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1 Introdução 

 

 Em Portugal o fenómeno de nevoeiro e os processos que o caracterizam não são 

objecto de estudo frequente, no entanto, por implicarem a redução na visibilidade, os 

nevoeiros caracterizam sempre uma condição de risco em relação ao transporte terrestre, 

bem como à navegação marítima e aérea.   

 O presente trabalho é mais um contributo nesse sentido, e surge no âmbito da 

conclusão do Mestrado em Meteorologia e Oceanografia Física na Universidade de Aveiro. 

Representa um estudo sobre a capacidade de um modelo atmosférico prever a ocorrência 

dos diversos tipos de nevoeiros em Portugal. Vão ser analisados alguns dias em que houve 

conhecimento da formação de nevoeiro em Portugal Continental durante o ano de 2008. 

Este estudo conta com a cooperação do Instituto de Meteorologia I.P. de Lisboa. 

 Inicialmente serão analisados os dados das observações de superfície (dados 

Synop), cartas sinópticas e as imagens de satélite dos dias em estudo. Esta análise permitirá 

descrever a situação presente e identificar os locais onde houve ocorrência de nevoeiro. 

Posteriormente serão verificadas as previsões do Centro Europeu, ECMWF, em termos de 

visibilidade horizontal à superfície.   

 Estas informações foram complementadas com a análise de uma simulação 

numérica para os dias em estudo. O desenvolvimento de melhores métodos de previsão de 

nevoeiros é possível ao conjugar as observações de superfície com o output dos modelos 

atmosféricos.  

 Com este estudo, pretende-se estabelecer técnicas de previsão de ocorrência do 

evento, com uma antecedência razoável, de modo a diminuir o risco provocado por este 

fenómeno tão comum.  

 Num trabalho anterior foi descrito um evento de nevoeiro de advecção que ocorreu 

no litoral Norte de Portugal (Morais, 2008), sendo que este permitiu adquirir algumas 

ferramentas úteis na detecção e localização dos nevoeiros. Este novo estudo visa um 

melhor entendimento deste fenómeno, na medida em que explora os vários tipos de 

nevoeiro que afectam a visibilidade horizontal em Portugal Continental ao longo de todo o 

ano. 

 Este trabalho encontra-se organizado em sete secções. Na presente secção será feito 

o enquadramento teórico, onde será introduzido o conceito de nevoeiro, os processos 
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físicos que o caracterizam e os diversos tipos de nevoeiro que afectam Portugal 

Continental. Na segunda secção será caracterizado o clima em Portugal Continental. Na 

terceira secção será apresentada a metodologia, nomeadamente a interpretação de imagens 

de satélite, análise Synop, as previsões numéricas do Centro Europeu e o modelo 

computacional atmosférico. Na quarta secção apresenta-se uma breve comparação entre 

duas parametrizações físicas do Modelo computacional utilizado. Na quinta secção serão 

apresentados os resultados obtidos para ambas as parametrizações. Na sexta secção 

apresenta-se a análise dos nevoeiros que afectam o nosso País. Finalmente na sétima 

secção apresentam-se as conclusões.  

 

a) Definição de Nevoeiro 

 

Segundo Cotton (1989) o nevoeiro é um sistema de nuvens, que pode ser 

considerado como parte da série de nuvens estratiformes na camada limite, sendo o 

nevoeiro um fenómeno micrometeorológico, uma vez que se forma perto da superfície da 

Terra.  

O nevoeiro é um fenómeno meteorológico que corresponde à ocorrência de 

condensação de vapor de água no ar à superfície, em condições de estabilidade, nas 

camadas mais baixas da atmosfera.  

 A OMM (1966) define o nevoeiro como sendo pequenas gotas de água em 

suspensão na atmosfera (por vezes cristais de gelo). De acordo com Cotton e Anthes 

(1989), o nevoeiro tem tipicamente 2 a 6 horas de tempo de vida e o conteúdo de água 

líquida varia entre 0.05 a 0.2 g/kg. 

Por convenção internacional, usa-se o termo nevoeiro quando a visibilidade 

horizontal no solo é inferior a 1 km; quando a visibilidade horizontal no solo é superior a 1 

km, a suspensão é denominada neblina. A neblina tem a mesma origem que o nevoeiro, 

ocorre em condições semelhantes, mas, corresponde a situações em que a visibilidade é 

reduzida a cerca de 1 a 5 km (IM, 2004). 

Em suma, o nevoeiro ocorre na camada limite, é uma nuvem bem definida na 

maioria dos instantes, e exibe uma variabilidade horizontal e temporal de escalas que estão 

normalmente no domínio da Meteorologia de Mesoscala (Cotton, 1989). 
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b) Processos de Formação 

 

 A ocorrência de nevoeiro está fundamentalmente relacionada com as condições 

meteorológicas prevalecentes no final da noite e princípio da manhã, quando a temperatura 

do ar e da camada superficial do solo atingem os valores mínimos. A ocorrência deste 

fenómeno é muito dependente de condições locais, em termos de vento, exposição ao Sol, 

cobertura do solo, etc. (IM, 2007). 

 Lundquist (1996) referiu que os nevoeiros podem ser facilmente confundidos com 

nuvens estratos, pelo que um dos factores que desempenha um papel importante na 

formação do nevoeiro, bem como contribui para a distinção entre nevoeiro e nuvem 

estratos é a altura da inversão térmica na Camada Limite, resultante do arrefecimento da 

superfície. Em termos de estabilidade, uma inversão térmica inibe os movimentos 

ascendentes, o que favorece a acumulação de humidade em baixos níveis.  

Segundo Cotton (1989), os mecanismos físicos responsáveis pela formação de 

nevoeiro envolvem três processos termodinâmicos primários: (1) arrefecimento do ar ao 

ponto de orvalho, (2) adição de vapor de água até que a temperatura do ponto de orvalho 

iguale a temperatura actual, e (3) mistura vertical de parcelas de ar húmido com 

temperaturas diferentes. 

 O primeiro processo referido acima consiste no arrefecimento constante e isobárico 

do ar em contacto com a superfície do solo, provocando o aumento da humidade relativa. 

Por conseguinte, o nevoeiro resultante é denominado Nevoeiro de Radiação, ocorrendo 

predominantemente no Outono e no Inverno sobre terra, formando-se à noite, geralmente 

no final da tarde ou nas primeiras horas da manhã, quando os ventos são fracos, o céu é 

limpo (condição necessária ao rápido arrefecimento do solo por irradiação), e a humidade 

relativa alta. Ventos fracos denotam pouca mistura do ar frio ao nível da superfície após o 

pôr-do-sol, e devido à humidade relativa alta, o ar húmido arrefece ao ponto de orvalho 

(ponto a que a parcela de ar arrefeceria até atingir a saturação), formando assim o nevoeiro 

na camada limite (Cayan, 1995). Acima da camada saturada é necessário o 

desenvolvimento de uma inversão (evento de subsidência de larga escala, com condições 

secas nos níveis médios, originando um rápido arrefecimento na superfície), importante no 

aprisionamento da humidade. Abaixo do nível de inversão a camada atmosférica é estável. 
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Caso contrário as camadas da atmosfera acima da camada húmida vão misturar-se, e o ar 

seco que se entranhou pode dissipar ou misturar o nevoeiro (COMET, 2000).  

 O segundo processo descreve os Nevoeiros Frontais, associados à evaporação das 

gotas de chuva que caem de uma massa de ar quente para outra muito mais fria junto ao 

solo. Assim, o ar na região da precipitação torna-se saturado (é adicionado vapor de água 

ao ar), de modo que uma pequena queda de temperatura é suficiente para produzir 

nevoeiro. Admite-se que na superfície frontal existe uma inversão de temperatura, e que a 

chuva que cai é mais quente do que o ar inferior, o que tende a produzir super-saturação do 

vapor de água (Oliveira, 2002). 

 O terceiro processo descreve os Nevoeiros de Advecção, que são o tipo mais 

comum de nevoeiros em regiões costeiras, estando associado ao deslocamento horizontal 

de uma massa de ar para uma região onde a superfície do globo está mais fria. Uma massa 

de ar quente que é deslocada sobre uma superfície fria vai libertar calor por condução, o 

que propicia a formação de uma camada atmosférica estável junto à superfície. Este 

processo vai arrefecer o ar até ao ponto de orvalho e consequentemente formar o nevoeiro. 

Num evento de nevoeiro de advecção, a situação é dominada pelo transporte de larga 

escala, no entanto, os processos locais e radiativos vão afectar a intensidade deste evento. 

Este tipo de nevoeiro é movido por factores dinâmicos, nomeadamente a presença de 

centros de alta pressão, impostos pela escala sinóptica. Este tipo de nevoeiro tem tendência 

a ocorrer no final da tarde ou início da noite, em zonas costeiras, e normalmente é extenso 

e persistente (COMET, 2000).  

 O Nevoeiro marítimo é também comum em regiões costeiras. É formado quando o 

ar sobre o oceano está saturado e atinge um grau de supersaturação devido, tanto à 

evaporação como ao arrefecimento. Este tipo de nevoeiro pode deslocar-se para terra em 

zonas costeiras se o vento for suficientemente forte para deslocá-lo mas não demasiado 

para dissipá-lo (Cayan, 1995). 

 A dissipação do nevoeiro deve-se a diversos factores, podendo ocorrer devido à 

ocorrência de ventos fortes, ou pelo aquecimento de longo comprimento de onda à 

superfície, uma vez que este pode destruir a inversão e consequentemente tornar a camada 

instável. O aquecimento radiativo provoca a evaporação das gotículas de água em 

suspensão, elevando o nevoeiro da superfície, dando origem a uma nuvem estrato, 

(Oliveira, 2002). No entanto, o arrefecimento radiativo de longo comprimento de onda no 
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topo da camada de nevoeiro promove a mistura turbulenta. Se o arrefecimento for 

suficientemente grande no topo da nuvem, pode baixar a base do estrato até à superfície, 

formando nevoeiro (Lundquist, 1996). 

 Outro factor que contribui para a dissipação do nevoeiro é o processo de 

entrainment de ar quente e seco, uma vez que este promove a evaporação das gotículas de 

água, resultando na perda da flutuação (pelo método da parcela, esta vai continuar a 

ascender até perder a flutuabilidade, mas devido à inércia, esta vai oscilar para cima e para 

baixo da sua posição de equilíbrio – Frequência de Brunt-Väisälä) impedindo o nevoeiro 

de ganhar profundidade (Yamasaki, 1996).  

 

c) Nevoeiro em Portugal 

 

Em terra, em especial em condições de céu limpo e vento fraco, pode formar-se 

nevoeiro devido ao arrefecimento por radiação da superfície do solo, atingindo-se a 

saturação e a condensação do ar junto à superfície. Este tipo de nevoeiro tende a dissipar-se 

quando transportado pelo vento para o mar. 

No mar, junto à costa ocidental o nevoeiro ocorre com mais frequência no Verão, 

durante a madrugada e manhã. Este tipo de nevoeiro forma-se por arrefecimento, com o 

aumento de estabilidade e condensação de vapor de água da camada mais baixa da 

atmosfera, quando o ar marítimo se desloca lentamente de W para E, por acção do vento 

fraco, e encontra as regiões de baixa temperatura da água do mar á superfície junto à costa 

(resultante dos fenómenos de afloramento). Este nevoeiro tende a dissipar-se, para a tarde, 

como consequência do aquecimento e da intensificação da brisa. O nevoeiro formado por 

este processo afecta a costa ocidental com maior frequência e intensidade a norte do Cabo 

Carvoeiro. Em terra apenas afecta uma estreita faixa litoral. 

No Inverno, em toda a costa e em especial junto à foz dos rios, o nevoeiro forma-se, 

em especial durante a noite (em condições de vento fraco, circulação anticiclónica e céu 

limpo), quando uma massa de ar frio e estável se desloca sobre uma superfície 

relativamente quente. Nesta época do ano existem também condições favoráveis à 

ocorrência de nevoeiros frontais, associados ao grande contraste térmico entre uma massa 

de ar quente (sector quente do sistema frontal) e uma massa de ar frio relativamente estável 

e ao vento fraco. 
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Por efeito orográfico forma-se por vezes nevoeiro nas encostas expostas aos ventos, 

quando o ar húmido e estável é arrefecido devido ao movimento vertical ascendente que 

ocorre nessas regiões. 

A frequência com que ocorre nevoeiro no mar, junto à costa, diminui gradualmente 

de N para S na costa ocidental e de W para E na costa sul. Existem no entanto máximos 

locais junto à foz dos rios, (IM, 2004).  

 

 

2 Clima de Portugal Continental  

 

 O território de Portugal Continental é delimitado pelas latitudes de 37º e 42º N e 

pelas longitudes de 9.5º e 6.5º W. Está situado na zona de transição entre o anticiclone 

subtropical (anticiclone dos Açores) e a zona de depressões subpolares (IM, 2005). Os 

factores que mais condicionam as condições climáticas em Portugal Continental são além 

da latitude, a orografia, a influência do Oceano Atlântico e a continentalidade. Junto à 

costa, a estes factores acresce a influência das orientações dominantes da linha de costa. 

 A frente polar (que corresponde à zona de separação entre as massas de ar polar 

continental e as massas de ar tropical marítimo, à superfície) tem uma migração periódica 

anual para Norte no Verão e para Sul durante o Inverno, atingindo nesta época Portugal 

Continental e, consequentemente, o território fica sob a influência das Depressões Frontais. 

No Inverno predominam massas de ar marítimo e ventos de N ou NW associados à 

circulação do Anticiclone dos Açores. Por vezes, surgem situações com predomínio de 

vento de NE ou E de ar frio e seco, associados à circulação de um Anticiclone continental 

(Anticiclone de Bloqueio). O Verão é caracterizado por uma situação meteorológica 

bastante estável, em que a região fica sob a influência conjunta da crista NE do Anticiclone 

dos Açores e da Depressão Térmica que se forma sobre a Península Ibérica.  

 As orientações dominantes das linhas de costa determinam a direcção das brisas 

locais, com variação de periodicidade diurna, geradas pelo desigual aquecimento e 

arrefecimento das superfícies do mar e da terra. O efeito conjunto da circulação geral na 

região e das brisas locais determina o regime do vento na costa. O enquadramento 

geofísico associado ao regime de vento na costa origina fenómenos de afloramento costeiro 
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(upwelling), caracterizado pela subida de águas frias junto à costa, que condicionam o 

clima da região (IM, 2004). 

 

 

3 Métodos Utilizados 

 

Os episódios de nevoeiro estão pré-condicionados na escala sinóptica (milhares de 

km), mas manifestam-se predominantemente na Microescala (inferior a 2km) e Mesoscala 

(dezenas a centenas de km), ambos no tempo e espaço. Devido à pequena escala espacial 

(menos de 1km) e temporal (alguns minutos), os modelos numéricos operacionais têm 

dificuldade em resolver e prever estes eventos (COMET, 2000). 

 Uma abordagem típica é o estudo da persistência e climatologia de modo a 

determinar o regime sinóptico que dá origem à saturação em grande escala na camada 

limite. Esta mesma abordagem pode ser utilizada para pormenorizar o ambiente 

termodinâmico necessário para a formação do nevoeiro. Assim, em primeira aproximação, 

é possível prever o nevoeiro baseado na climatologia regional e local (Croft, 1997). 

 Este trabalho contou com o apoio crucial do IM. Foram utilizados várias 

ferramentas na análise dos vários tipos de nevoeiro que ocorreram em Portugal Continental 

no ano de 2008. Recorreu-se a dados de estações, a imagens de satélites, a previsões e 

análises do Centro Europeu e cartas sinópticas concedidas pelo IM. De modo a 

complementar este estudo foi realizada uma simulação numérica (descrita de seguida) para 

cada dia em estudo. Foram feitas subrotinas em Fortran de modo a visualizar as saídas dos 

Modelo Numérico. Para a visualização foram também utilizados os programas GrADS e 

Metview.  

 

 3.1 Bases de Dados  

 

 Os dados Synop utilizados foram fornecidos pela base de dados do IM, bem como 

as imagens de satélite. O levantamento dos dias com nevoeiro registados nas estações 

meteorológicas, incluiu os seguintes tipos de nevoeiro: à distância no momento de 

observação, em bancos, com céu visível ou invisível.  
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 As estações meteorológicas com registos de observações visuais disponíveis, não 

permitem uma cobertura geográfica adequada para avaliar a ocorrência de situações de 

tempo presente/passado, como é o caso do nevoeiro. A espacialização destas observações 

para outras áreas pode ser feita recorrendo a dados de satélite.  

 A tabela das estações meteorológicas consultadas para este estudo está presente no 

ANEXO A.   

 As condições iniciais e de fronteira utilizadas no decorrer da simulação numérica 

consistem nas previsões previamente realizadas pelo modelo do ECMWF. Este Modelo 

realiza duas simulações por dia (às 00 e às 12 UTC), sendo que cada uma incorpora uma 

previsão até 240 horas com uma resolução espacial de aproximadamente 25 km 

(0.25°x0.25°). Neste caso serão utilizadas condições fronteira a cada 6 horas. O Modelo 

será forçado utilizando a simulação das 12 UTC do dia anterior ao dia que se pretende 

estudar.  

 

3.2 Previsões Numéricas do ECMWF  

 

 Tiedke (1993) introduz um esquema com equações de prognóstico para a fracção de 

nuvens e para o conteúdo de água líquida/gelo.  

 O esquema de Prognóstico de nuvens é descrito em detalhe por Tiedke (1993). 

Consiste em duas equações de prognóstico, uma para o conteúdo de água líquida/gelo, l, e 

outra para a fracção de nuvens, a: 

 

      (3.1)  

            (3.2) 

 

onde Al e Aa representam a advecção de água líquida/gelo e fracção de nuvens 

respectivamente, CVl e CVa representam as fontes de água líquida/gelo e fracção de 

nuvens provenientes de processos convectivos húmidos, BLl e BLa representam a fonte de 

água líquida/gelo e fracção de nuvens devido à turbulência na camada limite. C é a taxa de 

condensação, E é a taxa de evaporação, P é a taxa de precipitação, ENT é a destruição da 

água líquida/gelo devido ao entrainment no topo da nuvem, Ca representa a geração da 

fracção de nuvens devido à condensação estratiforme e D representa a dissipação da 
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fracção de nuvens devido à erosão turbulenta. Este esquema de prognóstico permite a 

coexistência de água líquida e gelo (fase de mistura) que se baseia numa dependência 

quadrática simples da temperatura entre 0ºC e 23ºC.  

 Será assumido que a existência de nevoeiro no modelo apenas perdura quando o 

conteúdo de água líquida/gelo no nível mais baixo do modelo (cerca de 30 metros acima da 

superfície) é superior a um certo valor. Neste nível as fontes e os sumidouros dominantes 

neste esquema são os termos da condensação estratiforme e a evaporação, que se baseiam 

na computação de dqs/dt, onde qs é a humidade específica de saturação e t é o tempo. No 

termo estratiforme há outro factor responsável pela dissipação de nuvens deste esquema 

que consiste na mistura horizontal turbulenta do ar ambiente com o ar das paredes da 

nuvem. O processo de entrainment no topo das nuvens também contribui como um 

sumidouro da água líquida/gelo. Assume-se que a água líquida está distribuída 

homogeneamente na nuvem. Quando a água líquida/gelo evapora, a fracção de nuvens 

mantém-se inalterada. O valor zero é atribuído apenas quando a água líquida/gelo estiver 

completamente ausente. O único termo sumidouro para a fracção de nuvens está 

relacionado com a mistura entre o ar ambiente e das paredes da nuvem, (Teixeira, 1998).    

 

3.3 Imagens de Satélite 

 

As imagens do satélite geoestacionário actualmente utilizadas em Portugal são as 

do MSG-2, operado pela EUMETSAT. Os satélites geoestacionários, como é o caso dos 

satélites operacionais da Meteosat, têm a capacidade de observar frequentemente a 

atmosfera e a sua nebulosidade desde a escala sinóptica até à escala das nuvens.  

As imagens são enviadas de 15 em 15 minutos em 12 canais espectrais. Este satélite 

possui uma resolução de 1 km no canal visível e 2,5 km no canal infravermelho, o que o 

torna particularmente adequado para previsões de curto prazo de fenómenos 

meteorológicos como é o caso do nevoeiro, em particular junto a zonas costeiras e em 

vales, durante a madrugada e manhã.  

 O canal visível mede a quantidade de luz solar reflectida pela superfície da Terra ou 

das nuvens de volta ao espaço. O canal infravermelho (ondas longas) capta essencialmente 

radiação emitida pelos corpos terrestres (superfície, oceano, nuvens). Assim, o IR permite 

distinguir superfícies frias (cor branca) de superfícies quentes (cor preta) no horário tanto 
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diurno, como nocturno. A temperatura na atmosfera em média diminui com a altitude, as 

nuvens baixas apresentam temperaturas superiores às nuvens altas, aparecendo numa 

imagem no infravermelho com uma cor mais escura do que as nuvens mais altas.   

 A SAF Nowcasting dispõe de serviços operacionais para garantir a optimização da 

utilização dos dados dos satélites meteorológicos na Nowcasting e na Previsão de Curto 

Prazo. Nowcasting é o termo utilizado para a previsão meteorológica para as próximas 

horas baseada nas informações actualizadas.   

 Para identificar a presença de nuvens baixas/nevoeiro recorreu-se a um produto da 

SAF Nowcasting, o Cloud Type (CT). O produto CT fornece uma análise detalhada da 

nebulosidade, contendo informação dos principais tipos de nuvens contidos em cada pixel. 

Os principais tipos de nuvens incluem as nuvens semi-transparentes e altas, médias e 

nuvens baixas (incluindo o nevoeiro).  

 No produto CT, a distinção das diferentes nuvens é efectuada a partir da 

comparação da temperatura do topo da nuvem (IR 10.8) com limiares obtidos através de 

campos de temperatura resultantes dos modelos numéricos nos níveis 850 hPa, 700 hPa, 

500 hPa e tropopausa (se existir). O algoritmo do CT utiliza a comparação entre um 

conjunto de limites aplicado a cada pixel, baseado na utilização da CMa e nas 

características espectrais e da textura obtidas a partir das imagens de satélite 

multiespectrais (EUMETSAT, site).  

 Este produto apresenta algumas limitações, nomeadamente o desaparecimento 

espúrio de nuvens (muito) baixas ou nevoeiro; não distingue nuvens (muito) baixas de 

nevoeiro; a neve não é detectada durante a noite; no caso de existir uma inversão de 

temperatura as nuvens muito baixas podem ser codificadas como nuvens baixas e as 

nuvens baixas podem ser codificadas como nuvens médias. O CT utiliza os canais 

espectrais VIS 0.8, NIR 1.6, IR 3.9, IR 8.7, IR 10.8 e IR 12.0. As diferenças de canais 

utilizados são: IR 10.8 – IR 12.0 e IR 3.9 – IR 10.8, (Moreira, 2006). 

 A existência de nebulosidade nem sempre permite a observação de nevoeiros por 

satélite. Assim os nevoeiros frontais, usualmente associados a nuvens estratiformes 

(baixas, médias ou altas) não são em geral observados por este meio, sendo um dos 

condicionantes na utilização de imagens de satélite para a detecção de nevoeiros (IM, 

2005). 
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3.4 Simulação Numérica  

 

 Com o intuito de detectar e prever a formação de nevoeiros, recorreu-se a um 

modelo atmosférico, MM5 (The Fifth-Generation NCA/Penn State Mesoscale Model). 

 No entanto, a previsão da ocorrência de nevoeiro, extensão, duração e intensidade é 

complicada a nível operacional, visto o nevoeiro ser um fenómeno da camada limite que 

demonstra na maioria das vezes uma grande variabilidade espacial e temporal. Assim, é 

bastante difícil modelar os nevoeiros, isto porque o nevoeiro depende de processos de 

micro e mesoscala que actuam na camada limite, e que, por sua vez são forçados pelo 

regime sinóptico (Croft, 1997). 

 Actualmente, os modelos numéricos de previsão possuem um leque de resolução 

suficiente, bem como parametrizações físicas adequadas, que permitem representar o 

nevoeiro. Estes modelos utilizam uma aproximação simples para estimar a visibilidade, 

que em certas condições, leva a uma taxa de 50% de incerteza.    

 

 3.4.1 Breve descrição do Modelo MM5 

 

 O MM5 é um modelo de mesoescala, concebido em coordenadas sigma, que por 

sua vez acompanham a topografia, permitindo a simulação ou a previsão da circulação 

atmosférica no domínio da mesoescala ou da escala regional. Mais detalhes podem ser 

encontrados no endereço www.mmm.ucar.edu/mm5/overview.html. 

 O Sistema MM5 opera cinco módulos principais: TERRAIN, REGRID, 

LITTLE_R, INTERPF e MM5. Na Figura 1 está representado um esquema que ilustra esse 

sistema de modelação, juntamente com a sequência dos possíveis processamentos.  

 A configuração dos domínios a serem utilizados numa simulação deve ter como 

preocupação, entre outras, o estabelecimento do local de simulação – módulo TERRAIN, e 

os processos a serem avaliados na simulação/previsão numérica. O sistema MM5 permite o 

processamento de domínios aninhados, processando-os de forma simultânea ou não. Como 

o tempo de processamento computacional é função do número de pontos de grelha e de 

níveis verticais, no módulo TERRAIN o domínio mãe e os subdomínios devem ser 

estabelecidos de forma compatível com o poder computacional disponível.  
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 O passo de tempo do modelo, devido a contingências intrínsecas dos métodos 

numéricos de diferenças finitas empregadas na programação do modelo, e resultantes da 

estabilidade dos métodos numéricos empregados na concepção do MM5, deve ser dado em 

segundos, pelo triplo do tamanho da grelha do maior domínio em km. Sendo a relação 

entre os vários domínios aninhados, bidireccional, as relações espaciais e temporais devem 

ser de 1/3 - para cada domínio em relação ao domínio-mãe correspondente. 

 

 

Figura 1 – Esquema do Sistema de Modelação do MM5. 

 

 

3.4.2 Descrição da simulação numérica para os dias em estudo 

 

 Os dados utilizados na inicialização do modelo foram os prognósticos numéricos do 

ECMWF para as 48 horas seguintes. As previsões do ECMWF datam do dia anterior ao dia 

em estudo pelas 12 UTC. 

 A Figura 2 ilustra os três domínios utilizados no decorrer da simulação numérica, 

sendo que o primeiro domínio foi configurado com uma grelha de 78 por 63 pontos, com 

um espaçamento de 18 km; o segundo domínio possui uma grelha de 142 por 73 pontos, 

com um espaçamento de 6 km; e o terceiro domínio tem uma grelha de 199 por 67 pontos, 

com um espaçamento de 2 km, o que corresponde a uma latitude compreendida entre 33.5º 

e 46.1ºN, 35.9º e 43.7ºN, 38.2º e 41.9ºN, respectivamente. A latitude no primeiro domínio 

varia entre 13.5º e 0.1ºW, no segundo domínio varia entre 10.5º e 5.5ºW, e no terceiro 

domínio varia entre 9.7º e 8.3ºW. 
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Figura 2 – Configuração dos domínios para a simulação com o Sistema MM5. 

 

 

 O Sistema foi processado com um passo de tempo (TISTEP) de 54 segundos 

(tempo de integração do modelo), o que resultou num tempo de processamento de cerca de 

oito horas (equivalente a 24 horas de previsão). O Modelo foi integrado de modo a obter 

uma previsão para as 48 horas seguintes.  

 O Modelo foi integrado para os dias: 5 e 9 de Agosto, 29 de Outubro, 5 a 24 de 

Novembro. As saídas do MM5 foram de uma em uma hora (TAPFRQ).  

 Foram realizadas duas simulações para cada dia em estudo, que utilizam 

parametrizações distintas. Na primeira simulação numérica (run1) foram utilizadas as 

parametrizações da humidade de Graupel (Reisner2) para os três domínios e a de 

convecção de cumulus de Kain-Fritsch para o primeiro domínio; para o segundo domínio 

foi utilizada a de Grell; para o terceiro domínio foi resolvido implicitamente. Foi também 

utilizada como parametrização de Radiação de longo comprimento de onda a RRTM e a 

parametrização da camada limite MRF PBL.  
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 Na segunda simulação (run2) foram utilizadas as parametrizações da humidade de 

Graupel (Reisner2) para os três domínios e a de convecção de cumulus KF2 para o 

primeiro e segundo domínio, ao passo que o terceiro domínio foi resolvido implicitamente. 

Foi também utilizada como parametrização de Radiação de longo comprimento de onda a 

RRTM e a parametrização da camada limite de Blackadar.    

 Foram efectuadas duas simulações com o intuito de comparar os resultados obtidos, 

e assim obter um conjunto de parametrizações que melhor se adequa à previsão de 

nevoeiros em Portugal Continental.   

 

 

4 Parametrização da Camada Limite Planetária  

 

 A parametrização física que mais afecta a previsão de nevoeiros é provavelmente a 

parametrização da Camada Limite Planetária (CLP). Por este motivo foram testados dois 

esquemas distintos, que por sua vez são os esquemas recomendados e adequados quando se 

trata a CLP com alta resolução espacial: o esquema de Hong e Pan (comummente 

conhecido por MRF PBL) e o esquema de Blackadar. Estes dois esquemas representam 

semelhantemente os fluxos à superfície.  

 A altura da CLP está relacionada com o aquecimento/arrefecimento de longo 

comprimento de onda. Assim para uma CLP com uma altura superior a cerca de 50 m, o 

arrefecimento de longo comprimento de onda é fraco, enquanto que para uma CLP com 

uma altura inferior a 50 m, este arrefecimento é forte, dominando em noites de Verão 

húmidas e calmas. Durante o dia, uma CLP com uma altura inferior a 50 m permite o 

aquecimento de longo comprimento de onda, determinando assim a extinção do nevoeiro 

(Savijärvi, 2006).   

 

4.1 Definição de Camada Limite Planetária 

 

 A camada limite atmosférica é uma camada de ar adjacente ao solo com uma 

espessura que é em média cerca de 2 km mas que pode variar entre 200m a 4 km. A 
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atmosfera que está por cima é designada por Atmosfera Livre e é habitualmente estável 

(Sousa 2002).  

 De acordo com Zhang e Anthes (1982) a camada limite atmosférica é um factor 

crítico na simulação de sistemas tais como tempestades convectivas, brisas mar-terra, 

brisas montanha-vale e frentes térmicas. 

 A Camada Limite é a zona da atmosfera que está sob o efeito dos fluxos de calor 

sensível e latente trocados entre o solo e o ar e, a água e o ar, e que por isso está sujeita aos 

ciclos diários de temperatura, humidade e vento. A camada limite tem habitualmente um 

comportamento cíclico diário devido à radiação: apresentando-se instável e portanto bem 

misturada durante o dia e estável com grandes gradientes de temperatura, velocidade do 

vento e humidade à noite. Estes ciclos diários podem ser alterados pela passagem de 

frentes e ciclones porque diferentes massas de ar são advectadas para a região.  

 A Camada Limite é modelada pelos fenómenos da escala sinóptica nomeadamente 

os centros de alta e baixa pressão. Nos centros de alta pressão o ar diverge junto ao solo e 

desce verticalmente para o substituir. A subsidência de ar torna a camada limite menos 

espessa. Nos centros de baixa pressão o ar converge e ascende eliminado por vezes a 

separação entre a camada limite e a atmosfera livre permitindo uma renovação do ar da 

camada limite (Sousa, 2002). 

 

4.2 Esquema Blackadar de Alta Resolução 

 

 Este modelo foi desenvolvido por Blackadar e revisto por Zhang e Anthes (1982). 

A parametrização da camada limite neste modelo tem como objectivo o cálculo da mistura 

vertical das seguintes variáveis: vento horizontal, temperatura potencial, razão de mistura e 

gelo e água liquida das nuvens. 

 No cálculo do fluxo de calor sensível (convectivo e de condução) trocado com a 

atmosfera, a temperatura da atmosfera é considerada a temperatura no topo da camada 

superficial (10 metros) e o coeficiente de convecção resulta do produto da capacidade 

térmica por um coeficiente de transferência de calor que é uma função linear da velocidade 

de atrito. 

 O fluxo de calor latente é calculado considerando que o fluxo de massa é função da 

diferença de humidades específicas entre a superfície e o topo da Camada Superficial, da 
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disponibilidade de humidade no solo e de uma função do coeficiente de transferência 

global (difuso e turbulento). 

 De acordo com Zhang e Anthes (1982) este modelo considera dois regimes de 

Camada Limite, o primeiro é o regime nocturno e abrange os casos da atmosfera estável ou 

pouco instável (convecção forçada no caso estável e turbulência mecânica) e segundo é o 

regime de livre convecção. No regime nocturno é usada a Teoria K em que a difusividade 

turbulenta (k) é definido em função do número local de Richardson (número adimensional 

que representa a razão entre a destruição de energia cinética turbulenta pelas forças de 

impulsão e a sua produção devido ao atrito do vento).  

 A Teoria K supõe que as misturas turbulentas são feitas entre as sucessivas 

camadas de ar da Camada Limite Atmosférica, sendo determinadas pelos gradientes locais 

assumindo sempre que o fluxo se dá de acordo com o gradiente. O método usado para a 

convecção livre assume que as trocas são feitas entre a primeira camada e cada uma das 

outras camadas atmosféricas o que corresponde a uma massa de ar que ascende do solo e 

vai trocando energia, momento e humidade em cada nível. 

 Estudos de sensibilidade realizados com este modelo por Zhang e Anthes (1982) 

concluíram que a disponibilidade de humidade é o factor mais crítico. Variações na 

disponibilidade de humidade no solo alteram muito o valor dos integrais verticais dos 

fluxos de calor latente e sensível e da altura máxima da camada limite. À medida que a 

disponibilidade de humidade aumenta, o ambiente fica mais húmido e mais frio e a camada 

limite mais baixa. A disponibilidade de humidade é especificada empiricamente baseada 

nas alterações em 24 horas da temperatura e humidade superficiais. 

 O modelo é bastante sensível às condições sinópticas nomeadamente o vento 

geostrófico. As correlações entre perfis de temperatura, humidade e vento observados e 

simulados são melhores durante o dia do que durante a noite (Sousa, 2002). 

 

4.3 Esquema MRF 

 

 Este esquema foi implementado no modelo de previsão AVN/MRF (actualmente 

GFS) do NCEP, sendo desenvolvido por Hong e Pan (1996). 

 Este esquema determina a altura da Camada Limite calculando o número global de 

Richardson e em seguida especifica o perfil do coeficiente de difusividade em função da 
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altura da Camada Limite e determina os valores dos coeficientes em função dos fluxos à 

superfície.  

 Os fluxos de calor sensível e calor latente são calculados neste esquema de acordo 

com a teoria de Monin-Obukhov. Neste esquema existe uma parametrização dos fluxos 

contrários ao gradiente que depende da velocidade convectiva e dos fluxos à superfície. De 

acordo com Dudhia (2000) é um esquema muito eficiente computacionalmente. Este 

esquema simula a presença da inversão de temperatura, no entanto falha em simular a 

intensidade e a altura da camada de inversão, visto que não devolve nenhuma indicação de 

ar seco acima da camada de inversão (Liu, 2003).  

  

 

5 Modelação do Nevoeiro para Portugal Continental  

 

 Inicialmente serão verificados os registos das estações meteorológicas de Portugal 

Continental. Os dados das referidas estações são dados Synop. O registo das estações 

permite uma primeira análise, uma vez que fornece informação da situação ocorrida ao 

longo do dia para diversas cidades de Portugal. De seguida serão visualizadas as imagens 

de satélite resultantes do produto CT da SAF Nowcasting que permitirão identificar a 

presença do nevoeiro e assim validar as observações.  

 Ao comparar as imagens de satélite com os dados de Humidade relativa obtém-se 

uma boa estimativa da possível localização do nevoeiro. Denote-se que a visibilidade 

horizontal na maioria das estações é medida pelo próprio observador, ao passo que a 

humidade é obtida através de instrumentos meteorológicos. A visibilidade horizontal é 

medida por visibilímetros apenas nos aeroportos e aeródromos.   

 Pretendeu-se com este estudo verificar a influência de ambas as parametrizações na 

previsão de nevoeiros. A data escolhida retrata o nevoeiro de advecção na Costa oeste 

Portuguesa durante o Verão (previamente discutido na Tese de Licenciatura, 2008). 
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5.1 Nevoeiro no dia 6 de Agosto 

 

 No dia 6 de Agosto de 2008 foi registada visibilidade inferior a 1000 m entre as 00 

UTC e as 03 UTC em Monte Real e no Porto entre as 03 UTC e as 04 UTC. 

 Na Figura 3 estão representadas as Imagens de Satélite a partir do produto CT da 

SAF Nowcasting e respectivos valores da Humidade Relativa para as estações 

meteorológicas de Portugal Continental.   

  

 

                                 a)     b) 

 

                                   c) 

Figura 3 – Imagens de Satélite a partir do produto CT da SAF Nowcasting e respectivos valores 

da Humidade Relativa para as estações de Portugal Continental no dia 6 de Agosto: a) 00 UTC; b) 

03 UTC; c) 06 UTC. 
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 A partir da análise das imagens de satélite juntamente com os valores de humidade 

relativa podemos inferir que o nevoeiro esteve presente às 00 UTC junto ao Cabo 

Carvoeiro, Monte Real e Aveiro. Às 03 UTC observam-se nuvens muito baixas/nevoeiro 

junto à Figueira da Foz. Apesar de no Porto, Monte Real, Aveiro e Leiria estarem cobertos 

por nuvens baixas é válido afirmar que se trata de nevoeiro, devido aos valores de 

humidade presente. Às 06 UTC não é possível detectar nuvens muito baixas/nevoeiro 

devido à cobertura de nuvens baixas e semi-transparentes.   

 A partir do conteúdo de água líquida das nuvens (CLW) é possível calcular a 

visibilidade horizontal à superfície a partir da seguinte fórmula: 

 

VIS = - 
β

)02.0ln(
    (5.1) 

 

 Na equação (5.1), a visibilidade horizontal, VIS, depende do parâmetro β= 144.7 * 

(ρl)0.08, sendo que ρ é a densidade do ar e l representa o conteúdo de água líquida/gelo no 

nível mais baixo do modelo (prevista pelo modelo) (Teixeira, 1999). Neste caso a 

visibilidade horizontal foi calculada a partir das previsões do conteúdo de água líquida do 

ECMWF. 

 Na Figura 4 está representada a visibilidade horizontal à superfície (m) resultante 

das previsões do CLW do ECMWF para o dia 6 de Agosto. 

   

 

 

  a)       b)
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Figura 4 – Visibilidade Horizontal à 

superfície no dia 6 de Agosto a partir dos 

dados da previsão do CLW do ECMWF 

para: a) 00 UTC; b) 03 UTC; c) 06 UTC. 

 

  c) 

 

 

 As previsões do Centro Europeu indicam nevoeiro nas regiões da Figueira da Foz e 

Monte Real às 03 UTC. Às 06 UTC denota-se a visibilidade inferior a 1000 m junto à 

região do Porto, em Coimbra e Lousã.   

 Foram efectuadas duas simulações com o modelo MM5, sendo que a primeira 

utilizou a parametrização MRF PBL e a segunda simulação utilizou a parametrização de 

Blackadar. Por questões de simplicidade, consideremos a primeira e segunda simulação 

como sendo o run1 e o run2. Os dados utilizados na inicialização do modelo foram as 

previsões do ECMWF, sendo que neste caso utilizou-se apenas as primeiras 36 horas de 

previsão (desde as 12 UTC de dia 5 até às 00 UTC de dia 7 de Agosto).   

 Em primeira instância é feita uma abordagem sinóptica (pressão ao nível do mar, 

velocidade do vento horizontal a 10m) de modo a identificar as condições atmosféricas que 

afectaram Portugal Continental. As cartas sinópticas referentes aos dias em estudo foram 

concedidas pelo IM, pelo que se teve acesso às análises do ECMWF das 00 UTC e das 12 

UTC de cada dia (ANEXO B – Figura i).  

 Na análise sinóptica do Instituto de Meteorologia observa-se que o continente está 

sob influência da crista NE do Anticiclone dos Açores. Às 12 UTC formou-se uma frente 

fria no Oceano Atlântico (com direcção SW-NE), influenciando assim o estado do tempo 

no norte do País.  

 Na Figura 5 apresenta-se o resultado da simulação com o MM5 do Campo do vento 

horizontal a 10m (m/s), sobreposto ao Campo Horizontal da Pressão ao nível do Mar (hPa) 

para as 00 UTC e para as 12 UTC do dia 6 de Agosto.  
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a)      b) 

 

c)      d) 

 

Figura 5 – Resultado da simulação com o MM5 para as 00 UTC (figuras (a) e (c)) e para as 12 

UTC (figuras (b) e (d)) do dia 6 de Agosto: Campo do Vento Horizontal (m/s), sobreposto ao 

Campo horizontal da Pressão ao nível do Mar (hPa), run1 e run2 respectivamente – Grads. 
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 O run1 e o run2 são bastante semelhantes, pelo que as parametrizações escolhidas 

para cada um deles não influenciaram significativamente a sinóptica. O MM5 conseguiu 

prever correctamente a influência do Anticiclone dos Açores no continente português, bem 

como a posição e intensidade da frente fria a norte da Península Ibérica. 

 Os ventos a 10 m simulados pelo MM5 às 00 UTC estão de acordo o real 

observado, isto é, com componente NW fracos junto ao litoral norte. Com o run1 os ventos 

sopram de NW em todo o país, ao passo que com o run2, o MM5 prevê ventos de W no 

centro Norte do País. Às 12 UTC, o MM5 previu ventos de SW junto ao litoral norte do 

país e de NW no litoral a sul do Cabo Carvoeiro.   

 As condições sinópticas são decisivas na ocorrência e localização, no entanto a 

formação do nevoeiro depende também de alguns parâmetros, nomeadamente a humidade.  

 O estudo de Forbes e Grumm (1998) revela que valores de humidade relativa 

superiores a 95% no nível sigma mais baixo sugerem uma visibilidade reduzida.  

 Na Figura 6 está representada a Visibilidade horizontal à superfície (nível mais 

baixo do modelo), simulada pelo MM5 para o dia 6 de Agosto utilizando o esquema MRF. 

Estas imagens foram obtidas através do programa Metview. Na Figura 7 apresentam-se os 

resultados obtidos através do MM5 utilizando o esquema de Blackadar, sendo que para 

além do campo da visibilidade horizontal à superfície, apresenta-se também o campo da 

Humidade Relativa (%) para Portugal Continental. As imagens da Humidade Relativa 

foram obtidas através do programa GrADS.  

 No run1, o MM5 deu resultados razoáveis de acordo com as observações, uma vez 

que para a previsão das 03 UTC mostra visibilidade muito reduzida na região de Monte 

Real e junto ao Cabo Carvoeiro. Às 06 UTC denota-se também a presença de nevoeiro na 

região da Figueira da Foz e no Porto. Algumas das inconsistências nesta simulação é no 

horário das 00 UTC em que não foi detectado nevoeiro em todo o Portugal continental, às 

03 UTC não previu o nevoeiro no Porto, Aveiro e Leiria e às 06 UTC revela nevoeiro junto 

ao Cabo Carvoeiro, o que não está de acordo com as observações nem com as Imagens de 

satélite. O nevoeiro no Oceano Atlântico também não foi representado nesta simulação. 
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a)      b) 

 

 

 

c)      d) 

 

Figura 6 – Visibilidade Horizontal à superfície no dia 6 de Agosto com o esquema MRF PBL do 

MM5 para: a) 00 UTC; b) 03 UTC; c) 06 UTC; d) 09 UTC – Metview. 
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a) 

 

 

 

 

b) 
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   c) 

 

 

d) 

 

Figura 7 – Previsão da Visibilidade Horizontal à superfície (m) e da Humidade relativa (%) no dia 

6 de Agosto com o esquema Blackadar do MM5 para: a) 00 UTC; b) 03 UTC; c) 06 UTC; d) 09 

UTC.
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 Na segunda simulação (run2) verificam-se valores reduzidos de visibilidade às 00 

UTC na região de Aveiro, Porto, Figueira da Foz, Monte Real e Cabo Carvoeiro. Através 

da imagem da humidade relativa a previsão é que o nevoeiro ocorra apenas na região 

próxima de Monte Real. Às 03 UTC o nevoeiro atinge a região do Porto, Aveiro e Cabo 

Carvoeiro, e às 06 UTC o nevoeiro intensifica-se junto à costa litoral norte do país. Às 09 

UTC o nevoeiro começa a dissipar. Foi também representado nevoeiro sobre o Oceano 

Atlântico, o que na realidade se observou (situação típica de Verão), embora que sobre o 

oceano a sul do País este não tenha ocorrido, apesar de o MM5 o ter previsto.  

    

5.2 MRF PBL versus Blackadar 

 

 Após realizadas as duas simulações com o MM5, utilizando os esquemas de Hong e 

Pan e a de Blackadar, pode-se inferir quanto à viabilidade da representação do nevoeiro 

pelo MM5.  

 Alguns estudos citados por Sousa (2002) concluíram que a altura da camada limite 

é melhor simulada pelo modelo de Blackadar e pelo modelo MRF, mas os fluxos 

atmosféricos modelados pelo MRF apresentam piores resultados apesar de a diferença na 

modelação dos fluxos não variar muito com os diferentes métodos. Afirmam também que 

muitas das parametrizações da camada limite do MM5, incluindo a MRF, têm tendência 

para promover uma mistura vertical excessiva, o que significa, que os erros que produzem 

são maiores durante a noite (altura em que existe menor mistura vertical).  

 Verificou-se que ambas as parametrizações permitiram um prognóstico razoável da 

ocorrência do nevoeiro em Portugal Continental, não apresentando grande disparidade de 

resultados entre elas. 

 As condições sinópticas foram bem representadas em ambos os esquemas, embora 

apresentem pequenas diferenças que podem ter determinado a ocorrência/não ocorrência 

do nevoeiro.      

  O nevoeiro marítimo afecta tipicamente o continente português, o que o torna 

particularmente importante quando se pretende realizar uma previsão correcta dos 

nevoeiros que afectam Portugal Continental. Comparando as duas simulações pôde-se 

verificar que a simulação do MM5 utilizando a parametrização de Blackadar conseguiu 

prever correctamente o nevoeiro no Oceano Atlântico. Como foi referido na Secção 4, o 
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esquema Blackadar é muito sensível às variações da disponibilidade de humidade, o que 

lhe permitiu representar melhor a camada limite marítima e, consequentemente, o nevoeiro 

formado sobre o Oceano. 

 Segundo Liu (2003) estes esquemas tendem a sobrestimar o crescimento da PBL 

diurna, o que significa que o arrefecimento de longo comprimento de onda durante o dia é 

superior, o que desencadeia a dissipação antecipada do nevoeiro ou impede que este se 

forme durante o dia. De acordo com este mesmo autor, o esquema com pior desempenho 

no que diz respeito à espessura da camada limite é o MRF PBL.    

 Na Figura 8 está representada a altura da PBL (m) para Beja (coordenadas da 

estação sinóptica: latitude 38.02N, longitude 7.87ºW) entre as 21 UTC de simulação do dia 

5 de Agosto e as 12 UTC de simulação de dia 6 de Agosto.  

 Verifica-se que a altura da camada limite foi sobrestimada com o esquema MRF, 

pelo que não foi prevista a formação do nevoeiro no Sul de Portugal na primeira 

simulação. Com o esquema Blackadar, a altura da PBL foi melhor representada, o que 

permitiu prever a formação do nevoeiro (inferior a 50 m durante a noite e superior a 50 m 

durante o dia).  

 

 

 

a)      b) 

Figura 8 – Altura da camada Limite planetária (m) simulada pelo MM5 para o dia 6 de Agosto 

2008 para a estação automática do Porto: a) Esquema MRF e b) Esquema Blackadar – Grads. 
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 Em perspectiva, o esquema mais indicado na previsão de nevoeiros é o esquema de 

Blackadar que para além das vantagens referidas anteriormente, permite também uma 

maior resolução nos níveis mais baixos do modelo (maior resolução junto à superfície) e 

assim calcular a mistura vertical da água líquida das nuvens. 

 

 

6 Análise dos nevoeiros que afectam Portugal Continental 

 

 Recorrendo à metodologia utilizada anteriormente, foram estudados alguns tipos de 

nevoeiro que afectam a visibilidade em Portugal Continental. Este estudo visa uma melhor 

compreensão dos processos físicos associados à formação de nevoeiros, bem como 

categorizar e prever os vários tipos de nevoeiro.  

 De modo a complementar as observações de superfície e as Imagens de satélite 

foram visualizadas as saídas do Modelo MM5 (utilizando a parametrização de Blackadar 

para a Camada Limite). 

 As cartas sinópticas referentes aos dias em estudo foram concedidas pelo IM, pelo 

que se teve acesso às análises do ECMWF das 00 UTC e das 12 UTC de cada dia 

(ANEXO B).  

 

6.1 Nevoeiro Frontal 

 

 No dia 30 de Outubro foi registado nevoeiro com céu invisível nas Penhas 

Douradas entre as 12 e as 15 UTC, com velocidades de vento igual a 14 m/s. Em 

Portalegre foi registado também nevoeiro com céu invisível às 12 e às 18 UTC. 

 Na Figura 9 estão representadas as Imagens de Satélite a partir do produto CT da 

SAF Nowcasting e respectivos valores da Humidade Relativa para as estações 

meteorológicas de Portugal Continental. Devido à presença de um sistema frontal sobre a 

Península Ibérica, não é possível fazer a distinção entre nuvens (muito) baixas e nevoeiro. 
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                                     a)     b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Imagens de Satélite a partir do 

produto CT da SAF Nowcasting e respectivos 

valores da Humidade Relativa para as 

estações de Portugal Continental no dia 30 

de Outubro: a) 12 UTC; b) 15 UTC. 

 

 

 

 Na Figura 10 está representada a visibilidade horizontal à superfície obtida através 

da previsão do CLW do ECMWF. 

 As previsões do ECMWF para as 12 UTC revelam visibilidade horizontal reduzida 

no Centro de Portugal, afectando as Penhas Douradas, Pampilhosa, Covilhã e Guarda. Às 

15 UTC não se verifica nevoeiro em todo o País e às 18 UTC este volta a reaparecer na 

Pampilhosa, Covilhã e Penhas Douradas. Neste horário foi também prevista visibilidade 

reduzida em outras regiões, tais como Portalegre, Viana do Castelo, Serra de São Mamede 

e Monchique. 
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  a)       b) 

  

 

 

 

 

 

Figura 10 – Visibilidade Horizontal à 

superfície no dia 30 de Outubro a partir dos 

dados da previsão do CLW do ECMWF 

para: a) 12 UTC; b) 15 UTC; c) 18 UTC. 

  c) 

 

 

 Às 00 UTC do dia 30 Outubro o continente Português esteve sob a influência de 

uma depressão fria sobre o Golfo da Biscaia à qual esteve associado um sistema frontal 

(não está traçado na carta sinóptica mas é possível denotar a sua presença pela 

configuração das isóbaras) que influenciou o estado do tempo no País. O Anticiclone dos 

Açores encontra-se a SW da costa ocidental portuguesa. Às 12 UTC observou-se uma 

frente ocluída, em que o sector quente afectou o Centro e Sul de Portugal. Os ventos 

intensificaram-se atingindo os 40 km/h no centro do país (ANEXO B – Figura ii).  

 Será apenas apresentado o resultado da simulação com o MM5 para o horário das 

12 UTC porque é o período que interessa estudar. Assim na Figura 11 está representada a 

previsão do Campo do vento horizontal a 10 m (m/s), sobreposto ao Campo Horizontal da 
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Pressão ao nível do Mar (hPa) e as Linhas de Corrente sobrepostas ao Campo da 

magnitude do vento (m/s). 

 

 

 

a)     b)  

 

Figura 11 – Resultado da simulação para as 12 UTC do MM5 do dia 30 de Outubro; a) Campo do 

Vento Horizontal aos 10m (m/s), sobreposto ao Campo horizontal da Pressão ao nível do Mar 

(hPa); b) Linhas de corrente e Isotacas (m/s) – Grads. 

 

 

 Através dos resultados obtidos pelo MM5 verifica-se que as previsões são muito 

semelhantes á realidade, pelo que se verifica a presença do Anticiclone dos Açores a SW 

da Península Ibérica e da depressão fria sobre o Golfo da Biscaia. O MM5 conseguiu 

detectar correctamente o sistema frontal que influencia o estado do tempo em Portugal 

Continental. 

 De seguida, prosseguiu-se à visualização dos campos da visibilidade horizontal à 

superfície (m) e da Humidade Relativa (%) para Portugal Continental. Estas imagens 

apresentam-se na Figura 12 e são resultado da simulação com o MM5. 
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a) 

 

 

 

 

b)
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c) 

 

 

d) 

 

Figura 12 – Previsão da Visibilidade Horizontal à superfície (m) e da Humidade relativa (%) no 

dia 30 de Outubro com o esquema Blackadar do MM5 para: a) 12 UTC; b) 15 UTC; c) 18 UTC; d) 

21 UTC. 



                                 

 

Página 34 de 57 

 Foi observado nevoeiro nas Penhas Douradas entre o horário das 12 UTC e o das 

15 UTC. O MM5 conseguiu prever o nevoeiro nas Penhas Douradas, embora o prolongue 

desde as 12 UTC até às 21UTC da simulação. Às 12UTC o MM5 previu também nevoeiro 

nas serras da Estrela, Montemuro e Gerês. Para estas regiões não existem dados de 

visibilidade horizontal, no entanto a humidade relativa é superior a 95% apenas na Serra do 

Gerês, pelo que o Modelo subestimou a visibilidade para as restantes regiões. Em 

Portalegre este fenómeno não foi bem representado, uma vez que se registou nevoeiro às 

12 UTC e às 18 UTC e o MM5 apenas previu a ocorrência de nevoeiro às 12 UTC de 

simulação. Apesar de nesta região ter sido prevista muita humidade, a visibilidade é 

superior a 1000m.  

 O nevoeiro que ocorreu é categorizado com nevoeiro frontal, uma vez que este está 

associado à evaporação das gotas de chuva que caíram de uma massa de ar quente para 

outra muito mais fria junto ao solo. Assim, o ar na região da precipitação torna-se saturado 

(é adicionado vapor de água ao ar), de modo que uma pequena descida de temperatura é 

suficiente para produzir nevoeiro. 

  

6.2 Nevoeiro de Radiação 

 

 No dia 6 de Novembro foi registado nevoeiro entre as 00 UTC e as 09 UTC em 

Monte Real, entre as 00 UTC e as 05 UTC no Porto, entre as 04 e as 14 UTC em Viseu, 

entre as 06 e as 09 UTC em Beja. Às 06 UTC foi também registado nevoeiro em Sintra, 

Ovar e no Cabo Carvoeiro e às 09 UTC em Tancos, Évora e Bragança, sendo que em 

Bragança este esteve presente até às 10 UTC. Entre as 07 UTC e as 10 UTC foi registada 

visibilidade inferior a 1000 metros em Vila Real.  

 Na Figura 13 estão representadas as Imagens de Satélite a partir do produto CT da 

SAF Nowcasting e respectivos valores da Humidade Relativa para as estações 

meteorológicas de Portugal Continental.  

 O dia 6 de Novembro foi bastante húmido pelo que se pôde verificar pelas Imagens 

de satélite (vasta cobertura de nuvens muito baixas/nevoeiro) e pelos valores da Humidade 

relativa.  
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                                     a)     b) 

 

 

   c) 

 

Figura 13 – Imagens de Satélite a partir do produto CT da SAF Nowcasting e respectivos valores 

da Humidade Relativa para as estações de Portugal Continental no dia 6 de Novembro: a) 06 

UTC; b) 09 UTC; c) 12 UTC. 

 

 

 Na Figura 14 está representada a visibilidade horizontal à superfície obtida através 

da previsão do CLW do ECMWF. 

 As previsões do ECMWF indicam nevoeiro em praticamente todo o País, com 

excepção do centro do País, a partir das 00 UTC até ao horário das 09 UTC. Junto ao 
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litoral, entre a região a sul do Porto e Sesimbra, o Centro Europeu previu valores reduzidos 

de CLW, o que resultou na ausência de nevoeiro nestas regiões. 

 

 

a)     b) 

 

c)     d) 

 

Figura 14 – Visibilidade Horizontal à superfície no dia 6 de Novembro de 2008 a partir dos 

previsões do CLW do ECMWF para: a) 00 UTC; b) 03 UTC; c) 06 UTC; d) 09 UTC – Metview. 

 

 

 As cartas sinópticas referentes aos dias em estudo foram concedidas pelo IM, pelo 

que se teve acesso às análises do ECMWF das 00 UTC e das 12 UTC de cada dia 

(ANEXO B – Figura iii).  
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 Na Figura 15 apresenta-se o resultado da simulação com o MM5 do Campo do 

vento horizontal a 10 m (m/s), sobreposto ao Campo Horizontal da Pressão ao nível do 

Mar (hPa) para as 00 UTC e para as 12 UTC do dia 6 de Novembro.  

 As cartas sinópticas simuladas pelo MM5 para o dia 6 de Novembro revelam a 

influência do Anticiclone dos Açores, o que está de acordo com as cartas sinópticas deste 

dia. Às 00 UTC o regime de ventos é predominantemente do quadrante Norte, que ao 

atravessar as águas do Oceano Atlântico conferem humidade ao ar adjacente. A circulação 

anticiclónica, ventos fracos e pouca nebulosidade resultaram no nevoeiro de radiação que 

afectou todo o Portugal Continental. Este tipo de nevoeiro é típico de Inverno, sendo que 

ocorre devido ao arrefecimento radiativo persistente.  

 

 

a)      b) 

Figura 15 – Resultado da simulação com o MM5 para as 00 UTC (a) e para as 12 UTC (b) do dia 

6 de Novembro: Campo do Vento Horizontal a 10m (m/s), sobreposto ao Campo horizontal da 

Pressão ao nível do Mar (hPa). 

  

 

 Na Figura 16 apresentam-se os resultados obtidos através do MM5 utilizando o 

esquema de Blackadar, sendo que para além do campo da visibilidade horizontal à 
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superfície (nível mais baixo do modelo), apresenta-se também o campo da Humidade 

Relativa (%) para Portugal Continental. 

 O MM5 foi bem sucedido na representação do nevoeiro de radiação sobre o 

continente, apesar de expandir demasiado o nevoeiro no território português. Às 12 UTC 

prevê-se nevoeiro em Sintra, Lisboa, Almada, Seixal e algumas regiões no interior Sul do 

País, o que na realidade não aconteceu.  

  

 

      a) 

 

 

b) 
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c) 

 

 

 

 

d) 
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e) 

 

Figura 16 – Previsão da Visibilidade Horizontal à superfície (m) e da Humidade relativa (%) no 

dia 6 de Novembro com o esquema Blackadar do MM5 para: a) 00 UTC; b) 03 UTC; c) 06 UTC; 

d) 09 UTC; e) 12 UTC. 

 

 

6.3 Nevoeiro Orográfico 

 

 No dia 24 de Novembro foi registado nevoeiro entre as 09 e as 15 UTC nas Penhas 

Douradas com ventos de 13 a 16 m/s.  

 Na Figura 17 estão representadas as Imagens de Satélite a partir do produto CT da 

SAF Nowcasting e respectivos valores da Humidade Relativa para as estações 

meteorológicas de Portugal Continental.  

 No dia 24 Portugal esteve encoberto por nuvens muito baixas/nevoeiro e médias. 

 Entre as 06 e as 09 UTC foi observado nevoeiro na Peneda do Gerês. Pôde também 

verificar-se a presença de nevoeiro em Pampilhosa entre as 06 e as 15 UTC. Às 15 UTC 

foi observado nevoeiro na estação automática da Guarda.  
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                                     a)     b) 

 

 

                                     c)     d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Imagens d Satélite a partir do 

produto CT da SAF Nowcasting e respectivos 

valores da Humidade Relativa para as 

estações de Portugal Continental no dia 24 

de Novembro: a) 06 UTC; b) 09 UTC; c)12 

UTC; d) 15 UTC. 
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 Na Figura 18 está representada a visibilidade horizontal à superfície obtida através 

da previsão do CLW do ECMWF. 

 

 

  a)     b)

 

 

 

 

 

Figura 18 – Visibilidade Horizontal à 

superfície no dia 24 de Novembro de 2008 a 

partir dos previsões do CLW do ECMWF 

para: a) 06 UTC; b) 09 UTC; c) 12 UTC – 

Metview. 

  c) 

 

 

 As previsões do ECMWF indicam visibilidade horizontal reduzida na zona 

montanhosa do Norte de Portugal.  

 Na Figura 19 apresentam-se os resultados obtidos para as 12 UTC através do MM5 

para o dia 24 de Novembro, sendo que em (a) está representada a previsão do campo do 

vento horizontal (m/s) sobreposto ao campo da pressão ao nível do mar (hPa) e em (b) a 

previsão das linhas de corrente e Isotacas (m/s) aos 1000 hPa. As cartas sinópticas do dia 

24 Novembro encontram-se em Anexo (Figura iv). 
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a)      b) 

 

Figura 19 – Resultado da simulação para as 12 UTC do MM5 do dia 24 de Novembro; a) Campo 

do Vento Horizontal aos 10m (m/s), sobreposto ao Campo horizontal da Pressão ao nível do Mar 

(hPa); b) Linhas de corrente e Isotacas (m/s) – Grads. 

 

 

 No dia 24 de Novembro o estado do tempo em Portugal Continental foi afectado 

pela presença de uma depressão centrada na Europa do Norte, proporcionando assim 

ventos fortes. O país foi invadido pela massa de ar Polar marítima (fria e húmida), que em 

conjunto com os ventos moderados (20 - 40 km/h) levaram à formação de nevoeiro nas 

altitudes mais altas. A rápida ascensão do ar em altitude proporcionou a expansão 

adiabática, saturando o ar e provocando a condensação. Devido à libertação de calor 

latente no processo de condensação, o ar aquece e ao descer a montanha este encontra-se 

mais seco e quente (compressão adiabática), pelo que a massa de ar assume características 

da Polar Continental estável, embora um pouco mais húmida, o que permitiu a formação 

do nevoeiro nas encostas das montanhas. Este tipo de nevoeiro caracteriza-se como 

nevoeiro orográfico.  
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 Devido à baixa pressão, pode ocorrer nevoeiro de radiação (arrefecimento radiativo 

nocturno do ar húmido nos níveis mais baixos da atmosfera) próximo aos rios e nevoeiro 

de vapor no rio (água mais quente que o ar provoca a evaporação). 

 Na Figura 20 encontra-se representada a visibilidade horizontal á superfície em 

metros (nível mais baixo do modelo) e a humidade relativa (%) correspondente ao mesmo 

horário.  

 O MM5 prevê a formação de nevoeiro orográfico nas regiões da Peneda - Gerês e 

Serra da Estrela entre as 06 UTC e as 15 UTC. Prevê também às 06 UTC nevoeiro de 

advecção e radiação desde a Reserva do Rio Tejo até aproximadamente a região de Castelo 

Branco, sendo que junto ao Rio Sado o nevoeiro permanece até às 09 UTC. Este tipo de 

nevoeiro pode não ter sido detectado pois não existem estações meteorológicas 

suficientemente próximas destas regiões, pelo que não temos acesso aos dados de 

visibilidade e humidade. No entanto, a partir das Imagens de Satélite pôde notar-se a 

presença de nuvens muito baixas no Sul de Portugal, pelo que é válido concluir que o 

nevoeiro afectou provavelmente a visibilidade junto aos rios Tejo e Sado. 

 

 

 

 

a) 
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b)  

 

 

 

 

c) 
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d) 

 

 

e) 

 

Figura 20 – Previsão da Visibilidade Horizontal à superfície (m) e da Humidade relativa (%) no 

dia 24 de Novembro de 2008 do Modelo MM5 para: a) 06 UTC; b) 09 UTC; c) 12 UTC; d) 15 

UTC; e) 18 UTC. 
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7 Conclusão 

 

 Este estudo retratou vários casos de nevoeiro que afectaram Portugal Continental 

no passado ano de 2008. Permitiu assim avaliar a capacidade de um modelo numérico 

detectar e prever vários tipos de nevoeiro, através essencialmente do conteúdo de água 

líquida. 

 A análise da presença de nevoeiro foi possível devido ao produto da SAF 

Nowcasting, o CT, que permitiu localizar os locais afectados pelo nevoeiro, uma vez que 

Portugal não possui estações meteorológicas que cubram toda a área continental, para além 

de que em muitas estações a medição da visibilidade horizontal à superfície não está 

incluída. É de salientar que a existência de nebulosidade nem sempre permite a observação 

de nevoeiros por satélite, facto que é mais evidente nos nevoeiros frontais, usualmente 

associados a nuvens estratiformes (baixas, médias ou altas). No entanto, a localização de 

nevoeiros através de detecção remota ainda tem muito para progredir, pelo que esta 

dificuldade pode ser ultrapassada possivelmente em estudos futuros.   

 A visibilidade horizontal obtida através da previsão do CLW do Centro Europeu 

permite obter uma boa estimativa da presença e localização do nevoeiro. No entanto, de 

modo a completar esta informação utilizou-se o Sistema MM5.  

 Os resultados obtidos através do MM5 demonstraram ser bastante consistentes com 

as observações e com as Imagens de Satélite, pelo que este modelo numérico demonstrou 

ser adequado para a previsão a curto prazo de nevoeiros em Portugal Continental. 

 Verificou-se ainda que a parametrização da Camada Limite mais adequada ao 

estudo de nevoeiros é a parametrização de Blackadar, visto que este esquema é capaz de 

prever a ocorrência de nevoeiro, não só sobre o continente português como também sobre 

o Oceano Atlântico. Também se verificou que a altura da camada limite foi sobrestimada 

com o esquema MRF. Em comparação com o Esquema MRF, o esquema de Blackadar 

permite uma maior resolução nos níveis mais baixos do modelo (maior resolução junto à 

superfície) e assim calcular a mistura vertical da água líquida das nuvens. 

 O MM5 demonstrou ser um modelo capaz de representar correctamente os vários 

tipos de nevoeiro que mais afectam o nosso País, nomeadamente o nevoeiro de advecção, 

radiação, frontal e orográfico. Obviamente que, sendo o nevoeiro um fenómeno que é pré-

condicionado na escala sinóptica mas se manifesta predominantemente na Micro e 
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Mesoscala, ambos no tempo e espaço, e sendo o MM5 um modelo de Mesoscala, este 

modelo numérico ainda tem alguma dificuldade em resolver e prever este tipo de 

fenómeno meteorológico. O tempo de processamento do modelo foi um pouco longo (em 

oito horas fez a previsão das próximas 24 horas seguintes) uma vez que foi utilizado 

apenas um processador. Ao aumentar o número de processadores disponíveis é possível 

realizar uma previsão num menor espaço de tempo.   

 Em suma, para realizar uma boa previsão de nevoeiro em Portugal Continental é 

necessário identificar a situação sinóptica presente através dos campos meteorológicos da 

pressão à superfície e do vento horizontal aos 10 m. As Imagens de Satélite desempenham 

um papel fundamental na localização do nevoeiro. De seguida é importante analisar os 

dados de superfície para complementar esta informação. As previsões do Centro Europeu e 

os resultados obtidos através do MM5 permitem finalmente identificar a localização, 

intensidade e o tipo de nevoeiro que está a afectar uma determinada região de Portugal 

Continental. 

 Propõe-se para trabalho futuro um estudo mais pormenorizado deste fenómeno, 

nomeadamente a ocorrência deste fenómeno nas estações de transição. Coloca-se como 

sugestão a utilização de um outro modelo atmosférico, nomeadamente o ALADIN, modelo 

numérico sob a coordenação da Météo-France actualmente utilizado em Portugal pelo 

Instituto de Meteorologia de Lisboa, I.P. 

 O nevoeiro frontal é dificilmente observado através das Imagens de satélite devido 

à vasta cobertura de nuvens, pelo que seria proposto um estudo que incorporasse um 

método alternativo de modo a resolver esta dificuldade.  
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ANEXOS 

 

A) 

 

Tabela I - Estações Meteorológicas de Portugal Continental referidas no texto (nº da estação, 

nome, Longitude e Latitude (º) e Altitude (m)). 

Nº Estação Nome Longitude (º) Latitude (ª) Altitude (m) 

530  Cabo Carvoeiro -9.407378 39.360772 32 

532 Sintra -9.333333 38.833333 134 

533 Sagres -8.949089 37.012836 25 

534 Montijo -9.050000 38.700000 14 

535 Lisboa - Geofísico -9.149722 38.719078 77 

536 Lisboa Portela -9.133333 38.783333 103 

537 Alverca -9.029975 38.886617 2 

539 Ota -8.983333 39.116667 40 

540 Monte Real -8.883333 39.833333 52 

541 Sines -8.838272 37.954503 103 

543 Viana do Castelo -8.802108 41.706556 16 

544 Ovar -8.650000 40.916667 17 

545 Porto Aeroporto -8.683333 41.233333 63 

546 Porto -8.602617 41.138483 93 

548 Coimbra -8.467339 40.156100 170 

552 Tancos -8.433333 39.483333 83 

554 Faro -7.971953 37.016578 8 

558 Évora -7.887958 38.536542 246 

560 Viseu -7.895917 40.714928 636 

561 Beja -7.926550 38.078500 194 

567 Vila Real  -7.717114 41.274208 555 

568 Penhas Douradas -7.558653 40.411367 1380 

570 Castelo Branco -7.478669 39.839500 386 

571 Portalegre -7.421317 39.294183 597 

575 Bragança -6.742831 41.803883 690 

579 Lisboa -9.128306 38.766619 104 

622 Braga -8.451419 41.574786 65 



 

 

683 Guarda -7.266667 40.533333 1020 

686 Pampilhosa -7.927039 40.145653 890 

687 Covilhã -7.482208 40.264347 482 

702 Aveiro -8.659611 40.635400 5 

713 Figueira da Foz -8.805944 40.139764 4 

718 Leiria -8.820967 39.780553 45 

734 Santarém -8.736661 39.201261 73 

765 Cabo Raso -9.485417 38.709031 9 

766 Barreiro -9.047622 38.674492 6 

770 Setúbal -8.890783 38.548497 35 

773 Almada -9.212867 38.616981 7 

850 Amareleja -7.216667 38.216667 192 

 

 

 Apenas as estações meteorológicas 500-599 possuem dados de visibilidade 

horizontal (m). A maioria das estações não está equipada com visibilímetros, excepto 

aeroportos e aeródromos, pelo que a visibilidade é uma medida na horizontal a que um 

observador consegue ver e reconhecer um objecto. 

 

 

B) 

 

 Apresentam-se as cartas sinópticas fornecidas pelo Instituto de Meteorologia de 

Lisboa, I.P. Denote-se que estas cartas são análises do ECMWF. As análises referem-se 

aos horários das 00 UTC e das 12 UTC de cada dia em estudo.  

 

 

 



 

 

 

a) 

 

b) 

Figura i - Carta Sinóptica do dia 6 de Agosto de 2008 para as 00 UTC (a) e para as 12 UTC (b). 

Análises do ECMWF.  



 

 

 

a) 

 

b) 

Figura ii - Carta Sinóptica do dia 30 de Outubro de 2008 para as 00 UTC (a) e para as 12 UTC 

(b). Análises do ECMWF.  



 

 

 

a) 

 

b) 

Figura iii - Carta Sinóptica do dia 6 de Novembro de 2008 para as 00 UTC (a) e para as 12 UTC 

(b). Análises do ECMWF.  



 

 

 

a) 

 

b) 

Figura iv - Carta Sinóptica do dia 24 de Novembro de 2008 para as 00 UTC (a) e para as 12 UTC 

(b). Análises do ECMWF.  
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