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CLASSIFICA<;AO DE TIPOS DE TEMPO APLICADA A ANALISE TOPOCLIMATICA.
UMA PROPOSTA METODOLOGICA
N uno Ganho'

R ESUMO

A corrccta interpretar,:ao e extrapolar,:ao temporal de resultados em Topoclimatologia exige como
s uportc uma adequada t ipo logi<~ de condir,:oes de tempo.
Apresenta-se aqui uma proposta de classificar,:ao de tipos de tempo. baseada em combinar,:oes de
variaveis cli m atic<~s in ten enientes no fu ncionamento do topocli ma, faci l de executar por nao exigir o
recurso a analise sin6ptica, e orientad a para a aplicac;ao a Topoclimatologia Urbana.
Palavra s-Ch:lVe: Classiticar,:ao de tipos de tempo. Topoclimatologia. Climatologia Urbana.
R ESUME

L' in terpretation correcte et !'extrapolation temporelle des resultats en Topocl imatologie exige Ia
base d'une ty pologie appropriee des conditions de temps.
Nous pn!sentons ici une propositi on pou r Ia classifi cat ion des types de temps. basee sur des
combinaisons de variables cl imatiques qui interviennent dans le fonctionnement du topocl imat. don' t
!'executi on est facile, etant donne qu 'elle n' a pas beso in d e !'analyse synoptique, et qui est orientee sur
!'appli cation a Ia Topoclimatologie urbaine.
Mots-cle:

Cl<~ss ifi ca tion

de types de temps. Topoclimatologie. Climatologie urbaine
ABSTRACT

The correct interpretation and temporal extrapo lation of resu lts in Topocl imatology requires an
appropriate typology of weather conditions as support.
Here in we present a proposal of weather types classification. based on climatic element
combinations intervenient on the local climat, easy to impl ement for it does not require the use of
synopt ic <Jnalysis, and foc used towards its application to U rban Topoclimatology.
Key-words : Weather types classification. Topoclimatology. Urban Climatology.

INTRODUC::AO
A validar,:ao de observar,:oes topocli maticas exige a sua
contextualizar,:ao baseada numa tipologia de condir,:oes de
tempo, que permita extrapolar as conclusoes para uma
d imensao temporal que transcenda o perlodo-amostra que
normalmente se utiliza, o qual, pelas suas caracteristicas,
tem necessariam ente uma dime nsao restritiva.
Estabe lecendo uma interessante analogia para a compreensao e j usti fica~tao da importancia das rela~toes entre
cond ir,:oes meteoro16gicas e padroes topoclimaticos,
ALCOFORADO ( 198 8, p. XX) refere que "... em Climatologia local, o significado e a possibilidade de genera liza~tao
• lnstituto de Estudos Geogratieos c Centro de Estudos
Geograticos. Facu ldade d e Letras, Un iversidad e de Coimbra.

das observar,:oes varia muito c om as condi r,:oes meteo rol6gicas da altura em que sao feitas . E como se, no palco de
um teatro, decorressem cenas diferen tes em cenarios tambern di versos. 0 "pano de fundo" ou o cenario corresponde a o tipo de tempo ( ...) . As cenas correspondem a
variar,:ao espacial de temperatura", ou, generalizando, a
variar,:ao espacial dos elementos climaticos.
0 conceito de "tipo de tempo" corresponde a combina~tao de e lementos climaticos (insola~tao, nebulosidade,
temperatura, humidade, vento, precipitac,:ao, etc.), num
dado momento, determinada por certas condi ~toes si n6pticas regiona is (campos de pressao atmosferica e de fluxos,
massas de ar e sua estrutura e dinamica vetticais, perturbar,:oes atm osfericas, etc), que, por sua vez determinam e
cond icionam a repartir,:ao e contrastes espacia is locais de
variave is c limaticas (campos termohigrometricos e de
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precipitac;ao, circulac;ao do ar, etc). Porque as condir;:oes
sin6pticas, a combinac;ao das variaveis climaticas e a sua
repartic;ao espaciallocal se processam, frequentemente, de
maneira identica, pode, com maior ou menor rigor, chegar-se a urna classificac;ao tipol6gica das condic;5es
atmosfericas, ou seja, estabelecer uma classificac;ao de
tipos de tempo.
No entanto, tipos identicos de condi c;5es sin6pticas
nem sernpre determinam identicas combinac;oes de e lementos climaticos a superficie (facto ja referido por
H UFTY, 1981) e consequenternente, nao se !he associ am
sempre os rnesmos padroes de repartic;ao das variaveis
climaticas a esca la local. Do mesmo modo, semelhantes
p adr5es de repartic;ao local das variave is climaticas e de
combinac;ao dos e lementos climaticos, s urgem determinados por diferentes condic;oes sin6pticas. Assim, qualquer
tentativa de classificac;ao de tipos de tempo aplicada a
climatologia local, e sernpre uma tarefa, para alem de
subjectiva, por vezes pouco adaptada a realidade concreta
das distribuic;oes topoclimaticas e a experiencia pessoal
mostra que, a "chave" para a compreensao da dinamica
c limatica local nao esta tanto numa classificac;ao de pormenor das condic;oes s in6pticas, como na classificac;ao de
combinac;oes de elementos climaticos que rnais fortemente condicionam a repart ic;ao espacial local das variaveis climaticas. Quer dizer, uma coisa e a investigac;ao
para a classificac;ao e caracterizac;ao de tipos de tempo no
contexte da climatologia sin6ptica, necessariamente de
g rande pormenor e alicerc;ada na dinamica atmosferica
regional, como e o caso, por exemplo, de traba lhos como
o s de FERREIRA (1980, I 98 1a, 1981 b, 1989), ou de
R AMOS ( 1986, 1987), V ENTU RA ( 1986, 1987), VENTURA e
RAMOS ( 1993), outra e o da classificac;ao de tipos de
te mpo aplicada a cli mato log ia loca l, onde a investigac;ao e
tipificac;ao da dinamica regional da atmosfera, ou seja, da
classificac;ao sin6ptica, nao exige o recurso ao pormenor,
o qual, numa opiniao pessoal, corresponde a urn desnecessario e sforc;o e perda de tempo, aparentemente sem resultados topoclimaticos satisfat6rios.
Qualquer trabalho de investigac;ao em topoclimatologia em geral ou em climatologia urbana em particular,
deve alicerc;ar-se, como se referiu com base nas palavras
de ALCOFORADO, numa tipo log ia de condic;oes de tempo
directa e fortemente relacionada com a diversidade de
padr5es topoclirnaticos. Por isso, em diversos trabalhos
deste ambito, de uma forma mais ou menos explicita, com
maior ou menor ponnenor, o "cenario" dos tipos de
tempo, de base sin6ptica, esta sempre presente: e o caso
dos trabalhos de ALCOFORADO ( 1988, 1992), MONTEIRO
( 1993), GANHO (1992, 1998), LOPES ( 1994) ou AN DRADE
(1994), feitos e m Portugal, ou de A LMENDROS e LOPEZ
G OM EZ ( 1995), no caso de Espanha, ou ainda de H UFTY
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(1 973), UNWIN (1980), ou KALKSTE IN e CORRIG.\N
1
( 1986), entre muitos outros , aplicados a outros espac;os
nao ibericos.
0 objectivo fundamental deste artigo e de propor uma
tipologia de condic;oes meteorol6gicas simples e adaptada
aos estudos de climatolog ia local urbana aplicada. Para a
c lassificac;ao dos tipos de tempo, com base no conhecimento empirico das combi nac;5es que as variaveis climaticas podem assum ir numa determinada estac;ao meteorol6gica e dos seus condic ionalismos no comp01tamento das
variaveis climaticas no espac;o local, apresenta-se uma
classiticac;ao te6rica de tipos de tempo, baseada em g rupos de combi nac;oes de variave is climaticas com diferentes efe itos nas distribuic;oes topoclimaticas em espac;o
urbanizado, que se s intetizam e a partir dos quais se pode
catalogar cada um dos dias de um periodo-amostra , a
partir de limiares nao quantitativos mas relati vamente
objectives.

0 PRESSUPOSTO DA CLASS!FICA<;:AO: A DIV ERSIDADE DE RELA<;:OES ENTRE SITUA<;:OES SINOPTICAS E CONTRAST ES TOPOCLIMATICOS
A class ificac;ao que se prop5e assenta no pressuposto,
evidenciado em anterior trabalho (GANHO, 1998), de que
as relac;5es entre situac;5es sin6pticas e os contrastes topoclimiiticos sao muito diversificadas e difusas.
Para o demonstrar procedeu-se a analise das relac;oes
entre situac;5es sin6pticas a superficie (n.m.m.), observadas atraves das cartas sin6pticas dos Boletins Meteorol6g icos do Institute de Meteorolog ia, as 0 e 12h UTC, e
contrastes topoclimaticos (contrastes termohi grometricos),
entre tres areas do interior do tecido urbano de Coimbra,
representadas pelos respectivos termohigr6grafos em
abrigo, e o espac;o periurbano representado por outro
tennohigr6grafo, as 0, 6, 12 e 18h, para uma amostra de
288 dias.
As respectivas re lac;oes, evidenciadas por interpolac;ao
linear (GAN HO, I 998, pp. 197-200), quer para os contrastes termicos, quer para os contrastes higrometricos,
escusam de aqui se apresentar, sintetizando-se apenas
a lg umas conclus5es que deles e possivel extrair.
0 aspecto que desde logo se salienta do comportamento das curvas de interpo lac;ao, sao os maiores contrastes termicos espaciais evidenciados para as situac;5es
anticicl6nicas do que para as situar;:oes perturbadas fron1

Apenas se referem estes trabalhos. n titu lo de exemrlo. de
entre uma lista intindavel de publicac,:oes onde a base dos tipos
de tempo esta prcsente nos estudos de cl imatologia locaL ai nda
q ue. tantas vezes, nao mais do que insinuada.
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tais e de depressoes frias, especial mente as 0 e ISh, j a que
as 6 h OS contrastes termicos aparecem mais atenuados e as
I2 h , sao tao diversificados para as situayoes anticic16nicas
como para as s ituayoes perturbadas, frontais e nao frontais. Os contrastes hi grometricos espaciais, porque fortemente dependentes dos respectivos contrastes termicos,
obedecem a um comportamento identico a estes mas em
sentido contrario.
Saliente-se, no entanto, que os maiores contrastes termohigrometricos, no contexto das situac,:oes anticicl6nicas, especia lmente ao tim da tarde ( 18h) e durante a noite
(O h) e madrugada ( 18h), sm·gem sob intluencia de diversos tipos de anticiclones (segu iu-se a t ipo logia anticicl6nica de R AMOS, 1996, referida tambem em GANHO, 1991,
1998 e 2000b), nomeadamente Ao (a ntic iclone atlantico
misto prolongando-se pela Europa Ocidental), At (anticiclon e atlantica misto ligado ao anticiclone termico eu ropeu), Ae (anticiclone europeu) e Am (anticiclone ibe rome d iterraneo). Exactamente aque les antic ic lones que mais
frequentemente fo mentam c irculac,:oes continentais lentas
e por isso, cond ic,:oes de tempo de ceu limpo, vento fraco e
maior secura do ar, condic,:oes favoniveis a acentuac,:ao de
contrastes topoclimati cos, na dependencia directa do
comportamento espacial diferenciado do balanc,:o termico
local em func,:ao da topografia, da ocupayao do solo e da
morfologia urbana, na ausencia ou atenuac,:ao da componente advecc,:ao.
Realya-se, porem, a intens idade dos contrastes termohig rometri cos espaciais locais, especialmente as Oh, associad os ao anticiclone As (antic iclone at lantica subtropical)
qua ndo conjugado com um vale termico a Oeste de
Coimbra, que ati ngem ou ultrapassam, nalguns casos, os
8°C de temperatura e os 50% de humidade relati va, na
dependencia de circulayoes de Leste, com uma forte compone nte catabatica e uma acc,:ao espacial fortemente diferenciada pela topografia, ja em anteriores trabalhos referida, cartografada, e explicada (GANHO, I 992, I 995a,
1995 b e I 998).
Mas o aspecto que mais fortemente sobressai e que
ma is interessa salien tar e o da diversidade de relac,:oes
entre o comportamento topoclimatico das vari aveis c limaticas em causa e os diferentes t ipos de situac,:oes sin6pticas inventariadas, evidenciadas pela movime ntac,:ao das
cUI·vas de interpol ac,:ao, denunciando ligac,:oes entre contrastes topoclimaticos e s ituac,:oes sin6pticas mais incoerentes do que com outros factores intervenientes no topoc lim a, como e o caso, certamente, da nebulosidade, da
humi dade relativa e do vento, elementos do clima e
simultaneamente factores topoclimaticos. Este facto exige
o recurso a outras metodologias de a nal ise e tipificac,:ao
das condiyoes de tempo, melhor adaptada a servir de base
ao entendim ento da diversidade de funcio namento do

topoclima em geral e do c lima urbana e m particular, alicerc,:ada, fundamentalmente, nas combinayoes de vari aveis
climaticas mais fortemente interve nientes nas cond ic,:oes
topoclimaticas, e que por isso, nao deixando de ser variaveis climaticas, sao simul taneamente factores topoclimaticos.

0 CERNE DA CLASS!FlCA<;i\0: CONCE!TO DE
" VARIA VEIS MESOC LIMATICAS-FACTO RES TOPOCLIMATICOS"
Os fen6meno s topoclimaticos, nos quais se incluem os
induzidos por uma cidade (i lh a de calor, circulac,:oes Jocais
do ar, teor de humidade absoluta e relativa, visibilidade,
intensidade da precipitar,;ao, etc) s6 se manifestam. ou
manifestam-se com maior intensidade, quando as condic,:oes atmosfericas determinadas por fe n6menos a escala
sin6ptica assim o pennitem. Oeste modo, para se poder
chegar a uma padro nizac,:ao dos fen6 menos topoclimaticos
em geral, e climaticos urbanos em partic ular, ha que ter
como base uma class ificac,:ao de tipos de tempo a que
estao assoc iados os diversos padroes. Como ja em paragrafos anteriores se referiu , isto e muitas vezes feito a
partir da classificac,:ao de situac,:oes sin6pticas que determinam semelhantes combinac,:oes de vari aveis climaticas,
reincidentes, e que por isso constituem aq uil o a que se
convencionou chamar "tipos de tempo" . No entanto. como
se p6de inferir da anal ise s um aria das relac,:oes entre situar,;oes si n6pticas e cond ic,:oes topocl imat icas, tipos de tempo
semelhantes do ponto de vista da combinar,;ao de variaveis
c limaticas, sao muitas vezes determinados por diferentes
causas sin6pticas, quando analisadas ao ponn enor. determinando, tambem, semelhantes manifestac,:oes topoclima ticas e de intluencia urbana no clima local (semel hantes
padroes de repa1tic,:ao tennica e higrometrica, de c irculac,:ao atmosferica local, de comportamento de hidrometeoros, etc). Entao, nao interessara tanto partir de uma analise
minuciosa e de ponneno r das causas sin 6pticas das combinac,:oes de variaveis climaticas, mas antes de uma classifi car,;ao de combinac,:oes de variaveis cl imaticas que se
a ssociam a diferentes comportamentos espac,:o-temporais,
a escala local , das variave is climaticas. Assim, nesta perspecti va, variaveis climaticas co mo a nebu losidade, o
vento e a humidade relativa, sao eleme ntos do clima a
escala regional. mas deverao ser encarados como factores climaticos a escala local, porque condicionam o
comportamento de variaveis como a te mperatura, a qua l
vai interferir na circulac,:ao local do ar e induzir c irculac,:oes especificas (escoamentos catab•Hicos orientados pela
topografia, efeitos de abrigo, brisas de campo, etc), na
humidade relativa ou em outros. numa relac,:ao biunivoca
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entre vari;:lveis que sao simultaneamente elementos mesoclimaticos e factores topoclimaticos, e variaveis que sao
exclusivamente elementos topoclimaticos e que acabam
por se interferir.
Para atribuir uma perspectiva dinamica e explicativa
as variaveis-elementos topoclimaticos, dever-se-a entao
recorrer a analise e classiticaryao das situaryoes sin6pticas
que determinam as combinaryoes das vari{lveis-factores
topoclimaticos, nao na perspectiva da climatologia dinamica te6rica (perspectiva de pormenor), mas na pers pectiva da topoclimatologia ou da climatologia urbana aplicadas, para as quais nao interessa a globalidade dos pormenores sin6pticos, mas apenas alg uns que, introduzindo
nuances nas variaveis-factores topoclimaticos se repercutam, por isso, nas variaveis-elementos topoclimflticos.
E nesta perspectiva que se apresentam as Iin has gerais de
uma classificaryao de tipos de tempo aplicada aos estudos
de climatologia a escala local, com especial destaque para
a climatologia urbana, funda men tada na combinaryao de
variaveis mesoclimaticas que sao, simultaneamente, factores topoclimaticos.

OS FUNDAMENTOS TEORICOS E CRITERIOS DA
CLASS IFICA<;AO: A COMBINA<;AO DE VARlA VEIS
MESOCLIMATICAS E EFE ITOS TOPOCLIMATICOS
EM ESPA<;O URBAN IZADO
Em geral, desde que condicionalismos locais de
cankter particular nao intervenham, e em situaryoes de
ausencia de nebulosidade e de vento fraco, q ue se geram
maiores contrastes termicos espaciais. Durante o dia, pela
intervenc,:ao do jogo de sombras determinado por uma
topografia acidentada e (ou), no caso de espac,:os urbanizados, pelos editlcios. Durante a noite, por um balanc,:o
termico mais fortemente deficitario, que detennina um
arrefeci mento do ar pela base e a sua drenagem, orientada
pela topografia e acumularyao nos locais mais baixos. Se a
ausencia de nebulosidade e de vento se conjugar com
fracos va lores de humidade re lativa, os contrastes termicos espaciais acentuam-se. Nestas condic,:oes geradoras de
campos termicos locais de fortes contrastes espaciais, os
contrastes espaciais de evaporaryao (relacionados com
diferentes tipos de cobertura do solo) e especialmente de
capacidade higrometrica do ar, reflectem-se no campo
higrometrico que, solidariamente, apresenta tambem
maiores contrastes espaciais. Campos termohi grometricos contrastados geram circulac,:oes locais especifi cas,
de escoamento catabatico do ar orientado pela topografia que se conjuga, em areas urbanizadas, com
circularyoes induzidas pela cidade (brisas de campo, por
exemplo).
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Na presenc,:a de vento (sin6ptico), o factor ad\'ecc,:ao,
atenua localmente a diferenciac,:ao espacial do balanryo
term ico e consequentemente os seus efeitos termicos,
donde uma diminu i9ao dos contrastes espaciais de temperatura e consequentemente de humidade relativa. Porque
inibe o aparec imento de campos termicos contrastados,
por llln lado, e porque os seus efeitos se sobrepoem a
circularyoes locais de origem predominantemente termica,
estas sao norm almente anuladas e substituidas por circulac,:oes locais de cankter dinamico, que resu ltam do
efeito da topografia e (ou) da geometria urbana sobre o
vento sin6ptico, na camada de atrito. No entanto. tanto de
dia como de no ite, quer a topografia, quer a ocupac,:ao
urbana do solo, determinam localmente situac,:oes de
abrigo, criando "bolsas" de ar menos afectadas pelo factor
advecc,:ao e por isso mais solidarias com o balanc;:o radiative local, podendo determinar campos termicos de fortes
contrastes, embora com padroes diferenciados daqueles
que se geram na ausencia de vento. E o que acontece no
caso de Coi mbra, durante as tardes estivais em que a
"nortada" sopra fo1te e que, ao contrario do que seria de
esperar se nao interv iesse a topografia, a sua ilha de calor
diurna atinge uma intensidade maxima relat ivamente a
outras condic,:oes de tempo (GANHO, 1995b). E o que se
observa, tambem em Coimbra, durante as noites de Verao
e m que se geram fortes ci rcularyoes regionais de Leste,
que se manifestam de forma muito desigual em diferentes
sectores da cidade, uns mais expostos, outros abrigados,
determ inando fortissimos contrastes termicos espaciais
que nada tem aver como efeito termico urbano, mas com
o efeito termico de uma topogratia acidentada (GANHO,
1995b). Ou e, ainda, o caso de Lisboa, em que o nuc leo
mais quente da ilha de calor se desloca para a area ribeirinha , mais baixa, e m dias de vento de N, por efe ito de
abrigo topogratico (ALCOFORADO, 1988 e 1992). Assim,
se em geral o vento atenua os campos termicos, em situac,:oes particulares gera campos termicos de fortes contrastes, desde que por intluencia conjugada da topografia.
Como se disse, esta classificaryao apoia-se, enti=io, em
factores topoclimaticos que condicionam as varhiveis
topoclimaticas com consequentes efeitos topoclimaticos.
Atendendo a que ta is factores topoclimaticos sao variaveis
mesoclimaticas, podem designar-se por ''variaveis mesoclimiiticas-factores topocl imaticos". De entre estes, os
mais importantes e determinantes sao a ncbulosidade, a
humidade relativa, a velocidad e do vento e a precipitac;:ao. Em func,:ao dos seus valores, ou da sua ocorrencia
no caso da precipitac,:ao, a cada um deles pode atribuir-se
um c6digo numerico, de canicter meramente qualitative
mas descritivo das cond ic,:oes vigentes. e gradativamente
maior quanto mais as condic,:oes forem (teoricamente)
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inibidoras de contrastes topoc limaticos. Assi m, para a
ne bulosidade, distinguem-se 3 situac;:oes: ausencia de
nt1vens ou fraca nebulosidade (c6digo 1), nebulosidade
med ia (c6digo 2) e forte nebulosidade (c6d igo 3). Se a
nebulos idade e acompanhada de precipitac;:ao, atribu i-se o
numero de c6digo 4. No caso da humidade relativa, tambem se contemplam 3 situac;:oes distintas: baixa humidade
re lativa (codigo I), valores medics de humidade re lativa
(codigo 2) e elevada humidade relativa (c6digo 3). 0
mesmo procedimento aplica-se a ve locidade do vento:
calma ou vento fraco (c6digo I), vento moderado (c6digo
2), e vento fo rte (c6digo 3). Os c6digos podem depois
combi nar-se, fo rmando nu meros de 3 algarismos, descritivos das combinac;:oes das "vari ave is mesoclimaticasfactores topocl imatic os" vigentes: o algarismo das centenas referente a nebulosidade e precipitac;:ao, o das dezenas
a humidade re lati va, e 0 das unidades a ve locidade do
vento. Os tipos de tempo assim descritos variam entre
aqueles que, teoricamente, fomentam a maior intensifica-

c;:ao dos contrastes topocl imaticos ( Ill , o u seja, ceu
limpo, fi·aca humi dade relativa e vento fraco), ate aqueles
que mais inibem o funcionam ento do to poe lima ( 433, isto
e, fo rte nebulos idade com precipitac;:ao, elevada hum idade
relativa e vento fo1te), passando por toda uma diversidade
de combinac;:oes possiveis (num total de 36), que se organ izam em 7 grupos.
E com base nestas combinac;:oes possiveis que se
podem catalogar, de uma forma simples, objectiva e pnitica, cada um dos dias de urn periodo-amostra para os
q uais se fi zeram observac;:oes topoclim<Hicas.
No Quadro I apresenta-se uma sintese te6ri ca dos
principais grupos de combinac;:oes de " variaveis mesoclimaticas-factores topoclimaticos", e descritiva das respectivas consequencias em variaveis topoclimaticas e nos
efe itos topoclimaticos em espac;:o urbanizado, contempla ndo, quando pertinente, a diferenciac;:ao entre situac;:oes
diurnas e nocturnas.

Quadro I- Tipo logia de condic;:oes de tempo aplicada a analise do topoclima urba no. por agrupamento
de ··variaveis mesoclimaticas-factores topoclimaticos'' e suas consequencia topoclimaticas.
Conseq uencias em variaveis topoclimaticas
e seus
efeitos topoclimaticos em espa.;:o urbanizado

Co mbina.;:ao de "v:ll"iaveis
mesoclimaticas-factores topoclim aticos"
Grupo I

d ia

noite

- Fraca nebulos idade ( I )
- Baixa humidade relativa (I)
- Vento fraco (I)

Fortes contrastes cspaciais de balanr;:o t<~rmico
local em f'unc;:ao do efeito de sombra e do tipo
de ocupac;:ao do solo, cri ando um padrao
termohigromctrico espacial contrastado em
func;:lio da topografia. da morfologia urbana e
da cobertura do solo
-. ilha de frescu ra nas ruas estreitas, nos
espar,:os verdes e nas proximidades de ~uperl1cies aquosas
-> ilha de calor nos espac;:os abertos (prac;:as.
bai rros modernos. etc)
--· circular;:oes de ar muito localizadas dos
locais mais frescos para os locais mais quentes, orientadas pela topografia e pela morfologia urbana

Fortes contrastes cspac iais de balanc;:o termico
local em func;:1io da ocu ltar;:1io do horizonte e do
tipo de ocupar;:ao do so lo. criando um padr1io
termohigrometrico cspacial contrastado em fun c;:1io da topografia. da rnorfologia urbana e cia
cobertura do solo
-~ ilha de calor generalizada a todo o cspar,:o
urbanizado, mais acentuada nos locais de maior
ocultac;:ao do horizonte e atenuada nos espac;:os
verdes enos locais deprimidos
-> circu1ac;:oes dear de caracter local como brisas
de campo c de espar;:os verdes orientadas pe1a
morfologia urbana. bcm como circulac;:ties catabaticas orientadas em funr;:Jo da topografi<1
-. fortes inversoes term icas 1ocais. de origem
tcrmica, generalizadas as areas deprimidas

Gruno 2

difl

noite

- Fraca ncbulosidadc ( 1)
- E1evada humidadc rdntiva (3 )
- Vento fi·aco ( 1)

Consequencias em variaveis topocl inu\ticas Consequencias ern variaveis topoclimaticas
semelhantes ao grupo 1, com semcl hantes scmelhantes ao grupo 1. com semclhantes efeitos
efcitos topoclilmiticos em espac;:o urbanizado
topoclimaticos em espac;:o urbanizado, embora
com contrastes termohigrometri cos espaciais
men os acentuados. por atenuac;:iio do sinal negativo do balanc;:o termico local por acr;:ao da humi dadc rel<1tiva

Tipo de tempo:
Ill

Tipo de tempo:
13 1
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G rupo 3
- Frnca nebulosidade (I)
- Baixa hurnidade relativa ( I )
- Vento moderado a forte (2 ou
3)

T ipo de tempo:
11 2 ou 11 3

Atenual(iio generaliz.ada do balanl(o termico loca l por intervenl(1io dos factores advecl(iio e turbulencia dinfimica. com consequente atenual(ao dos contrastes termohigrometricos espaciais nos
locais cxpostos ao vento.
- No entanto. a eventual intcrvenl(ilo do factor topografia podc gerar loca lmente efeitos de abrigo
relativamente ao vento, criando bo l s:~ s de ar localiz.adas. cujo compo rt :~rnento termohigrometrico
so lidario com o balanl(o termico, n:~ ausencia cia componente advecl(ao. se rnan ifesta atrnv.!s de
contrastt::s tt::rmoh igro rn etri cos scmt::lhantes ou mais acentuados de que com condii(Oes de tipo
grupo I . mas e s p:~cialmente mais restritos e com padrocs diferentcs.
-~ Circula<;oes termicas locais inibidas por circular;ocs d e caracter dinamico, localmente condicionadas do ponto dt: vista de direc<;flo c velocidade pel a topograti a c pela morlo logia urbana. c
diversificadas em f'tmr;ao da dirt::c<;ilo do vento sin6ptico.
-> Fortes inversoes termicas locais restringidas aos locais abrigados do vento, de origem simultaneamente termica e dinami ca

G rupo 4

dia

- Fraca nebulosidadc ( I )
- Elcvada humidade relativa (3)
- Vento moderado a forte (2 ou

Conscq uencias em variavcis topoclimaticas ConscquCncias e1n variAveis to poclinu\ticas
semelhantes ao grupo 3, com semelhantes semelhantes ao gru po 3. com scmel hantcs efcitos
efeitos topoclimaticos em espar;o urbani zado, topoclimaticos em espal(o urbaniz.ado, scm a
scm ou com a interven<;iio da topografia
interven~i'io da topogratia.
Com intcrvenr;ao da topografia. eventual ligcira
dimin ui<;ao dos contrastes termohigromctricos
espaciais criados pelos locais abrigados do wnto,
por atcnuar;iio do sinal ncgati vo do balan<;o termico local das correspondentes bolsas de ar, por
acl(ao da humidade relativa

3)

Tipo de tempo:
132oul3 3

noite

Grupo 5
- Forte nebul os idade (3)
- Humidade relativa baixa ou
ele,ada (I. 2 ou 3)
- Vento fr·aco ( I )

Atenual(ao da diferenciar;ao espacial do balanr;o termi co local com as consequentcs
-> atenual(iiO dos contrastes termohigrometricos espaciais
-> inibir;ao das circul al(oes termi cas localiz.adas

T ipo de tempo :
3 I I. 32 1'

Oll

33 I

G rupo 6
- Forte nebu losidade (3)
- Hum idade relativa baixa ou
elevada (I. 2 ou 3)
- Vento moderado a forte (2 ou 3)
Tipo de tempo:

Atenual(ao da diferenciar;ao espacial do balani(O termi co local com as consequentes
-> atenua<;ao dos con trastes termohigrometricos espaciais
-:..- inibil(ao das circulal(oes termicas localiz.adas
Circular;oes de caracter dinamico, localmente condicionadas do ponto de vista de dirccc;:ao c
velocidade pela topografia e pela morfologia urbana. e di versiticadas em fun<;ilo da direc<;ao do
vento sin6ptico.

3 12. 313. 322, 323, 332 ou 333
G rupo 7
- Forte nebulosidade e precipital(ao (4 )
- 1-lumidade relativa baixa ou
elevada (I. 2 ou 3)
- Vento fraco ( I )
Tipo de tempo:
4 I I, 42 1 ou 43 I
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Atenuar;ao cia diferencia<;1io cspacial do balanl(o termico loca l por acr;ao da nebulosidade. mas a
subsidencia de ar frio das n(1vens ate ao so lo que acompanha cpis6dios de prccipitar;ao. cria
eventualmente circu lar;oes loca is do ar. catabaticas. orientadas pela topogralia, bern como a
acumula<;ao de ar frio nas areas deprimidas, gerando, atraves deste processo. contrastcs tcrmohigrometricos espaciais ligei ramente mais acentuados do que os gerados por condir;oes de tipo
grupo 5 e inversoes termicas locais nessas areas deprim idas.

Classiftca~iio

A APLICA<;AO DA CLASS IFICA(:AO: 0 EXEMPLO
DE UM PERiODO-AMOSTRA DE OBSERVA(:OES
TOPOCLIMATICAS EM COIMBRA
De acordo com o criteria apresentado anter iormente,
procedeu-se a cataloga9i'i0 de cada um dos 288 dias de um
periodo-amostra ( I 9 de Novembro de 1992 a 22 de
Dezembro de 1993), durante o qual funcionaram os ja
anteriormente referidos termohigr6grafos em abrigo, para
a analise de contrastes topoclimaticos no espayo urbana e
periurbano de Coimbra. Diferenciaram-se as condi96es de
tempo vigentes durante a noite e durante o dia.
A classificavao das condivoes nocturnas foi feita com
base na analise dos valores de nebulosidade as 0 e 6h (NO
e N6), de humidade relativa maxima diaria (Ux) e de
ve locidade do vento as 0 e 6h (FO e F6), e das condi9oes
diurnas a partir dos valores de nebulosidade as 12 e 18h
(N I 2 e N 18), de humidade relativa minima diaria (Un) e
de veloc idade do vento as 12 e I 8h (F 12 e F 18). Nos dias
em que se verificou a ocorrencia de precipitavao foi atribufdo o c6digo 4 ao a lgarismo das centenas.
Embora o criteria de classifica9ao nao apresente, propositadamente, li miares numericos entre os quais se
devem situar as condivoes descritas por cada urn dos algarismos que compoem o c6digo numerico classificativo,
para salvaguardar incoerencias no processo de classifica930, estipularam-se limiares discrim inat6rios dos valores
das variaveis, apresentados no Quadro Il, que se util izaram
na cataloga9ao dos 288 dias do perfodo-amostra.
Atendendo a que, a classificaviio das condivoes de
nebulosidade e de velocidade do vento, diurnas e nocturnas, se basearam, cada uma delas, em valores das variaveis correspondentes a do is momentos do dia (N 12 e N 18,
ou Fl2 e F l 8) e a da is momentos da noite (NO e N6, ou
FO e F6), o valor a partir do qual se classificaram as condi9oes vigentes foi o da med ia dos da is momentos considerados.
Com este t ipo de classifica9ao torna-se simples caracterizar estatfsticamente um perfodo-amostra durante o
qual se efectuararn observav6es topocl imaticas, atribuindo
uma dimensao quantitativa relati vamente as cond i96es
propicias ao funcionamento plena do topoclima ou, pelo
contnirio, as condivoes desfavoraveis ou forternente inibidoras de contrastes topocli maticos e, deste modo, facilitar
a interpretaviio de resultados obtidos e, principalmente, a
sua extrapolaviio tempora l.
Por exemplo, relativamente ao conjunto dos 288 dias
do periodo-amostra considerado, a freq uencia relativa de
ocorrencia dos d iferentes tipos de tempo inventariados
(Quadro III), mostra um predomfnio de condi96es nocturnas de tipo 431 (ceu nub lado com precipitavao, forte
humidade re lativa e vento fraco), que ocorreu em 26. 1%

de tipos de tempo aplicada aanalise topoc/imarica

Quadro II- Limiares considerados na classi"fkac;:ao das condi,.:oes de tempo nos 288 dias do periodo-amostra.
Limiares

Condi,.:oes
correspondcntes

Humidade relativa
em%
maxima (Ux)

< 60
60-80
; 80

Fraca
Moderada
Forte

I
2
3

Humidade relath a
em%
minima (Un)

; 45
45-69
~ 70

r:raca
Moderada
Forte

I
2
3

Velocidade do vento : 10
em km/h
IO- 24
(f-"0, F6. F12 e Fl8) ~ 25

Fraco
Moderado
Forte

1
2
3

Algaris
-mode
c6digo
Nebulositlade
em 0 -2
Ceu limpo ou pouco
I
oitavos
nublado
(NO,N6.NI2eNI8) 3- 6
Ceu nublado
2
6-8 e cod. 9 Ceu muito nublado
3
ou encoberto

Ocorrencia de precipitac;:ao (R)

- O. Imm

4

das noites, logo seguido, ern frequenc ia ( 19.6% das noites), pe lo t ipo de tempo 131 (ceu pouco nublado ou limpo,
forte humidade relativa e vento fraco). Os restantes tipos
de tempo nocturnos ocorreram com frequencias inferiores
a I 0%. E o caso das condiv5es de tipo 23 1 (ceu nublado,
forte humidade relativa e vento fraco), que se verificaram
em 9.3% das noites, das condi<;:oes de tipo 432 (ceu
nublado com precip ita<;:ao, forte humidade relativa e vento
moderado), com urna frequencia relativa de 8.5%, ou de
tipo 12 1 (ceu pouco nublado ou li mpo, humidade relativa
moderada e vento fraco), que ocorreram em 7.3% das
noites, ou ainda do tipo de tempo 331 (ceu muito nublado
ou encoberto, forte humidade relativa e vento fraco),
observado em 6.9% das noites. Os restantes tipos de
tempo nocturnos inventariados, apareceram com frequencias re lativas inferiores a 5% (de 0.4 a 3.8%).
Durante o d ia predominaram, simultaneamente, as
condivoes de tempo de tipo 421 (ceu nublado com precipita<;:ao, humidade relativa moderada e vento fraco) e 422
(ceu nublado com precipitaviio, humidade relativa rnoderada e vento moderado), que vigoraram em I 0% dos dias,
ou as condi<;:oes de tipo 432 (ceu nublado co m precipitaviio, forte humidade relativa e vento moderado), que ocorreram em 8.5% dos dias. Por ordem de impmtancia de
frequencia de ocorrencia, a estes tipos de tempo seguem-se os de tipo 221 (ceu nublado , humidade re lativa moderada e vento ft·aco) e 222 (ceu nublado, hurnidade re lativa
moderada e vento moderado ), correspondendo a ambos
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7.7% da amostra, os de tipo 112 (ceu pouco nublado ou
limpo, fraca humidade relativa e vento fraco), 121 (ceu
pouco nublado ou li mpo, humidade relativa moderada e
vento fraco) e 122 (ceu pouco nublado ou limpo, humidade relativa moderada e vento moderado), com igual
frequenc ia de 7.3%. Com frequencias relativas de ocorrencia de 5.8 e 5.0%, apareceram, respectivamente, as
condir,:oes de tempo de tipo 321 (ceu muito nublado ou
encoberto, humidade re lativa moderada e vento fraco) e
43 1 (ceu nublado com precipitar,:ao, f011e humidade relativa e vento fraco). Os restantes tipos de tempo diurnos
ocorreram com frequencias relativas inferiores a 5% (de
0.4 a 3.8%).

(36.6% da amostra), relativamente as condir,:oes de ceu
pouco nublado ou limpo CL: 111 -133 - 36.5% e 25.8% da
amostra, respectivamente, durante a noite e durante o dia).
ou relativamente as condir,:oes de forte CL:31 1-333) ou
moderada CL:211-233) nebulosidade.
Independentemente dos valores da nebulosidade (leitura vertical), durante a noite predominaram as condir,:oes
de forte hurnidade relativa e vento fraco (L: 13 1-431 61.8% da amostra), muito mais frequentes do que as condir,:oes de forte humidade relativa e vento moderado
(LJ32-432 - 14.6% da arnostra), de humidade relativa
moderada e vento fraco CL: 121-421 - 9.2% da amostra), ou
de hurnidade relativa moderada e vento moderado CL: 122422 - 5.3% da amostra). Durante o dia, as condir,:oes mais
frequentes foram as de moderada humidade relativa e
vento fraco (LJ21 -421 - 30.8% da amostra), ou de moderada humidade relativa e vento moderado (LJ22-422 28.5% da arnostra), embora com alguma frequencia
tenham tambem ocorrido situar,:oes de baixa humidade
relativa e vento moderado CL: 112-412 - I 0.8% da amostra), de elevada humidade relativa e vento moderado
(l: 132-432- 10.0% da amostra), e de elevada humidade
relativa e vento fraco CL: 13 1-43 1 - 9.6% da amostra).

Procedendo a urn outro tipo de leitura das frequencias
de ocorrencia dos tipos de tempo, por decomposir,:ao das
condir,:oes de nebulosidade, humidade relativa e vento
(colunas e linhas assinaladas por "L:" no Quadro 3), verifica-se que, independentemente dos valores assumidos
pelas variaveis humidade relativa e vento (leitura horizontal), predominaram, no periodo-amostra, condir,:oes de
forte nebulosidade com precipitar,:ao CL:411-433), tanto
durante a noite (37.3% da amostra), como durante o dia

Quadro Ill- Frequencia relativa (%)de ocorrencia dos difercntes tipos de tempo nos 288 dias do periodo-amostra.
Tipo tempo

Ill

ll2

113

121

122

123

131

132

133
111 -133

noite

1.9

0.8

7.3

3.8

dia

3.5

7.3

0.4

7.3

7.3

Tipo tempo

211

212

213

221

222

0.4

1.5

1.1

7.7

7.7

321

0 .4

19.6

2.3

0.4

36.5
25.8

223

,-

231

232

9.2

2.7

1.1

0.8

0.4

322

323

331

332

333

0.4

0.4

1.1

6.9

1.1

0.8

10.7

5.8

3.5

0.8

3 .8

1.1

0.4

16.2

421

422

423

431

432

433

26. 1

8.5

2.7

1.5

5.0

8.5

233

L..

211-233

noitc
dia

Ti po tempo

1.5

2.3

311

312

313

0.4

15.3
2 1.5

31 1-333

noite
dia

0.4

0.4

Tipo tempo

411

412

413

41 1-433

noite
dia

0.8

0.8

1: uoite
1: dia

1.9

1.2

9.2

5.3

1.5

6 1.8

14.6

4.3

6.2

10.8

0.4

30.8

28.5

3.4

9.6

10.0

0.4
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10.0

10.0

37.3

36.6

Classificar;iio de tipas de tempo aplicadc! a analise topoclimatica

Em suma, e atendendo a variavel mesoclimatica mais
forteme nte interveniente como factor topoclimatico - a
nebulosidade -. em praticamente um terc;:o das noites e um
quarto dos dias do periodo-amostra, as condic;:oes foram
favonlveis ou muito favoraveis ao aparecimento de contrastes topoclimaticos e s6 em pouco mais de um terc;:o das
condic;:oes diurnas e nocturnas foram fortemente inibidoras de contrastes climaticos de escala local. E em func;:iio
desta realidade mum\rica de tipos de tempo que, neste
caso concreto, podem e devem ser interpretad os os resultados obtidos para os contrastes termohigrometricos espaciais (N. GANHO, J995c, 1998 e 2000a). Mas perante
qualquer outro periodo-amostra, com uma prevalencia
estatfstica de tipos de tempo necessariamente diferente,
tambem a expressiio numerica da realidade topoclimatica
seria incontornavelmente diferente, facto que nao se pode
nunca esquecer na ana lise dos resultados que se obtenham.

A EFICACIA DA CLASSIFICA<;:AO: 0 EXEMPLO DE
UM CONJUNTO DE DIAS DE OBSERV ACOES
TOPOCLIMATICAS EM COIMBRA
Para um conjunto de 26 campanhas de observac;:oes
itinerantes de temperatura e de humidade relativa, efectuadas no espac;:o urbano e periurbano de Coimbra, em 40
pontos de medic;:ao, estrategicamente localizados ao Iongo
de um percurso efectuado de autom6vel, entre 1994 e
1995, com diferentes tipos de tempo (GANHO, 1998),
determinaram-se os maximos contrastes termicos (t.T) e
higrometricos (t.U) encontrados entre a totalidade dos
locais de observac;:ao, para cada um dos percursos de
observac;:ao efectuados, que se hierarquizaram por ordem
decrescente de intensidade, e que se apresentam no Quadro 4. Esta hierarquia de contrastes topoclimaticos em
func;ao dos correspondentes tipos de tempo, permite tirar
algumas ilacc;:oes acerca da eficacia desta classificac;ao de
tipos de tempo aplicada ao funcionamento do topoclima.
A analise dos dados apresentados no Quadro IV mostra
que os maiores contrastes termicos (superiores a 3.9°C e
ate 7.9°C) ocorreram predominantemente sob condic;oes
de tempo 13 1 e 121 (fraca nebulosidade, forte ou moderada humidade relativa e vento fraco), mas que, com os
mesmos tipos de tempo, pontualmente, os contrastes termi cos foram menores. No entanto, os menores contrastes
tennicos aparecem tendencialmente com tipos de tempo
em que o algarismo das centenas e 3 (forte nebulosidade)
ou o das unidades 2 (vento moderado), com excepc;oes
tambem pontuais. As excepc;:oes niio tiram protagon ismo
ao valor I dos algarismos das centenas e das unidades,
traductores respectivamente de fraca nebulosidade e vento

fraco, como fomentadores de contrastes termicos locais.
Por outro !ado, a alterniincia dos valores do algarismo das
dezenas entre 3, 2 e 1 (hum idade relativa forte, moderada
e fraca, respectivamente), processando-se de uma forma
bastante independente re1ativamente a intensidade dos
contrastes termicos locais, parece demonstrar uma
importiincia da "variavel mesoclimatica-factor topoclimatico" humidade relativa, aquem do que se intuia.
Quadro IV - Seriac;;iio por ordem decrescentc dos contrastes
tcrmicos e higromet ricos totais. encontrados em cada uma de
26 campanhas de observac.;iio topoclimatica itinerantc em
Coimbra. e tipos de tempo associados.
Seria~ao

dos
contrastes
10
20
30
40

so
60
70

go
9"
100
IJO
12°
13°
14°
)50
16°
17°
)80
19°
20°
2] 0
22°
23°
24°
25°
26°

t:.Ttotal
(OC)

Tipo tempo

L':.Utotal
(%)

Tipo
tempo

7.9
7.5
6.2
5.9
5.8
5.7
5.4
5. 1
5. 1
4.9
4.0
3.9
3.7
3.6
3.2
3. 1
3.1
3 .0
2.6
2.6
2.5
2.3
2.3
2.0
1. 7

131
131
13 1
121
121
13 1
131
131
121
13 I
13 I
13 I
33 1
231
23 1
131
112
12 1
122
13 1
122
112
121
33 1
331
33 1

37. 1
35.0
33.9
33.8
33.3
26.0
24.4
15. 1
14.4
12.7
11.3
10.7
10.1
8.9
6. 1
4.2
3.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

I3 1
I3 1
13 1
121
12 1
12 1
121
33 1
121
122
1 12
11 2
122
131
131
131
131
331
13 1
131
131
131
231
231
331
33 1

1.5

Do mesmo modo, os maiores contrastes higrometricos
espaciais locais (de 24.4 a 37.1 %) surgem sob influencia,
tambem, dos tipos de tempo 131 e 121 (fraca nebulosidade, forte ou moderada humidade relativa e vento fraco),
com excepc;:ao do valor de 15.1% que aparece em oitava
posic;:ao na seriac;ao decrescente dos contrastes higrometricos, tratando-se por isso de um contraste espacial ainda
acentuado, niio obstante se relacionar com condic;oes de
tempo de tipo 331 (forte nebu losidade, forte humidade
relativa e vento fraco), o que nao reduz a importiincia,
novamente. do valor numerico de I dos algarismos das
centenas e das unidades (fraca nebulosidade e vento fraco)
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como fomentadores do funcionamento do topoclima. Este
m es mo tipo de tempo 131 (fraca nebulosidade, forte
humidade re lativa e vento fraco) aparece tambem relacionado com fracos contrastes higrometricos (inferiores a
8.9% e ate 0%), o que, atraves da analise dos dados obtidos durantes esses percursos de observar;:ao itinerante,
p ennitiu verificar que se tratam de situar;:oes de generalizar;:ao espacial de condir;:oes de saturar;:ao do ar (humidade
t·elativa de I 00%), nao obstante o algarismo das centenas
variar entre I, 2 e 3 (de fraca a forte nebulosidade), e de
os correspondentes contrastes termicos associados ao tipo
de tempo 131 serem sign ificati vos, enquanto que os
determinados pelos tipos de tempo 23 1 e 33 1 sao pouco
nitidos, reafinnando novamente a importiincia da "variavel mesoclimatica-factor topoclimatico" nebulos idade na
inibir;:ao quase completa do funcionamento do clima local.

CONCLUSAO
A classificar;:ao sin6ptica de tipos de tempo e uma
tarefa, para alem de subjectiva, complexa e que exige ao
investigador um profundo conhecimento te6rico e uma
larga experiencia de observar;:ao de documentar;:ao cartognifica sin6ptica. Por outro lado, quando conseguida uma
tipologia ao ponnenor e la revela-se, frequentemente,
pouco ajustada a ana lise da diversidade de contrastes
topoclimaticos numa determinada area em analise. A
altemativa a esta imposs ibilidade cientifica na analise do
funcionamento do topoclima, podera estar na aplicar;:ao de
urna matriz de classificar;:ao de tipos de tempo alicarr;:ada
na combinar;:ao de vari aveis mesoclimaticas que, pelas
s uas caracteristicas, interferem em outras variaveis climaticas e nos seus contrastes a escala local, funcionando por
isso como factores topoclimaticos e as quais atribuimos a
designar;:ao de "variaveis mesoclimaticas-factores topoclimaticos". Eo caso da nebulosidade, da humidade relativa e do vento, cujas combinar;:oes, traduzidas por um
numero de 3 algari smos, cada um com o seu significado
preciso, permite com grande simplicidade e fugindo a
analise sin6ptica de pormenor, catalogar cada um dos dias
de um perlodo-amostra durante o qual se efectuem observar;:oes topoclimaticas, atribuindo aos resultados obtidos
sobre o fun cionamento do clima local uma dimensao
te mporal devidamente extrapolada e convenientemente
explicada. sem a necess idade de recurso a ana lise sin6ptica de grande pormenor, por aqueles que a nao dom inem
convenientemente, mas que levando a cabo qualquer
estudo a escala topoclimatica, tem necessariamente que,
com estrategia, orientar as suas observar;:oes e nortear as
interpretar;:oes dos resultados, com base numa matriz de
tipos de tempo adequada aos objectives fu ndamentais da
topoclimatologia.
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