura da superfície do globo por absorção da radiação, 
depende essencialmente do calor específico dos corpos8. 

Com excepção do hidrogénio, a água é a substância de calor específico mais 
elevado, razão pela qual, a temperatura da água (mares e oceanos) não sobe 
durante o dia com tanta rapidez como a temperatura das superfícies 
continentais. 

Durante a noite, devido à grande capacidade calorífica acumulada na água, a 
temperatura das superfícies marítimas não varia muito, ao contrário das 
superfícies continentais, que arrefecem depressa. 

Podemos dizer então, como regra geral, que a variação da temperatura das 
superfícies marítimas ao longo do dia é pequena, enquanto que a variação da 
temperatura das superfícies continentais é grande. 

 

 

                                        
8 Calor específico de um corpo é a quantidade de calor necessária para fazer subir a temperatura da unidade de massa 
desse corpo de 1º. 
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ii. Variação diurna da temperatura do ar à superfície 

 

Nas regiões oceânicas, em condições de calor, a amplitude térmica diurna do ar 
varia entre 1º e 3º C, enquanto que no interior dos continentes, a variação da 
temperatura pode ser superior a 20º C. 

Nas regiões costeiras depende em grande parte da direcção do vento, sendo 
maior quando o vento sopra de terra e menor quando o vento sopra do mar. 

É maior quando há condições de calma9, uma vez que quando há vento, ocorre 
uma mistura do ar numa camada mais extensa da atmosfera, reduzindo dessa 
forma a amplitude térmica. 

A nebulosidade também afecta a variação diurna da temperatura, pois como as 
nuvens reforçam o efeito de estufa, reduzem substancialmente a amplitude. 

Também o tipo de superfície e as regiões circundantes afectam a variação diurna 
da temperatura do ar à superfície. Nas encostas inclinadas, o aquecimento e 
arrefecimento diferenciado do ar a um nível, origina ventos anabáticos10 e 
catabáticos11, respectivamente durante o dia e durante a noite. Já a influência 
dos terrenos vizinhos é nítida nas grandes cidades, podendo a temperatura no 
centro duma cidade, ser 5º C mais elevada do que numa área florestal 
adjacente. 

Além da latitude, também o efeito dos mares, continentes e topografia vão 
afectar a configuração das isotérmicas médias à superfície do globo. Nas 
latitudes médias e altas, os continentes estão mais quentes do que os oceanos 
no Verão e mais frios no Inverno. Já nas regiões tropicais, os continentes estão 
mais quentes durante todo o ano. Nas latitudes elevadas as costas ocidentais dos 
continentes estão mais quentes do que as costas orientais. 

 

iii. Variação da temperatura do ar na troposfera 

 

Na troposfera, em geral a temperatura diminui com a altitude, chamando-se 
gradiente vertical da temperatura do ar à taxa de variação da temperatura do ar 
com a altitude, que tem um valor médio de 6.5º C / km. Em algumas camadas 
da troposfera a temperatura do ar é constante, sendo essas camadas chamadas 
de isotérmicas e de gradiente vertical da temperatura nulo. Noutras camadas a 
temperatura do ar aumenta com a altitude, dizendo-se que nestas camadas 
existem inversões de temperatura e que o gradiente vertical da temperatura é 
negativo. O conhecimento da estrutura vertical da atmosfera é importante para a 
análise do equilíbrio estático da atmosfera, podendo-se dizer que nas camadas 
de gradiente vertical da temperatura nulo ou negativo, a atmosfera é muito 
estável. 

 

                                        
9 Ausência de vento. 
10 Os ventos anabáticos sobem ao longo das encostas. 
11 Os ventos catabáticos descem ao longo das encostas. 
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c. Pressão atmosférica 
 

i. Introdução 

 

Por definição, pressão é a força exercida por unidade de superfície. 

A pressão atmosférica é dada pelo peso da coluna de ar que tem por base a 
unidade de superfície e por altura a distância entre o ponto considerado e o topo 
da atmosfera. À medida que se sobe na atmosfera, a pressão diminui, por ser 
menor a altura da coluna de ar e por haver menor quantidade de moléculas de 
ar. 

A unidade de pressão no sistema internacional é o Pascal (Pa), considerando-se a 
pressão padrão ao nível médio do mar de 1013.25 hPa. 

 

ii. Variações de pressão atmosférica à superfície do globo 

 

As variações da temperatura do ar à superfície originam aquecimentos e 
arrefecimentos do ar, com consequente diminuição e aumento da sua densidade. 
Estas variações traduzem-se em variações da pressão atmosférica junto à 
superfície do globo. 

Num dado lugar podem considerar-se variações sazonais, diárias e irregulares da 
pressão atmosférica. 

Nas superfícies continentais localizadas nas latitudes médias, a pressão 
atmosférica é mais elevada no Inverno do que no Verão e o inverso ocorre nos 
oceanos. Este facto deve-se às diferenças de calor específico das superfícies 
continentais e oceânicas. No Verão, as superfícies continentais estão mais 
quentes do que os oceanos e nos Invernos estão mais frias. O aquecimento 
prolongado duma região transmite-se às camadas de ar sobrejacente e provoca 
uma diminuição da pressão atmosférica, enquanto que o arrefecimento 
prolongado conduz a um aumento da pressão atmosférica. Como exemplo, 
podemos referir a zona de altas pressões que se forma na Sibéria e na Ásia 
Central durante o Inverno e as zonas de baixas pressões que se formam na Ásia 
Central e na Península Ibérica durante o Verão. 

A variação diurna da pressão atmosférica está relacionada com o aquecimento e 
arrefecimento alternados da atmosfera, num período de 24 horas. O 
aquecimento e arrefecimento alternados da atmosfera produz uma dupla 
oscilação denominada maré barométrica. Esta variação diurna é mais nítida nas 
regiões equatoriais, onde pode atingir 3 hPa e quase nula nos pólos. Nas regiões 
temperadas atinge cerca de 0,3 hPa. Devido a esta maré barométrica, os 
máximos da pressão ocorrem às 10 e 22 horas e os mínimos cerca das 4 e das 
16 horas. 

As variações irregulares são devidas à passagem de sistemas frontais e à 
intensificação e enfraquecimento de centros de acção. 
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iii. Cartas sinópticas de pressão ao nível médio do mar 

 

Após redução da pressão ao nível médio do mar, nas cartas sinópticas são 
traçadas linhas que unem pontos com o mesmo valor de pressão ao nível médio 
do mar. Estas linhas são chamadas de isóbaras. Algumas isóbaras são fechadas e 
rodeiam zonas de altas pressões, enquanto outras encerram zonas de baixas 
pressões. 

As regiões de pressão atmosférica relativamente alta são os centros de altas 
pressões ou anticiclones. O anticiclone é um sistema de isóbaras fechadas, cujo 
valor das isóbaras aumenta da periferia para o centro, onde atinge o seu valor 
máximo. 

As regiões de pressão relativamente baixa chamam-se centros de baixas 
pressões ou depressões. A pressão mínima ocorre no centro da depressão e está 
rodeado por uma ou mais isóbaras fechadas, cujo valor diminui da periferia para 
o centro. 

 

iv. Gradiente de pressão 

 

Nalgumas regiões as isóbaras estão muito próximas umas das outras, o que 
mostra uma variação rápida da pressão naquelas regiões. 

O gradiente de pressão é um vector que representa a variação da pressão ao 
longo de uma distância horizontal, medida no sentido das baixas para as altas 
pressões e perpendicular às isóbaras. O gradiente de pressão é fraco quando as 
isóbaras estão muito afastadas e forte quando as isóbaras estão próximas. 

 

d. Vento 
 

i. Introdução 

 

O vento é ar em movimento. Na prática, podemos dizer que o vento é o 
movimento horizontal do ar em relação à superfície do globo. Além do 
movimento horizontal do ar, também se verifica a existência de correntes 
verticais, que são de maior importância nos fenómenos atmosféricos12, mas que 
em geral têm carácter permanente local e cujos valores são pequenos quando 
comparados com os valores que o vento toma na escala terrestre. 

Em suma, o gradiente horizontal de pressão é a força geradora do vento. 
Quando o ar começa a mover-se, a força de Coriolis, o atrito e eventualmente a 
força centrífuga começam a actuar, mas somente para modificar o movimento e 
não para produzi-lo. 

                                        
12 Nuvens, precipitações, turbulências, etc.. 
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ii. Força de Coriolis 

 

Imaginemos um projéctil lançado do Pólo Norte para um alvo no Equador (fig. 
1.6). Se o projéctil levar 1 hora para atingir o alvo, a Terra terá girado 15° para 
leste durante a sua trajectória. Para alguém fixo sobre a Terra, pareceria que o 
projéctil se desviou da sua rota e atingiu a Terra 15° a oeste do seu alvo. Na 
realidade, a trajectória do projéctil foi recta e assim seria vista por um 
observador fixo no espaço. Foi a rotação da Terra que produziu, para um 
observador na Terra, a aparente deflexão. É de referir que o projéctil foi 
desviado para a direita do seu percurso, devido à rotação anti-horária do 
Hemisfério Norte (visto do espaço). A rotação horária do Hemisfério Sul (visto do 
espaço) produz um desvio para a esquerda.  

 

Fig. 1.6 – O efeito de Coriolis. Durante a trajectória do projéctil do Pólo Norte 
para o ponto X, a rotação da Terra levou o ponto X para a posição X1. A rotação 
da Terra faz com que a trajectória do projéctil assinalada sobre a superfície da 

Terra seja curva. 
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Esta força deflectora, que é somente uma força fictícia resultante do movimento 
de rotação da Terra, é designada por força de Coriolis. 

A força de Coriolis é zero no equador, máxima nos pólos e, conforme já vimos, 
deflecte os movimentos para a direita no Hemisfério Norte e para a esquerda no 
Hemisfério Sul. 

 

iii. Força de atrito 

 

A força de atrito, que resulta do atrito que se verifica junto à superfície do globo, 
é proporcional à velocidade da massa de ar e tem sentido contrário ao do 
movimento, fazendo-se sentir até cerca de 600 metros de altitude13. 

 

iv. Força centrífuga 

 

A força centrífuga é uma força de inércia, igual e de sentido contrário à força 
centrípeta, de modo que para um observador à superfície da Terra, arrastado 
portanto pela rotação desta, uma partícula em repouso em relação à superfície 
da Terra lhe parece parada. 

A força centrífuga só será de considerar no caso do movimento da massa de ar 
ter uma curvatura apreciável. 

 

Entrando em consideração com todas estas forças actuantes sobre o vento, 
vamos estabelecer por particularizações simplificativas, os modelos dos ventos 
geostrófico, de gradiente e ciclostrófico, que em determinadas condições, são 
boas aproximações do vento real. Em qualquer das situações, admite-se 
inicialmente que a força de atrito é nula. 

 

v. Vento geostrófico 

 

O vento geostrófico é um vento teórico, de direcção e velocidade constantes e 
resulta do movimento horizontal do ar sem aceleração e sem forças de atrito. 

É uma boa aproximação do vento real para latitudes médias e elevadas, acima 
da camada de atrito, desde que as isóbaras sejam aproximadamente rectilíneas. 

Caracterizando o vento geostrófico, podemos dizer que este corresponde a um 
movimento rectilíneo e uniforme, de direcção paralela às isóbaras e um sentido 
tal que deixa as altas pressões à direita no Hemisfério Norte. 

                                        
13 Na atmosfera a camada de atrito tem uma espessura da ordem de 600 a 1000 metros, consoante o tipo de superfície. 
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Ao estudar o vento geostrófico na camada de atrito, há que ter em consideração 
a força de atrito. A solução geostrófica com atrito é a que corresponde ao 
equilíbrio das forças de gradiente de pressão, de Coriolis e de atrito.  

O atrito entre o ar em movimento e a superfície terrestre, faz diminuir a 
velocidade do vento e também provoca uma variação na sua direcção. Se não 
houvesse atrito, a força de gradiente de pressão seria equilibrada pela força de 
Coriolis14. Havendo atrito, parte da força de gradiente de pressão é equilibrada 
pela força de atrito e então uma velocidade mais reduzida do que a do vento 
geostrófico, é suficiente para equilibrar a restante componente da força do 
gradiente de pressão. Como consequência disto, o vento é desviado para a 
esquerda do vento geostrófico no Hemisfério Norte e para a direita no Hemisfério 
Sul e a sua velocidade inferior à do vento geostrófico. 

Sobre os oceanos o atrito é menor do que sobre os continentes. Assim, para um 
dado valor do gradiente de pressão, os ventos são mais fortes e mais próximos 
do paralelismo com as isóbaras, sobre os oceanos do que sobre os continentes, 
facto este que se deve tomar em consideração na análise das cartas 
meteorológicas. 

O ângulo de desvio sobre os oceanos varia entre 10º e 40º15 e a intensidade é 
cerca de 2/3 da do vento geostrófico. 

Sobre os continentes o ângulo de desvio varia entre 20º e 60º16 e a intensidade 
do vento é cerca de 1/3 a 3/5 da do vento geostrófico. 

 

vi. Vento de gradiente 

 

Conforme vimos anteriormente, o vento geostrófico só é uma boa aproximação 
do vento verdadeiro acima da camada de atrito e quando as isóbaras são 
rectilíneas e paralelas. 

O vento que sopra ao longo de isóbaras curvas é conhecido como vento de 
gradiente. 

O vento de gradiente corresponde ao movimento horizontal sem atrito, com 
trajectória curvilínea e aceleração tangencial nula, em que há equilíbrio entre a 
força centrífuga, a força de gradiente de pressão e a força de Coriolis. 

O balanço entre a força de gradiente de pressão, a força de Coriolis e a força 
centrífuga, é ilustrado na figura 1.7 para vento em torno de centros de baixa e 
de alta pressão. Em ambos os casos, a força centrífuga está dirigida para longe 
do centro de curvatura das trajectórias e tem módulo igual a V2/R, onde R é o 
raio de curvatura. Em torno de centros de baixa pressão, em que a força de 
gradiente de pressão é dirigida para o centro e a força de Coriolis para fora, o 
balanço é atingido entre a força de gradiente de pressão e a soma da força de 
Coriolis com a força centrífuga. O fluxo resultante tem sentido horário no 

                                        
14 Caso do vento geostrófico. 
15 Normalmente é cerca de 15º. 
16 Normalmente é cerca de 30º. 
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Hemisfério Sul e anti-horário no Hemisfério Norte. Em torno de centros de alta 
pressão, em que a força de gradiente de pressão é dirigida para fora e a força de 
Coriolis para o centro, o balanço é atingido entre a força de Coriolis e a soma da 
força de gradiente de pressão com a força centrífuga. O fluxo resultante tem 
sentido anti-horário no Hemisfério Sul e horário no Hemisfério Norte. 

 

 
Fig.1.7 – Esquema mostrando o vento de gradiente que representa um balanço 
entre a força de gradiente de pressão, a força de Coriolis e a força centrífuga. 

         

vii. Vento euleriano 

 

Quando a força de Coriolis for pequena quando comparada com os outros termos 
da equação do movimento, a solução da equação do movimento corresponde ao 
vento euleriano. 

No movimento euleriano a aceleração é equilibrada pela força de gradiente de 
pressão, é perpendicular às isóbaras e dirigida das altas para as baixas pressões.  

Esta solução é válida nas regiões equatoriais onde a força de Coriolis é 
praticamente nula. Também é válida nos casos em que há grandes variações da 
pressão atmosférica em intervalos de tempo curtos17. 

 

 

 

 

                                        
17 É o caso das brisas, monções, tornados, trombas de água, ciclones tropicais, etc.. 
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e. Humidade 
 

i. Introdução 

 

Humidade é o termo geralmente usado para descrever a presença de vapor de 
água no ar. 

Na atmosfera a água pode apresentar-se no estado sólido (gelo), líquido (água) 
e gasoso (vapor de água). A atmosfera, em especial a troposfera, contém 
sempre quantidades apreciáveis de vapor de água. A quantidade de vapor de 
água que uma dada massa de ar pode conter, é limitada somente pela 
temperatura do ar. Quanto maior for a temperatura, maior a quantidade de 
vapor de água que o ar pode conter. 

A água entra na atmosfera pelo processo de evaporação. Na atmosfera muda de 
estado formando as nuvens. Posteriormente as nuvens podem originar 
precipitação, completando-se assim o ciclo hidrológico cuja principal fonte de 
energia é o Sol. 

 

ii. Descrição quantitativa da humidade 

 

A presença de vapor de água na atmosfera pode ser descrita quantitativamente 
de várias maneiras, que passamos seguidamente a descrever.  

 

(1) Humidade absoluta do ar 

É a massa de vapor de água que existe na unidade de volume. 

Conforme já foi anteriormente referido, o ar quente pode conter mais vapor 
de água que o ar frio. Quando o ar contém a maior quantidade possível de 
vapor de água que pode suportar sem aumentar a temperatura, diz-se que 
está saturado. 

 

(2) Razão de mistura 

É o cociente entre a massa de vapor de água e a massa de ar seco, num 
dado volume de ar. 

 

(3) Razão de saturação 

É o cociente entre o máximo de massa de vapor de água por massa de ar 
seco, num dado volume de ar, para uma dada temperatura. 
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(4) Humidade relativa do ar 

É o cociente entre a razão de mistura e a razão de saturação, para uma 
dada temperatura, ou seja, é o cociente entre a massa de vapor de água 
que existe em certo volume de ar húmido a dada temperatura e a massa 
de vapor de vapor de água que existiria no mesmo volume, se o ar 
estivesse saturado à mesma temperatura. O seu valor exprime-se em 
percentagem. 

À medida que o ar arrefece, a sua capacidade de possuir vapor de água 
diminui. Assim, quando a temperatura de uma determinada massa de ar 
diminuir, a humidade relativa aumenta e, em determinado ponto, atinge-se 
a saturação. 

 

(5) Ponto de orvalho 

É a temperatura a que o ar tem de ser arrefecido, com a pressão e a 
humidade absoluta constantes, para que o ar fique saturado, começando 
então o vapor de água a condensar-se. 

 

iii. Nevoeiro 

 

O nevoeiro é causado pela condensação do vapor de água nas camadas da 
atmosfera perto da superfície da Terra, sendo a humidade relativa próxima ou 
igual a 100%. 

O nevoeiro é constituído por gotas quase microscópicas, que parecem flutuar no 
ar e que reduzem consideravelmente a visibilidade. Resulta da sobressaturação 
do ar húmido junto à superfície por arrefecimento do ar húmido18 ou por 
aumento do conteúdo de vapor de água19. 

 

(1) Existem três tipos de nevoeiros de arrefecimento: 

 

 Nevoeiro de radiação 

O desenvolvimento deste tipo de nevoeiro depende do arrefecimento do 
terreno durante a noite. É portanto um nevoeiro que geralmente se forma 
sobre terra, mas com uma brisa ligeira pode espalhar-se sobre as águas 
costeiras. 

O arrefecimento nocturno da terra é comunicado ao ar em contacto com ela 
e o efeito do arrefecimento é transmitido verticalmente por radiação às 
camadas superiores. Uma vez que este arrefecimento ocorre ao nível da 
terra, desenvolve-se uma inversão com as temperaturas mais baixas no 
terreno. O ponto de orvalho é portanto alcançado primeiro na própria 

                                        
18 Nevoeiros de arrefecimento. 
19 Nevoeiros de evaporação. 
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superfície e uma humidade considerável pode ser extraída do ar e depositado 
como orvalho. 

Numa noite clara, quando o ar está absolutamente calmo, o arrefecimento é 
mais intenso junto ao solo e estende-se verticalmente de forma muito lenta, 
de tal forma que somente a temperatura de uma camada baixa, junto ao 
terreno, pode atingir o ponto de orvalho e criar nela o nevoeiro. Se houver 
um pouco de turbulência, como é o caso da existência de vento moderado 
(cerca de 15 nós), ocorrem misturas e o arrefecimento propaga-se às 
camadas mais altas, digamos que até cerca de 150 metros, formando-se 
assim estratos baixos. 

Daqui se depreende, que as condições favoráveis à formação de nevoeiro de 
radiação são céu limpo e acentuado arrefecimento nocturno, uma grande 
humidade relativa das camadas baixas (noites de céu limpo depois de um dia 
de chuva) e vento fraco (1 a 5 nós) junto à superfície. Os anticiclones e as 
cristas anticiclónicas com vento fraco e céu limpo são propícios à formação 
deste tipo de nevoeiro. 

Este tipo de nevoeiro é mais frequente durante o Inverno nas latitudes altas 
e temperadas, quando as longas noites permitem o maior grau de 
arrefecimento nocturno. É especialmente comum nas vizinhanças de grandes 
áreas industriais e normalmente mais denso durante a última parte da noite 
ou no início do dia. 

 

 Nevoeiro de advecção 

Forma-se quando uma massa de ar quente e húmida passa sobre uma 
superfície fria, arrefecendo por condução ou contacto até atingir a saturação.  

Este nevoeiro ocorre frequentemente próximo de costa, uma vez que é aí que 
se encontram geralmente as águas oceânicas frias. Este fenómeno pode 
igualmente ocorrer em terra, principalmente no Inverno, com ar proveniente 
do mar. 

Para que se dê a formação deste tipo de nevoeiro é necessário que o ar seja 
suficientemente húmido, que exista uma grande diferença de temperaturas 
entre regiões adjacentes e que o vento seja fraco. Se a velocidade do vento 
for superior a 15 nós, forma-se uma camada de estratos baixos em vez de 
nevoeiro. Ao contrário dos nevoeiros de radiação, os nevoeiros de advecção 
são frequentemente profundos (cerca de 300 a 600 metros) e persistentes. 

Este tipo de nevoeiro é frequente nas latitudes médias20. 

 

 Nevoeiro orográfico 

Tem origem no ar húmido e estável que sobe um terreno inclinado, como 
encostas de colinas ou montanhas. Devido ao movimento ascendente o ar 

                                        
20 Entre os 30 e os 60º. 
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expande-se e arrefece adiabaticamente21. Ao ser atingido o ponto de orvalho, 
forma-se uma extensa camada de nevoeiro. 

 

(2) Relativamente aos nevoeiros de evaporação, eles são de dois tipos: 

 

 Nevoeiros frontais 

As suas causas estão relacionadas com os fenómenos produzidos à passagem 
das superfícies frontais. 

São menos importantes que os anteriores, porque como geralmente estão 
associados a ventos mais intensos, são menos persistentes. 

Para que existam condições favoráveis à ocorrência deste tipo de nevoeiro, 
tem de haver um grande contraste de temperatura entre a massa de ar 
quente e massa de ar frio, o vento tem de ser fraco e a massa de ar frio deve 
ser relativamente estável. 

 

 Nevoeiro de vapor 

Este fenómeno é causado pela passagem de ar muito frio sobre água muito 
mais quente.  

O ar frio quando se desloca sobre uma base de água mais quente aquece 
pela base e origina evaporação a partir da superfície líquida. Neste tipo de 
nevoeiro, o mar tem um aspecto fumegante. 

Para que nevoeiros deste tipo se formem, é necessário que a temperatura do 
ar seja pelo menos 15º C mais fria que a superfície do mar, pelo que ocorrem 
sobretudo no Inverno e nas regiões árcticas. 

 

(3) Dissipação do nevoeiro 

 

O nevoeiro pode dissipar-se por aquecimento ou por aumento da intensidade 
do vento. 

O calor solar incidindo sobre a Terra aquece a sua superfície. O ar em 
contacto com ela aquece, aumentando a sua capacidade de conter vapor de 
água e o nevoeiro dissipa-se. É importante referir que a insolação somente 
tem efeito no nevoeiro sobre terra ou junto a ela e pequeno ou nenhum 
efeito sobre o mar, cuja superfície não sofre mudanças notáveis de 
temperatura do dia para a noite. 

                                        
21 Num sistema em que não há transferência de calor através das suas fronteiras, as variações de pressão provocam 
variações de temperatura: a compressão provoca aquecimento e a expansão provoca arrefecimento. Assim, o ar que sobe 
expande-se e arrefece. 
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Quando a força do vento aumenta consideravelmente, as várias camadas da 
atmosfera misturam-se, a inversão é destruída e, eventualmente, a 
temperatura da mistura de ar sobe acima do ponto de orvalho. 

 

f. Nuvens 
 

i. Introdução 

 

Uma nuvem é definida como um conjunto visível de minúsculas partículas de 
água em suspensão na atmosfera, nos estados líquido ou sólido. 

Para se formar uma nuvem, é necessário que o vapor de água do ar húmido 
saturado passe ao estado líquido, formando gotículas ou ao estado sólido, 
formando cristais de gelo. 

 

ii. Classificação das nuvens 

 

As nuvens podem agrupar-se em duas categorias principais. Em nuvens 
cumuliformes, que são formações em que as nuvens se encontram geralmente 
separadas umas das outras por espaços de céu limpo e com um desenvolvimento 
vertical superior ao horizontal e em nuvens estratiformes, que são formações em 
camadas que cobrem extensas áreas horizontais de céu. 

As nuvens cumuliformes são formadas quando o ar húmido é obrigado a subir 
rapidamente, como por exemplo, nos períodos de vigorosa convecção ou quando 
o ar quente é forçado a subir rapidamente acima do ar frio, tal como acontece 
nas frentes frias. 

As nuvens estratiformes formam-se quando o ar húmido sobe com uma 
velocidade mais moderada, como acontece por exemplo, nas frentes quentes. 

As nuvens são agrupadas em dez géneros, que se descrevem a seguir e que são 
ilustrados pela figura 1.8. 
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Fig. 1.8 – Classificação das nuvens segundo a altura e o género. 

 

GÉNEROS DE NUVENS 

FAMÍLIA DE NUVENS 
(ALTURA) 

GÉNERO CARACTERÍSTICAS 

Cirro  
(Ci) 

Nuvens isoladas em forma de filamentos brancos e 
delicados, ou de bancos, ou de faixas estreitas, 
brancos ou quase brancos. Estas nuvens têm aspecto 
fibroso (como cabelos) ou brilho sedoso e são 
formadas por cristais de gelo. 

Cirrocúmulo  
(Cc) 

Banco, lençol ou camada delgada de nuvens brancas, 
sem sombras próprias, constituídas por elementos 
muito pequenos em forma de grãos, rugas, etc., 
ligados ou não e dispostos mais ou menos 
regularmente; a maioria dos elementos tem largura 
aparente inferior a um grau. É a menos comum das 
nuvens altas. 

Nuvens altas 
(acima de 6000 m) 

Cirrostrato  
(Cs) 

Véu nebuloso transparente e esbranquiçado, de 
aspecto fibroso (como cabelos) ou liso que cobre total 
ou parcialmente o céu, produzindo geralmente 
fenómenos de halo. 

Nuvens médias 
(2000 - 6000 m) 

Altocúmulo 
(Ac) 

Banco, lençol ou camada de nuvens brancas ou 
cinzentas, geralmente com sombras próprias. As 
formações são lâminas, massas globulares, rolos, etc., 
ligados ou não, com aspecto fibroso ou difuso. A 
maioria dos elementos dispostos regularmente tem 
largura entre 1 e 5 graus. 
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FAMÍLIA DE NUVENS 
(ALTURA) 

GÉNERO CARACTERÍSTICAS 

Nuvens médias 
(2000 - 6000 m) 

Altostrato 
(As) 

Lençol ou camada de nuvens acinzentadas de aspecto 
estriado, fibroso ou uniforme que cobre total ou 
parcialmente o céu e permitindo que se veja a Sol, 
como se fosse observado através de um vidro não 
polido. O altostrato não produz halo. Pode produzir 
precipitação muito leve. 

Estratocúmulo 
(Sc) 

Banco, lençol ou camada de nuvens cinzentas ou 
esbranquiçadas quase sempre com porções escuras, 
constituídas por massas em mosaico, massas 
globulares, rolos, etc., ligados ou não e não fibrosos. 
A maioria dos elementos tem largura aparente 
superior a 5 graus. Nuvens baixas 

(abaixo de 2000 m) 

Estrato  
(St) 

Camada nebulosa geralmente cinzenta, de base 
bastante uniforme. Às vezes os estratos apresentam-
se em forma de bancos esfarrapados. O Sol através 
do estrato tem contorno nítido. O estrato origina 
chuvisco, prismas de gelo ou neve em grãos. 

 Nimbostrato  
(Ns) 

Camada nebulosa cinzenta, muitas vezes sombria, 
cujo aspecto se torna difuso pela queda mais ou 
menos contínua de chuva ou neve. A espessura da 
nuvem oculta o Sol em todos os pontos. Por baixo do 
nimbostrato há frequentemente nuvens baixas 
esfarrapadas ligadas ou não a este. É uma das nuvens 
mais associadas à precipitação. 

Cúmulo 
(Cu) 

Nuvens separadas, geralmente densas e de contornos 
nítidos, que se desenvolvem verticalmente em forma 
de montículos ou torres, com a parte superior por 
vezes em forma de couve-flor. As porções da nuvem 
iluminadas pelo Sol são de um branco brilhante. A 
base é sensivelmente horizontal e relativamente 
sombria. Por vezes os cúmulos são esfarrapados. Nuvens com 

desenvolvimento 
vertical 

Cumulonimbo 
(Cb) 

Nuvens densas e fortes, de grande extensão vertical, 
em forma de montanhas ou enormes torres. A região 
superior é em regra lisa, fibrosa e quase sempre 
achatada espraiando-se em forma de penacho ou 
bigorna. Por baixo da nuvem, com base bastante 
sombria, há frequentemente nuvens baixas 
esfarrapadas, ligadas ou não à nuvem. Associadas 
com chuvas fortes, raios, granizo e tornados. 

Observação: Nimbostratos e Cumulonimbos são as nuvens responsáveis pela maior parte da 
precipitação. 

__________________________________________________________________________________________________ 
Módulo 1 – Fundamentos de Meteorologia                                                                                          Pág. 27 de 102                                        



                                                                                                                                  Curso de Gestão da Emergência 

g. Meteoros 
 

i. Introdução 

 

Chama-se meteoro a qualquer fenómeno observado na atmosfera ou na 
superfície do globo, incluindo precipitação ou depósito de partículas líquidas ou 
sólidas ou ainda fenómenos ópticos ou eléctricos, que não faz parte da sua 
constituição permanente. 

 

ii. Classificação dos meteoros 

 

Considerando a natureza das partículas ou os processos físicos que a sua 
ocorrência envolve, há quatro tipos de meteoros: 

 

(1) Hidrometeoros 

É um meteoro constituído por um conjunto de partículas de água no estado 
líquido ou no estado sólido, que caem ou estão em suspensão na atmosfera; 
são levantadas da superfície do globo pelo vento ou são depositadas em 
objectos no solo ou em objectos na atmosfera livre. 

A tabela que a seguir se indica estabelece uma relação entre o género das 
nuvens e os hidrometeoros associados. 

 

GÉNERO DAS NUVENS 
HIDROMETEOROS 

As Ns Sc St Cu Cb 

Chuva       

Chuvisco       

Neve       

Neve rolada       

Neve em grãos       

Granizo       

Prismas de Gelo       

Saraiva       
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(2) Litometeoros 

É um meteoro constituído por um conjunto de partículas na sua maioria 
sólidas e não aquosas. Estas partículas estão em suspensão na atmosfera ou 
são levantadas do solo pelo vento. 

Como exemplos de litometeoros podemos indicar a bruma, a bruma de 
poeira, o fumo e a nuvem de poeira ou areia. 

 

(3) Fotometeoros 

É um meteoro luminoso produzido pela reflexão, difracção, refracção ou 
interferência da luz solar ou lunar. 

Os mais vulgarmente observados são o halo, a irisação e o arco-íris. 

 

(4) Electrometeoros 

É um fenómeno que mostra de forma visível ou audível a electricidade do ar. 

A trovoada, o fogo de S. Telmo e a aurora polar, são exemplos de 
electrometeoros. 
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2 

 
CIRCULAÇÃO GERAL DA ATMOSFERA 

 

 

1. O efeito do calor nos movimentos da atmosfera 
 

Quando o ar não está confinado a um volume fixo, um aumento de temperatura 
provoca um aumento de volume e uma diminuição de temperatura provoca uma 
contracção. Quando o volume de uma determinada porção de ar aumenta, a sua 
densidade diminui e essa porção de ar tem tendência a subir, num movimento de 
convecção. À medida que o ar sobe, vai encontrando zonas cuja pressão é 
sucessivamente menor, o que provoca novos aumentos de volume e consequentes 
diminuições da densidade e também da temperatura. Eventualmente, mais ou menos 
distante da superfície, aquela porção de ar já não subirá mais, uma vez que a sua 
densidade atingiu um valor semelhante à do ar envolvente. 

Entretanto, à superfície, a subida do ar quente provocou uma diminuição local da 
pressão, imediatamente seguida de uma corrente horizontal do ar adjacente, que 
procura encher o vazio, conforme é ilustrado pela figura 2.1. É o que se chama uma 
situação de convergência do vento à superfície. 

 

 
Fig. 2.1 – Situação de convergência à superfície 

 

Suponhamos agora que uma determinada porção de ar foi arrefecida, ficando mais fria 
e mais densa do que o ar adjacente. Daí resultará um aumento local da pressão 
atmosférica, seguida de um movimento divergente do ar (fig. 2.2). Estas situações de 
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divergência horizontal estão normalmente associadas a movimentos atmosféricos de 
cima para baixo, a chamada subsidência, que lhe dão frequentemente origem. 

  
Fig. 2.2 – Situação de divergência à superfície 

 

Apliquemos agora estes conceitos de convergência e divergência, a que se associam 
os movimentos verticais da atmosfera, à escala planetária. Ignoremos por enquanto os 
movimentos de rotação e de translação da Terra e suponhamos que é o Sol que gira 
em torno do planeta, sempre no plano do Equador. Admitamos também, para 
simplificar o nosso modelo, que a superfície da Terra é homogénea. 

Nestas condições ideais, o desigual aquecimento ao longo dos meridianos provocaria o 
seguinte: 

- Junto ao Equador, o ar mais quente subiria, provocando uma situação de 
convergência à superfície; 

- O ar equatorial subiria até atingir a tropopausa, divergindo aí para norte e para sul. 

- Junto aos pólos, haveria subsidência do ar entretanto arrefecido na tropopausa e 
uma situação de divergência. 

A circulação resultante, ilustrada pela figura 2.3, seria fechada entre o Equador e os 
pólos. Junto à superfície haveria uma faixa de baixas pressões e ventos convergentes 
no Equador e zonas de altas pressões e ventos divergentes nos pólos. Em altitude, 
junto à tropopausa, a distribuição das pressões seria inversa. 

 

 

Fig. 2.3 – Circulação ideal numa Terra homogénea e estática 
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Por muito elegante que este modelo seja, não se verifica na realidade, por diversas 
razões. 

Em primeiro lugar, a superfície da Terra não é homogénea. Existem continentes e 
oceanos, zonas desérticas e zonas com vegetação, planícies e montanhas. 

Depois, o Sol não está sempre no equador e o movimento de translação da Terra 
provoca as estações. 

Finalmente, o movimento de rotação da Terra vai modificar de forma dramática aquele 
esquema simples de circulação do ar. 

 

2. Efeito da força de Coriolis na circulação da atmosfera 
 

Conforme já vimos, uma partícula que se desloque sobre a superfície terrestre, sofrerá 
um desvio para a direita no Hemisfério Norte e para a esquerda no Hemisfério Sul. 
Conforme também já vimos, esta força que se chama força de Coriolis, é máxima nos 
pólos e nula no Equador. 

Em teoria e na ausência de outras acelerações, a trajectória dos corpos animados de 
velocidade constante, à superfície da Terra, é aproximadamente circular. Tanto a 
circulação do ar, como as correntes oceânicas, são afectadas pela força de Coriolis. A 
figura 2.4 mostra uma zona de altas pressões, rodeada de isóbaras decrescentes. 
Como sabemos, o ar desloca-se das zonas de maior pressão para as de menor 
pressão. Na ausência do movimento de rotação da Terra e, portanto, da força de 
Coriolis, o vento seria divergente a partir do centro. A força de Coriolis vai provocar 
um desvio da sua trajectória para a direita (no Hemisfério Norte), atingindo-se um 
equilíbrio entre as forças presentes (a de Coriolis e a de gradiente de pressão) quando 
a circulação do ar é aproximadamente circular. 

 

  

(a) Sem força de Coriolis (b) Com força de Coriolis (HN) 

Fig. 2.4 – Circulação junto a um centro de Altas Pressões 
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Ao afectar a circulação geral da atmosfera no nosso planeta, a força de Coriolis altera 
de forma drástica o modelo simplificado da figura 2.3. 

A figura 2.5 mostra, de uma forma simplificada e em termos médios, o efeito da força 
de Coriolis na circulação da atmosfera. 

 
Fig. 2.5 – Circulação geral média, sob o efeito da força de Coriolis 

 

3. Ventos dominantes 
 

Tem havido muitas tentativas de explicação para a distribuição média, verificada na 
Terra, das zonas de altas e baixas pressões e dos ventos e movimentos verticais daí 
resultantes. O modelo ilustrado na figura 2.5 é representativo das condições médias de 
ventos e pressões, especialmente no Hemisfério Sul. 

Os ventos dominantes aparecem distribuídos por anéis de latitude, de acordo com o 
padrão das faixas de alta e de baixa pressão. A circulação vertical estabelece três 
células de convecção (ou células de Hadley): 

- A primeira entre o Equador e os trópicos; 

- A segunda, algo distorcida, entre os trópicos e a faixa dos 60º de latitude; 

- A terceira entre os 60º e os pólos. 

No Hemisfério Norte, o facto de o pólo ser coberto por um oceano e a presença da 
grande massa continental asiática, levam a que as temperaturas mais baixas se 
verifiquem bastante mais a sul do que aquilo que o modelo prevê. Como 
consequência, a zona de subsidência que deveria estar centrada no pólo, aparece 
sobre o continente asiático. Por esse facto, de um modo geral não se verificam os 
ventos polares de nordeste.  
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Um outro desvio importante do modelo verifica-se em relação aos ventos alísios de 
nordeste, os quais são substituídos, no Índico e no Mar da China, pelas monções, mais 
uma vez provocadas pela presença da grande massa continental asiática.  

A variação anual da declinação do Sol, ou seja as estações do ano, vem introduzir mais 
um factor ao modelo, provocando deslocamentos sazonais das várias faixas. Esses 
deslocamentos variam de lugar para lugar e têm valores médios de 5 a 8 graus de 
latitude. 

Vejamos agora o que se passa em cada uma das faixas do modelo representado na 
figura 2.5. 

 

a. Zona intertropical de convergência 
 

Trata-se de uma faixa de baixas pressões, causadas directamente pelo maior 
aquecimento junto ao Equador. É uma zona de convergência dos ventos alísios a 
norte e a sul. A sua posição é variável ao longo do ano. Devido às fortes correntes 
ascendentes de ar húmido, a precipitação é elevada e normalmente associada a 
trovoadas. Os ventos são fracos e variáveis. 

 

b. Zona dos Alísios 
 

A norte e a sul da zona intertropical de convergência, até cerca de 30º de latitude, 
situam-se as faixas dos ventos alísios. Estes ventos sopram predominantemente de 
nordeste no Hemisfério Norte e de sudeste no Hemisfério Sul. Exceptuando as 
zonas sob influência do regime de monções1, os alísios são os ventos 
predominantes nesta zona e sopram durante o Verão e o Inverno. As faixas dos 
alísios têm tendência a deslocar-se para norte ou para sul, seguindo a posição do 
Sol. No Atlântico, os alísios têm velocidades médias de 13 a 15 nós. Os alísios mais 
fortes são os de sudeste no Índico, com uma velocidade média de 18 nós. 

 

c. Zona subtropical (latitudes do cavalo) 
 

A norte e a sul das zonas dos alísios, situam-se as faixas subtropicais de altas 
pressões, também conhecidas como “latitudes do cavalo”. Esta alcunha bizarra 
refere-se aos tempos da navegação à vela, em que ocasionalmente, os navio que 
transportavam cavalos para a América, eram obrigados por falta de água e 
mantimentos, a deitá-los borda fora. A causa estava nos longos períodos de 
calmaria, sem vento suficiente para dar seguimento aos navios. Nestas faixas os 
ventos são fracos e variáveis e o céu mantém-se normalmente limpo. 

 

                                        
1 Mar Vermelho, Golfo de Bengala e Mar da China. 
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d. Zona dos ventos de Oeste 
 

Adjacentes às faixas subtropicais de altas pressões, situam-se as zonas 
temperadas. Aqui as condições meteorológicas são afectadas pelas depressões e 
anticiclones que se deslocam de oeste para este. Os ventos resultantes são muito 
variáveis, quer em intensidade, quer em direcção. Em média há predominância de 
ventos dos quadrantes de oeste. No Hemisfério Sul, cerca dos 40º, atingem 
intensidades consideráveis e são bastante persistentes. De uma forma geral, as 
condições meteorológicas nestas zonas temperadas são muito variáveis, uma vez 
que dependem directamente da posição dos centros de pressão e das superfícies 
frontais que são móveis. 

 

e. Zona dos ventos polares 
 

O sistema de ventos nas regiões polares ainda não é bem conhecido. No 
Hemisfério Norte os ventos são variáveis. Períodos de calma, associados ao 
aparecimento de anticiclones sobre campos gelados, alternam com períodos de 
perturbação ocasionados pela influência das depressões formadas mais a Sul. 
Durante o Verão, os ventos são normalmente mais fracos. No Hemisfério Sul, por 
influência da grande massa continental da Antártida, onde se localiza uma zona de 
altas pressões, os ventos predominantes sopram de sudeste, de acordo com o 
modelo. 
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PARTE II 

 

METEOROLOGIA SINÓPTICA 
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3 

 
INTRODUÇÃO 

 
 

1. O propósito da meteorologia sinóptica 

 
A meteorologia sinóptica é o ramo da meteorologia que trata da elaboração e análise 
de cartas e de diagramas baseados em observações meteorológicas efectuadas 
simultaneamente em diferentes locais, não só com a finalidade de interpretar o estado 
do tempo num determinado instante, mas também prever a sua evolução espaço-
temporal. 

As observações meteorológicas são fundamentais para a especificação do estado da 
atmosfera em cada instante. Além disso, são decisivas para a definição de um “estado 
inicial” que permita a previsão do estado da atmosfera num instante futuro e para a 
qualificação do clima. 

As observações utilizadas para a previsão do tempo, são feitas em instalações próprias 
denominadas estações meteorológicas.  

 

2. Estações meteorológicas 
 

a. Estações sinópticas 

 
Tomam esta designação as estações cujas observações têm por finalidade a 
elaboração de cartas ou diagramas, que servem de base à análise e previsão do 
tempo.  

Há a considerar essencialmente dois tipos de estações sinópticas: 

- Estações de superfície; 

- Estações aerológicas. 

 

b. Estações sinópticas de superfície 

 
A Organização Meteorológica Mundial recomenda que as estações sinópticas de 
superfície se devem distribuir, nos vários países, de modo a não distarem umas 
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das outras mais de 150 km. Teoricamente, o tempo observado numa estação de 
superfície deveria ser representativo das condições meteorológicas que ocorrem, à 
mesma hora, numa área limitada por uma linha que une pontos igualmente 
distantes da estação considerada e das estações vizinhas. É evidente que na 
prática tal não acontece, pois a existência, por exemplo, de montanhas, rios e 
florestas, provocam variações espaciais bruscas nas características dos elementos 
meteorológicos. 

As observações nas estações sinópticas de superfície são efectuadas de 3 em 3 
horas, referidas ao Tempo Universal Coordenado (UTC), nas chamadas horas 
sinópticas: 

- Horas sinópticas principais: 0000, 0600, 1200 e 1800 UTC; 

- Horas sinópticas intermédias: 0300, 0900, 1500 e 2100 UTC. 

Com a automatização progressiva das estações de superfície, passam a estar 
disponíveis observações horárias. 

Pertencem às estações sinópticas de superfície as estações terrestres e as 
oceânicas. As estações oceânicas podem ser móveis ou fixas1. 

Numa estação de superfície terrestre, são observados os seguintes elementos 
meteorológicos: 

- Tempo presente; 

- Tempo passado; 

- Direcção e velocidade do vento; 

- Nebulosidade; 

- Tipo de nuvens; 

- Altura da base das nuvens; 

- Visibilidade horizontal; 

- Temperatura; 

- Humidade; 

- Pressão atmosférica. 

Adicionalmente, de acordo com decisões de carácter regional, pode proceder-se 
ainda à observação dos seguintes elementos: 

- Tendência e característica da tendência da pressão atmosférica; 

- Temperaturas extremas; 

- Quantidade de precipitação; 

- Estado do solo; 

- Direcção do movimento das nuvens; 

- Fenómenos especiais. 

                                        
1 Os navios são exemplos de estações móveis, enquanto que as bóias meteo-oceanográficas são exemplos de estações fixas. 
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Nas estações oceânicas de superfície procede-se ainda à observação dos seguintes 
elementos: 

- Temperatura da água do mar; 

- Altura, período e direcção da vaga; 

- Altura, período e direcção da ondulação; 

- Características do gelo formado no navio e à superfície do mar. 

No caso da estação oceânica ser móvel, é também indicada a sua posição, o seu 
rumo e a sua velocidade. 

Como é natural, a observação de tantos elementos não pode ser levada a cabo 
rigorosamente à hora sinóptica. Assim, a Organização Meteorológica Mundial 
recomenda que se proceda ao início da observação cerca de 10 minutos antes da 
hora sinóptica, devendo no entanto, reservar-se a leitura do barómetro para a hora 
exacta. 

 
Fig. 3.1 – Estações sinópticas de superfície dos Açores, com indicação da 

temperatura do ar no dia 4 de Fevereiro de 2005 

 

Fig. 3.2 – Estações sinópticas de superfície da Madeira, com indicação da 
temperatura do ar no dia 4 de Fevereiro de 2005 
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Fig. 3.3 – Estações sinópticas de superfície de Portugal Continental 

 

c. Estações aerológicas 
 

Como foi referido anteriormente, as estações sinópticas podem ser também de 
altitude ou aerológicas. Nestas estações procede-se a observação a vários níveis, 
dos seguintes parâmetros: 

- Temperatura; 

- Pressão; 

- Humidade; 

- Direcção e velocidade do vento. 

As estações aerológicas podem ser terrestres, oceânicas fixas ou móveis ou ainda 
aviões de reconhecimento meteorológico. 
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Lages / Terceira 

Funchal / Madeira 

Lisboa 

Fig. 3.4 – Estações aerológicas portuguesas 

 

As observações em altitude são efectuadas por intermédio de radiossondas, as 
quais são equipadas com sensores que medem a pressão, a temperatura e a 
humidade. As radiossondas contêm um emissor rádio, que transmite a intervalos 
regulares, os valores observados para a estação à superfície. 

A sonda está ligada a um balão que sobe com uma velocidade da ordem dos 300 
metros por minuto. O balão, constituído por material elástico, leva no seu interior 
um gás mais leve que o ar, como por exemplo hidrogénio ou hélio. O balão dilata-
se devido à expansão do gás e acaba por rebentar. A sonda cai suspensa de um 
paraquedas, de modo a não causar danos. De uma maneira geral as sondas 
recuperadas não voltam a ser utilizadas. 

Certas sondas levam um reflector metálico de modo a que a sua trajectória possa 
ser seguida a partir da estação por radar. 

Se não houvesse vento, o balão subiria na vertical. No entanto, como em geral há 
vento, o balão vai-se afastando da vertical do local de lançamento. Conhecida a 
velocidade ascensional do balão e a sua posição, é possível calcular as 
características do vento em altitude recorrendo a cálculos trigonométricos. 

A Organização Meteorológica Mundial recomenda pelo menos duas observações 
aerológicas diárias às horas sinópticas principais mais importantes2. O lançamento 
do balão deve ser feito meia hora antes da hora sinóptica. Atendendo a que a 
subida do balão se processa aproximadamente a 300 metros por minuto, demora 
cerca de uma hora desde o nível médio do mar até 16 km de altitude3. No 
diagrama aerológico da estação, são traçadas 3 curvas que representam a variação 

                                        
2 0000 e 1200 UTC. 
3 Cerca de 100 hPa. 
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da pressão com a temperatura, da pressão com a humidade e da pressão com a 
altitude. 

 

Fig. 3.5 – Diagrama aerológico de Lisboa 

 

Por acordo internacional, os elementos meteorológicos medidos em altitude, 
devem sê-lo nos níveis a seguir indicados, designados por obrigatórios: 1000, 925, 
850, 700, 500, 300, 200, 100, 70, 50, 30, 20 e 10 hPa. 

 

3. Cartas sinópticas 
 

Um mapa com elementos meteorológicos referidos a uma dada hora e com a análise 
dos vários campos meteorológicos numa região constitui uma carta sinóptica. 

Os símbolos gráficos utilizados são universais e fixados pela Organização 
Meteorológica Mundial, de forma a tornar a sua leitura universal. 

Uma carta sinóptica fornece portanto, uma representação escrita e gráfica do estado 
da atmosfera numa extensão bidimensional, num mesmo instante fixo. 

Apresentam-se de seguida, as cartas sinópticas mais importantes. 
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a. Cartas de superfície ao nível médio do mar 

 
Indica a distribuição da pressão atmosférica ao nível médio do mar. Poderá 
também indicar a tendência da pressão, a temperatura do ar, a temperatura do 
ponto de orvalho e a visibilidade. Só a pressão e a tendência barométrica é que 
são referidos ao nível médio do mar. Todos os outros elementos meteorológicos 
são referentes aos elementos observados na atmosfera, na vizinhança do ponto de 
observação, isto é, na estação meteorológica. 

 

 

Fig. 3.6 – Carta de superfície ao nível médio do mar 

 

b. Cartas isobáricas 
 

Mostram as condições meteorológicas em altitude, em superfícies isobáricas, para 
uma série de níveis isobáricos prévia e oficialmente determinados: 850, 700, 500, 
300 e 200 hPa. Estas cartas mostram a topografia do nível isobárico, representado 
pelo campo do geopotencial4 e os campos do vento, da temperatura do ar e da 
temperatura do ponto de orvalho. 

                                        
4 O geopotencial em unidades de metro geopotencial é numericamente igual à altitude. 
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Fig. 3.7 – Carta isobárica – 500 hPa 
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4. 

 
SISTEMAS DE PRESSÃO 

 
 

1. Definições 

  
O campo de pressão é representado nas cartas meteorológicas por modelos bem 
definidos chamados sistemas de pressão e que passaremos de seguida a definir. 

 

a. Anticiclone 
 

É uma região da atmosfera representada nas cartas de superfície por isóbaras 
fechadas, aproximadamente elípticas, que envolvem zonas onde a pressão é mais 
alta. O valor desta variável aumenta portanto, da periferia para o centro. Nas 
cartas de altitude as linhas que definem os anticiclones designam-se por isoípsa. 
Estes sistemas de pressão abrangem geralmente regiões muito vastas. É frequente 
estenderem-se por milhões de quilómetros quadrados, cobrindo por vezes, um 
continente inteiro. No Hemisfério Norte o vento sopra, em torno dos centros de 
altas pressões, no sentido dos ponteiros do relógio e no Hemisfério Sul no sentido 
contrário. A sua direcção faz um pequeno ângulo com as isóbaras, divergindo do 
centro. São designados por “A” nas cartas portuguesas e francesas e por “H”1 nas 
cartas inglesas. 

 

b. Depressão 
 

É uma região da atmosfera representada nas cartas de superfície por isóbaras 
fechadas, aproximadamente circulares, que envolvem zonas onde a pressão é mais 
baixa. Nas cartas de altitude são representadas por isoípsa. No Hemisfério Norte, o 
vento sopra em torno das depressões no sentido contrário ao dos ponteiros do 
relógio e no Hemisfério Sul, no sentido destes. A sua direcção faz um pequeno 
ângulo com as isóbaras, convergindo para o centro. São designadas por “B” nas 
cartas portuguesas, por “D” nas cartas francesas, por “T” nas cartas alemãs e por 
“L”2 nas inglesas. 

 

                                        
1 “A” de anticiclone ou alta e “H” de high. 
2 “B” de baixa, “D” de depression e “L” de low. 
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c. Crista 
 

É uma zona de altas pressões que se representa nas cartas de superfície por um 
sistema de isóbaras em forma de “U” e onde é possível traçar uma linha, o eixo da 
crista, que separa ventos de direcções diferentes.  

 

d. Vale 
 

É uma zona depressionária representada numa carta de superfície por um sistema 
de isóbaras em forma de “V” ou de “U”. Designa-se também por vale 
depressionário. Num vale é possível traçar uma linha, o eixo do vale, que separa 
ventos de direcções diferentes.  

 

e. Colo 
 

É uma zona compreendida entre dois centros de altas pressões ou cristas e duas 
depressões ou vales. 

 

2. Principais sistemas de pressões 
 

Os principais sistemas de pressão são os centros de altas pressões e os centros de 
baixas, os quais vamos caracterizar de seguida. 

 

a. Anticiclones, altas ou centros de altas pressões 
 

i. Classificação 

 

Os anticiclones não têm todos a mesma estrutura termodinâmica e extensão 
vertical. Por outro lado, enquanto uns se mantêm praticamente estacionários 
sobre a mesma região, outros deslocam-se, acompanhando o movimento dos 
sistemas frontais. É habitual classificar os anticiclones em: 

- Anticiclones subtropicais quase permanentes; 

- Anticiclones frios semi-permanentes; 

- Anticiclones frios móveis; 

- Anticiclones de bloqueio. 
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(1) Anticiclones subtropicais quase permanentes 

Estes anticiclones correspondem às cinturas de altas pressões subtropicais, 
no modelo teórico da circulação geral da atmosfera. 

Devido à heterogeneidade da superfície do globo, os anticiclones não 
constituem apenas uma célula em cada hemisfério. No Hemisfério Norte há 
a considerar dois centros de altas pressões: o Anticiclone dos Açores e o 
Anticiclone do Pacífico. No Hemisfério Sul aparecem quase 
permanentemente três células habitualmente designadas por Anticiclone do 
Atlântico Sul ou de Santa Helena, Anticiclone do Índico e Anticiclone do 
Pacífico Sul. Os dois primeiros unem-se por vezes, formando um único 
centro de altas pressões. 

Estes anticiclones são quase estacionários, deslocando-se lentamente com 
o movimento anual aparente do Sol para norte no Verão e para sul no 
Inverno, devido à distribuição da radiação solar. No Inverno de cada 
hemisfério, podem atingir regiões continentais, onde se intensificam devido 
ao arrefecimento do ar em contacto com a superfície do globo. 

Os anticiclones subtropicais são anticiclones quentes e por isso estendem-
se desde a superfície do globo até à tropopausa. 

 

 

Fig. 4.1 – Estrutura vertical de um anticiclone quente à superfície 

 

Apesar de serem constituídos por ar quente, os valores da pressão 
atmosférica à superfície são relativamente elevados, o que se explica pelo 
facto de o ar estratosférico na sua vertical ser muito frio. 

A pressão no centro do anticiclone dos Açores atinge frequentemente 
valores da ordem de 1040 hPa. 
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(2) Anticiclones frios semi-permanentes 

Um anticiclone frio é aquele em que o ar à superfície e nas camadas baixas 
da troposfera é mais frio e portanto mais denso, do que o ar circundante. 
Estes anticiclones formam-se sobre as calotes polares e estendem-se pelas 
regiões setentrionais dos continentes. São constituídos por ar frio devido ao 
contacto com o solo coberto de gelo ou de neve. O ar assim arrefecido é 
muito denso, o que faz com que a pressão no centro seja muito alta, 
atingindo por vezes valores superiores a 1050 hPa ou mesmo 1060 hPa. 
Como curiosidade, o recorde mundial de pressão atmosférica ao nível do 
mar é de 1083.8 hPa e foi registado em 31 de Dezembro de 1968 em Ágata 
(66º50’N ; 098º10’E). 

Contrariamente ao que acontece com os centros de altas pressões 
subtropicais quentes, estes anticiclones são pouco espessos (fig. 4.2), 
raramente ultrapassando os 3 km e desempenham um papel importante na 
circulação nos níveis baixos durante o Inverno. Sobre eles e na sua vertical, 
encontram-se depressões que provocam a convergência de ar frio em 
altitude, o que contribui para a manutenção do anticiclone à superfície. 

 

 

Fig. 4.2 – Estrutura vertical de um anticiclone frio à superfície 

 

São exemplos deste tipo o Anticiclone do Canadá, constituído por ar polar, 
e o Anticiclone da Sibéria, que transporta na sua circulação ar árctico que, 
por vezes, provoca em toda a Europa uma autêntica vaga de frio. 

No Verão, estes dois anticiclones reduzem-se grandemente, ficando 
limitados às zonas das calotes polares. 
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(3) Anticiclones frios móveis 

Entre dois sistemas frontais, pode formar-se uma crista que se desloca 
acompanhando o movimento das frentes, o que explica a melhoria 
temporária do estado do tempo que geralmente se verifica a seguir à 
passagem da frente fria. 

Estas cristas demoram cerca de 24 horas a passar, seguindo-se-lhes um 
agravamento do tempo devido à aproximação de novo sistema frontal. 

Por vezes o campo de pressão intensifica-se e o movimento destas cristas 
migratórias torna-se mais lento. A partir de certa altura, é possível definir 
um sistema de isóbaras fechadas, ou seja, um anticiclone formado por ar 
polar. Nestas condições o bom tempo perdura por alguns dias. 

 

 

Fig. 4.3 – Anticiclone frio móvel 

 

Estes anticiclones ao deslocarem-se para sudeste ou mesmo para sul, 
enfraquecem devido ao aquecimento do ar das camadas inferiores, 
transformam-se lentamente e devido à subsidência, pode ocorrer a 
dissipação da frente e o anticiclone móvel acaba por se fundir com o 
anticiclone subtropical, tornando-se num prolongamento deste. 

Os anticiclones frios móveis têm pequena extensão horizontal e não se 
estendem até níveis muito elevados. A pouco e pouco a circulação fechada 
vai sendo substituída por uma crista e nos níveis mais altos da troposfera 
existe um vale na sua vertical.  
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(4) Anticiclones de bloqueio 

No Inverno pode suceder que um anticiclone frio seja acompanhado a Sul 
por uma depressão frontal muito cavada. A superfície frontal polar é 
obrigada a deslocar-se a longo do bordo ocidental do anticiclone. 

Quando o anticiclone atinge o litoral oeste dos continentes, pode 
intensificar-se e juntamente com a depressão, constituir um sistema 
dinâmico em equilíbrio quase estacionário e persistente durante dias ou 
semanas. A corrente geral de oeste divide-se circundando o anticiclone a 
norte e a sul e este fica bloqueado. A persistência desta situação sobre a 
Europa Ocidental e Atlântico adjacente faz com que a superfície frontal 
polar não atinja as latitudes médias do continente. 

 

 

Fig. 4.4 – Anticiclone de bloqueio 

 

Por vezes, durante a noite sem nuvens, forma-se uma inversão de 
temperatura que resulta da subsidência do ar mais elevado e do 
arrefecimento do ar das camadas junto ao solo. Estas condições favorecem 
os nevoeiros de radiação e as geadas. 

Na Península Ibérica, quando a situação de bloqueio se mantém durante 
várias semanas no Inverno, conduz a situações de seca com períodos 
prolongados sem precipitação. 
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ii. Tempo associado aos anticiclones 

 

Aos anticiclones corresponde descida de ar na vertical3 e divergência à 
superfície. As depressões estão associadas a subida de ar e a convergência à 
superfície. As características do tempo associado aos anticiclones e às 
depressões podem ser explicadas parcialmente por esta subsidência e subida 
de ar. 

O tempo associado aos anticiclones é em geral caracterizado por céu limpo, 
vento fraco e se o ar for suficientemente húmido em regiões continentais, por 
neblina ou nevoeiro em especial durante a noite e princípio da manhã. Menos 
frequentemente o céu pode cobrir-se de nuvens pouco espessas. 

O vento é fraco porque o gradiente horizontal da pressão também é fraco, uma 
vez que o espaçamento entre as isóbaras é grande.  

O céu apresenta-se em geral limpo, porque associado aos anticiclones, ocorre 
movimento descendente de ar em grande escala. O ar desloca-se de regiões 
onde a pressão é mais baixa para regiões onde é mais alta, sofre compressão 
adiabática e a sua temperatura aumenta, afastando-se do ponto de orvalho. 
Por esta razão, no caso de haver nebulosidade antes de se iniciar o processo, a 
tendência é para se dissiparem as nuvens. A subsidência pode verificar-se 
apenas em determinadas camadas da atmosfera, sem atingir a superfície do 
globo. Estas camadas são caracterizadas por grande estabilidade. 

Se o ar for muito húmido, podem formar-se nuvens pouco espessas e sem 
grande desenvolvimento vertical, em geral estratos durante a noite, cúmulos 
ou estratocúmulos durante o dia. Não se formam nuvens de desenvolvimento 
vertical, porque a camada da atmosfera onde ocorre a inversão, chamada de 
inversão de subsidência, é caracterizada por grande estabilidade, o que impede 
o transporte para cima do vapor de água, que fica assim concentrado nas 
camadas inferiores. 

 

 

Fig. 4.5 – Inversão de temperatura 
                                        
3 O movimento de descida de ar na vertical tem o nome de subsidência. 
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Inversões de temperatura deste tipo ocorrem frequentemente abaixo dos 1000 
metros de altitude e podem estender-se por algumas centenas de metros. 

A existência de uma inversão é facilmente detectável, se houver nas 
proximidades do observador instalações fabris em actividade. Verifica-se que o 
fumo não sobe a partir de certo nível, formando uma mancha estratiforme 
sobre a região. 

Uma situação anticiclónica que perdure alguns dias em locais densamente 
povoados, pode provocar graves danos no que se refere à saúde pública. Os 
compostos poluentes, permanecendo nos níveis baixos da troposfera, junto à 
superfície do globo, provocam ou agravam doenças respiratórias. 

As poeiras em suspensão, o fumo, a neblina e o nevoeiro, fazem com que a 
visibilidade tome por vezes valores muito reduzidos. 

Os anticiclones podem constituir regiões de formação de massas de ar, porque 
podem abranger por um largo período, vastas extensões onde o vento é fraco, 
o que faz com que o ar adquira gradualmente as características da temperatura 
e da humidade da superfície do globo subjacente. 

 

b. Depressões, baixas ou centros de baixas pressões 
 

i. Classificação 

 

Há dois tipos principais de depressões: 

- Depressões frontais; 

- Depressões não frontais. 

 

As depressões que não estão associadas a sistemas frontais, classificam-se em: 

- Depressão fria ou de instabilidade; 

- Depressão de origem térmica; 

- Depressão orográfica; 

- Depressão tropical4; 

- Tornado; 

- Tromba marítima. 

Devido à sua natureza, as superfícies frontais irão ser tratadas separadamente 
no capítulo 6, pelo que de seguida iremos caracterizar as depressões não 
frontais. 

 

                                        
4 Os ciclones tropicais e as tempestades tropicais consideram-se depressões tropicais. 
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ii. Depressão fria ou de instabilidade 

 

As depressões frias ou de instabilidade, são as superfícies não frontais mais 
frequentes. São depressões que, contrariamente ao que acontece com as 
depressões frontais, se formam em altitude entre as superfícies isobáricas dos 
500 e 300 hPa5 e vão sofrendo um cavamento progressivo para as regiões 
mais baixas da troposfera, podendo atingir o nível do mar. 

 

 

Fig. 4.6 – Depressão fria 

 

Nos vários níveis da atmosfera abrangidos por este tipo de depressões, a 
temperatura do ar diminui da periferia para a região central e a todos os níveis 
há circulação ciclónica.  

Se a massa de ar for muito instável, a nebulosidade associada é constituída 
principalmente por altostratos, nimbostratos e cúmulos ou cumulonimbos. Os 
nimbostratos provocam chuva forte e os aguaceiros estão frequentemente 
associados e a cumulonimbos, podendo estes últimos provocar trovoada. A 
precipitação é mais intensa nos bordos Sul e Leste da depressão6, regiões onde 
os movimentos ascendentes do ar são mais intensos. 

 

 

Fig. 4.7 – Área mais intensa da depressão fria 

                                        
5 Aproximadamente entre os 5400 e os 9000 metros. 
6 Norte e leste no Hemisfério Sul. 
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Estas depressões são mais activas quando se formam sobre os oceanos, em 
situações em que o ar húmido instável favoreça a formação de nuvens de 
desenvolvimento vertical. 

Na Península Ibérica as depressões frias ou de instabilidade ocorrem 
principalmente na Primavera e no Outono, com maior frequência em Abril e 
Outubro ou Novembro. 

 

iii. Depressão de origem térmica 

 

Uma depressão deste tipo é caracterizada por a temperatura aumentar da 
periferia para o interior. 

Formam-se exclusivamente no Verão sobre as regiões continentais, quando 
estas estão fortemente aquecidas pela radiação solar. A depressão diz-se de 
origem térmica, porque o ar em contacto com o solo é aquecido tornando-se 
mais leve, o que faz com que a pressão diminua. Devido ao ar ser seco e ao 
gradiente horizontal de pressão ser fraco, o tempo associado é caracterizado 
por céu limpo e vento fraco. Em geral apenas se desenvolvem nos níveis baixos 
da troposfera. 

Sobre a Península Ibérica, durante os meses de Junho, Julho e Agosto7, é 
frequente a formação de uma depressão deste tipo. São depressões de 
pequena espessura e que só são detectáveis nas cartas de superfície das 12 e 
das 18 horas. Durante a tarde a temperatura atinge valores elevados nas 
imediações de Madrid, onde a depressão está normalmente centrada. 

 

 
Fig. 4.8 – Depressão de origem térmica 

 

                                        
7 Por vezes também se verifica durante a segunda quinzena de Maio. 
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A pressão no seu centro é da ordem dos 1010 hPa. Apesar do vento ser em 
geral fraco, verifica-se que durante a tarde sopra moderado de norte ou nor-
noroeste, na faixa costeira ocidental de Portugal, com maior intensidade a Sul 
do Cabo Carvoeiro. Este vento costuma designar-se por “nortada” e é devido à 
acção conjunta do Anticiclone dos Açores, da depressão de origem térmica e da 
brisa marítima. A diminuição da pressão, devido ao aquecimento do ar no 
interior da Península, faz com que aumente o gradiente horizontal de pressão 
sobre parte do litoral Oeste de Portugal, o que provoca um aumento da 
velocidade do vento. Por outro lado, ao gerar-se a brisa marítima durante as 
horas de maior aquecimento, o vento resultante passa a soprar de Norte ou 
Nor-noroeste. 

 

 
Fig. 4.9 – Representação vectorial da nortada 

 

Por vezes acontece que o centro da depressão se desloca para Oeste, o que 
pode provocar a entrada de ar marítimo, com a consequente formação de 
nuvens. Se simultaneamente ocorrer advecção de ar frio em altitude, gera-se 
instabilidade e formam-se nuvens de desenvolvimento vertical, criando-se 
assim condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoadas. 

 

iv. Depressão orográfica 

 

Quando o vento sopra com uma forte componente perpendicular a uma cadeia 
montanhosa, pode formar-se um vale a sotavento. Por vezes a circulação do ar 
torna-se fechada, formando-se uma depressão. O tempo associado é 
caracterizado por céu em geral limpo, pois o vento a sotavento é relativamente 
seco8. 

 

                                        
8 Efeito de Fohn. 
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Fig. 4.10 – Depressão orográfica 

Depressões deste tipo são frequentes no Sul da Islândia, quando há uma forte 
corrente de norte. Também se verifica no flanco Leste das montanhas 
escandinavas, quando o vento sopra de Oeste e no flanco Oeste quando o 
vento sopra de Leste. 

 

v. Depressão tropical 

 

(1) Introdução 

Os ciclones tropicais são perturbações tropicais nas quais se desenvolvem 
ventos muito fortes na baixa troposfera, com velocidades da ordem dos 65 
a 100 nós e com rajadas que podem atingir 105 a 160 nós. Têm uma vida 
média da ordem dos 6 dias, podendo não ultrapassar as 12 ou 24 horas ou 
durar até duas semanas. 

A localização geográfica dos ciclones tropicais está associada às condições 
de formação e às suas trajectórias.  

 

 

Fig. 4.11 – Principais trajectórias de ciclones tropicais. 

 

As regiões onde a ocorrência de ciclones tropicais é mais frequente, com as 
respectivas frequências médias anuais, estão indicadas na tabela seguinte. 
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REGIÃO GEOGRÁFICA VALOR MÉDIO ANUAL 

Pacífico Norte (parte oeste) 24 

Atlântico Norte (parte oeste) 8 

Pacífico Norte (parte leste) 7 

Índico Sul 7 

Golfo de Bengala 6 

Sueste de África 2 

Leste da Austrália 2 

 

Destaca-se a grande frequência de ciclones tropicais nos mares do Sul da 
China e no Pacífico para Leste das Filipinas, principalmente nos meses de 
Junho a Outubro. Regra geral são mais frequentes no fim do Verão e 
princípio do Outono no respectivo hemisfério. É de referir também a 
ausência de ciclones tropicais no Atlântico Sul. 

 

(2) Fases de desenvolvimento de um ciclone 

A fase de formação ocorre sobre os oceanos em que a temperatura da 
água do mar à superfície é superior a 26ºC e resultam de perturbações 
ciclónicas existentes. Para que o ciclone se forme é necessário que em 
altitude, cerca dos 300 / 200 hPa, exista um anticiclone com grande 
divergência horizontal do ar, o que intensifica o cavamento da depressão 
original à superfície. Quanto mais quente e húmido for o ar no centro do 
ciclone, maior é a sua intensidade. Nesta fase os ventos atingem a 
intensidade de temporal9, em regra num só quadrante a cerca de 25 milhas 
do centro. 

 

Fig. 4.12 – Distribuição da velocidade do vento em torno de um ciclone 
tropical (Hemisfério Norte) 

                                        
9 Força 10 da escala de Beaufort. 
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A fase imatura é atingida quando a pressão baixa até aos 1000 hPa e 
continua a descer e os ventos atingem velocidades ciclónicas10 num raio de 
15 a 25 milhas. 

Na fase madura (fig. 4.13), a pressão deixa de descer mas a área de 
influência aumenta. A influência de ventos com força 12 faz-se até um raio 
de cerca de 150 milhas. No Hemisfério Norte, as piores condições 
meteorológicas ocorrem em regra no sector da direita do ciclone tropical, 
em relação ao sentido do seu deslocamento, enquanto que no Hemisfério 
Sul é o semicírculo da esquerda. 

 

 
Fig. 4.13 – Secção transversal de um ciclone tropical na fase madura. As 

setas representam os movimentos verticais. 

 

Por fim, na fase de desaparecimento, a pressão atmosférica ao nível médio 
do mar começa a subir, reduz-se a área abrangida pelo mau tempo e o 
ciclone enfraquece. O enfraquecimento é maior se o ciclone atingir uma 
zona continental. 

A parte central do ciclone tropical, denominado de “olho do ciclone”, é a 
parte mais espectacular uma vez que é uma zona de 4 a 30 milhas de 
diâmetro, sem precipitação, céu limpo e vento relativamente fraco. Isto 
deve-se à forte subsidência de ar no centro do ciclone, o que produz uma 
elevação de temperatura suficiente para que se forme o ciclone e inicie a 
sua trajectória pelo oceano. 

 

(3) Tempo associado a um ciclone tropical 

A pressão atmosférica à superfície varia muito rapidamente até distâncias 
da ordem de 100 km do centro do ciclone. São frequentes valores de 
pressão atmosférica de 950 e 970 hPa, tendo já sido registados valores 
inferiores a 890 hPa. As isóbaras, aproximadamente circulares, não são 
concêntricas e apresentam um maior gradiente para o lado do pólo. 

O vento à superfície, com circulação ciclónica, aumenta de intensidade com 
a aproximação do centro, sendo mais forte na região onde as isóbaras 

                                        
10 Força 12 da escala de Beaufort. 
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estão mais próximas. Quando o local de observação é atingido pelo “olho”, 
ocorre temporariamente um arrefecimento acentuado do vento. O vento 
tende a convergir para o centro do ciclone tropical, excepto no “olho”. 

A temperatura do ar à superfície é sempre elevada, visto os ciclones 
formarem-se em regiões oceânicas com temperaturas da ordem dos 26º a 
28º C e em que o ar recebe grandes quantidades de calor latente, calor 
esse que é libertado nos movimentos ascendentes do ar em torno do 
centro em espiral. 

As nuvens associadas a um ciclone apresentam uma estrutura física 
característica. Uma cortina ou parede espessa de nuvens com precipitação 
num raio de 1º a 2º de latitude (50 a 100 milhas) em torno do centro do 
ciclone. Exteriormente a esta cortina, há bandas em espiral de cúmulos e 
cumulonimbos. 

A precipitação é em geral grande, apresentando uma grande variabilidade 
espacial, desde alguns milímetros até mais de 2500 mm. 

O mar apresenta vagas de altura superior a 10 metros, geradas pelos 
ventos que acompanham o ciclone. Estas ondas afastam-se do centro do 
ciclone em todas as direcções, sendo no entanto maiores e mais rápidas as 
ondas geradas na direcção do deslocamento do ciclone. 

 

vi. Tornado 

 

Designa-se por tornado uma depressão muito cavada e extremamente violenta, 
caracterizada por ventos muito fortes e com uma extensão horizontal que não 
ultrapassa em regra os 500 metros. 

O valor da pressão no centro é algumas dezenas de hPa mais baixo do que na 
periferia, o que implica que a força do vento atinja valores muito altos, da 
ordem dos 200 nós, por vezes superiores a 400. Estes valores são calculados a 
partir das destruições causadas, pois nenhum anemómetro resistiu até hoje à 
passagem de um tornado. 

Os tornados deslocam-se com uma velocidade da ordem dos 15 a 20 nós e são 
facilmente identificáveis, visto constarem de um turbilhão da ar com aspecto de 
tromba de elefante ou de funil, que se estende da base de um cumulonimbo 
até à superfície do globo. Levantam junto ao solo uma nuvem de poeira, 
provocando um ruído ensurdecedor. Pedras e detritos de toda a espécie 
rodopiam a alta velocidade e são arremessados para fora com violência. Devido 
ao poder de sucção, destroem habitações como se as fizessem implodir. 
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Formação da tromba à medida que se desenvolve o tornado 

  

A tromba começa a acção devastadora 

  

Aspiração de poeiras e destroços 

Fig. 4.14 – Desenvolvimento de um tornado 

 

Os tornados estão geralmente associados a frentes frias muito activas e a 
linhas de borrasca11, podendo também aparecer associados a cumulonimbos 
isolados. 

Os tornados são fenómenos meteorológicos relativamente raros, podendo 
ocorrer em qualquer região. Acontecem mais frequentemente nos meses de 
Abril a Junho nos Estados Unidos da América, quando a massa de ar quente e 
húmido proveniente do Golfo do México, encontra a massa de ar fria da parte 
Norte do continente americano. O valor médio anual de tornados nos Estados 
Unidos ronda a centena, a maior parte dos quais no vale do Mississipi. 

                                        
11 Linha de borrasca é um conjunto de cumulonimbos dispostos em fila, que se pode estender por centenas de quilómetros. 
Tem características semelhantes a uma frente fria de forte actividade, não separando contudo, massas de ar diferentes. 
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vii. Tromba de água 

Existem trombas de água tipo tornado e trombas de bom tempo. A primeira 
não é mais do que um tornado, mas formado sobre o mar, de menores 
dimensões e menos violento. A segunda, formada por gotas de água que 
sobem em remoinho sem que exista nuvem mãe, é semelhante aos vulgares 
turbilhões de poeira. 

Na tromba, a parte inferior do remoinho é constituída por água sugada ao mar. 
A coluna de água, tipo cordão umbilical, prolonga-se desde o cumulonimbo até 
à superfície do mar numa extensão de 300 a 600 metros. 

 

c. Cristas 
 

Consideram-se essencialmente cristas de dois tipos: 

- As migratórias, que se formam entre duas ondulações ou sistemas frontais; 

- E as que constituem um prolongamento natural dos anticiclones segundo o seu 
eixo maior. 

 

 

Fig. 4.15 – Cristas 

O tempo associado às cristas é o que caracteriza em geral os anticiclones, ou seja, 
céu pouco nublado ou limpo, vento fraco e, por vezes, neblina ou nevoeiro. Numa 
crista o ar é em geral estável e há subsidência. 

 

d. Vales 
 

Os vales classificam-se em vales frontais e não frontais. 

As isóbaras que definem os vales frontais têm a forma de “V”, cujos vértices são 
pontos de uma frente. As isóbaras que definem um vale não frontal não 
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apresentam vértice e têm a forma de “U”. Os vales não frontais estão em geral 
associados a depressões e correspondem frequentemente a zonas de instabilidade. 

 

 
Fig. 4.16 – Vales  

 

A nebulosidade que os caracteriza depende da estabilidade ou instabilidade da 
massa de ar, podendo formar-se cúmulos e cumulonimbos. Os meteoros 
associados são frequentemente aguaceiros, trovoadas ou chuva. 

 

e. Colos 
 

Nos colos o tempo é caracterizado por vento fraco ou calmo. A nebulosidade e os 
meteoros dependem da massa de ar. Se a massa de ar for instável, os géneros de 
nuvens predominantes são os cúmulos e os cumulonimbos. Haverá aguaceiros e 
poderão ocorrer trovoadas. Se o ar for estável, as nuvens são estratiformes e pode 
haver chuva, neblina ou nevoeiro. Nos colos pode acontecer qualquer tipo de 
tempo, desde céu limpo até trovoadas. 

 

 

C
O
L
O

4.17 – Circulação num colo no Hemisfério Norte 
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5 

 
MASSAS DE AR 

 

 

1. Introdução 
 

Dá-se o nome de massa de ar a uma extensa porção de ar troposférico, cujas 
características termodinâmicas se mantêm praticamente constantes ao longo da 
horizontal e com um gradiente vertical de temperatura e humidade característicos, 
sendo a distribuição horizontal da temperatura e da humidade, praticamente 
uniforme. 

Quando duas massas de ar entram em contacto não se difundem uma na outra, 
mantendo-se as suas propriedades independentes. 

 

2. Formação das massas de ar 
 

A formação de uma massa de ar depende das características da superfície da Terra e 
do estado do tempo. 

As regiões onde se formam as massas de ar são caracterizadas por uma certa 
uniformidade no que se refere às características da superfície do globo1. 

No que se refere às condições sinópticas, as regiões de origem das massas de ar 
estão localizadas em zonas caracterizadas por um fraco gradiente horizontal de 
pressão e consequentemente, por vento fraco. Assim sendo, as massas de ar 
formam-se normalmente nas regiões dos anticiclones subtropicais e dos anticiclones 
localizados nos pólos, onde o ar se espalha horizontalmente nas camadas inferiores, 
enquanto que nos níveis superiores da atmosfera se observa uma subsidência lenta. 
Também a região das baixas equatoriais, é uma zona de formação de massas de ar. 

Para que o ar adquira as propriedades termodinâmicas da superfície do globo 
subjacente, terá que manter-se estacionário ou com um deslocamento muito lento2, 
de modo a que se efectuem as trocas de calor, água e dióxido de carbono. No caso 
do dióxido de carbono, o mar desempenha um papel muito importante como 
regularizador do seu teor na atmosfera, o que contribui para contrariar a tendência 
para a intensificação do efeito de estufa. O longo contacto entre o ar e a superfície 
do globo nas regiões de origem das massas de ar, faz com que se estabeleça uma 

                                        
1 Oceanos, desertos, regiões cobertas de gelo ou neve, etc.. 
2 Normalmente o ar permanece na sua região de origem uma ou duas semanas. 
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distribuição característica, para cada massa de ar, de vapor de água e de dióxido de 
carbono, desde a superfície até à tropopausa. 

 

3. Classificação das massas de ar 
 

A classificação das massas de ar é feita segundo a sua região de origem, a sua 
temperatura, o seu conteúdo de vapor de água e a natureza da superfície 
subjacente. 

 

a. Classificação quanto às regiões de origem 
 

- Massa de ar Árctico e Antárctico (A); 

- Massa de ar Polar (P); 

- Massa de ar Tropical (T); 

- Massa de ar Equatorial (E). 

 

b. Classificação quanto à temperatura3  
 

- Massa de ar quente (W4); 

- Massa de ar frio (K5). 

 

c. Classificação quanto ao conteúdo de vapor de água  
 

- Massa de ar seco; 

- Massa de ar húmido. 

 

d. Classificação quanto à natureza da superfície subjacente  
 

- Massa de ar continental (c); 

- Massa de ar marítimo (m). 

 
                                        
3 Diz-se que uma massa de ar é quente (frio) quando a temperatura do ar à superfície é em geral superior (inferior) à 
temperatura da superfície do globo. 
4 Do inglês warm – quente. 
5 Do alemão kalt – frio. 
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O terceiro e quarto critérios coincidem um com o outro, pois o ar marítimo é 
húmido e o ar continental é seco. 

Os vários critérios podem ser associados para classificar uma determinada massa 
de ar. Por exemplo, uma massa de ar pode ser simultaneamente tropical, quente 
e marítimo, representando-se simbolicamente por TmW. 

 

e. Classificação das massas de ar quanto à região de origem, 
temperatura e natureza da superfície subjacente 

 

Indica-se a seguir as massas de ar mais importantes: 

- AcK – Massa de ar árctico (ou antárctico) continental frio; 

- AmK – Massa de ar árctico (ou antárctico) marítimo frio; 

- PcK – Massa de ar polar continental frio; 

- PmK – Massa de ar polar marítimo frio; 

- TcW – Massa de ar tropical continental quente; 

- TmW – Massa de ar tropical marítimo quente. 

 

Seguindo este processo, poder-se-ia também classificar as massas de ar em 
AcW, AmW, TcK, TmK, EcK e EmK. Acontece porém, que na prática não faz 
sentido considerarem-se as massas de ar árctico ou antárctico quente e as 
massas de ar tropical e equatorial frio. Também as designações EcW e EmW não 
se usam normalmente, pois o ar equatorial é sempre quente. 

 

4. Regiões de formação e características das massas de ar 
 

Na figura 5.1 apresenta-se a distribuição geográfica das massas de ar mais 
importantes. 

 

Fig. 5.1 – Distribuição geográfica das massas de ar 
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a. Ar Árctico 
 

O ar árctico (Am e Ac) forma-se sobre as regiões geladas do oceano Árctico e do 
Norte da Sibéria, enquanto que o ar antárctico forma-se sobre as regiões geladas 
do continente antárctico. 

Durante a “noite de Inverno”, o ar pode receber algum calor dos oceanos, por 
condução através do gelo, que tem uma espessura média de 2 a 3 metros ou 
através de alguma fissura ou ruptura nos gelos. Por isso, a temperatura do ar 
árctico raramente desce abaixo dos 45º C negativos no Inverno. Sobre os 
continentes, o fluxo vertical de calor é muito menor e por isso, as temperaturas 
podem descer até 70º C negativos por arrefecimento de radiação. No Verão, 
parte do gelo funde-se e a temperatura à superfície é aproximadamente 0º C, 
devido à coexistência das duas fases, sólida e líquida. No Verão é muito difícil 
distinguir ar árctico de ar polar, podendo-se dizer que o primeiro quase 
desaparece. 

O ar árctico, muito frio e muito seco, é um ar estável nas regiões de formação, 
tornando-se instável à medida que se desloca para latitudes mais baixas. Nestas 
regiões aparecem cúmulos e mesmo cumulonimbos, com ocorrência de 
aguaceiros de chuva, neve granizo ou saraiva, o vento é forte e a visibilidade é, 
em geral, muito boa excepto durante os períodos de precipitação. 
 

b. Ar Polar 
 

O ar polar continental forma-se sobre as regiões Norte dos continentes (Canadá, 
Rússia Central e Sibéria), onde a radiação solar é pouco intensa. A superfície 
está muito arrefecida no Inverno, enquanto no Verão é mais quente e menos 
estável. Este ar é um ar muito frio e muito seco, estável nas regiões de 
formação, tornando-se instável quando se desloca para latitudes mais baixas. 
Devido à fraca humidade, podem ocorrer muito esporadicamente nuvens do tipo 
cúmulo. O vento é geralmente forte e a visibilidade boa. 

O ar polar marítimo resulta da massa de ar polar continental ou do ar árctico, 
que durante a passagem sobre os oceanos adjacentes (regiões Norte e Nordeste 
dos oceanos Atlântico Norte e Pacífico Norte no Hemisfério Norte; regiões do Sul 
do Atlântico Sul, Pacífico Sul e Índico Sul no Hemisfério Sul), foram aquecendo e 
adquirindo humidade. É um ar húmido e frio, estável nas regiões de formação e 
tornando-se instável à medida que se desloca para latitudes mais baixas. Quando 
instável, as nuvens são dos géneros cúmulos e cumulonimbos, há precipitação 
na forma de aguaceiros de chuva, neve, granizo ou saraiva acompanhada de 
trovoada. O vento é em geral forte e a visibilidade boa, sendo reduzida nos 
períodos de precipitação. 
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c. Ar Tropical 
 

O ar tropical marítimo forma-se no bordo Norte dos grandes anticiclones 
subtropicais permanentes dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. É um ar 
quente e húmido, geralmente estável. As nuvens são do tipo estratiforme. A 
visibilidade é moderada a má devido a neblina e nevoeiro (principalmente no 
mar). O vento é moderado, por vezes forte e a precipitação é na forma de 
chuvisco ou chuva. 

O ar tropical continental forma-se sobre o Norte de África, Arábia, Austrália, Sul 
da Ásia no Inverno e Sul da Europa e Sul dos Estados Unidos da América no 
Verão. É um ar geralmente estável, de visibilidade moderada, muito seco e 
quente. O vento é moderado por vezes forte e as nuvens aparecem, 
ocasionalmente, em bancos de estratocúmulos e altocúmulos. 

 

d. Ar Equatorial 
 

A massa de ar equatorial que se forma sobre as grandes regiões oceânicas e 
florestas equatoriais é muito homogéneo e as suas propriedades variam muito 
pouco ao longo do ano. Em geral, é uma massa de ar consideravelmente 
instável, o que explica a ocorrência tão frequente de cumulonimbos. 

 

No Verão do Hemisfério Norte, as massa de ar estão mais a Norte e no Inverno 
mais a Sul. Analogamente, no Hemisfério Sul, as massas de ar estão mais a Sul 
no Verão deste hemisfério e mais a Norte no Inverno. Na realidade, as massas 
de ar acompanham o movimento aparente anual do Sol, embora com cerca de 
um mês e meio de atraso. 

 

Na tabela seguinte estão resumidas as principais características das diferentes 
massas de ar. 
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RESUMO DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS MASSAS DE AR  

Tipos de 
massas 
de ar 

Humidade,  temperatura 
e estabilidade 

Género de nuvens Meteoros Vento Visibilidade

A 

Muito seco e frio; estável na 
região de formação, 
tornando-se instável à 
medida que se desloca para 
latitudes mais baixas 

Cúmulos e 
cumulonimbos 
(quando instável) 

Aguaceiros (de chuva, 
neve, granizo e 
saraiva) 

Trovoadas 

Forte, por 
vezes muito 
forte 

Muito boa 
excepto nos 
aguaceiros 

Pm 

Húmido e frio; estável nas 
regiões de formação 
tornando-se instável à 
medida que se desloca para 
latitudes mais baixas 

Cúmulos e 
cumulonimbos 
(quando instável) 

Aguaceiros (de chuva, 
neve, granizo e 
saraiva) 

Trovoadas 

Forte, por 
vezes muito 
forte 

Boa 

Pc 

Muito seco e frio; estável 
nas regiões de formação 
tornando-se instável à 
medida que se desloca para 
as latitudes mais baixas 

Raros cúmulos  Forte, por 
vezes muito 
forte 

Boa 

Tm 

Húmido, quente e 
geralmente estável 

Em Terra: Estratos 
baixos e, menos 
frequentemente, 
altostratos 

Chuvisco, chuva, 
neblina, nevoeiro 
(principalmente no 
mar) 

Moderado, 
por vezes 
forte 

Moderada a 
má 

Tc 
Muito seco e quente; 
geralmente estável 

Bancos de 
estratocúmulos e de 
altocúmulos 

 Moderado, 
por vezes 
forte 

Moderada 

 

5. Modificação das massas de ar 
 

As massas de ar ao deslocarem-se das regiões de formação para outras regiões, 
sofrem processos físicos que provocam a sua modificação gradual. Assim, quando 
uma massa de ar marítimo se desloca sobre uma região continental, vai perdendo o 
seu conteúdo em água devido à precipitação, transformando-se pouco a pouco 
numa massa de ar continental, sendo o inverso também verdadeiro. A variação é 
muito lenta e gradual. Na fase inicial só são afectadas as camadas junto ao solo e 
durante 4 a 5 dias a massa de ar conserva, em grande parte, as propriedades que 
tinha na região de origem. Por isso mantém ainda a marca de origem, ainda que 
esteja no processo de modificação. 

As modificações mais acentuadas a que estão sujeitas as massas de ar são as que 
resultam de: 

- Deslocamento para região mais quente que a região de origem. A massa de ar 
aquece nos níveis inferiores, diminuindo a estabilidade, tornando-se mesmo 
instável; 

- Deslocamento para região mais fria que a região de origem. A massa de ar 
arrefece por condução nos níveis inferiores, aumentando a estabilidade; 

- Deslocamento para região oceânica. A massa de ar aumenta o seu conteúdo de 
vapor de água, podendo alterar-se substancialmente o seu equilíbrio; 
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- Deslocamento para região continental. Por efeito orográfico ou por convecção 
(durante o dia), o equilíbrio também pode alterar-se, alterando-se a 
nebulosidade. 

Os fenómenos meteorológicos característicos são diferentes consoante o caso a que 
pertencem. 

 

a. Massas de ar frias em relação à superfície 
 

Uma massa de ar nestas condições é mais fria e tem temperaturas inferiores à 
temperatura média da região. Devido ao aquecimento pela base, a massa de ar 
diminui a estabilidade. A convecção assim originada pode causar turbulência e 
ventos com rajadas, cumulonimbos e precipitação do tipo aguaceiros. 

A visibilidade é boa fora dos períodos de precipitação. 

Sobre os oceanos, estas condições podem ocorrer igualmente de dia e de noite e 
a massa de ar ganha humidade. Sobre os continentes, os efeitos de aquecimento 
são predominantes durante o dia com um máximo à tarde. Durante a noite, as 
nuvens quase desaparecem e a intensidade dos ventos diminui, podendo mesmo 
formar-se uma inversão de temperatura na camada da atmosfera vizinha do 
solo. 

 

b. Massas de ar quentes em relação à superfície 
 

A temperatura destas massas de ar nos níveis inferiores é superior à 
temperatura que normalmente ocorre na região junto ao solo. O arrefecimento 
das camadas junto ao solo provoca uma inversão de temperatura, que torna a 
massa de ar mais estável. Por isso, não se desenvolve turbulência na camada 
limite e o vento é fraco. 

A humidade relativa é normalmente elevada e a visibilidade fraca. Há por vezes 
condições para a formação de nevoeiros de advecção ou de estratos que dão 
chuvisco. 

Sobre os oceanos não há variação diurna destas condições. Sobre os 
continentes, devido à radiação nocturna, o efeito de arrefecimento é reforçado e 
a formação de estratos ou de nevoeiro é mais frequente ainda, principalmente 
durante a noite e madrugada, quando se atinge a temperatura mínima. Durante 
o dia e para a tarde, dá-se a dissipação devido à radiação solar. 
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6. Massas de ar em Portugal Continental 
 

Os principais tipos de massas de ar que se podem considerar em Portugal 
Continental são as massas de ar polar e tropical, continental e marítima, originados 
ou modificados pelos continentes europeu e africano e pelo Oceano Atlântico, cujas 
trajectórias médias estão indicadas na figura 5.2. 

 

 
Fig. 5.2 – Trajectória média das massas de ar em Portugal Continental 

 

Atendendo à distância a que se encontram as regiões de origem das massas de ar 
árctico e à natureza da superfície terrestre que elas têm de percorrer, é pouco 
provável o aparecimento de massas deste tipo em Portugal Continental. Com efeito, 
se uma massa de ar árctico atingir França, como a sua espessura é pequena6, ela 
será bloqueada no seu avanço para Sudoeste pelos Pirinéus, que actuam assim 
como barreira às vagas de ar frio. Se ainda assim, esta massa de ar passar para a 
Península Ibérica  as  suas  características serão profundamente alteradas, tornando-
se a massa de ar mais quente e mais seca no caso do trajecto continental e um 
pouco mais quente e mais húmida no caso do trajecto marítimo. A massa de ar fica 
então, respectivamente, com características semelhantes às do ar polar continental 
ou marítimo. 

De seguida apresentam-se as principais massas de ar que afectam Portugal 
Continental. 

 

 

                                        
6 Cerca de 2000 metros. 
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a. Ar polar continental frio (PcK) 
 

Este tipo de massa de ar observa-se de Dezembro a Fevereiro e origina as 
temperaturas mais baixas em Portugal Continental durante o Inverno.  

O aparecimento desta massa de ar é provocado por um anticiclone muito 
desenvolvido, localizado sobre as Ilhas Britânicas, que se estende até à Península 
Ibérica. Em alguns casos, pode também ser provocado por um anticiclone muito 
desenvolvido centrado a noroeste da Península, que se estende até à Europa 
Central. Na mesma ocasião podem existir baixas pressões no Norte de África, 
apresentando-se então a massa de ar mais húmida por influência do 
Mediterrâneo. O mesmo sucede quando o eixo do anticiclone está orientado na 
direcção Leste-Oeste, sendo a espessura da camada húmida menor neste caso. 

 

 

Fig. 5.3 – Ar polar continental frio 

 

Esta massa de ar é fria e seca, origina céu limpo, ventos do quadrante de 
Nordeste e visibilidade boa. A temperatura é mais baixa quando a massa de ar 
tem de atravessar a Península Ibérica, muito arrefecida no Inverno. 

O ar polar continental frio pode resultar da transformação de ar árctico 
continental ou marítimo que passa da Europa Ocidental ou Central para a 
Península Ibérica ou de ar polar marítimo frio. Assim, com um anticiclone 
centrado a Noroeste da Península, observa-se em Portugal Continental uma 
massa de ar polar continental frio, ao passo que em França é observado ar 
árctico marítimo frio. Quando o anticiclone centrado a Noroeste da Península se 
desloca um pouco para Leste e o eixo maior passa da orientação Norte-Sul para 
Sudoeste-Nordeste, observa-se um ar com as características de ar polar marítimo 
frio continentalizado.  
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Um anticiclone centrado no Mar do Norte e uma depressão a Sueste da 
Península Ibérica, pode originar uma massa de ar frio e húmido resultante de ar 
polar continental frio e provocar neve em Portugal Continental.  

 

b. Ar polar marítimo frio (PmK) 
 

Este tipo de massa de ar pode aparecer de Outubro a Maio, mas é mais 
frequente de Dezembro a Abril. 

Observa-se em Portugal Continental quando uma depressão muito cavada 
está centrada entre os paralelos 45º e 55º N e os meridianos 15º W e 5º 
E. Com o centro da depressão mais para Sudeste, dá-se a transformação 
de ar PcK em ar PmK. O ar PmK pode também observar-se à retaguarda 
de uma frente fria ou oclusa e por vezes, com um anticiclone centrado na 
posição 45º N e 20º W, muito desenvolvido e orientado na direcção Norte 
– Sul e uma depressão sobre as Ilhas Britânicas. 

É uma massa de ar marítimo frio com 2 a 3 km de espessura, muito 
húmido e instável. Pode dar origem a temperaturas muito baixas, 
aguaceiros, neve e por vezes trovoada. 

É acompanhado de ventos de Oeste a Noroeste, podendo mesmo chegar 
a Norte, soprando moderado a muito fresco e por vezes forte, com 
rajadas muito fortes. 

A visibilidade é em geral boa, excepto durante os períodos de 
precipitação. 

Nesta massa de ar observam-se frequentemente frentes frias secundárias. 

As características deste tipo de massa variam com a extensão do trajecto 
sobre o mar. Quando o trajecto é aproximadamente Norte – Sul e 
portanto mais curto, o ar PmK é mais frio e instável (Fig. 5.4). Quando o 
trajecto sobre o mar é muito extenso, o ar é mais quente e estável, com 
características semelhantes às do ar polar marítimo quente. 

 
Fig. 5.4 – Ar polar marítimo frio 
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Esta massa de ar pode por isso apresentar-se com características pouco 
diferentes do ar polar marítimo quente. A distinção faz-se recorrendo à 
evolução anterior da situação sinóptica. Distingue-se porém bem, como é 
óbvio, do ar PcK. 

Com uma depressão centrada no Golfo da Biscaia, na região Norte ou 
Nordeste da Península Ibérica, nos meses frios do ano, a massa de ar que 
invade Portugal Continental parece resultar de ar PcK transformado em 
PmK. Em alguns casos, este ar PmK resultante de PcK, é mais frio que o 
ar PmK directo. 

Com uma depressão centrada a Oeste de Lisboa, vinda de Norte, o ar PcK 
transformado em PmK vem de Sudoeste, muito modificado pelo grande 
trajecto sobre o Atlântico, apresentando-se mais quente e muito húmido, 
semelhante a ar polar marítimo quente e originando chuva e aguaceiros. 

 

c. Ar polar continental quente (PcW) 
 

Este tipo de massa de ar é das mais frequentes em Portugal Continental, mesmo 
nos meses frios do ano.  

Forma-se com anticiclones centrados a Oeste ou a Noroeste da Península Ibérica 
e no Noroeste da Europa. Com efeito, quando o anticiclone dos Açores está 
centrado a Oeste ou a Noroeste da Península (Fig. 5.5), prolonga-se em crista 
para Nordeste ou Leste sobre o Golfo da Biscaia e da região Sudoeste de França, 
provocando uma circulação de Leste na região Norte da Península Ibérica. Esta 
situação, bastante estável, origina a transformação do ar polar marítimo ou 
tropical marítimo que circula no anticiclone em ar quente e seco, com 
características de ar PcW, devido à subsidência e ao trajecto continental. Quando 
o prolongamento do anticiclone para Leste é curto, a transformação é menos 
acentuada e o ar PcW resultante, embora subsidente, é mais húmido, 
apresentando-se idêntico ao ar polar marítimo subsidente. 

 

Fig. 5.5 – Ar polar continental quente 
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Daqui resulta que as propriedades desta massa de ar e portanto as condições 
meteorológicas associadas, dependem do grau de transformação do ar polar 
marítimo ou tropical marítimo em ar PcW, isto é, da posição do centro e da 
orientação do eixo maior do anticiclone em relação à Península Ibérica. Assim, 
com o centro do anticiclone a Noroeste da Península e o eixo maior na direcção 
Leste – Oeste, observa-se na costa de França ar PmW ou Tm com o céu coberto 
de estratocúmulos ou estratos e por vezes nevoeiro no Inverno e ventos de 
Sudoeste e Noroeste. Em Portugal observa-se céu limpo ou com alguns cúmulos 
à tarde e vento de Nordeste à superfície. 

Com o anticiclone centrado mais a Leste ou com um núcleo secundário sobre o 
Golfo da Biscaia, a massa de ar é mais quente e mais seca. 

Com o anticiclone centrado nas proximidades da costa ocidental de França e com 
o eixo na direcção Leste – Oeste, a massa de ar sofre a influência do 
Mediterrâneo ocidental, apresentando características idênticas às do ar polar 
marítimo mediterrânico, ou seja, relativamente quente e húmido, com vento do 
quadrante de Leste à superfície e em altitude, bonançoso a moderado. 

No fim do Outono, no princípio da Primavera e por vezes nos meses de Inverno, 
com um anticiclone no Noroeste da Europa estendendo a sua acção até à 
Península Ibérica, a massa de ar que invade Portugal tem características de ar 
PcW, enquanto que na Europa ocidental as massas de ar apresentam 
características de ar PcK, PmK, Am ou Ac. 

É pois de admitir, que o trajecto continental destas massas de ar quando se 
deslocam até Portugal as transformam em ar PcW, contribuindo esta 
transformação para a maior frequência de ar PcW em Portugal, quando 
comparado com a Europa ocidental ou central. 

No Verão, com situações sinópticas idênticas, as massas de ar que invadem 
Portugal têm características que variam entre limites afastados. Depois de 
grande trajecto continental e com ventos fracos do quadrante de Leste, 
apresentam características de ar Tc, embora sejam em regra mais secas e 
menos quentes do que as massas de ar Tc de origem africana. 

 

d. Ar polar marítimo quente (PmW) 
 

Este tipo de massa de ar é provocado por um anticiclone extenso centrado a 
Norte ou a Noroeste dos Açores (Fig. 5.6) e por vezes, por uma extensa 
depressão centrada entre os Açores e a Islândia.  

Pode observar-se em qualquer época do ano, sendo menos frequente nos meses 
mais quentes e mais frios do ano. 

As suas características variam entre as do ar PmW quando este, com uma 
depressão cavada a Oeste da Irlanda, tem um grande trajecto sobre o Atlântico 
e as do ar TmW indirecto, sendo mesmo por vezes semelhantes às do ar TmW 
directo. Dependem não só da época do ano, mas também da posição e 
orientação do anticiclone. Com o anticiclone mais próximo dos Açores e o eixo na 
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direcção Leste – Oeste, o ar é mais quente e seco7. Com o anticiclone centrado 
mais para Norte e o eixo na direcção Sudoeste – Nordeste ou mesmo Norte – 
Sul, o ar é mais frio. Mas à medida que o anticiclone avança para Leste, 
transforma-se gradualmente em ar PcW ou Tc no Verão. 

 

 

Fig. 5.6 – Ar polar marítimo quente 

 

É uma massa de ar quente e húmido nos níveis baixos e subsidente. Se a 
subsidência for acentuada, o ar é muito seco confundindo-se com ar PcW. 

As condições meteorológicas vão desde céu limpo a céu quase completamente 
coberto de cúmulos pouco desenvolvidos devido à subsidência e de 
estratocúmulos em geral de turbulência. Por vezes verificam-se nevoeiros e 
chuviscos e quando a massa de ar tem um trajecto marítimo mais próximo da 
direcção Norte – Sul, pode originar aguaceiros fracos. Os ventos são de Noroeste 
a Norte moderados a frescos. 

 

e. Ar polar marítimo quente indirecto (PmWi) 
 

Este tipo de massa de ar observa-se em Portugal Continental com maior 
frequência de Março a Maio e de Setembro a Outubro, com uma depressão 
centrada a Sudoeste ou a Oeste da costa ocidental da Península Ibérica, entre as 
latitudes de 35º e 45º N (Fig. 5.7). 

 

                                        
7 Subsidente. 
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Fig. 5.7 – Ar polar marítimo quente indirecto 

 

Esta depressão pode vir das seguintes direcções: 

- De Norte8, com o anticiclone dos Açores estendendo-se até à Islândia e o eixo 
maior na direcção Norte – Sul, podendo neste caso a depressão descer até às 
proximidades da Madeira; 

- De Leste9, quando a depressão de origem térmica se estabelece na Península 
Ibérica e há um anticiclone com eixo Leste – Oeste sobre o Norte da Europa 
até Oeste das ilhas britânicas. 

- De Sudeste10, com altas pressões a Leste da Península Ibérica com eixo na 
direcção Norte – Sul. 

A depressão cava geralmente entre as latitudes 35º e 45º N, sobretudo quando 
vem de Norte, possivelmente devido a aumento de instabilidade das massas de 
ar que nela circulam ou convergem. Torna-se umas vezes quase estacionária, 
enchendo lentamente, outras vezes desloca-se para Norte, Nordeste ou Noroeste 
e algumas vezes para Oeste até às proximidades dos Açores, dissipando-se por 
vezes. 

As suas características dependem da origem da massa de ar que converge para 
a depressão e da extensão do trajecto oceânico, podendo este tipo de massa de 
ar resultar de ar PcW ou PcK com a depressão a Oeste ou a Noroeste da costa 
ou de ar PmK, no caso de a depressão vir de Norte. 

Quando o centro depressionário estaciona por algum tempo a Oeste da costa 
ocidental da Península ou se situa mais para Sudoeste, o ar torna-se mais quente 
e tem características idênticas às do ar tropical marítimo, mas pode distinguir-se 

                                        
8 Próximo da Irlanda. 
9 Interior da Península. 
10 Noroeste de África. 
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deste pela natureza e evolução da situação sinóptica e pela altura e temperatura 
da tropopausa. 

Esta massa de ar é mais quente em Setembro, o que mostra a influência da 
temperatura da água do mar nas características das massas de ar. 

As características deste tipo de massa de ar variam desde as do ar PmK, de 
grande instabilidade e que origina aguaceiros e trovoadas, até às do ar Tm com 
elevada temperatura e grande humidade, de que resulta forte nebulosidade 
baixa e estratiforme, chuva e chuviscos, com ventos de Sudeste a Sudoeste 
moderados a frescos. Como sucede com o ar Tm, a quantidade de precipitação 
aumenta quando o ar PmW indirecto é elevado por uma superfície frontal, que 
se desenvolve na depressão. 

Este tipo de massa de ar e a situação sinóptica a que está associada, 
principalmente com depressões situadas a Oeste ou a Sudoeste da costa de 
Portugal, tem tendência a ser bastante persistente e a provocar as maiores 
quantidades de precipitação na região Sul de Portugal Continental. 

As trovoadas são mais frequentes e abrangem uma área mais extensa, quando a 
depressão de origem térmica que se forma sobre a Península Ibérica, se desloca 
para Oeste e se centra junto à costa, sobre o mar ou sobre terra e existe em 
altitude uma bolha de ar frio. Esta situação reúne as condições favoráveis à 
formação de trovoadas de convecção, com convergência de ar quente e húmido 
nos níveis baixos, advecção de ar húmido e frio nos níveis altos, originando uma 
estratificação de grande instabilidade até grandes altitudes, favoráveis à 
formação e manutenção de cumulonimbos. As trovoadas são mais frequentes no 
centro e Sul de Portugal Continental, quando as depressões à superfície e em 
altitude estão centradas a Sudoeste da costa ocidental. 

 

f. Ar tropical continental (Tc) 
 

Massas de ar deste tipo, vindas do Norte de África, invadem Portugal Continental 
nos meses frios do ano, com um anticiclone centrado sobre França com eixo 
Norte – Sul, estendendo-se até ao Norte de África e da Península Ibérica (Fig. 
5.8) e com uma depressão no Noroeste de África, prolongando-se para Norte até 
quase à costa ocidental da Península. 

Nos meses quentes do ano, em que são mais frequentes, observam-se nesta 
última situação ou quando convergem para a depressão de origem térmica que 
se estabelece sobre a Península no Verão. 

No Verão, a Península Ibérica pode considerar-se uma região de origem de ar Tc 
de características idênticas às do ar Tc de origem africana, quando uma massa 
de ar estaciona ou se desloca lentamente sobre a região central da Península. 

Por outro lado, nos meses de Verão o ar PcW vindo da Europa ocidental pode 
apresentar características idênticas ao ar Tc africano, distinguindo-se deste pela 
evolução da situação sinóptica e pela circulação em altitude. 
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Fig. 5.8 – Ar tropical continental 

 

Com um anticiclone centrado no Noroeste de África e eixo Leste – Oeste, o ar 
vindo do Noroeste de África tem características de ar Tm ao atingir a costa de 
Portugal. Esta modificação depende da extensão do trajecto oceânico e do 
estacionamento do anticiclone e só pode ocorrer nos meses frios, porque a 
convergência para a baixa térmica que se estabelece nos meses de Verão, não 
permite um trajecto marítimo suficientemente extenso para se dar a modificação. 

O ar Tc é o mais quente e seco que atinge Portugal Continental, com valores de 
humidade relativa inferiores a 30%. 

O céu apresenta-se geralmente limpo, o vento do quadrante de Leste, com 
predomínio de Sudeste, fraco a moderado e a visibilidade moderada a fraca 
devido a bruma seca. 

 

g. Ar tropical marítimo (Tm) 
 

Este tipo de massa de ar com origem no Atlântico a Sul de 40º N no Inverno e 
de 50º N no Verão, pode aparecer em Portugal em qualquer época do ano, 
quando um anticiclone centrado nas proximidades dos Açores se estende até à 
Península Ibérica. 

É mais frequente no Inverno, quando o anticiclone dos Açores está centrado a 
Sul ou a Sudoeste do arquipélago, entre este e o Norte de África, para onde por 
vezes se desloca. 

O ar Tm constitui o sector quente da maior parte das depressões frontais. 
Associado a frentes, é mais frequente na vanguarda das frentes frias, cuja 
ocorrência é maior no Inverno. Com ventos de Sudoeste a Oeste moderados a 
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frescos, este tipo de massa de ar origina estratos e estratocúmulos e 
frequentemente nevoeiros de advecção-radiação. 

Quando elevado por uma superfície frontal, origina precipitação forte de chuva e 
aguaceiros, observando-se por vezes aguaceiros nas regiões montanhosas e 
chuviscos nas planícies. 

As características desta massa de ar dependem da posição e orientação do eixo 
maior do anticiclone, da época do ano e, quando resultante de ar Pm, da fase de 
transformação deste ar em Tm. Assim, devem ser consideradas as seguintes 
situações: 

- Com o anticiclone centrado a Sul ou Sudeste do arquipélago e o eixo orientado 
na direcção Leste – Oeste, a massa de ar, com um trajecto mais curto, é mais 
quente e húmida e as condições meteorológicas aproximam-se das acima 
mencionadas (Fig. 5.9). No entanto, a espessura da camada húmida aumenta 
quando a advecção é determinada pela aproximação de uma frente com a 
orientação Sudoeste – Nordeste. 

 

 
Fig. 5.9 – Ar tropical marítimo 

 

- Com o anticiclone dos Açores centrado a latitudes mais altas e o eixo orientado 
na direcção Sudoeste – Nordeste, a massa de ar é subsidente e portanto mais 
quente e mais seca. Pode neste caso considerar-se ar Tm indirecto ou retorno 
e as condições meteorológicas variam entre as do ar Tm e as do ar PmW, com 
vento Norte a Noroeste. 

- O ar Tm é mais frio nos meses de Inverno, sobretudo em Fevereiro e mais 
quente em Setembro, meses em que a temperatura da água do mar é 
respectivamente mais baixa e mais alta. 
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A subsidência, responsável pela ausência de precipitação e por vezes até de 
nebulosidade, é frequente neste tipo de massa de ar, estando a base da inversão 
a altura variável. 

A inversão de subsidência observa-se quando as isóbaras junto à costa 
apresentam curvatura anticiclónica e / ou existe em altitude uma crista, mesmo 
que pouco pronunciada. 
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6 

 
SUPERFÍCIES FRONTAIS E FRENTES 

 

 

1. Definições 
 

Define-se superfície frontal como sendo a zona fortemente baroclínica de transição 
entre duas massas de ar com características diferentes. As superfícies frontais 
tomam a designação da massa de ar mais frio. A intersecção de uma superfície 
frontal com a superfície do globo designa-se por frente. Em altitude, também se 
chama frente à intersecção da superfície frontal com uma superfície isobárica. 

 

2. Tipos de superfícies frontais 
 

De acordo com a classificação das massas de ar, há a considerar as seguintes 
superfícies frontais: 

- Superfície frontal árctica / antárctica, que é a zona de separação entre as massas 
de ar árctico e polar; 

- Superfície frontal polar; 

- Superfície frontal subtropical, que é a zona de separação entre as massas de ar 
das latitudes médias e tropical. 

 

Das superfícies frontais mencionadas, a mais importante é a superfície frontal polar, 
pois as massas de ar por ela separadas, têm características termodinâmicas bem 
definidas, o que permite facilmente identificar e localizar a superfície frontal. 

 

3. Frontogénese 
 

Vimos que as massas de ar têm características diferentes. Por esta razão, quando 
duas massas de ar se encontram, gera-se uma zona onde se dá a variação brusca 
das propriedades que a caracterizam. Esta zona tem espessura variável, podendo 
atingir alguns quilómetros. Seria lógico designá-la por zona frontal e não por 
superfície frontal, como é habitual. 
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Fig. 6.1 – Frontogénese 

 

Designa-se por frontogénese o processo de formação de superfícies frontais. 
Durante este processo forma-se uma zona de descontinuidade no que se refere aos 
diferentes parâmetros termodinâmicos. Assim, quando se passa de uma massa de ar 
para outra, há variações bruscas de temperatura, humidade, direcção e velocidade 
do vento. 

O Hemisfério Norte é mais propício à formação de superfícies frontais bem definidas, 
por ser mais heterogéneo que o Hemisfério Sul. No Hemisfério Norte, a massa de ar 
relativamente fria e seca que se forma sobre vastos continentes ao encontrar-se 
com a massa de ar marítimo relativamente quente e húmida dá origem à superfície 
frontal polar, de características bem definidas. No Hemisfério Sul, o contraste entre 
as massas de ar continental e marítimo não é tão pronunciado, atendendo a que os 
continentes são menos extensos, o que não impede, evidentemente, a formação de 
superfícies frontais. 

Na figura 6.1 está ilustrado um exemplo típico de frontogénese. A massa de ar polar 
continental frio e seco (PcK), transportada na circulação do anticiclone frio que se 
forma no Inverno sobre a América do Norte, vai de encontro a uma massa de ar 
tropical marítimo quente e húmido (TmW), transportada na circulação do anticiclone 
dos Açores. A zona onde se encontram as duas massas de ar constitui a superfície 
frontal polar, cuja intersecção com a superfície do globo se designa por frente polar. 
Na fase inicial mantém-se praticamente na mesma região, apresentando as 
características de superfície frontal estacionária. 

As superfícies frontais raramente afectam latitudes inferiores a 30º N e 30º S. Na 
zona do globo limitada por estes paralelos, predominam outros tipos de fenómenos. 

A espessura de uma frente, ou seja, a espessura de intersecção de uma superfície 
frontal com a superfície do globo ou outra superfície, pode atingir valores da ordem 
de 70 a 200 km, enquanto que a profundidade da zona frontal é da ordem de 1 a 2 
km. 
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Fig. 6.2 – Espessura e extensão vertical de uma superfície frontal 
 
 

4. Movimento, classificação e representação simbólica das 
frentes 

 

As frentes movem-se de acordo com a componente do vento normal à frente. Assim, 
se o vento for paralelo à frente, esta permanece estacionária. 

As frentes classificam-se em quentes e frias.  

A frente diz-se quente, quando se desloca da área quente para a área fria.  

Diz-se fria quando a frente se desloca da área fria para a área quente. 
Consideram-se os seguintes tipos de superfícies frontais: frias, quentes, 
estacionárias, oclusas do tipo frio e oclusas do tipo quente. 

 

a. Superfície frontal fria 
 

Uma superfície frontal diz-se fria, quando o ar frio avança de encontro ao ar 
quente, fazendo com que este se retire (Fig. 6.3). Como o ar frio é mais denso 
que o ar quente, vai ficando por baixo deste, avançando com a forma de cunha. 
No entanto, à medida que o ar quente se desloca empurrado pelo ar frio, é 
obrigado a subir ao longo da superfície de separação das duas massas de ar. 

Como é o ar frio que empurra o ar quente, a superfície frontal fria apresenta 
uma certa curvatura com a convexidade virada para o ar quente, devido à força 
de atrito exercida pela superfície do globo, que se opõe ao seu movimento. 
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Fig. 6.3 – Superfície frontal fria 

 

A frente fria representa-se nas cartas sinópticas de superfície por um traço preto 
com triângulos a cheio, também pretos, virados no sentido do movimento da 
frente, ou então por um traço a azul. 

 

b. Superfície frontal quente 
 

Uma superfície frontal diz-se quente quando separa duas massas de ar, de modo 
que o ar quente, no seu movimento, vai desalojando o ar frio, ao mesmo tempo 
que se lhe sobrepõe (Fig. 6.4). Devido à força de atrito exercida pela superfície 
do globo, a superfície frontal quente apresenta uma curvatura com a 
concavidade virada para o ar quente e um declive mais suave do que o da 
superfície frontal fria. 

 
Fig. 6.4 – Superfície frontal quente 
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Numa carta de superfície representa-se a frente quente a vermelho ou com um 
traço preto com semi-círculos a preto orientados no sentido do deslocamento. 

 

c. Declive médio das superfícies frontais 
 

O declive médio de uma superfície frontal fria é cerca de 1/50, ou seja, a 1 km 
de altura corresponde uma distância horizontal de 50 km. Na camada de atrito, a 
superfície frontal fria apresenta maior declive do que a superfície frontal quente, 
devido à resistência que a superfície do globo opõe ao seu deslocamento. 

O declive médio das superfícies frontais quentes é mais suave, sendo o seu valor 
da ordem de 1/150. 

 

d. Superfície frontal estacionária 
 

Quando o ar frio não faz deslocar o ar quente nem se verifica o inverso, diz-se 
que a zona de separação constitui uma superfície frontal estacionária. Na prática, 
esta  superfície frontal sofre pequenos deslocamentos e designa-se por superfície 
frontal quase estacionária ou por frente quase estacionária, quando se verifica a 
sua intersecção com a superfície do globo. Neste caso, pode-se afirmar sem 
grande erro, que o movimento das massas de ar frio e quente se processa quase 
paralelamente à frente, em sentidos contrários. A sua representação em cartas 
sinópticas de superfície é feita por um traço com triângulos a preto virados para 
o ar quente e semicírculos voltados para o ar frio. Pode-se também representar a 
cores, com traços alternadamente a azul e a vermelho. 

 

 
Fig. 6.5 – Superfície frontal estacionária 
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e. Frentes oclusas 
 

As frentes fria e quente aparecem em geral associadas, formando um sistema 
frontal. 

 

 
Fig. 6.6 – Formação de uma frente oclusa do tipo quente 

 

Ambas as frentes têm movimento com forte componente Oeste – Leste. O 
movimento da frente fria é em geral mais rápido do que o da frente quente, o 
que faz com que o sector quente1 fique cada vez mais reduzido à superfície. 
Num dado momento, dar-se-à a oclusão, ou seja, a sobreposição das duas 
superfícies frontais. Quando tal acontece, o ar quente sofre um deslocamento na 
vertical, deixando de estar em contacto com a superfície. Há a considerar dois 
tipos de oclusão: a oclusão do tipo frio e a do tipo quente. 

De seguida iremos analisar a formação de uma frente oclusa do tipo frio. 

Consideremos um sistema frontal em movimento de Oeste para Leste. O ar que 
vem atrás2 é mais frio e mais denso do que o ar que se encontra a Leste do 
sistema frontal3, o que faz com que penetre em cunha por baixo deste. 

 

                                        
1 Chama-se sector quente à área compreendida entre ambas as frentes. 
2 Ar pós-frontal. 
3 Ar pré-frontal. 
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Fig. 6.7 – Frente oclusa do tipo frio 

 

É representada nas cartas de superfície por um traço violeta, cor que 
corresponde à mistura de azul e vermelho. Também pode ser representada por 
um traço a cheio com semicírculos e triângulos, de modo a que um dos 
triângulos esteja junto ao vértice, ou seja, junto ao ponto onde as frentes fria e 
quente se encontram. 

Salienta-se que o traço que representa a frente oclusa do tipo frio está no 
prolongamento da frente fria e o que representa uma frente oclusa do tipo 
quente está no prolongamento da frente quente. Neste último caso, o 
semicírculo a cheio coloca-se junto à junção das frentes fria e quente. 

A oclusão do tipo quente tem um processo de formação análogo à do tipo frio. 

 

 

Fig. 6.8 – Frente oclusa do tipo quente 

 

Nas cartas de superfície, uma frente oclusa do tipo quente é representada da 
mesma forma que a oclusão do tipo frio, mas conforme já se disse, o semicírculo 
fica junto ao vértice do sistema frontal. Conforme se pode observar na figura 
6.6, a frente oclusa do tipo quente está no prolongamento da frente quente. 

 

5. Tempo associado às superfícies frontais 
 

A descrição do tempo associado às superfícies frontais é baseado em modelos 
teóricos, que tentam retratar o mais possível o que se passa na natureza. As 
descrições que se seguem correspondem a superfícies frontais típicas, devendo as 
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distâncias indicadas serem tomadas apenas como referências do que se pode 
verificar na realidade. O mesmo se aplica à nebulosidade e às outras características. 

 

a. Tempo associado à superfície frontal quente 
 

À medida que o ar quente avança, é obrigado a subir sobre o ar frio devido a ser 
menos denso do que este. Durante este movimento ascendente, o ar sofre 
expansão adiabática, o que faz com que o vapor de água nele contido condense 
quando é atingido o nível de condensação, formando-se nuvens. Esta subida de 
ar faz-se ao longo da zona de separação de duas massas de ar, ou seja, ao 
longo da superfície frontal. O declive de uma superfície frontal quente é 
relativamente suave (da ordem de 1/150) e a subida do ar processa-se 
lentamente, o que origina nuvens pouco espessas, com excepção dos 
nimbostratos, que chegam a ter alguns quilómetros de espessura e de grande 
extensão horizontal. No caso do ar quente ser instável, acontece embora menos 
frequentemente, que se formem também nuvens de grande desenvolvimento 
vertical associadas a frentes quentes. 

A aproximação de uma superfície frontal quente, pode ser detectada a grande 
distância da frente propriamente dita, sendo essa distância da ordem de algumas 
centenas de quilómetros e podendo mesmo atingir 1000 km. O primeiro indício 
desta aproximação, consiste no facto de o céu se cobrir progressivamente de 
nuvens altas do género cirro. À medida que a frente avança, estas nuvens dão 
lugar a cirrostratos. Estas, por sua vez, vão-se tornando mais espessas e as suas 
bases vão baixando, de modo que a partir de certa altura, se podem classificar 
como altostratos, que já são consideradas nuvens médias. A cerca de 500 km da 
intersecção da superfície frontal com a superfície do globo, ou seja, da frente, 
pode começar a chover ou a nevar, inicialmente com fraca intensidade. A base 
das nuvens continua a baixar e os altostratos dão lugar a nuvens mais espessas 
e escuras que cobrem totalmente o céu. Estas nuvens (nimbostratos) 
classificam-se ainda como nuvens médias e provocam chuva mais intensa e 
uniforme que os altostratos. 

No caso do ar quente ser muito instável, podem formar-se cumulonimbos no seio 
dos nimbostratos, dando origem a precipitação irregular do tipo aguaceiro, sendo 
no entanto, esta situação pouco frequente. A visibilidade horizontal vai 
diminuindo à medida que a precipitação se vai intensificando. A velocidade do 
vento aumenta e a sua direcção tende a rodar no sentido contrário ao dos 
ponteiros do relógio, frequentemente para Sul ou mesmo para Sueste. A pressão 
diminui rapidamente e a temperatura sobe lentamente. Ainda antes da 
passagem da frente quente, detectam-se nuvens dos géneros estratocumulo e 
estrato fractus (ou estratos de mau tempo), que se formam devido à evaporação 
e posterior condensação da água, que entretanto caíra sob a forma de chuva. 

À passagem da frente a visibilidade horizontal pode diminuir para valores da 
ordem de 2 km devido a neblina, chuva ou neve. A base das nuvens é bastante 
baixa e a temperatura do ar aumenta. O vento intensifica-se, podendo soprar 
com rajadas.  
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Após a passagem da frente, já em pleno sector quente, o vento enfraquece e 
roda no sentido dos ponteiros do relógio, em geral para Sudoeste ou Oeste. Este 
sector é caracterizado frequentemente por neblina, visibilidade moderada e 
chuvisco, devido a nuvens baixas e pouco espessas dos géneros estratos e 
estratocúmulos. A temperatura mantém-se praticamente constante. O tempo 
associado ao sector quente varia com a estação do ano. 

No Verão a superfície do globo está aquecida, o que contribui para a dissipação 
das nuvens e melhoria da visibilidade. No Inverno a temperatura do solo é em 
geral baixa, o que faz com que o ar arrefeça na camada mais baixa, contribuindo 
para que continuem as condições de visibilidade moderada ou mesmo má e 
tectos baixos. 

 

b. Tempo associado à superfície frontal fria 

 

A aproximação de uma frente fria não é detectada a tão grande distância como a 
frente quente, o que se deve ao facto da superfície frontal fria se apresentar com 
o declive para o lado contrário. As nuvens não invadem o céu de uma maneira 
tão característica como acontece com a aproximação de uma frente quente. No 
entanto, o aparecimento de cirros, de bancos de altostratos e de altocúmulos 
lenticulares poderão constituir um indicativo. Poderá mesmo chover ou nevar à 
medida que a nebulosidade vai aumentando, conforme a época do ano e a 
latitude. 

Porém, a precipitação característica já perto da frente e durante a sua 
passagem, dá-se sob a forma de aguaceiros, podendo também ocorrer 
trovoadas. Estes meteoros são originados por nuvens de grande 
desenvolvimento vertical (cumulonimbos) que se formam devido ao ar quente 
ser obrigado a subir ao longo de uma superfície de declive acentuado, 
comparado com o da superfície frontal quente. Estas nuvens estendem-se por 
alguns quilómetros para ambos os lados da frente, penetrando no sector quente 
e no ar frio pós-frontal. Podem também ocorrer aguaceiros mais fracos 
provocados por nuvens menos espessas, os cúmulos. A existência de altostratos 
pode também provocar chuva contínua. 

À medida que se aproxima a frente fria, a pressão diminui, o vento aumenta de 
velocidade e a sua direcção, com a frente já próxima, roda no sentido contrário 
ao sentido dos ponteiros do relógio, soprando com rajadas durante a passagem. 
Depois da frente passar, o vento roda em geral no sentido dos ponteiros do 
relógio, para Noroeste. No caso, relativamente pouco frequente, de haver um 
vale pós frontal, o vento mantém-se de Oeste ou até de Sudoeste, mesmo após 
a passagem. 

A extensão horizontal da banda nebulosa associada à frente fria, constituída 
essencialmente por nuvens de desenvolvimento vertical, depende da inclinação 
da superfície frontal e é da ordem de algumas dezenas de quilómetros, em geral 
menos de 100 km. Se a frente é muito activa os cumulonimbos atingem quase a 
tropopausa. Como a base destas nuvens é baixa e situa-se apenas a algumas 
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centenas de metros do solo, conclui-se que podem ter espessuras da ordem de 
10 a 12 km nas latitudes médias e de 6 a 8 km nas latitudes altas, podendo 
atingir cerca de 18 km nas regiões equatoriais. 

Na figura 6.9 estão esquematizados os fenómenos de nebulosidade e 
precipitação associados à passagem de um sistema frontal. Na parte superior da 
figura, está representado o sistema frontal tal como é traçado numa carta de 
superfície; na parte inferior um corte vertical segundo a linha AB mostrando a 
nebulosidade e a precipitação associada às duas frentes. 

 

 

Fig. 6.9 – Sistema frontal – corte vertical segundo AB 

 

c. Tempo associado às oclusões 
 

O tempo associado a uma oclusão do tipo quente é o resultante da fusão de uma 
superfície frontal fria com uma quente. Conforme o seu nome indica, predomina 
o tempo característico da superfície frontal quente, embora possam também 
ocorrer aguaceiros e trovoadas, devido à presença de cumulonimbos embebidos 
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em altostratos e nimbostratos. Numa oclusão do tipo quente, a precipitação é 
mais intensa e irregular antes da frente oclusa passar. 

 

 
Fig. 6.10 – Frente oclusa 

 

A passagem da frente propriamente dita, ou seja, a intersecção da superfície 
frontal quente com a superfície do globo, dá-se após a passagem do maior 
aglomerado de nuvens. 

A passagem de uma frente deste tipo faz com que o vento ronde de Sudoeste 
para Noroeste, verificando-se no entanto uma rotação em sentido contrário 
imediatamente antes da frente passar. É frequente a ocorrência de rajadas 
durante a passagem da frente. A pressão desce com a aproximação da frente, 
subindo logo a seguir à sua passagem. 

Num local afectado pela passagem de uma frente deste tipo, uma vez que não 
há sector quente à superfície, passa-se imediatamente de ar polar pré-frontal 
mais frio, para ar polar pós frontal menos frio. 

Da mesma forma, o tempo associado a uma frente oclusa do tipo frio é 
proveniente da fusão de duas superfícies frontais com características diferentes, 
predominando o tempo característico de uma frente fria. 
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7 

 
REGRAS PRÁTICAS DE PREVISÃO 

 

 

1. Introdução 
 

Antes de se efectuar uma previsão meteorologia, é preciso responder a muitas 
questões relativas ao período da previsão, indicando-se de seguida algumas dessas 
questões: 

- Qual vai ser a direcção e a velocidade do movimento dos sistemas de pressão e 
dos sistemas frontais? 

- Quais são as alterações em termos de intensidade que estes sistemas vão sofrer? 

- Que alterações vão ocorrer nas propriedades físicas da massa de ar? 

O método mais simples de previsão, consiste em extrapolar o tempo futuro tendo 
por base as condições presentes e passadas. 

Utilizando uma carta de tempo para efectuar uma previsão a curto prazo1, parte-se 
do princípio que os sistemas de pressão, os sistemas frontais e o tempo que lhes 
está associado, terão um comportamento nas próximas 12 horas idêntico ao que 
tiveram nas últimas 12 horas. Por outras palavras, uma frente ou sistema de pressão 
que se deslocou a uma velocidade média de 25 nós nas últimas 12 horas, vai 
continuar a deslocar-se à mesma velocidade média e na mesma direcção, com o 
mesmo tempo que lhe está associado, nas próximas 12 horas; um sistema de 
pressão que tenha permanecido estacionário nas últimas 12 horas, vai continuar 
estacionário nas próximas 12 horas. 

 

2. Regras gerais 
 

Existem muitos provérbios, regras e sinais, que poderão ter algum valor em termos 
de previsão meteorológica, se dispusermos de uma carta de tempo e entendermos 
as condições atmosféricas por eles indicadas.  

 

 

                                        
1 Previsão para um período de 6 a 12 horas. 
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a. Sinais 
 

i. Geralmente o bom tempo vai continuar nas seguintes situações: 

 

- O nevoeiro de Verão dissipa-se antes do meio-dia; 

- A base das nuvens é mais alta que o cume das montanhas; 

- As nuvens diminuem em número; 

- O vento sopra fraco de Oeste ou Noroeste; 

- A temperatura é normal para aquela época do ano; 

- A pressão barométrica aumenta lenta e consistentemente; 

- O Sol poente parece uma bola de fogo e o céu está limpo; 

- A Lua brilha intensamente e o vento é fraco; 

- Durante noite aconteceu a formação de orvalho ou geada. 

 

ii. Geralmente o tempo vai piorar nas seguintes situações: 

 

- Os cirros transformam-se em cirrostratos; 

- Aumenta o número de nuvens a deslocarem-se rapidamente e estas ficam 
mais baixas; 

- A diferentes alturas, as nuvens movem-se em direcções também diferentes; 

- As nuvens estão a deslocar-se do quadrante de Nor-nordeste a Leste para Sul 
e a velocidade do vento aumenta com o tempo; 

- Altocúmulos ou altostratos escurecem o horizonte a Oeste; 

- A pressão começa a cair rapidamente; 

- O vento ronda para Sul ou Leste; 

- O vento sopra forte pela madrugada; 

- A temperatura sobe anormalmente no Inverno; 

- A temperatura está muito abaixo ou acima do normal para uma determinada 
época do ano; 

- Uma frente quente, fria ou oclusa está em aproximação.  
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iii. Geralmente o tempo vai melhorar nas seguintes situações: 

 

- A base das nuvens aumenta em altura; 

- O vento ronda para o quadrante de Oeste; 

- A pressão aumenta rapidamente; 

- A frente fria passou 3 a 6 horas atrás. 

 

iv. Geralmente irá chover ou nevar nas seguintes situações: 

 

- Uma frente fria, quente ou oclusa está em aproximação; 

- Cerca de 20 a 40 horas após o aparecimento dos primeiros cirros e destes 
ficarem mais finos e mais baixos; 

- Cerca de 14 a 26 horas após o aparecimento dos cirrostratos, desde que se 
observe um halo à volta do Sol ou da Lua; 

- Dentro de 6 a 8 horas, quando a temperatura está anormalmente alta pela 
manhã, o ar está húmido e começam-se a formar cúmulos; 

- Quando o céu está escuro a Oeste; 

- Quando o vento de Sul aumenta de velocidade e as nuvens começam a 
deslocar-se para Oeste; 

- Quando o vento, especialmente o vento de Norte, começa a rondar no 
sentido anti-horário; 

- Quando a pressão desce de forma regular. 

 

v. Geralmente a temperatura vai descer nas seguintes situações: 

- O vento ronda de Norte para Noroeste; 

- O vento continua a soprar de Norte ou Noroeste; 

- Durante a noite o céu está limpo e o vento é fraco; 

- A pressão aumenta regularmente durante o Inverno; 

- Após a passagem de uma frente fria. 

 

vi. Geralmente a temperatura vai aumentar nas seguintes situações: 

- Durante a noite o céu está forrado e o vento é moderado de Sul; 

- Durante o dia o céu está limpo e o vento é moderado de Sul; 

- O vento ronda de Oeste ou Noroeste para Sul; 

- Após a passagem de uma frente quente. 
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b. Regra da persistência 
 

Esta regra consiste na extrapolação da posição e da intensidade futuras dos 
sistemas sinópticos, tendo por base a sua evolução até ao momento em que se 
procede à previsão. É válida apenas para períodos curtos (6 a 12 horas). 

Este método pode ser melhorado conhecendo a climatologia da região e a 
localização e a intensidade dos sistemas sinópticos vizinhos. 

Como exemplo daquilo que acabamos de dizer, podemos indicar o facto de no 
mar de Irminger, entre a Islândia e a parte Sul da Gronelândia, o trajecto das 
depressões ter tendência para curvar ciclonicamente e a sua velocidade para 
diminuir. Este facto contribui para que em termos médios (climáticos), exista 
uma depressão nesta região, a depressão da Islândia. 

O facto de a velocidade das depressões aumentar quando há um forte contraste 
entre massas de água quente e fria, como sucede a Sul e a Leste da Terra Nova, 
é outro exemplo daquilo que acabamos de dizer. 

 

c. Regra de Guilbert-Grossmann2 
 

Um vale ou mesmo uma depressão, tende a deslocar-se para a posição da crista 
que o antecede num intervalo de 24 horas e esta crista tende a deslocar-se para 
a posição do vale antecedente3. Quando os ventos de Oeste são muito mais 
fortes do que o normal, este intervalo de tempo pode reduzir-se a metade. 

Esta regra pode aplicar-se a perturbações de Leste nas regiões tropicais, desde 
que se considere um intervalo de 5 dias em vez de 24 horas. 

 

d. Regra das isóbaras comuns4 
 

Quando há isóbaras comuns a uma depressão principal e a uma depressão 
secundária, esta última tende a deslocar-se em torno da primeira, de modo que 
o seu centro se situará, 24 horas depois, próximo da isóbara comum de valor 
mais baixo. 

 

 

 

 

                                        
2 Para as latitudes medias. 
3 “Friday’s weather, Sunday’s weather”. 
4 Para depressões complexas.  
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3. Regras específicas 
 

a. Movimento e desenvolvimento de depressões 
 

i. Uma depressão com um sector quente, move-se numa direcção paralela às 
isóbaras do sector quente e com uma velocidade de aproximadamente 80% do 
vento determinado a partir do gradiente (espaçamento) destas isóbaras; 

 

ii. Quando uma depressão tem um sector quente muito aberto, é provável que 
tenha tendência para cavamento; 

 

iii. O cavamento de uma depressão aumenta geralmente com o estreitamento do 
sector quente (a frente fria aproxima-se da frente quente); diminui quando se 
inicia o processo de oclusão; 

 

iv. Quando uma depressão está quase ocluída, desloca-se mais lentamente, 
embora possa continuar a cavar durante algum tempo; 

 

v. As depressões ocluídas tendem a desviar-se para a esquerda5 da trajectória 
que traziam. Simultaneamente, tendem a mover-se mais lentamente ou a 
tornar-se estacionárias; 

 

vi. Vastas depressões, quando completamente ocluídas, movem-se muito 
lentamente e por vezes de forma irregular. Uma depressão destas é designada 
por depressão primária ou depressão central; 

 

vii. Pequenas depressões, apanhadas na circulação de sistemas mais vastos, 
movem-se segundo a circulação principal. Por exemplo, as depressões 
secundárias têm tendência para se moverem ciclonicamente em torno da 
depressão principal. Quando ambas se assemelham, em cavamento e 
extensão, tendem a rodar uma em volta da outra no sentido ciclónico6. A 
velocidade da depressão secundária varia com a força do vento na circulação 
da depressão primária; 

 

viii. Uma depressão não frontal tende a deslocar-se na direcção dos ventos mais 
fortes que circulam à sua volta, isto é, na direcção das isóbaras da região onde 
o gradiente horizontal de pressão é maior; 

                                        
5 Direita no Hemisfério Sul. 
6 Hemisfério Norte. 
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ix. As depressões frontais apresentam-se geralmente em famílias, cada um delas 
seguindo aproximadamente a trajectória da anterior mas deslocada para uma 
latitude mais baixa; 

 

x. Quanto maior é o cavamento de uma depressão secundária, mais ela se 
aproxima do centro da depressão primária. Eventualmente absorvê-la-á, 
tornando-se ela própria a depressão primária; 

 

xi. As depressões tendem a deslocar-se em torno dos anticiclones quentes, na 
direcção do fluxo periférico. No seu movimento, deixam o ar quente do lado 
direito da sua trajectória, no Hemisfério Norte; 

 

xii. As depressões ocluídas tendem a encher. Esta tendência é mais pronunciada 
sobre água relativamente fria ou sobre terra arrefecida; 

 

xiii. Uma depressão ocluída ou não frontal, sobre águas subtropicais quentes, 
intensifica-se por vezes durante um ou dois dias, antes de começar a encher; 

 

xiv. Quando um centro secundário de baixas pressões se forma no ponto de 
oclusão, ele move-se com a direcção das isóbaras do sector quente ou mesmo 
para a sua direita; 

 

xv. Se uma ondulação frontal7 é seguida de perto por outra a uma distância 
relativamente curta, é pouco provável que se transforme numa depressão 
muito cavada. O cavamento de uma ondulação frontal até se transformar 
numa depressão muito intensa ocorre normalmente apenas quando houver ar 
frio suficiente atrás dela, o que é indicado por várias isóbaras a cortar 
abruptamente a frente fria. 

 

b. Movimento dos ciclones tropicais 
 

i. Os ciclones tropicais tendem a deslocar-se em torno do anticiclone subtropical 
adjacente; 

 

ii. Em latitudes extremamente baixas, os ciclones tropicais podem não sofrer 
recurvatura. É o que sucede por vezes no Mar das Caraíbas, nas regiões 
próximas das Filipinas ou a norte de Madagáscar; 

                                        
7 Perturbação com o sector quente muito largo. 
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iii. A parte do ciclone tropical mais próxima do pólo é mais extensa do que se 
poderia supor, tendo em conta a configuração média das isóbaras à superfície 
fora da circulação do próprio ciclone; 

 

iv. Se um anticiclone que se desloca para leste bloqueia o avanço do ciclone, pode 
ocorrer alteração da trajectória da tempestade. O efeito deste bloqueio, que 
consiste no desvio da trajectória para a esquerda no Hemisfério Norte, diminui 
normalmente com o aumento da latitude e o avanço da época dos ciclones; 

 

v. Quando um vale associado a uma frente fria se estende para Sul (no 
Hemisfério Norte) para a vizinhança de um ciclone tropical, este tem tendência 
a deslocar-se na mesma direcção e sentido do vale e da frente. Esta regra 
aplica-se a ciclones que atingem as latitudes médias. No fim da época, os 
ciclones podem seguir esta regra mesmo para latitudes mais baixas. 

 

c. Movimento e desenvolvimento de anticiclones 
 

i. As cristas entre depressões deslocam-se na mesma direcção e com a mesma 
velocidade que as depressões; 

 

ii. Um anticiclone pós frontal geralmente intensifica-se quando se desloca para 
Sul (Hemisfério Norte), enquanto que um anticiclone subtropical quente pré-
frontal tende a enfraquecer; 

 

iii. A trajectória dos anticiclones frios móveis com isóbaras fechadas geralmente 
desvia-se para a direita (Hemisfério Norte) em relação à trajectória da 
depressão precedente; 

 

iv. Um anticiclone frio diminuindo de velocidade ou tornando-se quase 
estacionário nas latitudes médias ou subtropicais, depressa se transforma num 
anticiclone relativamente quente. Passa então a comportar-se como um 
“anticiclone guia” para as depressões que se deslocam no seu bordo virado 
para o pólo; 

 

v. Pequenos anticiclones com circulação fechada deslocam-se geralmente mais 
rapidamente do que os anticiclones muito vastos. Anticiclones quentes 
extensos tendem a deslocar-se lentamente e por vezes de maneira irregular. 
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d. Movimento das frentes 
 

i. A velocidade de uma frente é em grande parte determinada pela intensidade 
da componente do vento perpendicular à frente. Isóbaras muito próximas 
umas das outras e que cortam a frente indicam movimento rápido da frente; 

 

ii. Uma frente desloca-se tanto mais rapidamente quanto maior for a queda de 
pressão à frente da frente quente ou maior for a subida de pressão atrás da 
frente fria; 

 

iii. Uma frente paralela às isóbaras será praticamente estacionária ou deslocar-se-
á muito lentamente, enquanto as características frontais se atenuam ou 
desaparecem; 

 

iv. Uma frente situada no eixo de um vale sem ser intersectada por nenhuma 
isóbara é praticamente estacionária, a menos que a tendência da pressão seja 
tal, que provoque a deslocação do próprio vale, caso em que a frente se 
moverá com ele; 

 

v. Quando uma frente ocluída se aproxima de uma alta estacionária, o seu 
movimento tende a diminuir; 

 

vi. As frentes quentes geralmente deslocam-se 70 a 50% mais lentamente do que 
a componente do vento perpendicular à frente. 

 

e. Precipitação associada às frentes 
 

i. A precipitação frontal será tanto mais intensa, quanto mais acentuada for a 
convergência do vento na frente, que pode ser avaliado pelo ângulo formado 
pelas isóbaras e pelo vento nas vizinhanças da frente; 

 

ii. Numa frente quente, a zona de precipitação pré-frontal será estreita se o eixo 
da crista pré-frontal estiver relativamente próximo da frente quente; 

 

iii. Numa frente quente, ocorre uma área extensa de precipitação pré-frontal, 
quando existe um forte gradiente de pressão no sector quente e não existe 
uma crista acentuada à frente da frente; 
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iv. Nas latitudes subtropicais, a actividade das frentes frias é mais pronunciada do 
que a das frentes quentes. Nas latitudes polares a maior actividade frontal está 
associada a frentes quentes e oclusões do tipo quente; 

 

v. Uma frente fria que se desloca lentamente, tem normalmente uma área de 
precipitação mais vasta do que uma que se desloque rapidamente. Pode não 
haver uma área de precipitação contínua ao longo de uma frente fria que se 
desloca rapidamente, mas existirem algumas borrascas e aguaceiros pré-
frontais. Numa frente fria lenta, é de esperar uma área de precipitação 
contínua ao longo e atrás da frente, mas não borrascas e aguaceiros. 

 

f. Governo dos sistemas de pressão 
 

O efeito que a temperatura de uma massa de ar exerce sobre a pressão em 
altitude é importante. Como o ar frio tem densidade superior à do ar quente, 
uma diferença de 20º na temperatura média da massa de ar, implica uma 
diferença de espessura da camada dos 1000 aos 500 hPa de 400 metros, sendo 
a espessura do ar frio inferior à do ar quente. 

De acordo com a relação entre as temperaturas das massas de ar e as condições 
em altitude, podem estabelecer-se as seguintes características dos sistemas de 
pressão: 

 

i. Um anticiclone quente mantém-se estacionário ou desloca-se muito 
lentamente. Sistemas deste tipo mantêm-se anticiclones desde a superfície até 
à tropopausa. Os anticiclones subtropicais e os anticiclones das latitudes 
médias que transportam uma extensa massa de ar tropical quente, na 
circulação do seu bordo virado para o pólo, são anticiclones quentes; 

 

ii. Um anticiclone frio tem pequena extensão vertical. É um sistema móvel e tem 
sobre ele, na média e na alta troposfera, um fluxo pronunciado. São deste tipo 
os anticiclones e as cristas que se deslocam entre duas depressões frontais; 

 

iii. Uma depressão parcialmente quente tem sobre ela, em altitude, uma corrente 
pronunciada, de acordo com a qual se desloca com maior ou menor 
velocidade. É o caso das depressões frontais. São também deste tipo os 
ciclones tropicais em contacto com o ar frio (polar) depois do ponto de 
curvatura e depressões frontais ocluídas em contacto com ar árctico mais frio; 

 

iv. Uma depressão fria desloca-se muito lentamente ou é quase estacionária. Um 
sistema deste tipo é depressão desde a superfície até à tropopausa. São deste 
tipo as depressões frontais, completamente ocluídas. 
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Dispondo-se de cartas dos 500 hPa, as regras que a seguir se indicam, permitem 
determinar o movimento dos sistemas de pressão: 

 

i. O campo dos 500 hPa indica em linhas gerais, a direcção do movimento das 
depressões frontais, das cristas e dos anticiclones; 

 

ii. Aqueles sistemas deslocam-se com cerca de metade da velocidade do vento 
aos 500 hPa; 

 

iii. A previsão do movimento de depressões a partir de cartas dos 500 hPa, 
restringe-se a depressões pouco profundas do tipo frontal, que não 
apresentem circulação fechada evidente aos 500 hPa; 

 

iv. A carta de 500 hPa é uma boa orientação para prever a evolução nas 6 a 12 
horas seguintes; 

 

v. Quanto mais extensa e intensa for uma depressão (ou um anticiclone) em 
altitude, mais lento será o seu deslocamento; 

 

vi. Vales ou cristas em altitude pouco pronunciados (com pouca curvatura), 
deslocam-se mais rapidamente do que os que têm uma curvatura acentuada. 
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