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Condições meteorológicas e Clima 

 

As condições meteorológicas locais, nomeadamente a temperatura do ar, a precipitação e o 

vento, podem influenciar o comportamento das plantas e, consequentemente, a eficácia das 

ZHC. Com o objectivo de complementar o nível de informação da dissertação, procedeu-se 

à análise das condições meteorológicas da região, tendo como base a estação 

meteorológica da Base Aérea nº6 do Montijo. Comparamos as condições meteorológicas 

dos meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2010 com o clima da região (Normal 

climatológica de referência mais recente: 1961-1990), no que concerne aos parâmetros já 

referidos: temperatura do ar, precipitação e vento (frequência e velocidade).  

 

 Temperatura do ar 

Como pode ser observado na Figura A6.1, relativamente ao clima da região, os valores 

médios das temperaturas máximas variam entre os 14ºC de Janeiro e os 28ºC de Agosto. Já 

os valores médios das temperaturas mínimas variam entre 6ºC (Janeiro) e 16ºC (Agosto).  

Durante os meses em que decorreu este estudo (Junho a Setembro de 2010), a temperatura 

máxima regista o valor mais baixo no mês de Junho (27,8ºC), subindo para 32,8ºC e 33,8ºC, 

respectivamente, em Julho e Agosto, decrescendo em Setembro para valores próximos de 

Junho (28,8ºC). Os valores de Julho e Agosto são superiores, em cerca de 5ºC, aos valores 

normais (1961-1990). 

Durante o mês de Junho, a nível global, em Portugal Continental ocorreram 2 períodos com 

temperaturas elevadas, entre o dia 1 e 4 e entre os dias 23 e 30, com os valores da 

temperatura a ultrapassarem os 30ºC. No entanto, não se verificou a ocorrência de qualquer 

onda de calor (seis dias consecutivos em que a temperatura máxima é 5ºC superior ao 

período de referência) (Boletim Climatológico Mensal de Junho 2010, Instituto de 

Meteorologia). 

O mês de Julho caracterizou-se como um mês seco e muito quente em quase todo o País, 

registando-se, em termos médios em Portugal Continental, o valor mais elevado da 

temperatura máxima do ar (31,8ºC) desde 1931. Durante 20 dias do mês, a temperatura 

máxima foi superior a 30ºC. Na região onde decorreu o nosso ensaio, ocorreu uma onda de 

calor e, no dia 6 de Julho de 2010, registou-se em Coruche o valor mais elevado de 

temperatura máxima no País – 43ºC. O valor da temperatura média foi também bastante 

elevado (24,2ºC), sendo o 3º mais alto desde 1931. Quanto à temperatura mínima do ar, foi 

também superior ao normal (16,7ºC), o 7º valor mais alto desde 1931. No dia 5 de Julho, a 

região de Coruche registou o valor mais elevado de temperatura mínima no País – 27,4ºC 

(Boletim Climatológico Mensal de Julho 2010, Instituto de Meteorologia). 

Em Portugal Continental, o mês de Agosto caracterizou-se por valores médios da 

temperatura do ar, máxima, média e mínima, bastante superiores aos valores normais. 
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Durante o mês de Agosto, o valor médio da temperatura máxima do ar foi de 31,8ºC (igual a 

Julho e valor mais elevado desde 1931). A região do nosso ensaio registou entre 21 a 25 

dias com temperaturas máximas superiores a 30ºC. O valor da temperatura média do ar 

(24,4ºC), substituiu o de Julho no ranking (3ºlugar) desde 1931. Quanto ao valor médio da 

temperatura mínima do ar foi de 17,0ºC (à data, o 4º mais elevado desde 1931) (Boletim 

Climatológico Mensal de Agosto 2010, Instituto de Meteorologia). 

O mês de Setembro caracterizou-se por valores médios da temperatura do ar, máxima e 

média, superiores aos respectivos valores normais em todo o território do Continente, 

especialmente nos primeiros 15 dias do mês. A região que abrange o nosso ensaio foi 

classificada na classe de 7-10 dias com temperaturas máximas acima de 30ºC. Os valores 

médios da temperatura mínima ficaram muito próximos dos valores normais. (Boletim 

Climatológico Mensal de Setembro 2010, Instituto de Meteorologia).  

Também na região do nosso ensaio, foi a temperatura mínima que, regra geral, mais se 

aproximou dos valores normais (Figura A6.1). 

 

 
Figura A6.1- Temperatura máxima, temperatura média e temperatura mínima. Em 
realce, os meses em estudo (Junho a Setembro). Estação meteorológica da Base 
aérea nº6 - Montijo.  

  

 Vento 

Em termos de clima, o regime geral dos ventos dominantes registados na estação da Base 

Aérea nº6 do Montijo, revela uma predominância anual dos ventos de Norte e de Nordeste 

(Figura A6.2). Durante o Verão, observa-se uma especial predominância do vento Norte. Os 
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rumos de SE, SW e S representam menos de 5% dos rumos durante os meses de Julho e 

Agosto. A velocidade média do vento registou valores entre 15 e 20 km/h para todos os 

rumos representados na Figura A6.2 (pontos cardeais e colaterais). 

No período em estudo (Junho a Setembro de 2010), o perfil apresentado foi diferente do 

normal, com marcada predominância do rumo Noroeste (67,8%). A velocidade média do 

vento registou valores abaixo de 15 km/h e somente para os rumos SE, SW, W, NW e N 

(Figura A6.3). 

Pela análise da Normal climatológica (61/90), conclui-se que, ao longo do ano, em cerca de 

22 dias, a velocidade do vento é igual ou superior a 36 km/h e igual ou superior a 55 km/h 

em 2 dias. Nos restantes dias, a velocidade do vento regista valores inferiores a 20 km/h. 

Durante o mês de Junho de 2010, a velocidade máxima do vento ocorreu no dia 15 

(46,7 km/h), enquanto a velocidade média do mês registou o valor de 11,6 km/h. Em Julho a 

velocidade máxima foi de 56,3 km/h (dia 7) e a velocidade média do vento durante este mês 

foi de 12,0 km/h. No mês de Agosto a velocidade máxima ocorreu dia 12 sendo de 

51,5 km/h e a velocidade média de 9,1 km/h. Já em Setembro, a rajada máxima (45,1 km/h) 

ocorreu no dia 7, com a velocidade média do mês a atingir 8,4 km/h. 

 

. 

 
Figura A6.2- Frequência média e velocidade média do vento. Normal climatológica de 
referência (1961-1990). Estação meteorológica da Base Aérea nº6 – Montijo. 
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Figura A6.3- Frequência média (%) e velocidade média (%) do vento. Junho a Setembro 
de 2010. Estação meteorológica da Base Aérea nº6 – Montijo. 

 

 

 Precipitação 

A região em tudo encontra-se sob a influência do clima mediterrânico, onde grande parte da 

precipitação ocorre durante os meses de Inverno, apresentando um mínimo nos meses de 

Verão, com os meses de Julho e Agosto em regra extremamente secos (Figura A6.4). 

Durante os meses em que decorreu o ensaio apenas ocorreu precipitação durante os meses 

de Junho e Setembro. Esta precipitação concentrou-se em 2 dias de Junho (8 e 9), 

perfazendo um total de 14,0 mm, e 3 dias de Setembro, sendo que dos 3,4 mm mensais, 

2,6 mm ocorreram a 23 de Setembro, portanto, já após a última data de observação do 

ensaio e recolha de amostras. Assim, a precipitação de Junho a Setembro de 2010, 

correspondeu a cerca de 25% do valor normal para esse período (Figura A6.4). 

A anormalidade da precipitação de Setembro de 2010 é reforçada pelos valores 

apresentados no boletim climatológico mensal, onde se refere que foi o 2º mês mais seco 

dos últimos 22 anos, classificando-se como um mês seco a extremamente seco em quase 

todo o País. No entanto, a precipitação acumulada no ano hidrológico 2009/2010 (período 

entre 1 de Outubro de 2009 e 30 de Setembro de 2010) mostram que este ano foi mais 

chuvoso que o normal, superior a 110% em quase todo o território, onde se inclui a região 

do nosso ensaio (Boletim climatológico mensal de Setembro 2010, Instituto de 

meteorologia). 
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Figura A6.4- Precipitação total mensal (mm). Em realce, os meses em estudo (Junho a 
Setembro). Normal climatológica de referência (1961-1990) e ano 2010. Estação 
meteorológica da Base Aérea nº6, Montijo. 
 



 

 


