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Resumo 

 

 

A Camada Limite Planetária (CLP) é fortemente influenciada pela superfície terrestre. 

Alterações no uso do solo trazem mudanças aos forçamentos térmicos e mecânicos da superfície. 

A construção da barragem do Rio Guadiana perto de Alqueva implicou a criação de uma albufeira 

artificial de grandes dimensões, que veio alterar profundamente a orografia local, a rugosidade 

da superfície e a disponibilidade de água, alterando os balanços termodinâmicos e promovendo 

circulações de brisa de lago a que correspondem divergências e subsidências no centro do lago.  

O objetivo deste estudo é compreender o efeito do lago na CLP sobrejacente, assim como 

na vizinhança imediata. Para esse propósito foram feitas quatro simulações utilizando o modelo 

atmosférico Weather Research and Forecasting (WRF) devidamente validado para o local pela 

campanha observacional ALqueva hydro-meteorological EXperiment  (ALEX 2014). As simulações 

foram feitas a duas resoluções, uma de 1 km aninhada noutra, maior, de 4 km. Para cada uma 

das resoluções fizeram-se simulações com presença ou ausência do lago. 

O ciclo diurno da CLP sobre um ponto em terra e outro ponto no lago foi caracterizada 

através da análise de perfis verticais da temperatura potencial e a sua variação ao longo de um 

dia, mostrando comportamentos típicos de uma CLP de Verão para o respectivo tipo de superfície 

em ambas as simulações. Nenhuma influência relevante do lago sobre a CLP de pontos de terra 

próximos foi verificada. No entanto, a presença de brisas de lago foi identificada apresentando 

hodógrafas do vento para um dia para ambas as simulações e verificando o contraste entre si. A 

presença da brisa marítima foi também assim verificada.  Finalmente, foram analisados cortes 

longitudinais e latitudinais das três componentes do vento para caracterizar as circulações típicas 

da CLP sobre um lago, tendo sido encontrados sinais de divergência à superfície e, portanto, de 

inibição da convecção local. 

 

Palavras-chave: Camada Limite Planetária, Alqueva, WRF, ALEX 2014, brisa de lago. 
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Abstract 

 

 The Planetary Boundary Layer (PBL) results and is strongly influenced by the surface of 

the Earth. The surface’s thermaland mechanical forcings respond to changes in land use. The 

construction of the Guadiana River dam near Alqueva resulted in the creation of a large artificial 

reservoir which has fundamentally changed local topography, surface roughness and water 

availability, altering  thermodynamic balances and promoting lake breeze circulation patterns to 

which local divergence and subsidence are tied.  

The objective of this study is thus to understand the effect of the creation of the lake on 

the PBL above, as well as in the immediate vicinity. For this purpose, two simulations were made 

using the atmospheric model Weather Research and Forecasting (WRF), properly validated by 

data from the observational campaign Alqueva hydro-meteorological Experiment (ALEX 2014). 

Two resolutions were done:  a smaller one, at 1km, nested in a larger domain , at 4km resolution. 

For both resolutions two simulations were analalyzed with and without a lake. 

The diurnal cycle of the PBL above both a point in land and another over the lake was 

characterized by analyzing vertical profiles of potential temperature and its variation duringa day, 

showing typical behaviours for a summer PBL of the appropriate surface type. No relevant 

influence from the lake was found in the land PBL at  the lake’s vicinity. The presence of lake 

breezes was identified by presenting hodographs for both simulations and studying differences 

between them. Sea breeze presence in the lake was also verified by the same method. Finally, 

sections in longitude and latitude for all three wind components were analyzed to identify typical 

PBL circulations over a lake, having found signs of divergence and therefore local convection 

inhibition. 

 

Keywords: Planetary Boundary Layer, Alqueva, WRF, ALEX 2014, lake breeze. 
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1. Introdução 

1.1 Enquadramento 

A camada limite planetária (CLP) denomina a região da atmosfera adjacente à superfície 

terrestre. A CLP é fortemente influenciada pela superfície, através de mecanismos térmicos, na 

forma de transferências de energia entre o ar e o solo, de diferenças térmicas entre os diferentes 

tipos de superfície, e mecânicos, ao impor uma fronteira à atmosfera sem movimento e 

diferentes rugosidades que interferem com o escoamento atmosférico. Estes forçamentos 

podem causar grandes flutuações nas propriedades do ar, podendo gerar assim turbulência e 

mistura vertical (Stull 1988).  

A figura 1 esquematiza o ciclo diurno do comportamento típico de uma camada limite de 

bom tempo.  Junto ao solo, ao nascer do Sol, existe normalmente uma camada relativamente 

estável que em resposta ao aquecimento da superfície começa a ser erodida, instabilizando com 

os processos de mistura vertical (Kaimal et al 1976). À medida que o dia avança e o aquecimento 

do solo aumenta, a convecção intensifica-se e a CLP cresce em altitude, incorporando ar da 

atmosfera livre na região da inversão. Nesta camada, denominada de Camada de Mistura 

Convectiva (CMC), certas propriedades termodinâmicas tendem a homogeneizar-se, podendo 

ser assim identificadas em perfis verticais praticamente constantes. Um pouco antes do pôr-do-

Sol, quando a baixa atmosfera e o solo já estão mais perto do equilíbrio térmico, a atividade 

convectiva diminui e a mistura vertical desintensifica-se. Inicialmente a maior parte da camada 

mantem as suas propriedades obtidas da mistura durante o dia, passando a designar-se por 

Camada Limite Residual (CLR), mas junto ao solo forma-se novamente uma camada estável, por 

não existir flutuação, limitando-se o escoamento a um fluido quase laminar na chamada Camada 

Limite Estável (CLE). 

 Descontinuidades num terreno sob um escoamento horizontal criam o que é denominada 

de Camada Limite Interna (CLI), onde uma massa de ar com propriedades geradas pelas 

condições do terreno inicial é advectada para condições diferentes e consequentemente sofre 

alterações, misturando-se com a massa de ar existente. Como estas não são instantâneas e o 

Figura 10. Esquematização de um ciclo diário do comportamento da camada limite e perfis verticais de 
temperatura potencial virtual em pontos específicos no tempo. Fonte: Stull 1988. 
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escoamento horizontal continua, a espessura da CLI aumenta em função da distância à 

descontinuidade, a que se dá o nome de fetch ou alcance do vento (Figura 2). Esta 

descontinuidade pode ser devido à rugosidade do terreno, mas também pode estar associada a 

mudanças de humidade, temperatura e dos balanços de energia (Garratt 1989). Um tipo de 

circulação que existe em descontinuidades de terreno é a brisa, uma circulação térmica não-           

-clássica. 

 

  

 

 

 

A brisa é uma circulação atmosférica gerada por diferenças de temperatura entre duas 

regiões, mais comummente associada a interfaces entre terra e mar. A água tem uma capacidade 

térmica muito elevada, pelo que irá aquecer mais lentamente que a terra em seu redor. A massa 

de ar por cima de terra expandir-se-á mais rápido do que a que está por cima do mar, criando 

assim uma diferença de pressão entre ambos, originando um deslocamento do ar sobre o mar 

para a terra, denominada de brisa de mar, onde irá ser aquecido e subirá. Essa subida causa um 

aumento de pressão a altitudes mais elevadas, onde o efeito da descontinuidade da temperatura 

já não existe, criando assim um deslocamento no sentido oposto, dando origem a uma célula de 

circulação de retorno de terra para o mar (Figura 3). De noite o mar arrefece mais lentamente 

que a terra, quando não há aquecimento pelo Sol, criando assim uma circulação mais fraca no 

sentido oposto, denominada de brisa de terra (Simpson 1994). 

 

 

O mesmo mecanismo pode ocorrer em lagos. Embora se possam formar brisas mesmo 

em lagos com poucos quilómetros de largura, a intensidade da brisa é normalmente menor 

Figura 2. Esquematização da Camada Limite Interna. Fonte: 
Stull 1988. 

Figura 3. Brisa marítima idealizada. Fonte: Stull 1988. 
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devido à sua inferior dimensão e ao menor contraste térmico (Segal et al 1997). A existência de 

várias costas de linha causa várias brisas de lago (Figura 4), o que também contribui para uma 

menor intensidade da brisa devido à divergência assim gerada no centro do lago (Crosman et al 

2012). Essa divergência suprime a formação de nuvens convectivas sobre o lago, podendo no 

entanto existir desenvolvimento convectivo sobre terra quando o ar frio e húmido sobre o lago 

a alcança e aquece (Argent et al 2014). A fraca intensidade da brisa de lago pode significar que 

circulações mais fortes como o vento sinótico ou uma brisa marítima altere a circulação de brisa 

de lago (Sills et al 2011).  

 

 

 

 

 

Fenómenos semelhantes são as brisas de montanha e de vale. Durante o dia, a 

temperatura mais elevada da base da montanha faz com que o ar sofra convecção, criando assim 

uma baixa de pressão e um vento anabático vindo do vale sobe a montanha. À noite, o 

arrefecimento do ar no do topo da montanha torna-o mais denso, formando um vento catabático 

até ao vale (Grisogono 2014). 

A existência de flutuação ou cisalhamento do vento influencia fortemente o tipo de 

escoamento presente, com padrões específicos do movimento para cada caso (Moeng et al 

1994). Alterações no tipo de solo mudam os forçamentos que atuam na CLP e podem assim 

modificar o tipo de estruturas existentes num dado local. Na figura 5 pode ser observado um 

exemplo dessas mudanças de balanços, tanto de energia como de massa, que não são 

Figura 5. Balanços de energia (esquerda) e de água (direita) para um solo nu (cima) e vegetado (baixo). 
Fonte: Pielke 2001. 

Figura 4. Brisas de lago. No centro do lago existe divergência durante o dia 
(esquerda) e convergência durante a noite (direita). 
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independentes um do outro (Pielke 2001). No caso energético temos transferência de calor por 

radiação e por condução. Para um solo nu, a radiação solar e atmosférica que chega ao solo faz 

com que a sua temperatura aumente, embora uma parte dessa energia seja refletida. Para 

manter o seu equílibro térmico, o solo perde mais energia para atmosfera e para a camada de 

subsolo imediatamente abaixo, tanto por radiação como por condução. O mesmo se passa para 

um solo com vegetação, mas é necessário considerar que a vegetação actua como uma camada 

extra com características próprias. Neste caso, uma parte da radiação solar e atmosférica emitida 

para baixo é refletida no topo da vegetação, uma parte é absorvida pela vegetação e uma parte 

atinge o solo, onde é novamente refletida ou absorvida, mas em menor quantidade do que no 

solo nu. O solo radia energia para cima mas, novamente, uma parte é refletida pela vegetação, 

outra absorvida e outra, finalmente, volta para a atmosfera. A própria vegetação emite também 

energia, e existem transferências de calor complexas entre solo, atmosfera e vegetação. No caso 

da água, que se evapora, infiltra ou escorre sem grandes obstáculos num solo nu, a presença de 

vegetação implica a sua intercepção e aprisionamento, alterando assim o balanço. 

 1.2 Objetivos 

No nosso país, a inauguração da Barragem do Alqueva no Rio Guadiana, em 2002, 

implicou a criação do maior reservatório artificial de água da Europa Ocidental. A albufeira tem 

cerca de 250 km2 de área, e é um exemplo de uma drástica alteração do tipo de solo existente, 

alterando profundamente a orografia local, a rugosidade da superfície e a disponibilidade de 

água, e consequentemente os balanços termodinâmicos (Figura 6). Desta forma, é fundamental 

Figura 6. Albufeira da barragem do Alqueva, em Mourão. Foto: Manuel Nascimento. 
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tentar perceber quais as consequências da sua criação no clima local e, em concreto neste 

trabalho, na micrometeorologia associada à CLP. Em 1995 foi realizado um estudo de modelação 

atmosférica pormenorizado (a priori), para projectar qual o impacte ambiental no clima local da 

Albufeira e das zonas de regadio associadas (Miranda et al 1995). Passados 13 anos desde a 

inauguração da Barragem é importante monitorizar e estudar com detalhe (a posteriori) o 

impacto real da albufeira e de todo empreendimento no clima e ambientes locais. Porém, estes 

estudos têm sido escassos. Por exemplo, Policarpo (2014) refere que o fenómeno do nevoeiro, 

que está por definição na CLP e não pode portanto ser dissociada desta, não é significativamente 

influenciado pela albufeira do Alqueva no Verão. De modo a colmatar esta lacuna foi realizada a  

campanha observacional ALqueva hydro-meteorological EXperiment  (ALEX 2014), no verão 

desse ano, que com o propósito de melhor compreender esse impacte, reuniu informação para 

várias áreas da ciência ambiental, sendo relevantes para este trabalho as suas componentes 

meteorológicas.  

 O objetivo deste trabalho é contribuir para a caracterização da CLP na região que engloba 

a barragem do Alqueva, nomeadamente no que diz respeito à mistura vertical de propriedades, 

à geração de circulações verticais em interacção com eventuais fenómenos de brisa de lago e 

outras circulações não clássicas. Para este efeito foram realizadas várias simulações, utilizando o 

modelo do Weather Research and Forecasting (WRF), com resoluções diferentes e alterando o 

uso do solo na zona do lago. Adicionalmente, pretendeu-se perceber qual a capacidade do 

modelo para representar essas mesmas propriedades na região, confrontando-se os resultados 

do modelo com as observações coligidas durante a campanha intensiva, e ainda descrever quais 

as alterações na CLP que se devem à presença da albufeira.  

 

A metodologia consistiu na modelação da região do Alqueva a duas resoluções, com e 

sem a albufeira do Alqueva. Uma avaliação do desempenho do modelo foi feita utilizando 

comparações com observações verticais sobre o lago. Foram então analisados resultados 

multivariados das simulações para caracterizar a CLP em terra e no lago e o efeito da albufeira 

do Alqueva. 

2.1 Base de dados observacional 

Para avaliar o desempenho do modelo foram utilizados dados de radiossondagens locais 

realizados aquando da realização da campanha observacional ALEX 2014, tendo sido obtidos 

dados tri-horários das 12h do dia 22 de Julho às 18h do dia 24, com excepção das 15h do dia 22. 

Foram utilizados dados de pressão (P), temperatura (T) e temperatura potencial (θ), calculada a 

partir das anteriores, a razão de mistura (r), a humidade relativa (R) e as velocidades zonal (U) e 

meridional (V) do vento. 

 

 

2. Dados e Metodologia 
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2.2 Simulação com o modelo WRF 

As simulações utilizadas neste trabalho foram efectuadas com o modelo WRF, versão 

3.6.1 (Skamarock et al 2008). Foram configuradas duas simulações, cada uma feita com duas 

grelhas. Um domínio pai com uma resolução horizontal de 4 km (𝑊𝑅𝐹4), com uma grelha de 349 

x 274 pontos que engloba toda a Península Ibérica e outro domínio filho, aninhado no primeiro, 

com 1 km de resolução horizontal (𝑊𝑅𝐹1), e uma grelha de 300 x 300 pontos (Figura 7). As 

simulações têm 67 níveis verticais, com uma pressão de topo de 50 hPa e uma altitude do 

primeiro nível por volta dos 10 m, e tiveram início às 18h do dia 21 de Julho, com output horário, 

terminando às 00h do dia 25. As parametrizações utilizadas foram o esquema de microfísica de 

6ª classe WSM6 (Hong et al 2006), o esquema Grell-3 para os cumulus (Grell 1993, Grell et al 

2002) e o esquema Mellor-Yamada-Janjíc (MYJ, Janjíc 1994) para a CLP, que calcula a espessura 

da camada limite (PBLH) através de um patamar na energica cinética turbulenta (TKE). Na última 

versão do WRF, o valor é de 0.005 m2s-2 (Shin et al 2011). 

Do resultado das simulações foram utilizadas os dados equivalentes às variáveis 

meteorológicas obtidas das radiosondagens, assim como dados da velocidade vertical do vento 

(W),  temperatura aos 2 metros (T2) e da pele (skin temperature - TSK),  humidade específica aos 

2 metros (q2), TKE e PBLH. Inclui ainda variáveis geográficas como a latitude, longitude e altitude 

(calculada da altura do geopotencial), a orografia local e máscara de terra. 

As simulações diferem entre si na presença (subíndice c) e ausência (subíndice s) da 

albufeira do Alqueva. Assim, as condições iniciais de uma das simulações foram alteradas 

substituindo os pontos de lago pela média de até oito pontos de terra em seu redor. 

 

 

2.3 Processamento dos dados 

Para o processamento e visualização dos dados foi desenhado um programa em MATLAB 

que, de forma automática, apresenta perfis verticais, séries temporais, hodógrafos, Hovmollers 

Figura 7. Domínios horizontais e orografia das simulações com o lago. 



A camada limite planetária na região da Barragem do Alqueva 

 

 

7                                     Manuel Luís Lopes do Nascimento 

e cortes em longitude ou latitude, para qualquer variável, local, nível e tempo pretendidos, assim 

como vários outros programas auxiliares. 

2.3.1 Pós-processamento das variáveis do modelo 

Algumas das variáveis de output do WRF tiveram que ser transformadas para poderem 

ser representadas, seja porque estavam separadas nas suas componentes de base, definidas na 

inicialização, e de perturbação, que variam com o tempo, ou porque dependem da definição de 

grelha do modelo ou porque não existiam de todo.  

No primeiro caso há apenas a pressão, o geopotencial e a temperatura potencial a 

considerar. 

𝑃 = 𝑃𝑜𝑢𝑡,𝑏 + 𝑃′𝑜𝑢𝑡 (𝑃𝑎) 

 
(1) 

𝜃 =  𝜃𝑏 + 𝜃′𝑜𝑢𝑡 (𝐾) 
 

(2) 

Φ =  Φ𝑜𝑢𝑡,𝑏 + Φ′𝑜𝑢𝑡 (𝑚2𝑠−2) 
  

(3) 

Relativamente ao segundo caso, o modelo WRF  está definido para representar os pontos 

de massa – relativos às variáveis escalares termodinâmicas – no centro de cada célula e, para 

evitar desemparelhamentos ao discretizar as respetivas equações diferenciais, representa as 

velocidades do vento, o geopotencial e  a energia potencial turbulenta na fronteira das células 

(Figura 8). 

 

Figura 8. Grelha desfasada do WRF (θ representa ponto de massa). Adaptado de Skamarock et al 2008.  

 É ainda necessário referir que, tendo a projecção do modelo WRF sido definida como 

Mercator, rectílinea, não houve necessidade de ter em atenção a conversão de variáveis 

vectoriais (as velocidades) para coordenadas cartesianas. Foram assim calculadas as velocidades, 

a altitude e energia potencial turbulenta: 

𝑈(𝑥) =  
U𝑜𝑢𝑡(𝑥 − 1

2⁄ ) + U𝑜𝑢𝑡(𝑥 + 1
2⁄ )

2
 (𝑚𝑠−1) 

 

(4) 
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𝑉(𝑦) =  
V𝑜𝑢𝑡(𝑦 − 1

2⁄ ) + V𝑜𝑢𝑡(𝑦 + 1
2⁄ )

2
 (𝑚𝑠−1) 

 

(5) 

𝑊(𝑧) =  
W𝑜𝑢𝑡(𝑧 − 1

2⁄ ) + W𝑜𝑢𝑡(𝑧 + 1
2⁄ )

2
 (𝑚𝑠−1) 

 

(6) 

𝐻(𝑧) =  
Φ(𝑧 − 1

2⁄ ) + Φ(z + 1
2⁄ ) 

2 ∙ 𝑔
 (𝑚) 

 

(7) 

𝑇𝐾𝐸(𝑧) =  
𝑇𝐾𝐸𝑜𝑢𝑡(𝑧 − 1

2⁄ ) + 𝑇𝐾𝐸𝑜𝑢𝑡(𝑧 + 1
2⁄ )

2
 (𝑚2𝑠−2) 

 

(8) 

Finalmente, foi necessário calcular algumas variáveis. Nomeadamente, a temperatura, a 

partir da temperatura potencial e da pressão, a humidade específica, a partir da razão de mistura, 

e a humidade relativa, com o cálculo auxiliar da tensão de vapor e da razão de mistura de 

saturação, seguindo as equações de Stull (1988, p. 551). 

𝑇 =  𝜃 (
𝑃

𝑃𝑜
)

𝜅

(𝐾) 

(9) 
 
 

𝑟 = 𝑟𝑜𝑢𝑡 × 103 (𝑔/𝑘𝑔) 
 

(10) 

𝑞 =  
𝑟

𝑟 + 1
 (𝑔/𝑘𝑔) 

 
(11) 

𝑒𝑠 =  610.78 exp [
17.2694(𝑇 − 273.16)

𝑇 − 35.86
] (𝑃𝑎) 

 
(12) 

𝑟𝑠 =  
𝜀𝑒𝑠

𝑃 − 𝑒𝑠
 × 103(𝑔/𝑘𝑔) 

 
(13) 

𝑅𝐻 =  
𝑟

𝑟𝑠
 × 100% 

 
(14) 

Foi ainda definido um terceiro conjunto de dados, constituído pela diferença entre o 

modelo com e sem lago para todas as variáveis com excepção da altitude, espessura da camada 

limite e cobertura de nuvens, dos quais se calculou a média para efeitos de visualização apenas. 

2.3.2 Definição das coordenadas no modelo  

As radiosondagens efetuadas na campanha ALEX 2014 foram lançadas de um local, em 

terra, perto da barragem do Alqueva, de coordenadas 38°12’ N, 7°29’24” W (obtidos dos próprios 

dados). Dada a natureza truncada das simulações, foram necessários encontrar os índíces do 

ponto mais próximo destas coordenadas para validar os dados do modelo. Depois da validação, 
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foi considerado estudar um ponto no meio do lago (chamados pontos de lago em ambas as 

simulações) e outro em terra para verificar a respectiva CLP (Figura 9). É necessário referir que 

diferenças de orografia tendem a colocar o primeiro nível do modelo a altitudes diferentes em 

locais diferentes. Com a excepção dos dados observados e da comparação com o modelo, este 

problema foi resolvido subtraindo a altitude da orografia local para a representação mostrar o 

comportamento atmosférico em altitude em relação à superfície.  

2.3.2 Comparação com observações 

Para comparar as variáveis modeladas e observadas, foram apenas utilizadas as 

simulações que contam com a presença do lago, no ponto mais próximo das coordenadas do 

balão, para os tempos correspondentes às radiosondagens. Dado que as altitudes a que foram 

feitas as observações e as do modelo não são iguais, os dados de ambas as fontes foram também 

submetidas a uma interpolação linear para uma grelha de 1m de espaçamento da superfície aos 

4000 m. Dada a falta de observações às 15h do dia 22, foram também retirados dos dados os 

valores correspondentes às 12h do mesmo dia, para evitar lacunas. Seguidamente, a avaliação 

foi feita comparando diagramas Hovmollers dos conjuntos de dados e calculando algumas 

quantidades estatísticas entre os dados modelados e observados. Nomeadamente, os 

coeficientes de correlação (𝜌), o erro médio absoluto (𝑀𝐴𝐸), o viés (𝐵𝐼𝐴𝑆) e o erro médio 

quadrático (𝑅𝑀𝑆𝐸), dados pelas seguintes equações (para simplificação da representação, as 

variáveis do modelo são para um só conjunto de coordenadas espaciais horizontais, isto é, x e y 

constantes, e as quantidades foram calculadas para cada evento de radiosondagem). 

Figura 9. A albufeira do Alqueva sobre a máscara de terra e as coordenadas do lançamento da 
radiosondagem (amarelo), dum ponto no lago (verde) e dum ponto em terra (branco),  na simulação 

𝑊𝑅𝐹4 (esquerda) e 𝑊𝑅𝐹1 (direita). 
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𝜌 =  

∑ (𝐴(𝑧) − �̅�)
𝑁𝑧
𝑧=1 (𝐴𝑜𝑏𝑠(𝑧) − 𝐴𝑜𝑏𝑠

̅̅ ̅̅ ̅̅ )

√∑ (𝐴(𝑧) − �̅�)
2𝑁𝑧

𝑧=1
∑ (𝐴𝑜𝑏𝑠(𝑧) − 𝐴𝑜𝑏𝑠

̅̅ ̅̅ ̅̅ )
2𝑁𝑧

𝑧=1

× 100% (1) 

 

𝑀𝐴𝐸 =
1

𝑁𝑧
∑|(𝐴(𝑧) − 𝐴𝑜𝑏𝑠(𝑧)|

𝑁𝑧

𝑧=1

 (2) 

 

𝐵𝐼𝐴𝑆 =
1

𝑁𝑧
∑(𝐴(𝑧) − 𝐴𝑜𝑏𝑠(𝑧))

𝑁𝑧

𝑧=1

 (3) 

 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑁𝑧
∑(𝐴(𝑧) − 𝐴𝑜𝑏𝑠(𝑧))2

𝑁𝑧

𝑧=1

 (4) 

        Onde 𝑁𝑧 representa o número de dados interpolados em altitude. 

3. Resultados 

3.1 Avaliação do desempenho do modelo  

A Figura 10 mostra uma comparação entre as observações de temperatura realizadas 

durante a campanha e duas simulações WRF a 4 e 1 km de resolução. Nos três gráficos de 

Hovmoller encontram-se padrões muito semelhantes, com um forte ciclo diurno na baixa 

troposfera, acompanhando o aquecimento/arrefecimento do solo em resposta ao ciclo radiativo. 

A camada da atmosfera afetada pelo ciclo diurno, i.e. até ao limite superior da camada limite 

planetária, é da ordem dos 1000 m. Acima da camada limite, o gradiente vertical de temperatura 

varia pouco ao longo do tempo mantendo-se a atmosfera sempre estaticamente estável. Na 

camada limite diurna observa-se um gradiente vertical de temperatura mais negativo, com o 

estabelecimento de uma camada de mistura. Durante a noite forma-se uma camada superficial 

muito estável, a que se sobrepõe uma camada (residual) quase neutra e uma forte inversão 

(camada com gradiente positivo de temperatura). Todas estas características estão presentes 

quer nas observações (painel a) quer nas simulações (c, d). As simulações também representam 

muito bem a evolução sinóptica, com um ligeiro arrefecimento ao longo da simulação. A 

avaliação pontual, mais precisa, da evolução da temperatura junto da superfície (b) mostra uma 

boa representação do ciclo diurno e da tendência, com subestimação das temperaturas máximas 

e um ligeiro atraso de fase. 

Nas estatísticas apresentadas (Figura 11, Tabela 1), os valores baixos dos erros médios da 

sondagem de referência (cerca de 1 K) e um coeficiente de correlação (espacial) de perto de 

98.7% indicam que o modelo se comporta muito bem quanto à temperatura. Às 6 e 9h de ambos 

os dias a correlação diminui muito ligeiramente e os valores dos erros aumentam (para valores 

positivos), indicando uma dificuldade do modelo em simular a propagação vertical do 
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arrefecimento noturno na camada limite. O viés negativo indica uma subestimação das 

observações. A 𝑊𝑅𝐹4𝑐 é a resolução que apresenta melhores resultados, mas a diferença é 

pequena. 

Figura 11. Erros entre temperatura observada e modelada  

Figura 10. Verificação da temperatura.  a) valores observados; b) Valor à superfície;                                     
c) 𝑊𝑅𝐹1𝑐; d) 𝑊𝑅𝐹4𝑐 
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Tabela 1. Erros entre perfis verticais da temperatura observada e modelada a 1 km (esquerda) e 

4 km (direita). A última linha corresponde a todo o domínio. 

Hora 𝜌 (%) MAE (K)    BIAS (K) RMSE (K) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

𝜌 (%) MAE (K)     BIAS (K) RMSE (K) 

22_18 99.81 0.704 -0.494 0.771 99.80 0.659 -0.408 0.727 

22_21 99.54 0.615 -0.264 0.751 99.33 0.639 -0.121 0.792 

23_00 99.28 0.646 -0.464 0.884 99.10 0.651 -0.410 0.928 

23_03 98.93 0.837 -0.286 0.987 99.21 0.705 -0.258 0.850 

23_06 96.42 1.097 -0.003 1.761 96.55 1.053 0.022 1.731 

23_09 97.00 1.227 -0.085 1.683 96.78 1.203 -0.007 1.743 

23_12 99.24 0.932 0.060 1.171 99.11 0.997 0.155 1.282 

23_15 99.62 0.629 -0.283 0.807 99.66 0.638 -0.102 0.757 

23_18 99.71 0.713 -0.545 0.797 99.61 0.663 -0.355 0.738 

23_21 99.38 0.752 -0.558 0.898 98.97 0.812 -0.476 1.006 

24_00 99.24 0.578 -0.247 0.780 99.20 0.581 -0.205 0.775 

24_03 98.69 0.623 -0.177 0.907 98.84 0.574 -0.135 0.844 

24_06 97.70 0.953 -0.189 1.267 97.58 0.926 -0.173 1.284 

24_09 97.37 0.879 0.217 1.252 97.23 0.948 0.227 1.287 

24_12 98.05 1.116 -0.755 1.494 98.81 0.904 -0.642 1.200 

24_15 98.89 0.906 0.045 1.152 98.98 0.900 0.110 1.105 

24_18 99.66 0.483 -0.377 0.658 99.56 0.537 -0.381 0.727 

Geral 98.68 0.805 -0.259 1.109 98.70 0.788 -0.186 1.094 

 

A razão de mistura simulada (Figura 12) apresenta as estruturas bem definidas nas 

observações, nomeadamente, a presença de uma “bolha” de ar menos húmido por volta dos 

1000 m no meio de  ar  húmido  que vai até quase aos 2000 m, entre as 21h do dia 22 e as 9h do 

dia seguinte, e a acumulação de menos humidade na baixa atmosfera a partir do anoitecer do 

dia 23, que vai aumentando em altitude com uma subida repentina às 12h do dia 24 nas 

observações e três horas depois nas simulações. Os valores à superfície, embora próximos, não 

acompanham bem as observações. As estatísticas (Figura 13, Tabela 2) mostram valores do erro 

médio da ordem do 1 g/kg e uma correlação espacial de cerca de 90%. Ambas as simulações 

mostram uma pior aproximação às 21h do dia 23. O viés, positivo, relata uma sobrestimação por 

parte do modelo para ambos os domínios. Não existe nenhuma diferença notável entre ambas 

as resoluções. 

A velocidade zonal (Figura 14) não apresenta resultados tão bons, embora haja algumas 

estruturas vísiveis e semelhantes, como a presença de um vento de leste entre os 1500 e 2500 

m que persiste das 21h do dia 22 até às 3h do dia 23, assim como de uma pequena incidência às 

15h do dia 23, perto dos 2000 m, vísivel nos três Hovmollers. Também é possível notar um 

aumento da velocidade de Oeste pelas 18h dos três dias, a que corresponderá a chegada da brisa 

de mar ao local das observações. Em altitude as observações apresentam mais variabilidade que 

as simulações, e valores pontualmente mais elevados desta componente da velocidade. Apesar  
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do viés médio ser positivo em ambas as resoluções, na média vertical os valores das 

simulações à superfície estão sistematicamente acima do observado, chegando a alcançar  

Figura 12. Verificação da razão de mistura. a) valores observados; b) Valor à superfície;                                   
c) 𝑊𝑅𝐹1𝑐; d) 𝑊𝑅𝐹4𝑐.                                    

Figura 13. Erros entre razão de mistura observada e modelada.  
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Tabela 2. Erros entre perfis verticais da razão de mistura observada e modelada a 1 km 

(esquerda) e 4 km (direita). A última linha corresponde a todo o domínio. 

Hora 𝜌 (%) 
MAE 

(g/kg)    
BIAS 

(g/kg) 
RMSE 
(g/kg) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

𝜌 (%) 
MAE 

(g/kg)     
BIAS 

(g/kg) 
RMSE 
(g/kg) 

22_18 95.39 0.615 -0.432 0.930 91.47 0.738 -0.612 1.263 

22_21 98.31 0.669 -0.419 0.821 97.59 0.799 -0.441 0.972 

23_00 91.77 1.040 0.489 1.329 90.78 1.075 0.484 1.411 

23_03 94.12 0.852 -0.039 1.075 93.70 0.862 -0.178 1.126 

23_06 87.66 1.291 0.650 1.736 87.19 1.344 0.519 1.724 

23_09 93.17 1.077 0.780 1.333 94.00 1.041 0.753 1.263 

23_12 94.61 0.995 0.034 1.233 94.92 0.966 0.051 1.166 

23_15 94.25 0.841 0.495 1.167 96.45 0.590 0.280 0.834 

23_18 97.11 0.875 0.461 1.083 95.18 0.906 0.325 1.112 

23_21 78.06 1.678 -0.091 2.082 70.75 1.833 -0.145 2.332 

24_00 84.32 1.276 -0.483 1.660 86.29 1.121 -0.629 1.617 

24_03 94.16 0.816 0.219 1.057 94.24 0.780 0.128 1.032 

24_06 93.20 0.952 0.138 1.307 93.60 0.967 0.151 1.296 

24_09 91.18 1.162 -0.278 1.324 91.71 1.130 -0.220 1.276 

24_12 88.45 1.133 0.108 1.569 90.34 1.088 0.206 1.464 

24_15 91.48 0.769 0.556 1.459 94.38 1.063 0.893 1.535 

24_18 95.39 1.381 1.362 1.952 95.25 1.445 1.431 2.009 

Geral 90.44 1.025 0.209 1.401 90.05 1.044 0.176 1.427 

 

diferenças de 5 ms-1. Os erros (Figura 15, Tabela 3) são da ordem dos 1.5 ms-1, e o coeficiente de 

correlação espacial perto dos 66% e ligeiramente superior para a resolução a 4km, apresenta no 

entanto valores muito díspares, chegando inclusivé a apresentar valores negativos às 6h do dia 

24, quando os erros alcançam também um máximo. Pelo viés se vê que os dados são geralmente 

subestimados. Apesar de uma correlação ligeiramente diferente, não há grandes vantagens 

óbvias na escolha de uma ou outra resolução para as velocidades. 

Assim, concluíu-se que a simulação utilizando o modelo WRF é satisfatória para variáveis 

escalares e suficiente para variáveis vectoriais, não se conseguindo no entanto encontrar grandes 

vantagens na utilização de uma resolução mais fina, que no entanto foi usada para facilidade de 

visualização. 

3.2 Caracterização da Camada Limite Planetária 

3.2.1 Ciclo diurno 

 No dia 22 de Julho de 2014 o sol nasceu às 6h24, atingiu o zénite às 13h37 e pôs-se às 

20h49. A figura 16 mostra a evolução temporal da média espacial da TSK, T2 e q2, para os pontos 

definidos como terra e como lago no 𝑊𝑅𝐹1𝑐, na área definida na figura 9.  
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Figura 15. Erros entre velocidade zonal observada e modelada. 

Figura 14. Verificação da velocidade zonal. a) valores observados; b) Valor à superfície;                                   
c) 𝑊𝑅𝐹1𝑐; d) 𝑊𝑅𝐹4𝑐.                                    
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Tabela 3. Erros entre perfis verticais da velocidade zonal observada e modelada a 1 km (esquerda) e 4 
km (direita). A última linha corresponde a todo o domínio. 

Hora 𝜌 (%) 
MAE 
(ms-1)    

BIAS 
(ms-1) 

RMSE 
(ms-1) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

𝜌 (%) 
MAE 
(ms-1)     

BIAS 
(ms-1) 

RMSE 
(ms-1) 

22_18 71.51 0.844 -0.328 1.059 74.98 1.127 -0.605 1.378 

22_21 92.97 1.119 -0.491 1.390 90.20 1.805 -1.259 2.243 

23_00 83.62 1.457 -0.977 1.906 85.77 1.390 -0.932 1.833 

23_03 81.83 1.455 -1.030 1.824 82.04 1.293 -0.696 1.659 

23_06 20.47 1.386 -0.512 1.652 21.55 1.307 -0.402 1.598 

23_09 57.76 1.144 -0.904 1.461 54.15 1.140 -0.814 1.485 

23_12 18.72 1.372 -0.823 1.695 14.44 1.199 -0.566 1.486 

23_15 58.91 1.248 -0.907 1.609 50.56 1.538 -0.616 1.830 

23_18 85.27 0.756 -0.102 0.978 83.61 0.837 -0.161 1.028 

23_21 43.29 1.152 0.110 1.401 44.78 1.135 0.154 1.417 

24_00 76.90 0.642 0.255 0.735 77.34 0.642 0.325 0.769 

24_03 53.89 1.226 -1.128 1.606 36.61 1.310 -0.996 1.615 

24_06 -25.61 2.274 -1.425 2.714 -4.05 2.038 -1.318 2.422 

24_09 -0.78 1.648 -1.340 2.367 51.54 1.503 -1.248 2.060 

24_12 23.49 1.495 -0.496 1.793 44.87 1.238 -0.307 1.485 

24_15 -17.87 1.670 -0.184 1.903 -15.25 1.635 -0.123 1.891 

24_18 20.25 1.655 -0.948 1.975 -14.09 1.679 -0.911 1.946 

Geral 65.59 1.326 -0.661 1.716 67.20 1.342 -0.616 1.703 

 

No caso dos pontos de terra, a TSK, para os três dias, começa a aumentar ligeiramente 

um pouco antes do nascer do sol, alcançando o pico máximo com o zénite solar, começando 

então a arrefecer à medida que a tarde avança até atingir o mínimo às 6h. Existe um 

arrefecimento ao longo dos três dias e uma diminuição das amplitudes térmicas, de 25, 22 e 21 

K para o primeiro, segundo e terceiro dias, respetivamente. A T2, que não consegue atingir os 

valores máximos e mínimos da TSK por influência da atmosfera, segue aproximadamente o 

mesmo padrão excepto no tempo que leva a alcançar o seu valor máximo, cerca de três horas 

após o zénite solar. A amplitude térmica ronda os 16 K para o primeiro dia e 14 K para o segundo 

e terceiro dias. A humidade específica, que começa com o valor mais baixo no início da simulação 

e vai aumentando gradualmente durante a noite, diminui drasticamente à medida que o sol sobe 

no horizonte, após o que se mantem constante por volta dos 6,5 g/kg até que sobe novamente 

com a tarde até ao pôr-do-sol, quando começa a estabilizar por volta de um valor de 10 g/kg ao 

início mas que vai aumentando com o tempo.  

Nos pontos de lago, dada a elevada capacidade calorífica da água, a TSK, que se mantém 

relativamente constante durante a noite, apenas começa a aumentar cerca de duas horas depois 

do nascer do sol, havendo também um atraso entre o seu máximo e o zénite solar. Já o mínimo 

de temperatura é atingido com o pôr-do-sol, voltando então a manter-se constante na fase 
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noturna. Existe a mesma diminuição ao longo do tempo que se vê em terra, mas com amplitudes 

muito mais baixas, de 3, 2 e 1 K para o primeiro, segundo e terceiro dias, respectivamente. Ao 

contrário da situação em terra, mas também por influência da atmosfera, a T2 atinge valores mais 

baixos e mais altos do que a TSK, tendo uma amplitude térmica mais elevada, mantendo-se ainda 

assim inferior à verificada no ar sobre a terra, com valores de 10, 6 e 7 K para o primeiro, segundo 

e terceiro dias respectivamente. A humidade específica, que começa com os valores mais baixos 

de toda a simulação às 18h no dia 21, aumenta rapidamente por volta do pôr-do-sol atingindo, 

sobre o lago, um patamar de cerca de 13 g/kg durante a noite que diminui ligeiramente com a 

manhã do dia 22, sofrendo uma grande perturbação durante a tarde e mantendo-se depois 

relativamente constante por volta dos 14 g/kg. 

Porque o dia 22 é o dia com maiores contrastes de temperatura e humidade específica, 

as figuras e análises seguintes foram feitas para esse dia. 

3.2.2 Camada Limite nos pontos de lago e de terra 

Para tentar caracterizar a evolução da CLP é comum recorrer à temperatura potencial 

porque permite identificar massas de ar com propriedades semelhantes em altitude já que, por 

definição, é independente da pressão. Apresenta-se assim um diagrama Hovmoller, que mostra 

a evolução dos perfis verticais ao longo do tempo, dos quais foram também escolhidos seis para 

inspecção com mais detalhe. 

Figura 16. Skin temperature (cima, esquerda), temperatura aos 2 metros (cima, direita) e humidade 
específica aos 2 metros (baixo) médios para pontos definidos como terra e lago na área estabelecida, no 

𝑊𝑅𝐹1𝑐. A pontilhado o nascer, zénite e pôr-do-sol. 
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Os Hovmollers da temperatura potencial em cima do lago e de terra (Figura 17) mostram 

uma evolução da CLP semelhante ao longo do dia, começando durante a noite com uma CLE que 

se estende até quase às 10h em terra e um pouco mais tarde, pelas 12h, por cima do lago, 

seguindo então uma mistura vertical gradual crescente em que a temperatura potencial é 

constante na vertical, sinal de uma CMC a desenvolver-se, que se mantém então desde o zénite 

solar até perto do anoitecer, perto das 20h. 

Os perfis verticais da temperatura potencial mostram também algumas diferenças entre 

as CLPs da terra e do lago (Figura 18). Enquanto às 7h os perfis são idênticos, com uma camada 

estável seguida de resíduos do dia anterior, às 10h já a atmosfera sobre terra se começa a 

misturar nos primeiros 500 metros, notando-se a instabilidade na camada superficial 

superadiabática, enquanto na região do lago a  estabilidade se mantém. Ao meio-dia a camada 

sobre terra está bem misturada, mantendo no entanto sinais de resíduos do dia anterior, que 

desaparecem no perfil das 17h tanto para terra como para o lago, a cerca de 100 m acima da 

superfície. Um pouco antes do pôr-do-sol, às 20h, já as camadas superfícies se começam a 

estabilizar até que se estabelece novamente a CLE noturna. 

 3.2.3 Brisa de mar 

O contraste entre a temperatura do Oceano Atlântico e a costa portuguesa é suficiente 

para gerar uma brisa marítima a meio da manhã, que se prolonga durante a tarde até ao pôr-do-

sol, tempo suficiente para que a brisa alcance locais muito longe da costa. Embora esteja a cerca 

Figura 17. Ciclo diurno da temperatura potencial sobre o lago (cima) e terra (baixo) para o 𝑊𝑅𝐹1𝑐, para 
o dia 22 de Julho. Também representados os perfis desenhados (tracejado) e o nascer-do-sol, zénite e 

pôr-do-sol (pontilhado). 
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de 110 km para o interior de Portugal, a albufeira do Alqueva sente ainda assim o efeito dessa 

brisa. A figura 19 mostra o seu avanço, através de uma mudança súbita na direcção para um 

vento de Noroeste, assim como da sua intensidade. Começando junto à costa por volta das 9h, a 

brisa atinge um ponto entre a costa e o Alqueva a meio da tarde, alcançado a albufeira por volta 

das 18h, sentindo-se o seu efeito durante a noite. 

Figura 19. Hodógrafas junto à costa Alentejana (esquerda), no meio do Alentejo (meio) e junto ao 
Alqueva (direita), para o 𝑊𝑅𝐹1𝑐, para o dia 22 de Julho. Os locais estão a cerca de 55 km entre si. 

Figura 18. Perfis verticais da temperatura potencial para pontos lago (azul) e terra (castanho) para a 
𝑊𝑅𝐹1𝑐, com camadas identificadas, para o dia 22 de Julho. 
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3.3 Influência da albufeira do Alqueva na Camada Limite Planetária 

Como os pontos de lago nas simulações sem o Alqueva (assim chamados por 

simplificação, já que na simulação são pontos de terra) são a média de pontos de terra mais 

próximos, os gráficos dos ciclos diurnos (não ilustrados)  são em tudo semelhante aos pontos de 

terra da figura 15. 

3.3.1. Camada limite nos pontos de lago e de terra 

Embora o ciclo diurno da temperatura potencial seja semelhante ao verificado na 

simulação com o Alqueva, é possível verificar que nos pontos de lago a CLE estende-se agora 

apenas até perto da 10h, tal como no ponto de terra (Figura 20), o que mostra que o forçamento 

da superfície é agora superior.  

 

 

Figura 20. Ciclo diurno da temperatura potencial sobre o lago (cima) e terra (baixo) para o 𝑊𝑅𝐹1𝑠, para 
o dia 22 de Julho. Também representados os perfis desenhados (tracejado) e o nascer-do-sol, zénite e 

pôr-do-sol (pontilhados). 

 Os perfis verticais da temperatura potencial (Figura 21) mostram uma camada limite 

sobre os pontos de equivalente aos pontos sobre terra. A CLE existente pelas 7h perde a sua 

estabilidade, havendo instabilidade vísivel nos perfis superadiabáticos das 11h, iniciando-se 

movimentos convectivos que resultam numa CLC que se estende de modo semelhante em ambos 

os pontos até por volta das 20h, quando o rápido arrefecimento do solo inicia um novo período 

de estabilidade para a noite. Embora a diferença nas simulações para os pontos de lago seja 

notória, não há grandes alterações na CLP sobre o ponto de terra, sinal de pouca influência do 

lago na mistura vertical em pontos de terra. 
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3.3.2 Brisa de lago e vento vertical 

 Embora seja um lago de relativamente pequenas dimensões, o contraste térmico entre a 

albufeira do Alqueva e a terra em seu redor é suficiente para gerar circulação de brisa. A figura 

22 mostra alguns exemplos do efeito do lago no vento local, mostrando o contraste entre a 

simulação com e sem o lago, procurando sempre locais com área de lago suficiente para poder 

ser gerada a brisa. Para todos os locais é possível verificar que, durante a tarde, um vento que é 

de uma maneira geral de sudoeste na simulação sem lago mostra uma direcção equivalente à 

direcção da terra. Na primeira e segunda figuras, o vento passa a ser na direcção contrária, de 

nordeste. O mapa mostra que a massa de água está precisamente a nordeste do ponto. Na 

terceira figura, o vento passa a ser de Oeste durante a tarde, e é nessa direcção que se situa o 

lago. Finalmente, na quarta figura, a direcção do vento ganha mais consistência durante a tarde, 

sendo de sudoeste. 

 

 

Figura 21. Perfis verticais da temperatura potencial para pontos de lago (azul) e terra (castanho) para 
𝑊𝑅𝐹1𝑠, com camadas identificadas, para o dia 22 de Julho. 

 É interessante verificar que os ventos de madrugada são relativamente parecidos para as 

duas simulações, sendo possível anda assim verificar alguma coincidência com a direcção do lago 

e a do vento, indicando alguma brisa de terra, mas muito fraca. Finalmente, a partir das 20h todas 

as hodógrafas mostram os mesmos rumos de vento, com a direcção de Noroeste e intensidade 

muito semelhantes - é a brisa marítima a alcançar a albufeira, dissipando qualquer sinal de brisa. 
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Figura 22. Hodógrafas para vários pontos do lago (meio), para a 𝑊𝑅𝐹1𝑠 (esquerda) e 𝑊𝑅𝐹1𝑐 (direita) 
para o dia 22 de Julho. 
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Considerando que o pico das brisas de lago verificadas se dá por volta do zénite solar ou 

ligeiramente mais tarde, foi procurada uma representação das velocidades do vento no ponto no 

meio do lago, para as 14h do dia 22, através de cortes longitudinais, seguindo o paralelo de 

latitude 38°16’27.48” N, onde o lago tem cerca de 7 km de espessura, e de cortes latitudinais, 

seguindo o meridiano de longitude 7°25’39.36” W, onde o lago tem cerca de 14 km de espessura. 

Adicionou-se também a PBLH dada pelo modelo para uma visualização da turbulência, já que o 

modelo WRF define a CLP como o que está acima de um patamar do valor de turbulência. 

A figura 23 mostra o corte longitudinal da velocidade zonal, com um padrão sinótico 

muito semelhante para ambas as simulações, com um vento maioritariamente de leste em 

altitude e de oeste à superfície, e com algumas brisas de vale. Nota-se também a entrada da brisa 

marítima vinda de Oeste. A maior diferença está, no entanto, por cima do lago. Enquanto a 

simulação sem lago não mostra nenhuma diferença notável relativamente às suas vizinhanças, a 

simulação com lago mostra um vento de leste e uma PBLH praticamente nula sobre o lago, em 

contraste com as vizinhanças imediatas. Existe ainda um contraste visível para a pequena língua 

de terra entre os dois pontos de lago, parecendo haver um movimento de convergência para 

terra. 

Figura 23. Corte longitudinal da velocidade zonal para o dia 22 de Julho de 2014 e PBLH (magenta) para 

a WRF1s (cima) e WRF1c (baixo). Longitude do ponto do lago a picotado. 

O corte latitudinal da velocidade zonal no mesmo ponto (figura 24), que segue o 

meridiano, mostra novamente a mesma semelhança de padrões sinóticos, com um vento de 

Oeste à superfície interrompido pela orografia local, e um vento Leste em altitude que vai 
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perdendo nitidez com a distância à costa a Sul. Sobre o lago existem diferenças notórias. Da sua 

superfície sopra um vento de Leste sobre todo o lago (é importante referir que o meridiano em 

questão passa mais perto da costa), a que está associada também uma menor PBLH, o que 

implica que o lago inibe a turbulência junto da superfície.  

 

 Figura 24. Corte latitudinal da velocidade zonal para o dia 22 de Julho de 2014 e PBLH (magenta) 

para a WRF1s (cima) e WRF1c (baixo). Latitude do ponto do lago a picotado. 

 Olhando para a velocidade meridional, o corte longitudinal (figura 25) mostra uma 

nortada sobre o mar e uma alternância entre vento Norte e Sul quando se entra pela Península. 

Existem algumas diferenças nas duas simulações que não estão relacionadas com o lago, como a 

velocidade negativa que existe um pouco a leste dos 8° W para a simulação sem lago e 

praticamente nula no mesmo ponto para a simulação com lago, reiterando a conclusão de que o 

modelo tem alguma dificuldade em prever as velocidades. Sobre o lago, enquanto na 𝑊𝑅𝐹1𝑠 a 

circulação é de Sul, pontuada por algumas brisas causadas pela orografia, na simulação com o 

lago toda a superfície está sob vento Norte. É também nítido um maior alcance em altitude do 

vento nessa direcção (comparando com o alcance do vento zonal) sobre o lago, o que é razoável 

esperar dado que o lago tem 14 km na direcção Norte-Sul para 7 km na direcção Este-Oeste. A 

PBLH diminui drasticamente sobre o lago (inclusive sobre o pequeno braço de lago a oeste do 

ponto estudado), mostrando a inibição da turbulência. O alcance em altitude diminui 

ligeiramente sobre o ponto de terra no meio do lago. 

O corte latitudinal da velocidade meridional (figura 26) mostra uma circulação de Sul até 

perto dos 39.5° N, onde se pode verificar a existência de uma brisa na face Norte da montanha 
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ai presente. A atmosfera sobre o lago, que não apresenta quaisquer peculiaridades na WRF1s 

com excepção de uma pequena brisa de vale a Sul do ponto, mostra um forte sinal da influência 

  

Figura 26. Corte latitudinal da velocidade meridional para o dia 22 de Julho de 2014 e PBLH (magenta) 
para a 𝑊𝑅𝐹1𝑠 (cima) e 𝑊𝑅𝐹1𝑐 (baixo). Latitude do ponto do lago a picotado. 

Figura 25. Corte longitudinal da velocidade meridional para o dia 22 de Julho de 2014 e PBLH (magenta) 
para a 𝑊𝑅𝐹1𝑠 (cima) e 𝑊𝑅𝐹1𝑐 (baixo). Latitude do ponto do lago a picotado. 
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do lago, já que a superfície está sob o efeito de um vento Norte, que vai aumentado com a 

aproximação à margem Sul, e que amplifica a brisa de vale, só acabando ao atingir o topo da 

montanha, e numa camada de quase 1000 m acima dela. A atmosfera imediatamente acima da 

superfície e sobre a metade Norte do lago está sob o efeito um vento de Sul.  

A este movimento (vento de Norte na metade Sul, vento de Sul na metade Norte) está 

associada uma divergência, o que causa uma subsidência sobre o lago durante o dia. Para 

verificar isso, a figura 27 mostra o corte longitudinal da velocidade vertical, notando-se a 

existência de várias células de grandes dimensões ao longo da atmosfera associadas aos 

movimentos de mistura da CMC, reiterado pela linha da PBLH do modelo. É possível verificar que, 

na simulação com lago, a atmosfera sobre o lago tem movimento maioritariamente de 

subsidência, com excepção do ar por cima da língua de terra, onde o ar sofre convecção.  

 No corte latitudinal da velocidade vertical (Figura 28), o efeito do Alqueva é bastante 

visível. As células convectivas que existem por praticamente todo o domínio na 𝑊𝑅𝐹1𝑠, são 

completamente inibida na simulação com o lago para todo o vale da albufeira do  Alqueva. Como 

o lago é maior em latitude do que em longitude, este efeito visível pode ser causado por pontos 

de lago não representados neste corte.  

Figura 27. Corte latitudinal da velocidade vertical para o dia 22 de Julho de 2014 e PBLH (magenta) para 
a 𝑊𝑅𝐹1𝑠 (cima) e 𝑊𝑅𝐹1𝑐 (baixo). Latitude do ponto do lago a picotado. 
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 Porque a brisa marítima alcança a albufeira do Alqueva durante a noite, não foi possível 

encontrar um bom exemplo para caracterizar a brisa de terra que seria expectável depois do 

anoitecer. 

4. Discussão dos resultados e conclusões. 

Da análise dos resultados do modelo e a sua comparação com as observações obtidas 

pela campanha observacional ALEX 2014 foi possível concluir que o modelo WRF tem a 

capacidade de representar muito bem as variáveis termodinâmicas como a temperatura e a razão 

de mistura, mostrando estruturas e valores muito aproximados da sua variação com o tempo e 

altitude, sendo assim útil para caracterizar a evolução da atmosfera. As simulações têm, no 

entanto, alguns problemas com os valores das velocidades. Ainda assim, a presença de estruturas 

comparáveis nos Hovmollers da velocidade zonal indica a possibilidade de utilizar os dados das 

simulações para caracterizar o comportamento dos movimentos da atmosfera com algum 

detalhe. 

Na caracterização da CLP com a presença do Alqueva, foi verificado que o ciclo diurno da 

TSK para os pontos de terra e de água acompanha o aquecimento da superfície pela radiação 

solar, com taxas de aquecimento realistas e um impacto qualitativamente correto da maior 

inércia térmica do lago. De igual modo, a T2, onde já é necessário considerar o efeito da advecção, 

apresenta ciclos diurnos com amplitudes mais próximas, devido a uma redução de amplitude 

Figura 28. Corte longitudinal da velocidade vertical para o dia 22 de Julho de 2014 e PBLH (magenta) 
para a 𝑊𝑅𝐹1𝑠 (cima) e 𝑊𝑅𝐹1𝑐 (baixo). Latitude do ponto do lago a picotado. 
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sobre terra e uma significativa amplificação sobre o lago acompanhada por um atraso do máximo 

de temperatura de algumas horas.  

A estes ciclos corresponde um ciclo da CLP sobre terra e sobre lago de um dia calmo: uma 

CLE que se prolonga por mais tempo sobre o lago que sobre terra mas que eventualmente 

instabiliza para criar movimento convectivo de mistura, mantendo uma CLP alta e bem misturada 

durante a tarde para ambos os pontos até pouco antes do pôr-do-sol, onde se nota um regresso 

à estabilidade ligeiramente mais cedo do que em terra, voltando a CLP a estabilizar durante a 

noite. 

Na simulação da CLP sem o Alqueva observa-se um ciclo da CLP de um dia calmo sobre 

terra para ambos os pontos estudados. De facto, não existindo água nos pontos de lago, a CLP 

sobre esses pontos segue praticamente o mesmo comportamento para os pontos sobre terra, 

com diferenças que podem ser explicadas por efeitos topográficos. Apesar disso, a falta de 

qualquer diferença entre os valores de temperatura potencial sobre os pontos de terra para 

qualquer das simulações leva à conclusão de que a CLP na vizinhança é pouco afetada pelo lago; 

este não parece ter qualquer efeito na atmosfera sobre terra, no dia estudado. 

Nas simulações, a albufeira do Alqueva mostrou ser suficiente para induzir circulações de 

brisa na vizinhança imediata do lago, o que é suportado pelas hodógrafas das duas simulações 

(com e sem lago). Na simulação com lago observa-se uma anomalia do vento à superfície no 

sentido lago-terra, consistente com um mecanismo de brisa pouco intenso. Também parece 

existir um efeito topográfico de alinhamento do vento ao longo do eixo principal do lago (wind 

channeling) para cada um dos pontos na simulação com lago leva a concluir a existência de 

movimentos associados à brisa de lago. Adicionalmente, pode observar-se a progressão da brisa 

marítima para o interior de Portugal, chegando à região do lago ao final da tarde. Este sinal é 

observado em ambas as simulações.  

Os cortes longitudinais e latitudinais das três componentes das velocidades mostram a 

presença das brisas de lagos e a subsidência associada. Todos os cortes mostram influências 

nítidas, embora locais, da presença do lago sobre as componentes das velocidades. Uma 

divergência é bastante vísivel no corte latitudinal da velocidade meridional. A essa divergência 

está também associada uma forte inibição da convecção local verificada no corte latitudinal da 

velocidade vertical. 

Desta forma, verifica-se que o lago, que possui uma CLP típica num dia calmo de Verão, 

não influencia muito a CLP em pontos em terra. No entanto, as brisas de lago criadas pelo 

contraste de temperatura entre terra e lago são responsáveis pela criação de subsidência que 

inibem a geração de movimento convectivo sobre o lago. 
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4.1 Sugestões para trabalhos futuros 

O impacto da albufeira no Alqueva sobre a CLP ainda pode ser mais estudada. Propõe-se 

algumas sugestões: 

 Utilizar o modelo WRF, aqui validado, para simulações de Inverno ou com outras 

condições. 

 Comparar o desempenho do modelo com outros modelos existentes; 

 Diminuir as escalas temporal e espaciais para verificar influências a um nível mais 

detalhado; 

 Utilizar o método aqui adaptado para estudar a CLP de outros locais e com outras 

características, sejam por exemplo zonas urbanas e de grande contraste térmico, como o 

estuário do Tejo, ou zonas de vales e montanhas, como a Serra da Estrela ou o vale do 

Douro. 
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