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A lberto B arata P ereira
Meteorologista do Serviço Meteorológico Nacional
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I —Análise climatológica do ano de 1952
A posse dos valores normais dos elementos climatológicos rela
tivos a um elevado número de anos (87 no nosso caso) torna, até
certo ponto, fácil a análise climatológica de um ano isolado, isto é,
o seu comportamento em face dos valores médios pela concordân
cia (ano normal) ou pelos desvios mais ou menos acentuados.
O exame do ano de 1952 mostra-nos:
Pressão — Elemento relativamente pouco importante do ponto
de vista climatológico, deve no entanto dizer-se que todas as médias
de 1952, nelas incluídas a das máximas e a das mínimas, foram
ligeiramente superiores às normais, embora, qualquer delas, em
quantidade inferior a meio milibar. Pela pequena grandeza deste
desvio, pode dizer-se que o ano de 1952 foi normal quanto à pressão.
Os valores reduzidos a 0o C. e à gravidade normal foram:
Média das médias mensais
Média das máximas médias mensais
Média das mínimas médias mensais .

Valor de 1952

Normal

Desvio

1001.12
1003.12
999.23

1001.05
1003.07
998.93

0.07
0.05
0.30

Peita a análise mensalmente, encontram-se os maiores desvios
positivos em Fevereiro, Outubro e Janeiro; e os maiores negati
vos em Março, Maio e Agosto. Na totalidade, aparecem 5 meses
com desvio positivo e 7 com negativo, aqueles, bem de ver, supe
riores a estes. As maiores pressões verificaram-se das 9 às
11 horas e das 22 às 24, sendo mais elevadas as do primeiro
período. As menores foram das 4 às 5 horas e das 16 às 17,
sendo menos elevadas as do segundo período.
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Estas variações estão de acordo com a maré barométrica,
variação normal diária com máximos pelas 10 e 22 horas e míni
mos pelas 4 e 16 horas.
Temperatura — É com a precipitação, sem dúvida, o ele
mento climático mais importante, aquele que mais fere o nosso
organismo, a que este é mais sensível.
O exame das normais de 87 anos das temperaturas mostra
claramente que a temperatura média de Coimbra tem subido nos
últimos anos, embora lentamente como é natural.
Assim, sendo de 14.69 em 1937, é hoje de 14.80, o que, para
valor médio e num período tão pequeno, representa um aumento
importante.
O ano de 1952 não fugiu, neste ponto, ao que se vinha veri
ficando, pois com um desvio positivo de 0.18 em relação à normal
fez ainda subir esta de 0.01.
O mesmo tem sucedido com as máximas que, tendo um valor
normal de 19.63 em 1918, apresentam hoje o de 20.26.
Isoladamente, 1952 apresenta o desvio positivo importante
de 1.15.
Quanto às mínimas, pouca tem sido a sua variação, talvez
com uma muito ligeira tendência para descer e apresentando 1952
um desvio negativo de 0.30.
Valor de 1952

Média das medias mensais
Média das máximas médias mensais
Média das mínimas médias mensais.

14.91
21.41
10.23

Normal

14.80
20 26
10.53

Desvio

0.18
1.15
-0.30

Pode pois dizer-se, quanto à Temperatura, que o ano de 1952
foi ligeiramente quente, com valores médios quase normais, máxi
mas vincadamente superiores na média às normais, mínimas ligei
ramente abaixo das normais.
Feita a análise mês a mês, encontram-se os maiores desvios
positivos em Março, Junho, Maio e Novembro; e os maiores nega
tivos em Janeiro e Setembro. Na totalidade, aparecem 9 meses
com desvio positivo e 3 com negativo.
As maiores temperaturas verificam-se das 14 às 16 horas, com
o máximo às 15 horas; e as menores das 5 às 7 horas com o
mínimo às 6.
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Estes máximos e estes mínimos não fogem, naturalmente, à
regra geral de as mínimas se darem um pouco antes do nascer do
Sol e as máximas duas a três horas depois do Sol passar pelo
meridiano, ou seja depois do meio-dia local (cerca das 12.30 de
Tempo Médio de Greenwich em Coimbra).
Humidade — A humidade é, sem dúvida, depois da tempera
tura e da precipitação, o elemento climático mais importante. De
facto, ela condiciona, até certo ponto, os efeitos da temperatura,
como se torna notório pelo facto de, para dadas temperaturas, os
efeitos destas serem mais desagradáveis ou prejudiciais com bai
xos e, sobretudo, elevados valores da humidade.
As temperaturas, por exemplo, de 30 graus ou de 2 graus
suportam-se melhor com o ar seco que com o ar húmido, quer
dizer, suporta-se melhor o calor ou o frio relativamente seco que
o húmido. E ainda, os valores elevados podem agravar ou
mesmo originar certas doenças, como o reumatismo, etc.
Coimbra, pela sua situação, dominando uma vasta planície
que é um caminho aberto para o mar e sujeita a ventos predomi
nantes que sopram dele, tem normalmente uma humidade elevada
que oscila inúmeras vezes entre 90 e o máximo 100 da saturação,
e só muito excepcionalmente, em pleno verão e com ventos de
África (Saará) ou de Espanha (planalto de Castela), baixa até à
volta dos 15.
Atingindo os valores normais 80 e 79, respectivamente em
Dezembro e Janeiro, mesmo em pleno verão este valor médio não
baixa aquém dos 69.
Os valores médios de 1952, apresentam 8 meses com desvio
positivo, 3 com desvio negativo e 1 normal. Excepcionalmente
húmidos foram os meses de Março, Maio e Junho e secos o de
Fevereiro e Novembro.
A média anual (75) é, em si, ligeiramente superior à nor
mal (74).
As horas de maior humidade são, normalmente, as da noite,
de menor temperatura, entre a 1 e as 7 horas da manhã; e de
humidade menos elevada, as do dia, de maior temperatura, entre
as 13 e as 16 horas.
O valor normal anual da humidade, relativo a 87 anos, pode
dizer-se quase estabilizado, talvez com uma ligeira tendência para
descer.
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Nebulosidade — Avaliada em décimos de céu coberto (valor
máximo 10 com céu completamente coberto), apresenta em Coimbra
uma ligeira tendência para subir. Com o valor normal de 5.3
até 1935, apresenta desde este ano até 1949 o valor 5.4 e daqui
até 1952 o valor 5.5. O ano de 1952, com o valor médio de 6 1,
mostra assim um desvio positivo de 0.6, o que é importante.
Brilho do Sol — Embora, normalmente, o «brilho do Sol»
esteja ligado à «nebulosidade» pela relação que se exprime gros
seiramente por «mais nebulosidade, menos brilho do Sol», casos
há em que, com nebulosidade elevada, o brilho do Sol é elevado
também, e inversamente. E a razão reside na posição relativa do
Sol e das nuvens e na espécie destas.
Assim, por exemplo, com um céu meio nublado (nebulosi
dade =50 °/0), o brilho do Sol pode ser de 100% bastando para
isso que o Sol se encontre naquela metade do céu limpa de nuvens.
E ainda, outro exemplo, com um céu completamente coberto por
cirrus bastante finos para que os raios solares possam queimar o
papel do heliógrafo, a nebulosidade será de 100% e o brilho do
Sol de 100% também. Qualquer coisa de semelhante se deve ter
passado no ano de 1952 para que, com uma nebulosidade com um
desvio positivo de 0.6, o brilho do Sol apresente também um des
vio positivo de 0.5, ou seja de meia hora em média por dia mais
qué o normal.
Vento—Em 1952, a sua velocidade foi, quer mensal quer
anualmente, inferior à normal. Vem-se isto dando há vários
anos, e, sem querer concluir por uma diminuição contínua, atri
buímos o facto à substituição do anemógrafo Dynes por um
moderno Fuess e à variação de densidade na vegetação que cerca
o observatório.
Quanto à sua direcção, feita a redução aos 8 rumos princi
pais, nota-se nas normais de 88 anos que os ventos de NW pre
dominam nos meses de Março a Outubro e em Dezembro; e os
de SE nos de Novembro, Janeiro e Fevereiro. Em 1952, com excepção do mês de Dezembro, em que a direcção predominante
foi SE, todos os outros meses o vento predominou na direcção nor
mal. E como desde há muitos anos os ventos mensais predomi
nantes vêm coincidindo com as direcções normais, podem, dizer se
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estas estabilizadas. Considerada anualmente, a direcção normal
predominante NW, foi a que se verificou em 1952; e acentuadamente, pois, para uma frequência NW de 3708, a seguinte em
valor, SE, apenas apresenta a frequência de 1745, ou seja menos
de metade.
Quanto à velocidade horária, esta mostra-se nitidamente supe
rior, como é natural, nas horas de mais calor, isto é, das 14 às 17.
Precipitação — Desnecessário se torna encarecer a excepcional importância da precipitação, nomeadamente a chuva, no clima.
Dela depende, basta dizer, em países agrícolas como o nosso, a boa
ou má colheita, a fome ou a fartura.
Por isso, a Meteorologia de Previsão, mormente a longo
prazo, como é óbvio, lhe vem de há muito dedicando o melhor do
seu labor. A análise periódica, por grupos de anos, a cíclica
como a da actividade solar, e.outros métodos, têm porém esbar
rado com o carácter de extrema variabilidade deste elemento cli
mático. Basta dizer, no nosso caso de Coimbra, que sendo o valor
anual da precipitação 944 milímetros (944 litros por metro qua
drado), no ano de 1944 o seu valor não foi além de 600 e no
no de 1937 atingiu os 1360.
O ano de 1952, com 845 mm., pode assim dizer se, tendo em
conta os elevados desvios citados, um ano quase normal com o
seu déficit de 99 mm. apenas. No entanto, o número de dias de
chuva no ano foi ligeiramente superior ao normal, o que indica
que aquela foi melhor distribuída.
E isto representa uma compensação e não pequena.
Os meses de maior desvio positivo (excesso em relação à
normal) foram os de Março (com chuva excepcional) e Maio; e os
de maior desvio negativo (déficit em relação à normal) foram os
de Fevereiro e Abril.
Como normalmente sucede, houve mais chuva de dia que de
noite, sendo as horas mais chuvosas das 14 às 18 e as menos chu
vosas das 20 às 23. E predominam com vento das quadran
tes WNW (140 mm.) e SSE (109 mm.).
Concluindo — No conjunto — e é precisamente o conjunto
dos valores médios dos elementos, no seu predomínio, que consti
tui o clima — pode dizer-se, sobretudo atendendo aos elementos
principais, Temperatura e Precipitação, que o ano de 1952 foi um
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ano quase normal, ligeiramente quente sobretudo pela elevação
das máximas, um pouco seco mas com a chuva bem distribuída,
e com os meses de Março e Maio bastante chuvosos compensando
os de Fevereiro e Abril muito secos.
II —Análises de Curvas
Se traçarmos, com base nos gráficos, as curvas, de 1952 e
normais, dos dois elementos climatológicos mais importantes, Tem
peratura e Precipitação (figs. 1, 2, 3), vemos:
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Curva das temperaturas médias — Máximo um pouco des
locado para a esquerda da curva normal, o que indica ligeira ante-
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cipação nas temperaturaturas médias mais elevadas do ano, as
quais foram em Julho em 1952 e em Agosto na normal.
Curva da precipitação — Dada a grande variabilidade da>
precipitação, não é de esperar semelhança notável entre a curva
de um ano isolado, e a da normal, devendo nós antes cingir-nosà sua marcha. Neste aspecto, o ano de 1952 apresenta, no l.° tri
mestre, nitidamente a baixa de Fevereiro e a subida de Março.
E, a partir de Junho até ao final do ano, do mesmo modo a curva
vai baixando até Agosto para subir depois até Dezembro.
Como principal anomalia do ano, nota-se o déficit de Abril e,
sobretudo, a elevada precipitação de Maio, que afastam muito o
ramo da curva nestes meses do que lhe corresponde na curva normal.
III — Frequência das velocidades do vento
e sua curva aproximada — Ano de 1952
O vento é um elemento meteorológico bastante variável. No
entanto, com um número elevado de anos de observações, é pos
sível obter uma normal razoàvelmente estabilizada dos valores
médios mensais, não só quanto à velocidade mas ainda, e sobre
tudo, quanto à direcção (fig. 4).
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Neste estudo, baseado no de Lorente na Revista de Geofísica
(Ano xi, n.° 43), para maior simplicidade foram escolhidas, entre
as 24 horas do dia, as 6 h., 12 h., 18 h. e 24 h. apenas, por se ter
verificado que os valores médios destas horas são muito próximos
das normais (24 horas), não se afastando muito as frequências das
verdadeiras.
Por isso ao referirmo-nos à curva a dizemos aproximada.
Quadro das frequências da velocidade do vento em Coimbra em 1952,
Observações = 4 X 366 = 1.464

Deste quadro podem tirar-se as seguintes conclusões:
1) — As calmas são mais frequentes em Junho; as velocida
des de 2 a 5 Km./h. são-no em Outubro; as de 6 a 10, em
Maio; as de 11 a 15, em Abril; as de 16 a 20, em Março
e Setembro; as de 21 a 25, em Fevereiro e Março.
2) — A frequência aumenta bruscamente da calma para a
velocidade de 2 a 5 Km/h. onde atinge o máximo, é
ainda importante na velocidade G a 10, tem valor razoá
vel na de 11 a 15 e diminui depois ràpidamente para as
velocidades seguintes, sendo extremamente pequena a
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partir dos 26 Km./h., e, pode dizer-se, nula a partir
dos 40.
3) — A velocidade horária mais frequente encontra se entre os 2
e 5 Km./h. e, em seguida, entre os 2 e os 10. E, mais
precisamente, pela análise feita dos dados, entre os 4 e
os 6 Km./h., o que é normal na nossa latitude.
4) —A velocidade é maior na Primavera e no mês de Feve
reiro e menor no resto do ano.
5 —Podem considerar-se raros os casos de velocidade acima
dos 25 Km./h. e nulos além dos 40, pois acima deste
valor são muito raros.
Para melhor compreensão do significado das velocidades
horárias estudadas, referimos a escala dos ventos:
0/1 — Calma. O fumo sobe ver ti cal mente.
2/5 — Pode apreciar-se a direcção do vento pela inclinação do fumo.
6/10 — Sente se o ar no rosto.
11/15 — Movem-se os pequenos ramos e folhas das árvores.
21/25 — Levanta-se pó e os papéis de pequenas dimensões.
— Balançam os pequenos arbustos e a água encrespa nos tan
ques.
36/40 — Movem-se os ramos grossos e começa a ouvir-se o silvo do
vento nos fios.
40/50 — E difícil, se não impossível, conservar um guarda-chuva
aberto. É intenso o ruído nos fios. Todas as árvores abanam.
75/100 — Desde a quase impossibilidade de andar contra o vento até ao
furacão destruidor.

IV — Frequência das temperaturas médias horárias mensais
em 1952 e respectiva curva
Não falando em outros ramos da ciência em que a Estatística
é aplicável, em Climatologia os gráficos e curvas traçadas com
base nos valores colhidos, quer directamente quer depois de con
venientemente trabalhados, são de extrema importância pela sua
clareza e pela rapidez de conclusões que sugerem e que podiam,
numa simples análise de dados, ficar escondidas.
Entre uns e outras, a curva de frequência, traçada por adoçamento do vulgar histograma, é de inegável utilidade.
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Sendo o elemento climático temperatura bastante regular na
sua curva horária, com um máximo diurno e um mínimo nocturno
normal, em Coimbra, onde as amplitudes não são exageradas,
sobretudo nas médias, a curva de frequência sugere-nos logo deva
apresentar-se com um traçado mais ou menos regular.
Dividida a amostra de dados (288 = 12 meses x 24 médias
horárias) em 25 intervalos de classe de 1 grau cada, obtiveram-se
as frequências que o quadro abaixo indica:
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Traçado o histograma com base nestes valores, como mostra
a figura a seguir, sobre ele, por adoçamento, se obteve a curva
que a mesma figura indica (fig. 5). É uma curva que pode cha-

mar-se oblíqua à esquerda, com os valores mais frequentes à
esquerda, isto é, para o lado das temperaturas mais baixas.
Embora a obliquidade seja pequena, no entanto ela significa ter
neste ano de 1952 havido mais valores horários abaixo da média 14 9
do que acima dela. E como esta foi superior à normal, o facto
só pode atribuir-se a uma elevação das máximas, o que de facto
sucedeu.
Coimbra, Março de 1953.

SUMMARY
Some notes on the study of the climate of Coimbra
The climatological year of 1952 is studied, with the aid of explanatory
figures and data based upon the normal results obtained during the 87 years
of activity of the Instituto Geofísico of the University of Coimbra. The ave-
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rage results of the main climatological data taken in 1952 were analysed,
and in comparing them with the average data taken in 87 years, after due
notice had been taken of the existing differences, the following conclusions
were arrived at in reference to the climatic conditions of that year.
Barometer — normal.
Temperature and Relative Humidity slightly high.
Rather cloudy.
Predominant wind N. W. with speed lower than normal.
Rainfall slightly lower than normal.

