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1. Introdução
O ordenamento e a gestão dos recursos hídricos ibéricos são primordiais em todas
as questões de desenvolvimento sustentado, sobretudo num quadro de alteração do clima.
Este aspecto assume particular importância na Península Ibérica. Basta lembrar as
discussões e negociações geradas em torno do Plano Hidrológico Espanhol, do uso da água
nas três grandes bacias hidrográficas transfronteiriças (Douro, Tejo e Guadiana) e as
dificuldades de aplicação do Plano Nacional da Água em Portugal, para mostrar que,
mesmo sem incluir uma possível redução das disponibilidades em água no futuro (Santos et
al., 2002), é já difícil planear e gerir os recursos hídricos nos dois países ibéricos.
São os fenómenos extremos associados à chuva (secas e inundações) que mais
afectam a população ibérica. Estes excessos, que abrangem regiões de dimensão variável,
constituem uma fonte recorrente de desestabilização socio-económica e ambiental. A seca
severa que assola a quase totalidade da Península no ano climático em curso (2004-2005)
com défice pluviométrico desde Novembro de 2004, não é um caso único na história
pluviométrica do território ibérico. São usuais os défices que persistem durante quatro ou
cinco meses consecutivos durante a estação chuvosa (entre Outubro e Abril), assim como
os episódios de secas plurianuais. Mas há também que considerar o caso das anomalias de
chuva fortemente positivas, que se traduzem em inundações, por vezes catastróficas.
Efectivamente, secas e inundações sucedem-se de forma mais ou menos regular no espaço
ibérico. Vejam-se, por exemplo, as secas do início das décadas de 80 e 90 do século XX às
quais se seguiram, no final dessas mesmas décadas, períodos de precipitações elevadas.
Com este estudo pretendem-se identificar as várias regiões de variabilidade
homogénea da precipitação e o respectivo contexto atmosférico associado. É, pois, um
passo preliminar para se poder entender a variabilidade da precipitação, mas também
começar a perceber quais os mecanismos atmosféricos que regem a distribuição espacial
da chuva na Península Ibérica. Este estudo é dedicado somente à variabilidade espacial,
ficando de foram todos os problemas relativos aos padrões de variabilidade temporal.

2. Dados e metodologia

Os dados de precipitação para a Península Ibérica são oriundos do Climate Research
Unit (CRU) da Universidade de East Anglia (New et al., 2000). Os dados estão dispostos
numa grelha regular de resolução 0.5ºLat x 0.5ºLong., directamente interpolados a partir das
séries temporais das diferentes estações climatológicas ibéricas. A base de dados original é
global, mas para este trabalho foram retirados somente os dados de precipitação para o
espaço da Península Ibérica que, com a resolução indicada, dá um total de 324 pontos. A
janela temporal cobre o período de 1901 a 1998. Assim, há 1176 meses, correspondentes a
97 anos, o que faz desta base de dados a melhor, em termos de cobertura espacial e
temporal para a Península Ibérica.
Os dados atmosféricos foram retirados das reanálises do NCEP/NCAR (Kalnay et.al.
1996). Estas reanálises resultam de numa técnica de assimilação de dados para produzir
um número relativamente elevado de variáveis climáticas e meteorológicas. Os dados de
observação (temperatura, velocidade do vento, pressão, etc) são analisados e interpolados
para sistema de redes tridimensionais ou tetradimenisionais com o auxílio de modelos de
circulação geral, utilizados nas previsões do estado do tempo. Neste processo específico
são produzidos e “reanalizados” dados a vários passos temporais, que vão desde uma
frequência de quatro vezes por dia (de 6 em 6 horas) até aos resumos mensais (médias
mensais), sem esquecer as médias diárias, tendo como base o Tempo Universal (UTC).
A metodologia utilizada para a delimitação das regiões de variabilidade homogénea da
precipitação é a ACP seguida de rotação do tipo Varimax. A análise é feita sobre dados
mensais de precipitação à escala interanual. São efectuadas doze ACP’s sobre os dados de
cada um dos meses do ano (de Janeiro a Dezembro), com o tempo em linhas e o espaço
em variáveis (S mode). Os dados de precipitação foram previamente standardizados. Isto
permite que todos os pontos no espaço tenham a mesma contribuição para a análise,
independentemente das maiores ou menores quantidades de precipitação registadas. A
standardização implica que a ACP seja aplicada em matrizes de correlações. Também os
padrões espaciais resultantes da análise serão analisados sobre a forma de correlações
entre as componentes e as diferentes variáveis. A escolha do número de factores a
submeter a rotação não é um processo simples. Neste trabalho optou-se pela aplicação do
método conhecido na literatura científica anglo-saxónica como LEV (Logaritmic eigenvalue),
que consiste em analisar o gráfico dos valores próprios numa escala semi-logarítmica e
procurar uma ruptura, à semelhança do método conhecido como teste de Scree (Catell,
1966; O’ Lenic e Livezey, 1988). Uma vez identificados os principais padrões de
variabilidade espacial da precipitação, segue-se a delimitação das regiões de variabilidade
homogénea, a partir dos núcleos de maior variabilidade de cada padrão pluviométrico.

Este trabalho vem no seguimento de estudos já efectuados por outros autores e
investigadores espanhóis (Rodriguez-Puebla et al., 1998; Rodriguez-Puebla et al., 2001;
Serrano, et al., 1999; Esteban-Parra et al., 1998), que dão ênfase a uma variabilidade
complexa num espaço ibérico que, à partida, pelas suas reduzidas dimensões, pressuporia
ser mais homogéneo.
O estudo do contexto atmosférico associado a cada padrão pluviométrico consistiu na
elaboração de mapas compósitos de vários parâmetros atmosféricos das reanálises do
NCEP/NCAR (Kalnay et al., 1996), partindo dos valores mais elevados (fase positiva ou
chuvosa) das componentes principais dos vários padrões de variabilidade espacial da
precipitação. A escolha somente dos índices mais elevados das componentes principais
prende-se com o facto de poder captar o sinal atmosférico “mais típico” associado a cada
padrão pluviométrico. Estes mapas compósitos não são aqui apresentados, mas serviram
de base para a elaboração de um quadro resumo do contexto atmosférico associado a cada
padrão pluviométrico. Foi também analisada a associação de cada região de variabilidade
homogénea com os principais modos de circulação atmosférica do Atlântico Norte.
3. Resultados
Os resultados das várias ACP’s permitiram identificar um conjunto de padrões
pluviométricos que estiveram na base da definição de sete regiões de variabilidade
homogénea. Os padrões pluviométricos serão apresentados em primeiro lugar, seguindo-se,
posteriormente, a descrição das regiões de variabilidade homogénea. Finalmente, é exposto
o contexto atmosférico associado a cada região de variabilidade homogénea.
3.1 Padrões pluviométricos
O Padrão da Fachada Ocidental Atlântica (FOA) é o de maior representatividade
espacial e, também, o de maior significado estatístico. Representa a variabilidade em bloco
da maior parte da Península durante os meses mais frios do ano e, portanto, inclui o
território português (Figura 1). Explica sempre grandes quantidades de variância, chegando
a ultrapassar em Dezembro e Fevereiro os 40%. Domina nos meses mais frios do ano
(Novembro a Março) e faz desaparecer quase por completo os modos SO, NO e Interior
Centro. Estes últimos só ganham importância nos meses em que o padrão FOA não ocorre,
ou seja, fora do Inverno. O padrão FOA reflecte, igualmente, uma variabilidade em bloco de
todo o território português, já analisado no trabalho de Gomes (1998). Desta feita, qualquer
estação meteorológica do território de Portugal continental pode ser considerada
representativa da variabilidade do padrão FOA no Inverno (ver, em particular, Coimbra e
Lisboa). Até Porto e Faro, em Portugal, e Madrid e Gibraltar, em Espanha, podem dar uma

boa imagem da variabilidade invernal do padrão FOA, contudo, estatisticamente menos
significativa.
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Figura 1 – Exemplos dos diferentes padrões
pluviométricos Identificados a partir da Análise em
Componentes Principais. São apresentados exemplos de
meses concretos que se consideraram ilustrativos de
cada padrão pluviométrico. No canto inferior direito de
cada mapa é apresentada a ordem na ACP respectiva de
cada padrão pluviométrico, bem como a percentagem de
ex plicação de variância.

O padrão Sudoeste (SO) engloba as regiões do Sul de Portugal e da Andaluzia (figura
1). Em particular no Outono, estende-se, por vezes, para Nordeste até regiões localizadas
mais para o interior, nas imediações da região de Madrid. É importante nas estações de
transição, na Primavera e princípio do Outono, respectivamente, depois e antes do período
de ocorrência do padrão FOA. No entanto, manifesta-se em Janeiro com elevado significado
físico e estatístico, em virtude de o núcleo de maior variabilidade do padrão FOA estar
deslocado para o Noroeste da Península Ibérica. Na variabilidade intermensal, a ausência
do padrão FOA dá lugar a um padrão SO que se assume como o mais significativo, ou seja
o que explica as maiores quantidades de variância. Em termos muito gerais é permitido

dizer-se que o padrão SO é uma variante do padrão FOA, dado surgir sempre muito
significativo quando este não ocorre..
O padrão Noroeste (NO) retrata a variabilidade do Noroeste Peninsular e ocorre nos
meses mais quentes, em especial de Abril a Outubro (Figura 1). Basicamente implica, na
sua fase positiva, anomalias positivas de chuva na metade norte de Portugal e em toda a
região da Galiza. Por isso, a estação do Porto é a que melhor ilustra a variabilidade do
padrão NO, sendo, portanto, bem representativa da variabilidade da precipitação no
Noroeste Peninsular.
O padrão Norte Atlântico (NA), ao contrário do anterior, está ausente nos meses mais
quentes do ano (Julho e Agosto). Delimita uma área relativamente estreita no norte da
Península Ibérica, mais propriamente na vertente atlântica das montanhas Cantábricas
(Figura 1). É, porventura, o padrão pluviométrico mais dependente da configuração do
relevo. De facto, a orientação zonal das montanhas cantábricas, não só favorecem o
aumento da quantidade de chuva nas vertentes expostas à circulação de Norte ou Noroeste,
como também colocam em abrigo todo o restante território peninsular. Por isso o gradiente
de anomalias de chuva no padrão NA é muito forte na vertente sul da cadeia cantábrica.
O padrão Sudeste (SE) representa a variabilidade da região do Levante, a região mais
seca de toda a Península (Figura 1). Ocorre ao longo de todo o ano de forma bastante
regular, estando presente em todos os meses e estações do ano.
O padrão Nordeste (NE) retrata a variabilidade da chuva na parte mais setentrional da
fachada mediterrânica, ou seja, a região da Catalunha (Figura 1). À semelhança do padrão
SE, também ocorre de forma regular ao longo de todo o ano.
A variabilidade do interior da Península Ibérica, descrita pelos Padrões do Interior, é
mais complexa. Antes de mais porque as áreas territoriais definidas são espacialmente mais
restritas (Figura 1). É um padrão típico de meses quentes, da Primavera e do Verão. No
Outono este padrão não está presente, devido ao prolongamento para Nordeste do padrão
SO, nos meses de Setembro e Outubro. Na Primavera, a variabilidade do Interior da
Península é descrita por um só padrão, enquanto que no Verão foram identificados três
padrões distintos: um no Interior Norte (INO); outro no Interior Sudeste (ISE); e, finalmente,
um terceiro padrão no Interior Nordeste (INE).
3.2 Regiões de variabilidade homogénea
A ACP conseguiu, apesar de algumas sobreposições entre os diferentes padrões,
isolar as regiões de variabilidade homogénea de forma bastante satisfatória, especialmente
quando se considera o núcleo de maior variabilidade dos padrões espaciais (Figura 2).

Figura 2 – Representação esquemática das regiões de variabilidade homogénea da
precipitação na Península Ibérica (1901-1998).
A divisão em regiões de variabilidade homogénea parece lógica e delimita territórios
regionalmente bem definidos, não obstante haja, forçosamente, algumas intersecções, dado
que em climatologia os limites nunca podem ser traçados de forma rígida. O interior da
Península é a região onde se dão as maiores e mais significativas intersecções. No Outono
e no Inverno é o local de confluência dos limites de todas as regiões de variabilidade
homogénea. Na Primavera e no Verão, as regiões do interior peninsular individualizam-se
em uma ou mais regiões de variabilidade homogénea. Alguma sobreposição regista-se
também, entre as fronteiras sul da região NO e a fronteira norte da região SO, sendo, no
entanto, relativamente estreita. Uma boa parte desta fronteira passa no território português
na faixa latitudinal da Beira litoral (entre Coimbra e Porto). No geral, as fronteiras
geográficas entre os padrões são bastante estáveis e regionalmente bem definidas. Estão,
neste caso, as fronteiras entre o Padrão da Fachada Ocidental Atlântica (FOA) que, nos
meses em que ocorre (Novembro a Março), confina com as da região NA, a norte, e as das
duas regiões mediterrânicas, a oriente. O núcleo de maior variabilidade do padrão FOA
pode, todavia, ter uma localização mais setentrional (sobre a Galiza e Minho) no mês de
Janeiro e mais meridional (sobre o sul de Portugal e parte ocidental da Andaluzia) no mês
de Março. A oriente, o limite da região FOA é a região de Múrcia e Almeria, correspondente
ao limite mais ocidental da região SE. Assim, as duas regiões mediterrânicas, têm limites
mais ou menos rígidos e geograficamente bem definidos. O limite ocidental nunca se
prolonga muito para o interior, ficando confinado a uma faixa relativamente estreita junto ao
litoral. A Região NE coincide quase perfeitamente com a Catalunha, ficando o seu limite
mais meridional sempre a latitudes acima da região de Valência. Os limites ocidentais do

padrão SE poderão oscilar um pouco entre a região de Múrcia e Almeria, mas nunca chega
a atingir a longitude do Estreito de Gibraltar. A fronteira com as regiões FOA e SO é também
muito nítida. Por fim, a região NA, nos meses em que ocorre, é a que, provavelmente, tem
limites melhor definidos e sem grandes oscilações. A ocidente faz fronteira com a região NO
ou FOA, enquanto que a oriente estende-se até ao País Basco e Oeste dos Pirenéus. Mas é
no seu limite meridional que esta região apresenta a fronteira mais nítida de todos os
padrões. Está muito bem delimitado e confinado à Cadeia Cantábrica, em particular à sua
vertente Norte, e raramente passa a sul da latitude 42ºN. A cadeia Cantábrica assume,
pois, um papel muito importante na definição desta região de variabilidade homogénea. Os
limites da região FOA na Figura 2 foram marcados com um traço mais carregado, na medida
em que é espacialmente muito representativo na estação chuvosa (Novembro a Março).
Marca o território peninsular mais afectado pela circulação Atlântica.
Nenhuma das regiões definidas é específica do território português. Porém, algumas
delas definem a variabilidade da precipitação em extensas áreas do território nacional. O
padrão FOA engloba grande parte da Península e todo o território nacional. Retrata, como já
se disse, a variabilidade em bloco da chuva em todo o território nacional. Nos meses mais
chuvosos é normal, à escala mensal, que a anomalias positivas de chuva no Norte de
Portugal correspondam também anomalias positivas de chuva no Algarve. Já o padrão NO
revela bem a variabilidade da chuva no Norte de Portugal, em particular no Minho e Douro
Litoral. A região de Trás-os-Montes pode estar numa zona de transição entre o padrão do
Noroeste Peninsular e o do Interior Noroeste, podendo em função dos casos estar incluído
numa ou noutra destas regiões de variabilidade. Assim, nos meses da Primavera e do Verão
a parte mais oriental de Trás-os-Montes está claramente incluída nas regiões que definem a
variabilidade do interior da península, em particular o padrão do interior noroeste. A parte
mais ocidental de Trás-os-Montes, nomeadamente o distrito de Vila Real, já se pode incluir
dentro da região definida como Noroeste peninsular. A variabilidade da precipitação do Sul
de Portugal é descrita pelo padrão SO. Neste caso “Sul” designa todo o território português
desde o Mondego até ao Algarve. De facto, ao longo de todo este trabalho verificou-se que
a região de Coimbra tem uma variabilidade pluviométrica com mais semelhanças com o Sul
do que com o Norte de Portugal. As elevadas correlações entre as séries de precipitação de
Coimbra e de Lisboa são disso exemplo. A transição para o Noroeste faz-se de forma algo
abrupta entre Coimbra e Porto. Contudo, o Alentejo interior Norte (distrito de Portalegre)
pode estar incluído na região que descreve a variabilidade da precipitação do interior centro,
durante a Primavera (Figura 5.31).
Assim, entre Novembro e Março, a variabilidade do território português é bem descrita
pela componente principal do padrão FOA. Os padrões NO e SO marcam uma variabilidade
distinta, nos restantes meses do ano, entre o Norte e o Sul de Portugal. A fase positiva do

padrão NO descreve anomalias positivas no Norte de Portugal e negativas no Sul. O
contrário acontece com o padrão SO. Desta feita, nos meses mais quentes do ano, o mais
comum é uma variabilidade independente entre o Norte e o Sul de Portugal.
3.3 Contextos atmosféricos associados às regiões de variabilidade homogénea
O estudo do contexto atmosférico associado estatisticamente aos padrões de
variabilidade da chuva revelou alguns aspectos importantes que interessa salientar,
resumidos no Quadro 1. Neste quadro está exposto todo o contexto atmosférico relacionado
com os modos pluviométricos, em que se fornece informação sobre a circulação em
superfície e em altitude, assim como o(s) modo(s) de circulação atmosférica do Atlântico
Norte associado.

3.3.1 As regiões atlânticas
O contexto atmosférico associado à variabilidade pluviométrica da região da FOA
reflecte, precisamente, a influência da NAO, quer na sua fase positiva, quer na sua fase
negativa. À superfície verifica-se a presença de um anticiclone atlântico a Sudoeste da
Península Ibérica e uma depressão muito cavada na região da Islândia. O fluxo que atinge a
Península Ibérica é do quadrante Oeste. Em altitude encontra-se a correspondente
circulação zonal de Oeste. A área delimitada pelo padrão FOA varia, então em oposição de
fase com o campo de pressão à superfície de uma vasta área do Atlântico Norte,
correspondente à área do anticiclone atlântico e, em fase, com a depressão da Islândia. A
velocidade do vento no Atlântico Norte é particularmente elevada numa banda zonal que se
estende desde a região central do Atlântico Norte até à Península Ibérica.
Embora a região SO esteja associada à NAO, o contexto atmosférico de pormenor
regista algumas diferenças relativamente ao contexto do padrão FOA. A principal diferença
entre os dois contextos atmosféricos reside no facto de o núcleo de anomalias negativas de
pressão estar localizado numa posição mais meridional no Atlântico Norte, a ocidente da
Península Ibérica. Tal situação dá lugar a um fluxo de Sul ou Sudoeste que afecta,
sobretudo, a parte meridional de Portugal (a sul de Coimbra) e a Andaluzia. Deste modo, o
contexto atmosférico de superfície associado ao padrão SO consiste numa depressão
centrada no Atlântico a oeste (ou sudoeste) da Península Ibérica. Em altitude, instala-se um
vale depressionário em que a Península sob o seu sector oriental. Em consequência, ao
contrário do padrão anterior, estamos na presença de uma circulação meridiana, com fluxo
de sul ou sudoeste.
A variabilidade da precipitação da região NO está associada ao modo de circulação
atmosférica designado por East Atlantic, um modo que também apresenta uma estrutura
bipolar mas com os centros de acção deslocados para Sudeste relativamente à NAO.

Quadro 1 – Resumo do contexto atmosférico, em superfície e em altitude, e principais
modos de circulação atmosférica do Atlântico Norte associados aos vários padrões
pluviométricos. Os modos de circulação a negrito são aqueles que melhor estão associados
a cada padrão pluviométrico
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O contexto atmosférico de superfície associado à variabilidade pluviométrica da região
NO consiste numa depressão atlântica a Noroeste da Península Ibérica e um anticiclone
subtropical sobre o Atlântico Oriental e Norte de África. A depressão atlântica dirige
perturbações que afectam somente as regiões mais litorais do Noroeste da Península
Ibérica. Em altitude, a circulação é meridiana com um vale depressionário em que a
Península Ibérica fica sob a influência da sua extremidade sul. O fluxo que afecta o

Noroeste peninsular é de oeste ou sudoeste. As anomalias positivas de chuva durante os
meses mais quentes do ano estão associados a passagens de perturbações no Norte de
Portugal e Galiza.
O modo de circulação atmosférica que tipicamente se encontra associado à
variabilidade da precipitação da região NA é conhecido como Eastern Atlantic /Western Rússia.
No entanto, também se encontraram associações relativamente importantes com o modo
Scandinavia. O padrão NA pode ainda estar associado com os modos Eastern Atlantic e
Eastern Atlantic- Jet, mas é estatisticamente menos significativa. O contexto atmosférico de
superfície caracteriza-se pela presença de um anticiclone atlântico a Oeste da Europa
Ocidental e por uma depressão centrada no Mediterrâneo Ocidental, afectando o Sul de
França e o norte de Itália. O dispositivo gera um fluxo de norte ou noroeste que afecta o
litoral setentrional da Península Ibérica. Em altitude forma-se uma crista anticiclónica sobre
o Atlântico Oriental e um vale depressionário sobre a Europa Ocidental. A Península Ibérica
encontra-se sob a vertente ocidental do vale e o fluxo tem a mesma direcção que à
superfície. A circulação é claramente meridiana de Norte. Todo este contexto atmosférico
permite, assim, confirmar a importância da cadeia montanhosa cantábrica na definição deste
padrão pluviométrico. Num fluxo de Norte, a barreira montanhosa de orientação zonal
coloca ao abrigo as regiões mais meridionais da Península, mas provoca o levantamento do
ar na sua vertente exposta a norte.
As regiões atrás descritas foram classificadas como regiões atlânticas, não só pela
sua localização geográfica na Península Ibérica, mas também, porque estão associados a
contextos atmosféricos do Atlântico Norte, bem como aos seus principais modos de
circulação. A fase positiva dos padrões atlânticos está, então, intimamente ligada à
circulação atmosférica na Bacia do Atlântico Norte.

3.3.2 As regiões mediterrânicas
Apesar de se tratar de um padrão mediterrânico, o padrão Sudeste (SE) está
associado a vários modos de circulação atmosférica do Atlântico Norte. Contudo os mais
significativos são o Eastern Atlantic e o Eastern Atlantic-Jet, seguidos pelos Eastern
Atlantic/Western Rússia e o Scandinavia. As anomalias positivas de chuva no Levante estão
associadas, normalmente, a fluxos de Leste, excepto nos casos em que o padrão se define
pelos modos de circulação EA/WR e Scand, onde o fluxo é do quadrante noroeste, sobre a
parte sudeste da Península (a Andaluzia mediterrânica). Assim, o contexto atmosférico de
superfície normalmente associado a este padrão pluviométrico consiste na presença de um
anticiclone atlântico a Oeste da Europa ou a Norte da Península, materializado por um
núcleo de anomalias positivas de pressão sobre as Ilhas britânicas. Ao mesmo tempo formase uma depressão no Norte de África que gera, então, um fluxo de Leste sobre o Levante.

Em altitude, o anticiclone atlântico é encimado por uma crista anticiclónica sobre o Atlântico
Oriental com orientação SO-NE e um vale depressionário sobre o mediterrâneo Ocidental de
orientação NE-SO. A fachada Mediterrânica da Península Ibérica fica situada sob a vertente
ocidental do vale onde ocorre um fluxo de Noroeste.
O modo de circulação atmosférica que melhor se associa ao padrão Nordeste (NE) é
o EA/WR. Associações menos significativas foram registadas com os modos EA-Jet e
Scand. O contexto atmosférico de superfície caracteriza-se pela presença de um anticiclone
Atlântico situado a Oeste da Península com prolongamento em crista sobre a parte
setentrional da Península Ibérica e Europa Ocidental a par de uma depressão centrada
sobre o Mediterrâneo Ocidental e Norte de África, originando um fluxo de Nordeste sobre a
Catalunha. Em altitude, forma-se uma crista anticiclónica a Oeste da Europa de orientação
SSO-NNE e um vale de orientação N-S a afectar o ocidente de França, Catalunha e
Pirenéus. A Catalunha fica situada sob o sector oriental e Sul do vale depressionário a
receber um fluxo de noroeste.

3.3.3 As regiões do interior peninsular
Não há relação entre os padrões de variabilidade pluviométrica do interior da
Península e os principais modos de circulação atmosférica no Atlântico Norte. O contexto
atmosférico de superfície associado a estas regiões, independentemente da sua localização
de pormenor, resume-se à presença do Anticiclone dos Açores que se estende em crista
sobre a Europa Ocidental. Com o aquecimento primaveril ou estival prolongado do substrato
continental, forma-se uma baixa pressão de origem térmica no interior da Península Ibérica.
Em consequência, forma-se uma circulação ciclónica na Península, em que a direcção dos
ventos segue o desenho e a localização de pormenor da depressão. No entanto, esta
depressão encimada pela crista anticiclónica não dá origem a precipitação. Para que tal
aconteça é necessário que, ao mesmo tempo, em altitude, se forme um vale acima da
Península Ibérica. A localização exacta do vale frio acima da Península vai modular o tipo de
sub-padrão de interior, na medida em que vai condicionar a localização da maior
instabilidade, logo da maior queda de chuva. A instabilidade do ar pode ser muito acentuada
dando origem a chuvas relativamente fortes, concentradas no espaço e no tempo. Por
vezes, a precipitação total mensal é definida num só dia. O factor principal que explica os
diferentes padrões do interior está na localização de pormenor do vale depressionário (ou
depressão) em altitude, no seu tamanho e na direcção da invasão de calor à superfície que,
aliado ao efeito do relevo, vai definir a localização da coluna ascendente de ar e, em
consequência, as regiões do interior onde se regista a maior instabilidade e a advecção de
vapor de água. Estes padrões sublinham a importância das chuvas primaveris e, sobretudo
estivais, na atenuação das características mais secas destas épocas do ano.

As situações atmosféricas associadas a estes padrões, nos quais os totais de
precipitação nas regiões interiores da Península sobressaem em relação aos das fachadas
atlântica e mediterrânica, podem, por vezes, estar na origem de episódios de chuvas muito
intensas, em especial nas regiões do interior de Espanha. A presença da depressão térmica
é já uma manifestação da existência de uma massa de ar quente e instável nos níveis
inferiores da troposfera, com um elevado potencial higrométrico, podendo a circulação
ciclónica das baixas camadas permitir uma importante alimentação em vapor de água a
partir do Mediterrâneo. O estabelecimento, em altitude, dos vales frios (ou a estabilização de
depressões frias) pode constituir, neste contexto, o factor determinante para a formação de
uma estrutura favorável ao desencadeamento da convecção profunda na troposfera,
responsável por chuvas intensas e trovoadas muito fortes. Trata-se de uma situação
atmosférica muito frequente na Península Ibérica, durante o Verão, e que pode até, por
vezes, estar na origem de episódios de chuvas torrenciais.
A este respeito, a situação atmosférica observada no dia 28 de Agosto de 1952 é um
exemplo notável desta evolução que se descreveu. Na figura 3 apresentam-se alguns
aspectos relevantes que documentam este episódio particular, nos quais a precipitação de
um só dia (28/8) foi essencialmente responsável pelo carácter anómalo deste mês, muito
chuvoso em todo o interior peninsular.
À superfície, a depressão térmica centrou-se sobre a metade Sul da Península,
ligando-se a outra depressão térmica existente sobre o norte de África. Nestas condições,
estabeleceu-se uma circulação de Este sobre o interior oriental peninsular, favorecendo, a
advecção de ar húmido, proveniente do Mediterrâneo e tornando ainda mais instável a
massa de ar presente na baixa atmosfera. Em altitude (500 hPa), individualizou-se uma
célula depressionária isolada, cujo núcleo que se centrou mais sobre o Sul de Portugal, pelo
que as regiões interiores de Espanha ficaram sob a influência do bordo oriental da gota fria,
potencialmente o mais instável.
A sondagem aerológica é reveladora da extraordinária quantidade de energia
disponível para a convecção (CAPE superior a 3000 J) que se concretizou nesta situação
depressionária, e que esteve na origem de chuvas abundantes, acompanhadas de
trovoadas muito fortes e violentas rajadas de vento em todo o interior de Espanha, segundo
o referido no boletim diário de meteorologia. Em vários locais das regiões do interior
sudeste, com destaque para o interior da província de Valência, os totais de precipitação em
24 horas ultrapassaram os 100 mm, havendo o registo de 400 mm num local próximo de
Teruel (La Puebla de Valverde, na Serra de Camarena, a 1180m de altitude).
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Figura 3 – Exemplo de uma situação particular de chuva no Interior Sudeste. As
anomalias de precipitação dizem respeito ao mês de Agosto de 1952. A situação
atmosférica (mapas da altitude do geopotencial e sondagem aerológica) são
relativas ao dia 28 de Agosto de 1952, o dia em que ocorreu a maior parte da
precipitação total registada no mês em questão.

4. Conclusão
A Análise em Componentes Principais (ACP) seguida de rotação do tipo Varimax,
revelou-se um instrumento adequado na definição de regiões de variabilidade homogénea
da precipitação na Península Ibérica. Foram identificadas sete regiões de variabilidade
homogénea, as quais podem ser agrupadas em três grandes conjuntos: regiões atlânticas,
as regiões mediterrânicas e as regiões do interior da Península. Esta designação obedece
não só a critérios de localização geográfica, mas também está de acordo com os diferentes
contextos atmosféricos. Assim, às regiões atlânticas está associada a circulação do
Atlântico Norte, enquanto que a influência mediterrânica se faz sentir nas regiões mais

orientais da Península. As regiões do Interior da Península individualizam-se nos meses
mais quentes do ano. O calor acumulado gera uma depressão térmica no interior. A
depressão térmica por si só não é capaz de dar origem a precipitação pois, em altitude, é
encimada pelas altas pressões subtropicais. Portanto, para haver registo de precipitação e
forte instabilidade como a que foi observada, é necessário uma destruição do abrigo
anticiclónico em altitude. Isto acontece quando surge um vale depressionário em altitude,
acima da Península. Ora, a sobreposição do ar mais frio em altitude num ar quente e seco à
superfície e, por vezes, do ar húmido vindo do Mediterrâneo, gera condições atmosféricas
de grande instabilidade, sobretudo no interior da Península, onde há ainda a considerar a
existência de relevos importantes, que podem ainda reforçar as condições de instabilidade.
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