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Embora já há tempo houvesse no Instituto Geofísico desta cidade
um teodolito H. Goerz para o lançamento de balões pilotos, e algu
mas largadas se fizessem, só agora, graças ao auxílio do Serviço
Meteorológico Nacional, foi possivel efectuar regularmente estes
lançamentos, às 3 e às 15 horas, quando as condições do tempo
o permitem.
Publicamos agora o primeiro resultado das observações feitas
no ano de 1950 e metade de 51, embora reconheçamos que os
dados são insuficientes, especialmente para os níveis mais altos, e
para as grandes velocidades do vento.
Não deixa no entanto este estudo de ter algum interesse, e ser
virá para valorizar o trabalho do pessoal deste Instituto. Na nossa
publicação anual «Observações meteorológicas...» serão publicados
os quadros com o agrupamento em estações do ano, e a indicação
dos níveis (1) com as velocidades e frequências observadas para os
oito principais rumos.
(1) Os níveis barométricos usados, e as altitudes médias são as da
atmosfera «Standard».
Superfície
950 mb.
900
880
850

— 140
— 600
— 900
—1.200
— 1.500

700 mb.
600
500
400
300

— 3.000
— 4.200
— 5.400
— 7 200
— 9.000
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Quando há nuvens baixas em abundância (e aqui há, em média
105 dias, por ano com o céu encoberto, e 82 com céu limpo (1)
não sè faz o lançamento.
Do mesmo modo se procede quando há chuva, e esta vem geral
mente de SSE, SSW, WNW, NW, pelo que estes rumos ficam mal
representados, como aqueles que trazem as nuvens.
Supõe-se a velocidade ascensional constante, e igual a 180 m.
por minuto.
Regula-se esta velocidade pesando o balão de borracha, e dando-lhe depois, pelo hidrogénio, uma força ascensional calculada por
um gráfico, que é fundado na expressão

onde Y é a velocidade ascensional em metros por minuto, l a força
ascensional em gramas, medida na balança, e L esta força mais o
peso do balão.
Além desta hipótese supõe-se ainda que não há correntes verti
cais, o que também não é exacto, especialmente perto de colinas
como acontece a E. de Coimbra.
Também as velocidades grandes ficam mal representadas, pois
com elas o balão foge às vezes do campo do teodolito.
Na fig. 1 apresentamos, para as quatro estações do ano 1950 (1),
os rumos e velocidades médias (calculadas tendo em atenção as
frequências) com a seguinte convenção:
Ao longo de cada rumo marcamos, não a velocidade (em km.
por hora) mas a sua raiz quadrada; a frequência é representada
pelo ângulo de um sector em que cada grau vale 10%. A área de
cada sector indica assim o volume de ar que passou no indicado
nível. Note-se que este volume não é a massa de ar, pois a densi
dade já a 7 km. é cerca da metade da que há à superfície.
Para as observações da noite escurecemos o sector. Ambos os
sectores estão feitos ao longo do raio comum.
É claro que o número de rumos observados vai diminuindo para
cima, como se vê no quadro I
(1) Como se trata de um só ano constituímos o Inverno com Dezembro
de 1919 e Janeiro e Fevereiro de 1950.
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Rosas dos ventos para as 4 estações do ano de 1950 a vários níveis. O raio
indica a velocidade, e a abertura do sector circular a frequência, cada grau
valendo 10%. Os sectores com pontos são as observações de noite.
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Fig. 1
Quando o número de observações e menos de 50 o seu valor vai indicado,
entre parêntesis, a seguir ao nível.

5

Os números ( ) indicam percentagens sobre os balões deitados.
Excederam o nível de 9.000 m. 44 balões.
QUADRO I

Vão indicados os motivos que fizeram perder o balão, classifi
cando-os em 3 causas (2) :
N — balões perdidos devido a nuvens;
D — perdidos a distância, por má visibilidade, ou confundididos com uma estrela;
A — perdidos por causas várias (incendiado, rebentado, oculto
pela luz do sol ou da lua, por chuva) que atribuímos
ao acaso.
Em Lisboa, segundo o citado estudo, estas percentagens são res
pectivamente 29, 15, 45.
A grande diferença está decerto na dificuldade de classificar os
motivos da perda, pois o total da percentagem das perdas é igual ao
de Coimbra, que é 90°/o, na altitude de 9.000 m.

Brisas e monsões
As brisas são, como é sabido, ventos fracos que durante a tarde
sopram do mar devido ao aquecimento da terra, e durante a noite
sopram da terra.
São bem conhecidas nas costas de Portugal, e chegam às vezes
até Coimbra ventos frescos do mar que dista 40 km. daqui.
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Sem estarmos a separar os ventos fracos conforme as suas cau
sas, e portanto a separar os que serão brisas dos que são devidas
a causas de outra ordem mais geral (3) juntamos todas as observa
ções em que a velocidade é inferior a 10 km. e obtivemos
Para os 600 m
» » 140 m (à superfície)

173 obs.
432 obs.

distribuídos por ano e meio.
No quadro II apresentamos as temperaturas médias das várias
estações do ano, tanto para o ar do mar (4) em frente da costa,
como para Coimbra, referidas aos períodos considerados.
QUADRO II

Como a costa próxima tem a direcção de N-S projectamos sobre
a linha E W as frequências de cada estação do ano, mas não con
tamos as que são de N ou S.
As projecções resultantes sobre esta direcção E W constam do
quadro III.
QUADRO III
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Vê-se que, em média, só no Inverno há inversão dos ventos
predominantes entre a madrugada (vento E) e a tarde (W) à super
fície. Este fenómeno porém é tão pouco acentuado que nada signi
fica, se atendermos ao pequeno número de observações disponíveis.
O que se vê é o predomínio dos ventos de E, de madrugada, devido
ao arrefecimento da terra.
Na Primavera e no Outono a temperatura do ar do mar está
entre as duas da terra, em Coimbra, predominando sempre, à super
fície, os ventos de AV, mas de madrugada há, a 600 m., o predomínio
dos ventos de E.
Estes ventos de E, sendo fracos podem interpretar-se como uma
corrente de retorno de uma pequena circulação, mas podem também
ser devidos ao grande arrefecimento do interior durante a noite,
como parece indicar o quadro IV.
No Verão a temperatura do ar do mar está entre as duas da
terra em Coimbra, mas o forte aquecimento do interior da Penín
sula provoca um aspiração do ar do mar, mesmo de noite.
Vê-se que este método de procurar as brisas pelas horas a que
se deita o balão só as acusa no Inverno, quando é bem sabido
que elas chegam muitas vezes a Coimbra.
Percorrendo dia a dia os gráficos do vento, temperatura e
humidade nota-se bem o efeito das brisas.
Por este método obteve-se o seguinte quadro, onde se vê a fre
quência do número de dias com brisas, nas diferentes estações do
ano, e a hora a que ela aparece.
QUADRO IV
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Vê-se que no Inverno o vento muda antes da hora do lança
mento do balão tanto de noite como de dia.
No Verão a brisa da terra só aparece depois do lançamento do
balão, e por isso ela se não nota.
Nas outras estações a brisa da terra vem à volta da hora em
que se faz o lançamento, e por isso ela não se nota.
Para ver o que se passa a níveis mais altos, e para todas as
velocidades, projectamos do mesmo modo sobre a linha E W os
percursos do vento, obtidos multiplicando as velocidades médias
pelas frequências respectivas, obtendo o Quadro V.
QUADRO V

(Não tomamos em conta, como já atraz fizemos, os rumos N
e S).
No Inverno predominam até 900 m. os ventos de E, do
interior da Península, pois a terra está sempre mais fria do que o
mar.
Nos niveis acima de 1 km. predomina a componente W de
madrugada, e E de tarde, o que é difícil de explicar.
Na nossa fig. 2 vê-se a posição dos ventos resultantes (5) (de todos
os rumos) a vários níveis, e vê-se que um balão, à medida que sobe,
vai girando (no desenho) em sentido contrário aos ponteiros do
relógio, indicação da vinda de ar frio.
Na Primavera e no nível mais baixo, na madrugada começa
já a predominar o vento de W, devido ao aquecimento da terra.
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Acima de 1/2 km. predomina como nos ventos fracos a componente
de E.
O vento resultante (fig. 2) roda, em baixo, no sentido dos pon
teiros do relógio, como indicação da vinda de ar mais quente, até

Fig. 2 — Ventos resultantes a vários níveis
(numerados por ordem das altitudes crescen
tes) para o Inverno e Primavera de 1950 e 51.

cerca de 1.500 m. Só perto da cota de 4 km. a componente
passa para W.
No nível 8 da fig (500 mb.) a direcção do vento resultante
concorda com a direcção das isobáricas, (2 e 7) apresentando
estas (como no Inverno) uma rotação de cerca de 80° mais
para WSW.
É curioso que a 600 m. no Verão, apesar do grande aqueci
mento se estabelece então ainda uma contra corrente de E, que
logo desaparece a 900 m. Isto é, a corrente que na Primavera,
acima de 500 m, era de componente E às 3 h, foi para cima
dominada pela componente W, que é também a dos ventos gerais
que dão, nas nossas latitudes a volta à Terra. São ventos que
vêm pelo N do Anticiclone dos Açores, como um rio enorme em
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Que a sua parte central, situada no alto da tropoesfera, atinge velo
cidades da ordem dos 150 km no Inverno, e 70 km no Verão (6;
(Fig 3).
Sobre Coimbra atingem às vezes os 40 km na cota de 8
a 9 km.

Fig. 3 — Secção N-S através da atmosfera na longi
tude 80° W. mostrando a velocidade do vento geostrófico (W) em metros por segundo, durante o verão.
Note-se que o vento tem o aspecto de um rio cuja parte
central tem cerca de 12 km. de altitude, na latitude
de 55° N; segundo S. L. Hess. No desenho as alturas
vão exageradas cerca de 50 vezes.

O limite da tropoesfera na região de Lisboa anda no Inverno
por cerca de 11 km, e no Verão por 12 km.
As nossas observações só raras vezes atingem estas cotas.
No Outono nota-se o predomínio dos ventos de W durante a
tarde, e de E durante a noite, até 1.200 metros.
Este vento de E parece resultar do arrefecimento da terra, e
ser portanto a outra fase do monsão, que atinge cerca de 1,5 km.
na Primavera e no Outono, contrapondo-se à do Verão. Não os
atribuímos à posição da baixa da Islândia ou à aproximação do
anticiclone dos Açores pelo N. da Península por passarem mais
acima a ventos de W (7).
Para o Inverno e Primavera como dispomos de 2 anos de obser
vações, fizemos o cálculo dos ventos resultantes (5), e apresentamos
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QUADRO VI
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QUADRO VII

estações

do
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também em km., com a indicação do número (n) de observações
que atingiram os 9 km. de altitude, tomando nota que se lança
ram nos 18 meses 180 balões.
Vê-se que as velocidades são maiores no Inverno devido à fre
quência de depressões, e menores no verão.
Só nos 2 últimos níveis as velocidades são menores na Primavera.
J. Guardiola (8) num estudo sobre ventos em altura, nas Balea
res, divide a atmosfera em duas camadas: a inferior até 1.000 m.
caracterizada pelo fluxo e refluxo do ar nas diferentes estações do
ano, e a mais alta é já de regimen mais regular, como predomínio
do vento W.
Em Coimbra há também a irregularidade da camada inferior,
mas nos níveis acima de 3 km. há quase sempre vento de NW.
Fontseré (9) diz que no verão em Barcelona a velocidade chega
a 80 km.
Llenas e Gili (10) diz num estudo sobre as Baleares, que abrange
15 anos de observações, que as velocidades vão subindo até 12 km.
de altura, com valores maiores que os nossos.
Na Holanda (11) a velocidade vai também subindo pelo menos
até 5 km.
Na parte oriental dos Estados Unidos passa-se o mesmo facto
até 10 km. de altura (12).
Quanto aos níveis abaixo de 600 m. que não são hoje utiliza
dos no S. M. N. podemos verificar que o vento vai rodando como
os ponteiros do relógio, a partir de baixo, isto numa projecção
sobre o plano horizontal.
Há porem muitos casos em que ele roda em sentido contrário,
sobretudo quando está perto uma depressão.

Aplicação dos métodos da estatística
Durante a execução deste estudo chegou-me às mãos o interes
sante trabalho feito sob a direcção de Brooks (2), onde se faz a
aplicação da estatística aos ventos em altura, apresentando um
meio que permite verificar se as séries de observações feitas com
os balões pilotos são ou não completas nos níveis mais altos, onde
há sempre poucas observações.
A hipótese fundamental donde partem para se aplicar os méto
dos estatísticos é que, em cada nível, os ventos individuais sejam
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bem representativos, como dizem os autores, e distribuídos ao acaso
à volta do vector do vento resultante, obedecendo portanto às leis
dos erros.
É claro que para isso é necessário ver primeiro se haverá mais
que uma causa a actuar como por exemplo a influência da orografia a sobrepor-se à acção da temperatura.
Do mesmo modo nota-se que este estudo não deve abranger um
período onde as causas actuem em vários sentidos, pelo que o estudo
se limitará de cada vez a uma estação do ano.
A divergência entre os valores observados e os valores calcula
dos por este método, desde que abranja bastante casos, pode levar
mos ao processo de completar as observações em altitude, ou, pelo
menos, a poder verificar se as observações são suficientes.
Como já dissemos dispomos ainda de poucas observações para
aplicar o método, pois escolhendo os níveis de 700 mb (3.000 m.)
nota-se ainda a influência do solo, e nos níveis de 500 mb (5.400 m.)
só temos cerca de 50 observações numa estação.
Tendo ensaiado o método indicado pelos autores para o Inverno
e Verão verificamos que, no Inverno, a constância dos ventos, defi
nida pela expressão

em que Vr é a velocidade resultante, orientada, e Vs a velocidade
escalar média, é pequena no Inverno, pelo que só fizemos 0 estudo
das distribuições das frequências para 0 Verão, conforme vai indi
cado nos quadros VIII e IX.
Juntamos as velocidades em grupos com intervalos de 10 em
10 nós (1 nó = l milha náutica de 1850 m. por hora) e reduzimos
0 número de observações a 100 para comparação.
representa a direcção do vento resultante, contado do N. no
sentido dos ponteiros do relógio.
Vê-se que a concordância entre os valores calculados e os obser
vados até aos 20 nós é regular, não a havendo de aí para cima.
A série é pois incompleta para as velocidades maiores, as quais
em geral aparecem nos níveis mais altos.
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QUADRO VIII

QUADRO IX
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No conjunto há melhor concordância do que no nível dos 700 rnb,
o que também se vê logo na fig. 1.
Na fig. 4 apresentamos umas rosas dos ventos onde se podem
comparar as velocidades e frequências calculadas e observadas neste
nível de 500 mb.

Fig. 4—Velocidade (raios da circunferência)
e frequências (numero de traços) do vento no
verão na cota de 5.400 metros. Calculadas
segundo as leis da estatística, e observadas,
para comparação.

Usamos uma representação que nos parece melhor que a que
vemos usualmente empregadas (2, 13), e que diverge também um
pouco da que usamos na fig. 1.
Enquanto se usam os comprimentos dos raios da rosa para repre
sentar as frequências preferimos usá-los para as velocidades, repre
sentando as frequências com a multiplicidade de traços. Imagine-se
que todos os traços partem do centro.
Apresentamos aqui os nossos agradecimentos aos colaboradores
L.do Barata Pereira, meteorologista de 1.a classe, e Cebolais Neto
Ajudante de Meteorologista do nosso Instituto.
Junho, 1951.
Instituto Geofísico da Universsidade de Coimbra.

Resumée
On présent l’étude des sondages aéreennes faites à Coimbra avec
les balons pilots, pendant 1950 et partie de 51. Dans la figure 1
ont voit la représentation de ces vents où chaque secteur repré
sente le volume d’air transporté.
Dans le tableau III, fait avec les fréquences des vents faibles on
ne voit par les brises que dans l’hiver, mais dans le tableau iv on
voit que dans l’été le vent change à 4 h, et pourtant àpres la son
dage. Dans le tableau v, fait avec la projection des parcours des
vents sur la ligne E-W normal à la ligne de la cote prochaine, ont
peut voir l’influence de la monson de la Péninsule, où pendant l’Été
et les après-midis du Printemps et de l’Autone il y a le prédominé
du vent de W. Pendant l’Hiver et les nuits de cettes deux saisons
domine au contraire le E.
A la surface (140 m.) la plus grande température do sol fait
dominer le w, même dans le Printemps. Dans l’Hiver domine le E.
On voit dans la fig. 2 les vents résultants et sa rotation avec
l’hauteur.
On fait l’application des lois de la statistique à cettes sondages
seulements dans l’été, dans le niveaux de 500 mb, pour voir l’insufisance des observations.
A ce propos on présente une nouvelle rose des vents (fig. 4)
ou le rayon du cercle représente la vélocité et la multiplicité des
observations ou la fréquence est représentée par la multiplicité des
traces.
L’auteur croit cette représentation plus conforme aux faits.
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