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Resumo:
O inverno de 2013/14 foi particularmente tempestuoso no Atlântico Norte extratropical, com recorrentes
episódios de vento muito forte e forte ondulação, com efeitos destrutivos, especialmente nas áreas costeiras
atlânticas da Europa Ocidental. A causa direta foi uma forte atividade ciclogénica traduzida em sucessivos fenómenos de ciclogénese explosiva que, neste artigo, se inventariam e analisam nas suas relações com a dinâmica troposférica dos níveis altos, nomeadamente, do traçado do jet-stream polar, da velocidade do jet-streak e
da decorrente divergência e atividade convectiva.
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Abstract:
The winter of 2013/14 was particularly stormy in the extratropical North Atlantic, with recurrent episodes
of strong winds and strong swell, with destructive effects, especially in the Atlantic coastal areas of Western
Europe. The direct cause was a strong ciclogenesis activity translated into successive explosive cyclogenesis
phenomena which are listed and analysed in this paper, exploring their relations with the tropospheric dynamics
of the high levels, in particular the polar jet-stream track, the jet-streak speed and the resulting divergence
and convective activity.
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Introdução
O inverno de 2013/14 ficou marcado, especialmente no Atlântico Norte extratropical e com repercussões na Europa Ocidental, por paroxismos climático-meteorológicos, nomeadamente frequentes e
sucessivos episódios tempestuosos de vento e de
ondulação marítima, e precipitações intensas e prolongadas, repercutindo ondas de frio particularmente intenso e persistentes no continente Norte Americano. Este conturbado Inverno foi genericamente
analisado, em anteriores trabalhos, na perspetiva
das suas relações com alterações nos padrões da
dinâmica atmosférica de escala sinóptica em (potencial) cenário de “mudanças climáticas” (Ganho, 2014;
Moreira, 2014; Santos, 2014; Viterbo, 2014).
Independentemente das suas causas, mais ou
menos estreitamente relacionadas com o comportamento do vórtice polar boreal em função da Amplificação Árctica, o caráter tempestuoso do Inverno
de 2013/14 foi consequência direta de intensa atividade ciclogénica nas médias e altas latitudes do
Atlântico Norte, percorrido por sucessivas perturbações (ou sistemas depressionários) frontais, profundas e cavadas, recorrentemente evoluindo em processo de ciclogénese explosiva.

A atividade ciclogénica extratropical exige
sempre condições de baroclinicidade troposférica,
implicando marcados contrastes termohigrométricos
entre massas de ar, especialmente no plano horizontal no caso da ciclogénese frontal (perturbações da
frente polar ou árctica) e na estrutura vertical no
caso da ciclogénese, originalmente, de carácter não
frontal (perturbações frias isoladas). A eficiência
ciclogénica da estrutura baroclínica da atmosfera
impõe-se quando em fase com uma dinâmica divergente nos níveis altos da troposfera que desencadeie
e alimente a atividade convectiva e a convergência
nos níveis baixos, o que é determinado pelo traçado
e variações acentuadas na velocidade interna do
jet-polar (Ganho, 2013).
Ao meteorologista sueco Tor Bergeron é
atribuída, pela primeira vez, a utilização do termo
«ciclogénese explosiva» para designar o aprofunda
mento rápido de um sistema depressionário, à
superfície (nmm), de pelo menos 1hPa por hora,
durante um período de 24 horas, ou seja, de 24hPa
em 24 horas (Sanders e Gyakum, 1980). Atendendo
a que o critério de Bergeron se aplica à latitude de
Bergen (60ºN), na Noruega, Sanders e Gyakum (1980)
definiram uma relação geostrófica equivalente para
marcar o limiar de descida de pressão atmosférica,
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