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Resumo 

Os fenómenos naturais extremos podem causar graves desequilíbrios nas estruturas social, 

económica e ambiental de uma comunidade insular. Na Ilha da Madeira, os riscos considerados mais 

relevantes decorrem das condições meteorológicas e das características geomorfológicas da ilha. 

Torna-se, assim, pertinente identificar e cartografar as áreas de maior susceptibilidade à ocorrência 

de extremos de precipitação na Ilha da Madeira, sendo este o principal objectivo deste trabalho.  

Analisaram-se dados relativos à caracterização espacial da precipitação acumulada (mm/dia), 

correspondentes a três séries de observações registadas entre 2006 e 2008, em onze estações 

meteorológicas locais. Caracterizaram-se os índices de precipitação extrema R30 (extremo húmido) e 

RL10 (extremo seco), normalizados em função do número de dias, por ano, com registo de 

precipitação.  

O método utilizado para quantificar a variabilidade espacial das precipitações extremas baseou-se na 

sua modelação geoestatística, através da aplicação de um algoritmo de simulação estocástica. 

Cartografou-se a extensão espacial das precipitações extremas, identificaram-se áreas críticas e 

criaram-se imagens que foram interpretadas e analisadas conjuntamente com outras informações, 

como a carta de ocupação do solo e mapas de risco de incêndios.  

Concluiu-se que as áreas da Ilha da Madeira alvo de maior número de fenómenos de precipitação 

intensa estão localizadas a maiores altitudes na direcção Noroeste-Sudeste, possuindo, na sua 

maioria, coberto vegetal, embora uma parte significativa seja artificializada. No litoral, a menores 

altitudes, localizam-se as áreas onde são mais frequentes os fenómenos de seca, encontrando-se 

densamente artificializadas a sul, e preferencialmente ocupada por floresta na envolvente da estação 

de S. Jorge–Santana, a norte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termos-chave – Ilha da Madeira; precipitações intensas; secas; extremos climáticos; aluviões; 
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Abstract 

The extreme natural phenomena can cause serious imbalances in social, economic and 

environmental structures of an island community. On the Ilha da Madeira, the most relevant risks 

result from weather conditions and geomorphological characteristics of the island. It is thus 

appropriate to identify and map areas of greatest susceptibility to the occurrence of extreme 

precipitation on the Ilha da Madeira, which is the main objective of this work. 

Data about spatial characterization of rainfall (mm/day), from three sets of observations recorded 

between 2006 and 2008 in eleven local weather stations, were analyzed. The indicators of extreme 

precipitation R30 (wet extreme) and RL10 (dry extreme), were characterized and normalized by the 

number of days per year with record rainfall. 

The method used to quantify the spatial variability of extreme precipitation was based on its modeling 

geostatistics, by applying a stochastic simulation algorithm. The spatial extent of extreme rainfall was 

mapped to identify critical areas and to create images that were interpreted and analyzed with other 

information, such as the letter of land use and fire risk maps.  

It was concluded that the areas of Ilha das Madeira target of more intense precipitation events are 

located at higher lands in the northwest-southeast direction, mostly with vegetation, although a 

significant part is artificialized. The areas where dry is more frequent are the lower lands located by 

the coast, intensely artificialized across the south whereas the surrounding of the S. Jorge Santana 

station, in the north, is preferably occupied by forest. 
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1. Introdução 

1.1. Enquadramento do tema  

Os extremos climáticos, em particular a variabilidade espacial e temporal de períodos de cheias e 

secas, constituem um dos maiores impactes das alterações climáticas, a curto e médio termo. 

Estudos realizados à escala global, com base em observações e dados de modelos, confirmam a 

tendência para um aquecimento global devido principalmente ao aumento dos valores das 

temperaturas mínimas e a eventos meteorológicos extremos, como as ondas de calor e o aumento da 

frequência de episódios de precipitação extrema (IST - Projecto CIDmeg, 2009). Zin et al. (2010), 

apontam as chuvas extremas e os longos períodos de dias consecutivos secos como os fenómenos 

atmosféricos mais perturbadores. 

Uma sociedade torna-se mais vulnerável ao clima na medida em que a sua economia depender dos 

factores climáticos e quanto menos preparada estiver para lidar com os eventos climáticos adversos. 

Embora esses fenómenos sejam naturais, originados pelas disritmias dos sistemas meteorológicos, a 

acção antrópica tem contribuido para a sua maior frequência, agressividade e expansão (Gonçalves, 

2003). 

É um facto que as sociedades contemporâneas estão pautadas por uma intervenção humana sobre 

os territórios cada vez mais intensa e geradora de perturbações na dinâmica geossistémica. Desta 

forma, criam a sua própria vulnerabilidade aos fenómenos naturais, apresentando diferentes graus de 

preparação face a eles. As grandes catástrofes resultam da combinação de diversos factores que 

frequentemente incluem causas humanas, quer devido aos desequilíbrios provocados nos sistemas 

naturais, quer pela falta de uma gestão adequada dos riscos. Deste modo, torna-se cada vez mais 

pertinente conhecer os factores que estão na sua génese. 

Segundo a Organização Meteorológica Mundial, os desastres provocados por cheias têm vindo a 

aumentar, como consequência da expansão urbana em planícies aluviais, atingindo sobretudo a área 

do território localizada nas proximidades da rede hidrográfica, da linha de costa e de diques e 

barragens. Globalmente, resultam no perigo natural que maior fracção da população afecta e maiores 

prejuízos provoca anualmente, quer em vidas humanas quer em danos financeiros e ambientais. 

Por outro lado, o 4º Relatório do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC, 

2007) prevê, para as duas décadas que o sucedem, um aquecimento de cerca de 0,2ºC por década, 

para uma faixa de cenários de emissões do Relatório Especial sobre Cenários de Emissões (RECE). 

Consequentemente, até meados do século XXI projecta-se que a vegetação semi-árida tenderá a ser 

substituída por vegetação típica de terras áridas. Nas zonas mais secas, prevê-se que a mudança do 

clima acarrete a salinização e a desertificação das terras agrícolas. 

Devido ao aumento de perdas de vidas humanas, económicas e ambientais causadas pela ocorrência 

de fenómenos de precipitação extrema, recentemente, este assunto vem sendo alvo de várias 

pesquisas e trabalhos na comunidade científica em geral (Vincent et al., 2005 e Lucio et al., 2003 e 

2004). No entanto, conseguir uma série histórica de dados diários suficientemente consistente para 
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que haja uma real caracterização e confirmação, ou não, de tendências positivas ou negativas desses 

eventos constitui um dos maiores problemas nos estudos de extremos climáticos.  

Embora, à escala global, tenham aumentado significativamente na última década, existem 

relativamente poucos estudos baseados em dados observados (medições directas), o que se deve 

essencialmente à escassez de desses dados. Consequentemente, existem ainda grandes 

discrepâncias entre as observações e os modelos, muito embora ambas as abordagens demonstrem 

a tendência para que as regiões em geral se tornem cada vez mais húmidas, à excepção das regiões 

secas, que se revelam e prevêem cada vez mais secas (Jacob et al, 2001). 

A caracterização da precipitação extrema constitui, assim, um elemento de apoio importante para 

projectistas de obras hidráulicas, técnicos de planeamento e gestão de recursos hídricos e do 

território, Agentes de Protecção Civil e público em geral, já que possibilita a previsão atempada de 

situações de ruptura, tendo em vista a gestão dos recursos naturais como a floresta, os solos e, em 

particular, a água. Este conhecimento é, portanto, uma mais-valia importante no apoio à decisão, face 

a situações como cheias, secas e erosão hídrica. O conhecimento das precipitações extremas é, 

também, essencial para a determinação indirecta dos caudais de ponta de cheia. A informação sobre 

intensidades pluviométricas associadas à frequência de ocorrência e duração é fundamental para a 

sua quantificação e para o zonamento dos problemas de inundação. 

Sendo as ilhas espaços que possuem um elevado grau de vulnerabilidade face aos eventos naturais, 

resultado, entre outros aspectos, da sua insularidade, o conhecimento acerca desses fenómenos 

assume particular importância. Na realidade, os processos naturais extremos são um dos factores 

que podem causar graves desequilíbrios em toda a estrutura económica e social de uma comunidade 

insular. 

Na Ilha da Madeira, onde os desastres atingem frequentemente grandes proporções, com perdas de 

vidas humanas, alterações ambientais e avultados prejuízos materiais, os riscos considerados mais 

relevantes são os decorrentes das condições meteorológicas e associados às características 

geomorfológicas da ilha, nomeadamente as cheias rápidas (flash flood, ou aluviões – designação 

local), os deslizamentos e desabamentos, e as tempestades, conforme conclui Fernandes (2009).  

Os cursos de água da ilha são dotados de enorme torrencialidade, resultante sobretudo da geologia e 

da orografia da ilha - extensões pouco superiores à dezena de quilómetros, que descem de altitudes 

elevadas com declives entre os 30% e os 40%, na parte superior, e de 4% a 10%, próximo do nível 

do mar. A degradação dos cobertos florestais em algumas bacias hidrográficas da região acentua a 

erosão e a torrencialidade, agravando os riscos a que a ilha está exposta. 

Domingos Rodrigues (Universidade da Madeira), na VI Conferência do Atlântico, afirma que as 

elevadas precipitações, acentuados declives e, cada vez mais, a influência do Homem, sobretudo 

com o abandono da agricultura e a edificação em zonas inadequadas, são os factores antrópicos que 

mais influenciam os movimentos de vertente, o desastre natural que aponta como mais frequente na 

Ilha da Madeira. 
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Na sequência dos episódios recentes de distúrbio dos sistemas biogeofísicos na Ilha da Madeira - 

Dezembro de 2009 (aluvião), Fevereiro de 2010 (aluvião), Agosto de 2010 (incêndios), Outubro de 

2010 (chuva intensa) - a análise dos processos de perigosidade e a expressão da vulnerabilidade 

constituem desde logo desafios relevantes para o aprofundamento técnico-científico. 

Alexandre Oliveira Tavares (Universidade de Coimbra), também na VI Conferência do Atlântico, 

defende que ―a relevância actual dos riscos não resulta directamente do aumento do número de 

eventos extraordinários, do aparecimento de novos processos perigosos ou do maior conhecimento 

técnico-científico dos processos perigosos, mas da conjugação com o aumento da população exposta 

aos perigos, da diminuição da tolerância individual e colectiva à adversidade e da maior valorização 

das perdas económicas associadas, a par de uma amplificação do discurso do risco baseado na 

comunicação das perdas e danos e na existência de novos referenciais de segurança‖. 

Neste contexto, torna-se pertinente identificar e cartografar as áreas de maior susceptibilidade à 

ocorrência de extremos de precipitação (húmido e seco) na Ilha da Madeira, o que constitui o 

principal objectivo deste trabalho. O tema em estudo justifica-se, assim, com a necessidade de 

contribuir para o conhecimento acerca das zonas da ilha mais sensíveis a fenómenos de precipitação 

extrema, de modo a, através do cruzamento dessa informação com a respectiva ocupação dos solos, 

facultar informação útil para a gestão dos riscos nessa região perante tais fenómenos naturais 

incontroláveis. 

1.2. Objectivos  

Como foi referido, o objectivo geral deste trabalho prende-se com a identificação das áreas de maior 

susceptibilidade à ocorrência de fenómenos de precipitação extrema (húmido e seco) na Ilha da 

Madeira. 

Para tal, estabeleceram-se objectivos intermédios, que podem sintetizar-se nas seguintes etapas: 

i. Compilar informação, tendo em vista a contextualização do tema e a procura de referências 

bibliográficas. 

ii. Determinar os índices de precipitação extrema R30 e RL10, a partir de dados observados de 

precipitação acumulada (mm/dia).. 

iii. Avaliar a qualidade das séries de precipitação disponíveis. 

iv. Analisar elementos estatísticos dos índices de precipitação extrema (R30 e RL10).  

v. Analisar a continuidade espacial. 

vi. Identificar áreas de precipitação extrema utilizando um algoritmo de simulação estocástica. 

vii. Elaborar mapas que evidenciam as áreas de risco de precipitações extremas. 

viii. Integrar os mapas obtidos com a Carta de Ocupação dos Solos. 

ix. Analisar o risco de cheias tendo em vista o estabelecimento de um sistema de alerta precoce. 



8 

 

x. Comparar os resultados obtidos com os mapas de risco de incêndio na Ilha da Madeira, 

elaborados por Santos (2010); 

xi. Interpretar os resultados tendo em vista a obtenção de indicações sobre possíveis estudos 

futuros. 

Com este trabalho apresenta-se uma metodologia baseada na análise exploratória de dados, 

recorrendo-se, por um lado, a modelos geoestatísticos para a construção de mapas de incidência de 

extremos de precipitação (utilizando o software GeoMS), e por outro, a Sistemas de Informação 

Geográfica para integrar bases de dados relacionais de dados geográficos sobre ocupação de solos e 

precipitações extremas (utilizando o software ArcGis 9.3). 

1.3. Metodologia 

Sendo o tópico central deste trabalho a análise exploratória de dados de precipitação para modelação 

geoestatística de precipitações extremas, tendo em vista a sinalização de potenciais áreas de risco, as 

principais fontes de informação são alicerçadas num conjunto de dados sobre a variável, referenciados 

geograficamente. Os dados relativos à caracterização espacial da precipitação (mm/dia), fornecidos 

pelo Instituto de Meteorologia (IM) e pelo Laboratório Regional de Engenharia Civil (LREC) (no âmbito 

de um projecto desenvolvido pelo CERENA para a Direcção Regional de Informação Geográfica e 

Ordenamento do Território), consistem em séries de observações ordenadas no tempo, registadas 

entre 2006 e 2008 em onze estações de medição localizadas na Ilha da Madeira. 

A análise dos dados de base parte da avaliação da qualidade das séries e da caracterização dos 

índices de precipitação extrema R30 (para o extremo húmido) e RL10 (para o extremo seco). 

De seguida, elabora-se uma análise descritiva da variável. A análise exploratória prossegue com o 

estudo das estruturas de continuidade espacial, onde se identificam e caracterizam as estruturas 

espaciais de variograma evidenciadas pelos dados. Experimentam-se vários parâmetros estatísticos 

para análise da estrutura de continuidade espacial, aos quais se ajustam modelos teóricos 

adequados à variável. Os resultados obtidos são usados no processo de simulação sequencial 

estocástica para avaliação da incerteza espacial. Através da análise dos mapas obtidos, conclui-se 

acerca das áreas de incidência dos fenómenos em estudo, utilizando um software de informação 

geográfica para integrar as imagens simuladas com a informação disponível sobre o uso do solo. 

1.4. Organização da tese 

A estrutura deste documento divide-se em oito secções, com as seguintes abordagens: 

Na secção 2, faz-se uma breve revisão do estado actual do conhecimento do âmbito deste trabalho e 

definem-se conceitos de base para o mesmo. 

Na secção 3, apresenta-se o cenário climático mundial no ano de 2010 e o histórico de eventos de 

precipitações extremas na Ilha da Madeira. 
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Na secção 4, apresentam-se as características gerais da Ilha da Madeira quanto à sua 

Geomorfologia, Hidrografia, Hidrogeologia e Climatologia, bem como quanto aos riscos que ameaçam 

a região, mais relevantes no âmbito deste trabalho. 

Na secção 5, descrevem-se os dados de base numa perspectiva exploratória, apresentam-se os 

critérios adoptados neste trabalho e avaliam-se qualitativamente as séries de dados observados, 

tendo em conta as falhas de registo de medições.  

Na secção 6, depois de uma introdução ao formalismo da simulação estocástica, procede-se à 

modelação geoestatística dos índices de precipitação extrema, com base na análise estatística e da 

continuidade espacial, assim como na simulação espacial directa das precipitações extremas na Ilha 

da Madeira, fazendo-se uma breve avaliação da incerteza espacial. Esta secção termina com a 

síntese da análise dos resultados da aplicação dessas técnicas aos dados de base.  

Na secção 7, delimitam-se as áreas críticas de precipitações extremas na Ilha da Madeira, e integram-

se as mesmas com a Carta de Ocupação de Solos, tanto para o extremo húmido como para o extremo 

seco. Faz-se, também, a análise conjunta das áreas críticas de precipitação extrema. De seguida, 

apresenta-se o estudo comparativo entre os resultados obtidos neste trabalho e o estudo do risco de 

incêndios na Ilha da Madeira (Santos, 2010). 

Na secção 8, tecem-se as conclusões finais deste trabalho e apresentam-se sugestões para 

trabalhos futuros. 
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2. Revisão da Literatura 

2.1. Caracterização de eventos de precipitações extremas 

O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) concluiu, nos seus Terceiro (2001) e 

Quarto Relatório de Avaliação (2007), que existem evidências de que eventos extremos, como secas, 

cheias, ondas de calor e de frio, furacões e tempestades, se têm intensificado nos últimos anos, 

afectando diferentes partes do Planeta. Paralelamente, os cenários da evolução do clima apontam 

para a alteração da frequência e da intensidade de eventos extremos, como consequência do 

aquecimento global. 

Bernstein et al. (2007) referem que a frequência e/ou a intensidade de alguns eventos climáticos 

extremos têm mudado nos últimos 50 anos. Estes autores afirmam que, neste período, a precipitação 

aumentou significativamente no norte da Europa, no centro da Ásia e no leste das Américas do Norte 

e do Sul, enquanto que diminuiu nos países do Mediterrâneo, no Sahel, no sul da África e em regiões 

do sul da Ásia. 

O conceito de precipitação extrema abarca significados diferentes em função da região em causa, 

podendo referir-se à raridade, magnitude ou impacto de um evento. 

2.1.1. Extremo húmido 

Tucci (1993, p.177) define precipitação como sendo ―toda água proveniente do meio atmosférico que 

atinge a superfície terrestre (...). Dada a sua capacidade de produzir escoamento, a chuva é o tipo de 

precipitação mais importante para a Hidrologia‖. À situação extrema de precipitação Tucci (1993) 

denomina precipitação máxima, considerando que a sua duração, distribuição temporal e espacial é 

crítica quando provoca a erosão do solo, inundações em áreas rurais e urbanas e danos em obras 

hidráulicas. Este autor defende que o estudo das precipitações máximas é fundamental para se 

conhecer o caudal de ponta de cheia de uma bacia, tendo em vista a redução do risco desses 

acidentes. 

Ayoade (1986) afirma que, na meteorologia, o termo precipitação é usado para designar qualquer 

deposição proveniente da atmosfera em forma líquida ou sólida, apesar de somente a chuva e a neve 

contribuirem significativamente para os totais de precipitação. Só nos trópicos, onde a neve é quase 

inexistente, considera que o termo ―precipitação pluvial‖ é sinónimo de ―precipitação‖. 

Relativamente à distribuição da precipitação, se a precipitação é superior ao normal numa 

determinada área e a infiltração, a intercepção e a evaporação forem baixas, então o fluxo superficial 

será elevado e a probabilidade de ocorrer uma cheia irá aumentar. 

Correspondendo o tempo de resposta ao intervalo de tempo entre o momento em que ocorre a 

precipitação intensa e o momento em que ocorre o pico do caudal em determinada área, pode 

afirmar-se que o tempo de resposta depende de factores como o período de tempo em que chove e a 

quantidade de infiltração e intercepção que ocorre ao longo do percurso até ao rio, como se 

representa o Gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Variação do caudal ou nível da água de um rio em função do tempo, representando o tempo 

de resposta (Nelson, 2008). 

 

Da análise do gráfico anterior pode inferir-se que, se a quantidade de chuva é elevada durante um 

curto período de tempo, o tempo de resposta é curto; se a quantidade de chuva é elevada durante um 

período mais longo de tempo, o tempo de resposta é mais longo; a ausência de infiltração e 

intercepção reduz o período de resposta. 

No que diz respeito ao tipo de cheias, Fonseca (2009), apresenta as seguintes classificações: 

- Cheias rápidas (flash floods) – Ocorrem quando a taxa de infiltração é baixa e chove intensamente 

durante períodos de tempo curtos. Este tipo de cheias tem tempos de resposta muito curtos (podem 

ser apenas de algumas horas ou menos). Como ocorrem sem tempo de aviso, as cheias rápidas são 

as mais de maior risco para o Homem. Este é o tipo de cheias que se pretende analisar no presente 

trabalho. 

- Cheias de montante (ou de montanha) – Em zonas onde, nma pequena área, ocorre precipitação 

intensa num curto período de tempo, os rios locais podem transbordar o canal, com pouco ou 

nenhum efeito nas regiões a jusante. Neste tipo de cheias, o nível da água tanto sobe rapidamente 

como desce após a tempestade. Os tempos de resposta são medidos em dias. 

− Cheias de jusante (ou de planície) – Se ocorre precipitação intensa durante um período de tempo 

longo, numa área vasta, podem ocorrer cheias de jusante. Os tempos de resposta são normalmente 

mais longos, com o caudal dos rios maiores a crescer continuamente pelos respectivos afluentes. 

Estas cheias prolongam-se durante períodos de tempo longos e afectam tanto os rios maiores como 

os seus afluentes. 

Quanto à intensidade da precipitação, Ayoade (1986), define-a como sendo a quantidade de 

precipitação dividida pela duração, em horas ou minutos, tendo, geralmente,  a precipitação 

convectiva (precipitação causada pelo movimento ascendente de massas de ar mais quente do que o 

meio circundante; muito comum em regiões tropicais e também em zonas temperadas nos períodos 

mais quentes) maior intensidade do que a ciclónica ou frontal (precipitação causada pelo contacto de 

duas frentes de massas de ar com graus de humidade e temperatura diferentes; tipo de precipitação 
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mais comum, podendo ocorrer em qualquer ponto do globo). O autor atribuiu a classificação de dia 

chuvoso quando este tem, pelo menos, 0.25 mm de precipitação. 

Já Moreira (2002) propõe uma classificação da intensidade da precipitação, que vai de fraca a 

extremamente forte, de acordo com a sua quantidade expressa em milímetros (Quadro 1). 

Quadro 1 - Classificação do tipo de precipitação em função do seu valor em milímetros. 

Classe de Precipitação Tipo de Precipitação 

0-1 mm Chuvisco 

1-10 mm Chuva fraca 

10-20 mm Chuva moderada 

20-30 mm Chuva moderada a forte 

30-40 mm Chuva forte 

40-50 mm Chuva muito forte 

>50 mm Chuva extremamente forte 

Fonte: Moreira, 2002. 

 

Relativamente ao extremo húmido, alguns hidrólogos classificam como chuva extrema a que 

corresponde à maior cheia em mil anos, ou num período inferior. 

No presente trabalho, considera-se como referência para o extremo húmido o valor mínimo de 

intensidade de precipitação de 30 mm por dia.  

2.1.2. Extremo seco 

A UNESCO classifica como seca extrema um período de tempo excepcionalmente seco, 

suficientemente prolongado para provocar uma considerável diminuição das reservas hídricas, como 

a redução significativa do caudal dos rios, do nível dos reservatórios e/ou a descida dos níveis de 

água no solo e nos aquíferos (http://webworld.unesco.org).  

A seca é o resultado da interacção de vários factores, alguns externos à região onde ocorre (como o 

processo de circulação dos ventos e as correntes marinhas, que se relacionam com o movimento 

atmosférico, impedindo a formação de chuvas em determinados locais), e de outros internos (como a 

vegetação pouco robusta, a topografia e a alta reflectividade do solo). A evolução da análise científica 

deste fenómeno resultou na definição dos seguintes tipos dessa anomalia climática: seca 

meteorológica, seca hidrológica, seca agrícola e seca sócio-económica.  

A seca meteorológica ocorre quando, para uma determinada área, o valor da chuva acumulada num 

certo período se encontra significativamente abaixo do valor climatologicamente esperado. A seca 

hidrológica corresponde a períodos de redução do nível de água nos reservatórios superficiais e 

subterrâneos. A seca agrícola está relacionada com a baixa disponibilidade de humidade no solo, 

verificada pela insuficiência de água para a reposição das perdas por evapotranspiração (Blain e 

Brunini, 2007). Já a seca sócio-económica tem a ver com a oferta e a procura de um bem económico 
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que depende do clima, tal como: água, alimentação animal, energia hidroelétrica, entre outros 

(Suassuna, 1999). 

Gaspar (2010) defende que, em algumas bacias hidrológicas do Brasil, a seca é um fenómeno 

característico de situações em que a chuva do período considerado húmido ocorre fora dessa época, 

ou quando a distribuição irregular da precipitação prejudica o desenvolvimento das plantações 

agrícolas. Considera a ocorrência de seca absoluta quando o total anual de chuvas é inferior ao 

mínimo necessário para as plantações crescerem. Quando as chuvas permitem apenas cobrir de 

folhas a caatinga (único bioma exclusivamente brasileiro) e acumular um pouco de água nas 

albufeiras e nos açudes, mas não permitem o desenvolvimento normal dos plantios agrícolas, está-se 

perante uma seca verde (http://www.fundaj.gov.br). 

No presente trabalho abordam-se questões relacionadas com a seca meteorológica, considerando-se 

como referência para o extremo seco o valor máximo de intensidade de precipitação de 10 mm por 

dia. 

2.2. Relação entre a precipitação e as características fisiográficas  

A topografia, entre outros factores geográficos, é responsável pela considerável heterogeneidade 

espacial da distribuição da precipitação à escala sub-regional (Martínez-Cob, 1996; Faulkner e 

Prudhomme, 1998; Prudhomme e Reed, 1998; Brunsdon et al., 2001; Daly, 2006; in Costa, 2009). 

Johansson e Chen (2003) e Smith e Barstad (2004) apresentam uma ampla revisão sobre a 

complexa relação entre o vento, a precipitação e as características fisiográficas de regiões 

montanhosas. Diversos autores (Prudhomme e Reed, 1998; Drogue et al., 2002) verificaram que, em 

geral, não são necessários mais do que quatro parâmetros morfo-topográficos para se explicar a 

variabilidade espacial da precipitação em terrenos montanhosos complexos. De acordo com Daly 

(2006), as principais características fisiográficas que afectam os padrões espaciais do clima são o 

terreno (ie, orografia) e as massas de água (ie, hidrografia). Este autor também aponta as zonas 

ribeirinhas, a inclinação e a ocupação do solo como factores espaciais que influenciam o clima, 

relevantes em escalas inferiores a 1 km, mas que não são tradicionalmente contabilizados na 

interpolação do clima espacial (in Costa, 2009). 

A relação entre a altitude e a precipitação é complexa e altamente variável no espaço, mas, em geral, 

a precipitação aumenta com a altitude, principalmente devido ao efeito orográfico de terreno 

montanhoso (Prudhomme e Reed, 1998; Goovaerts, 2000; Johansson e Chen, 2003). Costa (2009) 

explica que, nas encostas a barlavento, a subida forçada de massas de ar promove a ocorrência de 

precipitação, bem como o aumento desta com a altitude. Dependendo da dimensão da montanha e 

da eficiência dos processos de formação da chuva, as precipitações tendem a diminuir a sotavento. 

Assim, as encostas de sotavento são, em geral, mais secas e quentes (efeito Föhn) do que encostas 

de barlavento. 

Relativamente à influência da topografia no destino da precipitação, Muggler et al. (2005) explicam 

que a topografia regula a velocidade do escoamento superficial das águas pluviais (o que também 

depende do coberto vegetal) e controla a quantidade de água que se infiltra nos solos, cuja eficiência 

http://www.fundaj.gov.br/
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determina o fluxo vertical de solutos e colóides, assim como o fluxo lateral de partículas sólidas, pela 

erosão. Dessa forma a meteorização física (conjunto de processos e fenómenos que levam à 

desintegração das rochas) acentua-se com o aumento da quantidade de água infiltrada no perfil do 

solo, levando os produtos mais solúveis resultantes da sua desintegração. Por outro lado, se as 

partículas sólidas da superfície forem arrastadas pelo escoamento lateral (erosão), o equilíbrio entre a 

pedogénese e a erosão deslocar-se-á no sentido de manter o solo com menor espessura, ou seja, 

mais próximo do material de origem (rocha-mãe). 

Se bem que as características do suporte físico justificam a ocorrência de inúmeros eventos 

extremos, não se pode atribuir exclusivamente à natureza as responsabilidades pelas consequências 

de todos eles. Se é verdade que os agentes erosivos, os declives e até mesmo as características 

litológicas e pedológicas ajudam a explicar a vulnerabilidade da Ilha da Madeira, cujas vertentes são 

artificialmente modificadas e adaptadas ao cultivo, à habitabilidade e outras construções, a 

intervenção humana não pode deixar de ser levada em conta como um elemento perturbador do 

equilíbrio dinâmico das forças da natureza. 

2.3. Índices de extremos de precipitação  

A determinação de índices de extremos climáticos é considerada um procedimento simples que pode 

ser aplicado em diferentes regiões do mundo. A aceitação generalizada da utilização de índices de 

extremos climáticos como ferramentas de diagnóstico, permite comparar informação associada a 

estudos a diferentes escalas nacionais, evidenciando eventuais alterações em fenómenos 

meteorológicos e climáticos extremos. Estas considerações são documentadas e aconselhadas por 

diversos estudos realizados pela ―Expert Team on Climate Change Detection, Monitoring and Índices‖ 

(ETCCDMI). A ETCCDMI é coordenada conjuntamente pela ―World Meteorological Organization – 

Commission for Climatology (WMO – CCL)‖ e o ―Research Programme on Climate Variability and 

Predictability (CLIVAR)‖ (in IST - Projecto CIDmeg, 2009). 

Existem duas categorias principais de índices de extremos climáticos: uma baseada em limiares 

críticos ou valores limite absolutos e a outra baseada em percentis. 

A primeira categoria implica a contagem do número de dias acima dum determinado valor limite 

absoluto, num intervalo de tempo considerado.  

A segunda categoria de índices baseia-se no cálculo dos estatísticos das variáveis climáticas em 

análise, nomeadamente, de percentis. Neste caso, é analisada a distribuição estatística de um dado 

evento extremo, sendo contabilizados os dias que excedem ou não um determinado percentil. Estes 

índices podem ser aplicados a qualquer região do globo, contemplando a diversidade dos climas 

regionais, bem como diferentes altitudes.  

Contudo, os índices baseados em valores limite absolutos são muito úteis no estudo dos impactes 

dos eventos extremos, uma vez que permitem relacionar os extremos climáticos/meteorológicos que 

afectam o ambiente biofísico e social e também quantificar os impactes, caso esse valor limite 

escolhido tenha um significado físico, hidrológico ou biológico. 
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Segundo o estudo realizado pelo IST no âmbito do Projecto CIDmeg (2009), a maioria dos trabalhos 

publicados sobre extremos de precipitação têm como objectivo primordial a análise da tendência 

temporal destes índices, em vez de se focarem no estudo dos respectivos padrões espacio-

temporais. Isto deve-se principalmente ao facto de os autores pretenderem avaliar as alterações 

climáticas ao longo do tempo, mas também por ser mais difícil a obtenção dos padrões espaciais, 

uma vez que os dados disponíveis são insuficientes. Geralmente, o número de estações de 

monitorização existentes é escasso para a dimensão das áreas que se pretendem analisar, como é o 

caso do presente trabalho. 

Os índices de precipitação extrema permitem descrever extremos húmidos e extremos secos. No 

presente trabalho, foram escolhidos dois índices de precipitação extrema absolutos. 

O índice de precipitação escolhido para o extremo húmido foi o R30, que consiste no número de dias 

por ano com precipitação acima dos 30 mm, e permite obter uma medida da frequência dos dias com 

valores de precipitação de forte intensidade.  

Relativamente ao extremo seco, o índice de precipitação escolhido foi o RL10, que consiste no 

número de dias por ano com precipitação abaixo dos 10 mm, e permite obter uma medida da 

frequência dos dias com valores de precipitação de fraca intensidade. Embora o valor limite de 10 

mm possa ser considerado elevado em termos de valores extremos de precipitação, foi considerado 

apropriado para o padrão de precipitação da área em estudo. 
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3. Histórico de precipitações extremas 

3.1. Cenário climático mundial do ano de 2010 

A Organização Meteorológica Mundial compilou, também, os principais eventos climáticos extremos 

de 2010. Como consequência do referido padrão climático, o ano de 2010 foi particularmente intenso 

em eventos extremos, de elevada gravidade. 

O ano de 2010 foi o mais quente da história de registos climáticos, com a temperatura média 

ligeiramente acima da média mais alta anterior, de 2005, embora os cientistas considerem estas 

temperaturas equivalentes, por se incluírem na margem de incerteza estatística.  

A média de 2010 ficou 0.53 ºC acima da média de 1961-1990. Essas estatísticas, consolidadas pela 

Organização Meteorológica Mundial (OMM), baseiam-se em dados de três centros diferentes: do 

Escritório Meteorológico do Centro Hadley, no Reino Unido; do Centro Nacional de Dados Climáticos 

dos Estados Unidos (NCDC) e da NASA. O aquecimento foi particularmente forte em África, e em 

partes da Ásia e do Árctico. Em muitas regiões dessas áreas, as médias ficaram entre 1.2 ºC e 1.4 ºC 

acima da média de longo prazo. 

Essas fontes indicam que a cobertura de gelo árctico, em Dezembro de 2010, foi a mais baixa já 

registada, com média mensal de 12 milhões de km
2
, 1.35 milhões de km

2
 abaixo da média de 1979-

2000 para o mês de Dezembro. O Secretário-Geral da OMM, Michel Jarraud, diz que os dados de 

2010 confirmam que ―a Terra está com uma tendência significativa de aquecimento de longo prazo‖. 

Nesse mês, foram registados valores de temperatura excepcionalmente altos no leste do Canadá e 

na Groenlândia.  

Por outro lado, temperaturas anormalmente frias marcaram o Inverno no norte e no oeste da Europa, 

com temperaturas médias que chegaram a 10 ºC em algumas regiões da Noruega e da Suécia. Em 

quase toda a Escandinávia foi o Dezembro mais frio de que se tem registo. Na parte central da 

Inglaterra foi o mais frio Dezembro desde 1890. Um bloqueio de alta pressão atmosférica no Atlântico 

impediu que ventos ocidentais mais quentes chegassem a Inglaterra e à Europa ocidental, causando 

esse arrefecimento anómalo. Segundo Barry Grommett, do Met Office, um início de ano gelado, em 

Janeiro e Fevereiro e o Dezembro mais frio jamais registado, reduziram significativamente a 

temperatura média anual no Reino Unido. 

Na Rússia registaram-se, também, temperaturas inferiores à média. Fortes nevões castigaram várias 

partes da Europa e a parte leste dos Estados Unidos, onde as temperaturas no final do ano ficaram 

abaixo da média histórica. 

As monções de Verão na Ásia foram fortíssimas em algumas regiões. Devido às chuvas 

excepcionalmente intensas, a maior precipitação desde 1994 e a quarta maior de há tem registo, o 

Paquistão enfrentou a pior enchente da sua História. O evento de maior gravidade ocorreu nos 

últimos dias de Julho, com chuvas intensas por quatro dias seguidos, atingindo duramente o norte do 

Paquistão, na região de Peshawar. No início de Agosto, o sul do País foi castigado pelas águas. 

Morreram mais de 1500 pessoas e 20 milhões foram deslocadas, quando a maior parte da área 
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agrícola foi inundada. A ONU considerou que, em termos do número de pessoas afectadas, esta foi a 

maior crise humanitária da história recente associada a eventos climáticos. 

As chuvas de Verão foram também bastante intensas na Índia ocidental e na China, que viveu a sua 

pior enchente causada pela monção de Verão desde 1998, afectando com severidade o sudoeste e o 

nordeste do país. As enchentes atingiram também a península coreana. Deslizamentos de terra na 

província chinesa de Gansu mataram mais de 1400 pessoas. Simultaneamente, as monções foram 

inusitadamente fracas em várias outras partes da Índia, particularmente no nordeste e em 

Bangladesh, que teve a mais seca monção desde 1994. 

Nos Estados Unidos, o Inverno foi mais frio do que o habitual, excepto no noroeste e no nordeste do 

país. Com base na média nacional, tratou-se do Inverno mais frio desde o de 1984-1985; diversas 

regiões do sul e leste do Texas tiveram um dos 10 Invernos mais frios em registo. As temperaturas 

muito abaixo da média histórica provocaram fortes nevões no leste. Em Washington, D.C. ocorreu 

precipitação de neve com recorde absoluto. 

As chuvas da Primavera castigaram a Indonésia e a Austrália, a partir de Maio, com o progresso de 

La Niña. Maio, normalmente o mês mais seco do ano, foi anormalmente chuvoso. Na Indonésia 

choveu o dobro da média entre Junho e Outubro. O período de Maio a Outubro foi o mais chuvoso já 

registado no norte da Austrália. A precipitação foi 152% acima do normal. Tailândia e Vietname 

enfrentaram enchentes significativas em Outubro. A República do Benim teve a pior enchente já 

registado em termos de impacto, causando perdas pesadas na agricultura e isolamento de várias 

áreas. Na Europa Central, houve grandes enchentes em Maio, particularmente no leste da Alemanha, 

na Polónia e na Eslováquia. No final de Junho, diversas enchentes assolaram a Roménia, a Ucrânia e 

a Moldávia. Foi, também, o mês de Agosto mais chuvoso da Alemanha. 

Em Novembro, a Colômbia teve a mais severa enchente dos últimos 30 anos. Em Abril, as enchentes 

atingiram o Rio de Janeiro. 

O Arcansas e o sul de França foram atingidos por graves enchentes em Junho. E em Portugal, a Ilha 

da Madeira havia já sido alvo desse fenómeno a 20 de Fevereiro.  

Mas houve também secas severas. A seca no período de Julho a Setembro foi rigorosa, secando 

quase inteiramente o rio Negro na Amazónia. Um pouco antes, tinha já atingido a Guiana e as ilhas 

do leste das Caraíbas. As províncias de Guizhou e Yunman na China tiveram os mais baixos índices 

de precipitação já registados, entre Setembro de 2009 e meados de Março de 2010. O Paquistão 

também enfrentou seca no início do ano. Embora as chuvas tivessem posto um fim na mais longa e 

severa seca da História da Austrália, o período de Janeiro a Outubro de 2010 foi o mais seco já 

registado no sudeste do país. 

O Verão do Hemisfério Norte foi alvo de ondas de calor extremo em várias partes da Eurásia. A onda 

de calor mais extrema ocorreu na Rússia ocidental. O seu pico verificou-se entre o início de Julho e 

meados de Agosto. Foi um episódio longo, que matou mais de 11 mil pessoas. Calor anómalo atingiu, 

também, a Finlândia, Ucrânia, Bielorrússia, partes do sudeste da Europa e a Sérvia. 
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Ao Verão extremo, seguiu-se um Inverno agressivo. O Hemisfério Norte experimentou temperaturas 

extraordinariamente baixas, com uma onda de frio que afectou a maior parte da Europa, excepto o 

Mediterrâneo, a parte asiática da Rússia e a Mongólia. Foi o Inverno mais frio da Escócia e da Irlanda 

desde 1964. O mesmo fenómeno que bloqueou as correntes ocidentais e provocou temperaturas 

anómalas, abaixo da média histórica, também levou a um Inverno muito seco em algumas regiões, 

como a Noruega ocidental, onde o Inverno foi cerca de 72% mais seco do que o normal. 

Paralelamente, uma severa tempestade de Inverno, Xynthia, atravessou o noroeste europeu, 

produzindo ventos fortíssimos e intensas chuvas particularmente em França, na costa oeste, onde a 

velocidade dos ventos ultrapassou 150 km/h. Em Portugal, Espanha, Itália e sudeste europeu 

verificou-se um inverno chuvoso, com a precipitação média acima do dobro da média. 

Na região do Saara a temperatura ficou quase 4 ºC acima da média de longo prazo, a maior anomalia 

nela registada para qualquer mês. O Canadá viveu o Inverno mais quente já registado com a 

temperatura média nacional 4 ºC acima da média de longo prazo. No norte do País, essa diferença 

chegou a 6 ºC. O Inverno quente estendeu-se até à região leste do Árctico, alcançando a Groenlândia 

e Spitsbergen. Foi também o Inverno mais seco de que há registo no Canadá (a tal ponto que 

prejudicou alguns eventos das olimpíadas de inverno em Vancouver). 

As calamitosas condições de 2010 estenderam-se pelo mês de Janeiro deste ano de 2011. No início 

do mês, mais de 800 mil pessoas foram afectadas por enchentes no Sri Lanka. Enchentes e 

deslizamentos de terras atingiram duramente as Filipinas. Na Austrália, Brisbane, capital de 

Queensland, ficou inundada. As enchentes atingiram fortemente todo o estado de Queensland e, logo 

de seguida, o estado de Victoria. Os deslizamentos no estado do Rio de Janeiro devastaram a região 

serrana de Nova Friburgo, grandes áreas de Teresópolis e Petrópolis, tendo morrido mais de mil 

pessoas. 

Segundo a OMM, 2010 foi um ano de novos extremos, em que os termómetros e os pluviómetros 

registaram os maiores e menores valores de sempre, desde o seu aparecimento. Consequentemente, 

novas médias históricas foram atingidas, em várias regiões do mundo e em todas as estações do 

ano. No Quadro 2 apresentam-se alguns dos eventos extremos de precipitação intensa, desde que 

há registo, à escala mundial. 
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Quadro 2 - Exemplos de recordes horários de precipitação (in Pedrosa e Martins, 2004) 

Dia  Lugar  Quantidade  Duração  Média horária  

29-11-1911  Porto-Bello (Panamá) (1)  62 mm  3 min  1200 mm/h  

29-11-1911  Oklahoma (E.U.A) (1)  106 mm  5 min 1200 mm/h  

27-02-1939  Ambre (Madagáscar) (1)  318 mm  1h10min  260 mm/h  

Agosto 1933  Orba (Sicília, It.) (1)  554 mm  8 h  69 mm/h  

02-10-1957  Jávea (Alicante, Esp.) (2) (a)  871 mm  24 h  36.3 mm/h  

03-11-1987  Oliva (Valência, Esp.) (2)  817 mm  24 h  34.1 mm/h  

20-10-1982  Bicorp (Valência, Esp.) (2)  632 mm  24 h  26.3 mm/h  

18-10-1973  Cabo Mayor (Cantábria, Esp.) (2)  600 mm  24 h  25 mm/h  

25-11-1967  Monte do Estoril (Portugal) (3)  60 mm  1 h  -  

29-10-1993  Posto do Poiso (Funchal) (3) (b)  231 mm  6 h  38.5 mm/h  

07-08-1996  Biescas (Pirinéus, Esp.) (3)  152 mm  1 h  -  

15-07-1997  Coimbra (Portugal) (3)  23.6 mm  0.30 h  47.2 mm/h  

Outono1997  Beja (Portugal) (4)  100 mm  2 h  50 mm/h  

02-11-1997  Lisboa (Portugal) (5)  90 mm  2 h  45 mm/h  

Julho 1950  Coimbra (Portugal) (4)  43 mm  1 h  -  

07-06-2004  Sobreira (Murça, Portugal) (c)  60 mm  0.45 h  80 mm/h  

07-06-2004  Porrais (Murça, Portugal) (c)  58.4 mm  1 h  -  

(1) Fonte: Ch. Péguy (1970), citado por Fernando Rebelo (1997)  

(2) Fonte: Javier Martin Vide (2002).  

(2) (a) Apesar do registo na ficha mensal do Observatório, não se considera um registo oficial (Olcina, 1994, 

citado por  Martin Vide, J.; 2002).  

(3) Fonte: Fernando Rebelo (1997).  

(3) (b) Posto localizado a 750 metros de altitude nas proximidades do Funchal.  

(4) Nuno Ganho (1998).  

(c) É provável que tenha chovido mais, pois a capacidade máxima da estação é 20mm/15min.  

(5) Fonte: Marcelo Fragoso (1998). 

3.2. Histórico de precipitações extremas na Ilha da Madeira 

A História do povoamento da Madeira é indissociável do regime hídrico das suas ribeiras, das chuvas 

torrenciais, das enxurradas e das inundações. 

Referindo-se aos cursos de água da Ilha da Madeira, Pereira (1939) sublinha a quase ausência de 

caudal das ribeiras no Verão, enquanto que no Inverno ―…crescem torrencialmente, transbordam das 

margens e arrastam das montanhas toneladas de penedos, rolando-os e batendo uns contra os 

outros num ruído sinistro e aterrador, ao mesmo tempo que arrebatam terrenos de cultura, derrubam 

pontes, e chegam por vezes a causar enormes prejuízos em habitações, pessoas, terras e animais‖ 

(citando os autores do Estudo de Avaliação do Risco de Aluviões na Ilha da Madeira, p.7).  

Estas chuvas torrenciais são frequentes e por vezes desastrosas, por originarem caudais de enorme 

poder erosivo e transportador, estando também na origem de grande parte dos movimentos de 
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vertente, que, para além dos danos humanos e materiais, resultam na destruição dos solos e do 

coberto vegetal da ilha.  

Desde o século XIX até à actualidade registaram-se no Arquipélago da Madeira vários episódios de 

enxurradas e inundações catastróficas. Com base na documentação existente, Quintal (1999) 

constatou que a frequência destas ocorrências tem aumentado, sobretudo desde o ano de 1970, o 

que pode dever-se ao facto de cada vez mais se relatarem esses eventos, sobretudo na comunicação 

social. 

No entanto, outras razões podem ser apontadas para a tendência referida por esse autor, tais como 

factores relacionados com as alterações climáticas, a crescente impermeabilização do solo e subsolo, 

e a ocupação, estreitamento e modificação do perfil dos leitos das ribeiras ao longo dos seus cursos 

superior, médio e inferior. 

A maior aluvião de que há registo histórico ocorreu a 9 de Outubro de 1803, tendo perecido cerca de 

1 000 pessoas, a maior parte das quais residente no concelho do Funchal.  

A última catástrofe ocorreu no dia 20 de Fevereiro de 2010, provocando 43 mortos (29 dos quais no 

concelho do Funchal), 8 desaparecidos, várias dezenas de feridos, cerca de seis centenas de 

desalojados e prejuízos avaliados em 1,3 mil milhões de euros (Silva et al, 2010).  

No Apêndice 1, apresenta-se um histórico de precipitações intensas na Ilha da Madeira. Ressalva-se 

que este levantamento é necessariamente incompleto, devido às limitações de acesso a informações 

mais antigas. 

Embora os fenómenos de precipitação intensa mereçam particular atenção, atendendo aos elevados 

danos humanos, sociais, económicos e ambientais que provocam, interessa também referir a 

ocorrência, com alguma frequência, de secas na Ilha da Madeira, que, segundo Silva et al. (2010) 

afectam sobretudo na zona Sudeste da ilha. 

Assim, segundo dados publicados no Diário da República (1.ª série — N.º 160 — 20 de Agosto de 

2008, p.2008) no que respeita a situações de seca na Ilha da Madeira, as ocorrências mais 

significativas englobaram toda a ilha e ocorreram de 1943/44 a 1944/45, em 1947/48, em 1950/51, 

em 1954/55, em 1956/57, em 1960/61, de 1980/81 a 1982/83 e de 2003 a 2004. A seca ocorrida no 

ano de 1960/61 foi a mais grave, tendo atingido o período de retorno de 100 anos. 
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4. Caracterização da área em estudo  

O Arquipélago da Madeira fica situado no Oceano Atlântico, a Sudoeste da Península Ibérica, 

aproximadamente entre as latitudes de 30º01‘N e 33º31‘N e as longitudes de 15º51‘W e 17º30‘W de 

Greenwich. Com uma área total de 802 km
2
, compreende as Ilhas da Madeira e do Porto Santo e dois 

grupos de Ilhas sem população permanente, as Desertas e as Selvagens.  

A Ilha da Madeira, principal ilha do arquipélago, ergue-se acima de uma vasta planície submarina, no 

interior da placa africana, numa zona onde a crosta oceânica tem 130 milhões de anos, formando um 

maciço vulcânico com mais de 5,5 km de altura, do qual apenas cerca de 1/3 se encontra emerso 

(Prada, 2003). 

Com uma área de 742 km
2
, a Ilha da Madeira possui um relevo muito acentuado e formas vigorosas, 

com vales encaixados e profundos. A sua altitude média é de 646 m, situando-se apenas 8 % da área 

abaixo dos 100 m de altitude. O declive médio da Ilha é de 56 %, o que evidencia o seu relevo 

acentuado (PRAM, 2008).  

Apresenta uma forma geral alongada a tender para rectangular, com um comprimento de cerca de 58 

km, segundo a direcção Este-Oeste (entre a Ponta do Pargo e a Ponta de São Lourenço), e uma 

largura de 23 km, segundo a direcção Norte-Sul (entre o Arco de São Jorge e a Ponta da Cruz a 

Oeste do Funchal) (Ribeiro, 1949).  

No que respeita aos usos e ocupações do solo, na Ilha da Madeira a superfície florestal ocupa mais 

de metade do território (52 %), seguindo-se os espaços naturais (25 %) e a área agrícola, na ordem 

dos 18 %. A área social ocupa apenas 5 % da ilha, encontrando-se a maior parte na vertente Sul. 

Quanto aos espaços naturais e ou de protecção, há a referir o Parque Natural da Madeira, que 

abrange cerca de dois terços da ilha, e as reservas naturais, nomeadamente a Reserva Natural do 

Garajau, a Reserva Natural da Rocha do Navio e as áreas protegidas no meio marinho. O Parque 

Natural da Madeira compreende diferentes áreas que, pelo elevado valor biológico e/ou paisagístico, 

importância científica, raridade, representatividade ou vulnerabilidade dos seus componentes 

naturais, se destacam das outras zonas do território.  

A população residente na Ilha da Madeira (Censos 2011) é de 262 456 habitantes, que, juntamente 

com os 5 482 a ilha de Porto Santo, totaliza 267 938 habitantes na Região Autónoma da Madeira 

(RAM). Em 2001 a RAM apresentava uma densidade populacional quase três vezes superior à 

calculada para Portugal Continental (312,2 contra 112,4 habitantes por km²) (Censos 2001).  

O arquipélago ocupa uma posição central no Atlântico Oriental, onde, conjuntamente com os 

arquipélagos dos Açores, Canárias e Cabo Verde, constitui a área biogeográfica denominada 

Macaronésia. 
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4.1. Caracterização Geomorfológica da Ilha da Madeira 

A forma do edifício vulcânico que lhe deu origem, o clima e a natureza das jazidas das rochas 

desempenham papéis predominantes no modelado do relevo actual. São vulgares, ao longo de todo 

o seu contorno, as arribas com algumas centenas de metros de altura. Verifica-se uma dissimetria 

entre a vertente meridional, convexa, e a setentrional, côncava, devida ao mais rápido recuo das 

arribas a norte, em consequência de uma maior dinâmica hidráulica, resultante da predominância 

setentrional dos rumos eólicos. 

Ribeiro (1985) afirma que ―apesar do seu relevo contrastado e dos seus vales profundamente 

cortados, o aspecto geral da ilha, vista do mar, é o de um escudo aplanado, dissecado pela erosão 

vertical, cujos bordos teriam sido truncados pela erosão das vagas‖. Vista de perfil, a ilha revela uma 

dissimetria bem marcada onde o relevo da costa norte surge mais abrupto, quando comparado com a 

maior suavidade do relevo da costa sul. Os locais mais elevados situam-se na área central e oriental 

e correspondem aos Picos Ruivo (1860 m) e do Areeiro (1810 m). Para o lado oeste dominam os 

planaltos com altitudes médias de 1400 m, de onde sobressai a Bica da Cana com 1620 m. No 

conjunto, cerca de 25 % da área da ilha tem altitude superior a 1000 m. 

O relevo da ilha caracteriza-se, assim, por uma cadeia de altas montanhas, que a atravessa na 

direcção do seu maior comprimento, formando dois maciços separados pelos grandes vales da 

Ribeira Brava e São Vicente e ligados pela estreita Encumeada de São Vicente (Figura 1). 

 

Figura 1 – Orografia da Ilha da Madeira 

 

Fonte: PRAM 
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A morfologia desta ilha condiciona a evolução das linhas de água, no entanto, a densidade de 

drenagem e o grau de encaixe da rede traduzem, não só o grau de evolução do relevo (declives e 

sobretudo as rupturas), mas também, e em especial, a quantidade de água que se escoa (que varia 

muito no contexto de uma ilha com relevo acentuado, significativa variação de precipitação e 

diferentes tipos de cobertura e uso do solo) e as características do material rochoso (permeabilidade, 

resistência ao desgaste, espessura do rególito, entre outros). 

Em toda a costa madeirense, as arribas são apenas interrompidas na foz das ribeiras principais, 

excepto na Baía de Machico. Onde o recuo da arriba foi mais rápido do que o encaixe das ribeiras, 

aparecem vales suspensos vazando água em cascatas, como acontece no Paúl do Mar na vertente 

Sul e na ribeira de João Delgado, perto do Seixal, a Norte. O recuo do litoral depende da energia do 

mar e da resistência das rochas; deste modo, as mais duras mantêm-se firmes nas pontas e ilhéus, 

contrariamente às mais brandas, que cedem à pressão do oceano e dão lugar a pequenas enseadas. 

Como se referiu, a abrasão marinha é mais intensa no litoral Norte, onde, consequentemente, as 

arribas são em geral mais elevadas e mais abruptas do que as do Sul, sendo estas menos regulares. 

Alguns dos maciços montanhosos estendem-se até ao mar. Pode passar-se da região elevada 

central para o litoral através de vertentes mais ou menos declivosas, ou descer-se por encostas de 

declive menos acentuado, que recebem as designações locais de "lombos", "lombas" ou "lombadas". 

Em qualquer dos casos, as vertentes encontram-se profundamente entalhadas em vales geralmente 

com perfil torrencial, onde correm os cursos de água que formam a rede de drenagem da ilha. 

Pequenos cones de escórias sobressaem, por vezes, deste modelado geral, sobretudo na região 

costeira do Sul. Ao longo dos vales e no litoral são frequentes os desmoronamentos de terras, das 

camadas superiores das vertentes, o que provoca a acumulação de materiais na base destas, 

formando-se as ―fajãs‖ (Ribeiro, 1998). 

4.2. Caracterização Hidrográfica da Ilha da Madeira 

A rede hidrográfica da Ilha da Madeira é constituída por imensas linhas de água que divergem dos 

picos centrais da ilha. Possui grande capacidade de transporte e de erosão, consequente do 

acentuado declive das ribeiras, caracterizadas, em geral, por regime não permanente e torrencial.  

Grande parte das ribeiras madeirenses desenvolvem-se para Norte ou para Sul, ao longo do eixo 

topográfico da ilha, de orientação E-W, desde as áreas altas do interior até à periferia. Pelo facto da 

costa Norte apresentar uma maior altitude, as ribeiras que escoam para Norte têm um trajecto mais 

declivoso do que as que correm para Sul. Os cursos de água na sua generalidade, são estreitos, 

curtos, aproximadamente lineares e com uma orientação perpendicular à linha da costa (Figura 2). 
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Figura 2 - Configuração da rede hidrográfica da Ilha da Madeira. 

 

Fonte: PRAM 

 

―A rede hidrográfica apresenta indícios de uma extrema juventude, que se traduz, por exemplo, na 

reduzida importância da erosão lateral de vertentes e das capturas, bem como, nos perfis 

longitudinais com declives acentuados que se observam, mesmo nas ribeiras mais evoluídas‖ 

(Ribeiro, 1945 e 1948 in Mata, 1996). ―Estas apresentam inclinações na ordem dos 6% na ribeira dos 

Socorridos, 8% na ribeira Brava, 9% na ribeira da Janela e 10% na ribeira do Porco‖ (Ribeiro, 1945 e 

1948). ―Os perfis transversais e longitudinais de tais vales são bastante variáveis, tendo Mitchell-

Thomé (1979 e 1985) demonstrado a sua estreita dependência em relação às características 

mecânicas das formações entalhadas‖ (Mata, 1996). 

Os cursos de água desta ilha são de carácter torrencial, reflectindo o seu relevo e o regime de 

precipitação. As suas ribeiras apresentam características típicas de rios de montanha, correndo em 

vales geralmente profundos e estreitos. Quase todas as principais ribeiras apresentam desníveis 

superiores a 1 200 m e extensões que raramente atingem os 20 km. A vertente Norte da ilha é 

sulcada por numerosas e pequenas ribeiras, as quais, mesmo no Verão, apresentam caudal, embora 

diminuto, contrariamente às ribeiras da encosta Sul, que praticamente secam no período estival. A 

estrutura geológica da ilha contribui de forma determinante para a permanência do escoamento em 

algumas ribeiras.  

4.3. Caracterização Hidrogeológica da Ilha da Madeira 

Relativamente à hidrogeologia, na Ilha da Madeira os recursos hídricos subterrâneos correspondem a 

três tipos de aquíferos: os aquíferos suspensos, situados em altitude e associados aos níveis 

permeáveis ou impermeáveis das rochas, sendo identificados pela ocorrência de nascentes; os 

aquíferos compartimentados, que resultam da intensa compartimentação da ilha; e o aquífero 
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vulcânico, que ocorre a partir de determinada profundidade e tem propriedades distintas, conforme as 

formações geológicas em que está instalado.  

Segundo Prada (2003), o escoamento ocorrido na rede hidrográfica é consequência directa da 

precipitação, mas também das reservas subterrâneas e do escoamento hipodérmico. A parcela de 

recarga proveniente da chuva não é suficiente para manter as condições observadas no aquífero de 

base, sendo complementada com a água proveniente dos nevoeiros retida pela vegetação. A recarga 

das reservas ocorre predominantemente nas zonas altas e planas da ilha.  

―Logo que encontram uma garganta entre dois cumes, os nevoeiros invadem-na em direcção ao sul, 

onde, devido à estabilidade da atmosfera, se dissipam sem que deles tenham resultado chuvas‖ 

(Quintal, 1996). Entretanto, na derrapagem com as vertentes ―as gotas de água depositam-se nas 

folhas das árvores, precipitando-se suavemente no solo e infiltrando-se de seguida‖ (Quintal, 1996). 

O que significa que, mesmo quando não chove, particularmente durante o Verão, ―o abastecimento 

dos reservatórios de água subterrânea é garantido por esta precipitação de contacto ou precipitação 

oculta‖ (Quintal, 1996) (Figura 3). 

Figura 3 - Boca da Encumeada envolvida em nevoeiros resultantes da ascensão de massas de ar húmido 

e que se dissipam à medida que descem a vertente Sul 

 
Fonte: Fernandes (2009) 

 

Assim, no que concerne aos recursos hídricos superficiais, dadas as suas características muito 

particulares, a sua avaliação na Ilha da Madeira foi decomposta em duas parcelas: uma respeita aos 

escoamentos que, propagando-se à superfície do terreno, se admite representarem as respostas 

directas às precipitações que ocorrem nas bacias hidrográficas; outra devida à contribuição das 
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reservas subterrâneas e do escoamento hipodérmico para os escoamentos ocorrentes nas linhas de 

água.  

Relativamente às disponibilidades hídricas subterrâneas, verifica-se que as maiores taxas de 

infiltração e de recarga dos aquíferos se registam na vertente Norte e no centro, atingindo o seu 

máximo nas zonas elevadas do Paúl da Serra e Zona dos Picos.  

A existência de nevoeiros constantes a partir do Litoral durante grande parte do ano tem influência 

decisiva na origem e desenvolvimento da floresta. Esta tem um papel preponderante na infiltração 

das águas e evita a erosão dos solos. O vapor de água dos nevoeiros condensa, dando origem à 

chamada precipitação oculta que, lentamente, vai alimentar os aquíferos, como foi já referido. Por 

esta razão, a Laurissilva, típica da região, é conhecida como a ―floresta produtora de água‖. ―Julga-se 

que a quantidade de água captada pela vegetação a partir destes nevoeiros e posteriormente 

infiltrada no solo seja superior à resultante de precipitação real‖ (Quintal, 1996). 

Durão (INAG), afirma que o comportamento hidrogeológico das formações vulcânicas da Ilha da 

Madeira se encontra em estreita ligação com a idade dos complexos onde estão inseridas, e 

consequentemente com o tipo de litologia que nelas prevalecente. Outro factor considerado 

importante prende-se com a ocorrência de estruturas geotectónicas que, sob a forma de fracturas ou 

de filões, condicionam as diferentes unidades aquíferas, quer em dimensão e continuidade, quer nas 

condições de infiltração e permeabilidade (Figura 4). 

Figura 4 - Recursos Hídricos Subterrâneos da Madeira 

 

Fonte: INAG 
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4.4. Caracterização Climática da Região Autónoma da Madeira 

A situação geográfica e a orografia do Arquipélago da Madeira condicionam, em traços gerais, o 

clima da região. Esta situa-se no domínio mediterrâneo, sob a influência directa do anticiclone 

subtropical dos Açores, que a protege das depressões do Atlântico Norte, e dos ventos alísios, 

responsáveis pelo ar fresco e húmido que chega à costa Norte. Os sistemas depressionários que, no 

Inverno, atravessam o Atlântico e chegam à latitude da Madeira, ou os que se formam entre o 

arquipélago e Portugal Continental podem provocar precipitação copiosa, que quando ocorre num 

curto espaço de tempo, representa um elevado risco de movimentos de vertente e de cheias rápidas - 

aluviões. 

O clima da RAM evidencia, assim, traços típicos de um clima mediterrâneo, com verões quentes e 

secos, determinados pela influência do anticiclone dos Açores e Invernos suaves e húmidos. No 

entanto, há uma forte variabilidade da precipitação, característica do próprio clima, mas também das 

convergências orográficas, uma vez que quando uma massa de ar encontra uma encosta, começa a 

subir a elevação, arrefece e condensa, originando ―chuvas de relevo‖.  

Em contrapartida, há uma significativa regularidade térmica, justificada pela sua posição oceânica, 

com efeito amenizador. Ocasionalmente, podem verificar-se vagas de frio, devido à invasão de ar 

polar marítimo, ou um tempo muito quente e seco, designado localmente por vento de leste 

(designação que parece ter origem no facto de o vento soprar da Costa Africana, embora possa 

soprar de Sudeste e eventualmente de Sul), com a invasão de ar tropical continental devido à 

proximidade a África, o que sucede quando o padrão típico das condições atmosféricas é perturbado 

(Rocha, 2004).  

As referidas vagas de calor, desencadeadas pelas advecções (deslocamento de uma massa de ar na 

horizontal, por convecção) de ar tropical continental, proveniente do Saara, caracterizam-se por um 

aumento geral das temperaturas, podendo alcançar valores superiores a 35ºC, e descida acentuada 

da humidade relativa, que chega a situar-se abaixo dos 10%. Estas massas de ar quente e seco 

provenientes do deserto deslocam-se sobre uma camada de ar que, devido ao contacto com a 

superfície do mar, é mais fresca e húmida, atenuando a descida da humidade relativa no litoral. Este 

fenómeno justifica inversões térmicas a baixas altitudes no ar sobre as ilhas do arquipélago, que é, 

em geral, fortemente estável. 

Consequentemente, tende a desaparecer a nebulosidade baixa típica dos alísios nas fachadas a 

barlavento, sendo por vezes substituída por nuvens médias e altas, sobretudo altostratos, 

altocúmulos e cirrostratos. Em particular na Ilha da Madeira, pela baia do Funchal desaparece o típico 

―capacete‖, que se forma durante o dia pela subida da brisa marítima ao longo das vertentes que a 

delimitam.  

O clima da RAM é, assim, justificado por factores dinâmicos da circulação atmosférica, por factores 

geográficos gerais, como a latitude, a localização oceânica, os centros anticiclónicos continentais do 

Noroeste de África e da Europa Ocidental, o anticiclone dos Açores, bem como os sistemas frontais 

associados aos centros de baixas pressões da frente polar. 
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Reduzindo a escala de análise à local, a Ilha da Madeira destaca-se pela variedade de microclimas, 

que resultam da influência de factores locais, como sendo a diversificada altitude e a exposição das 

vertentes à radiação solar e à influência dos alísios provenientes de Norte e Nordeste. Estes ventos 

frescos e húmidos originam o característico manto de nuvens, que consistem em nevoeiros de 

natureza orográfica e que se formam pela subida das massas de ar carregadas de humidade nas 

encostas viradas a Norte (Figura5). 

Figura 5 - Nevoeiros formados sobre a área da Encumeada. 

 

Fonte: Fernandes (2009) 

A partir dos dados de 1961–1990, Maciel (2005), refere que, no que respeita aos índices de 

temperatura e precipitação, existe uma oposição vincada entre as vertentes Norte e Sul da ilha e 

ainda entre valores altimétricos distintos.  

Na costa Norte, caracterizada por uma feição marítima, os valores de temperatura são inferiores e os 

valores de precipitação são superiores aos registados na vertente Sul, o que se explica pela 

interposição de uma elevada barreira orográfica, quase perpendicular ao avanço dos alísios de 

Nordeste. Estes, enriquecidos em humidade pelo seu trajecto oceânico, são obrigados a ascender a 

encosta a barlavento, provocando precipitação.  

Contrariamente, na vertente meridional, as massas de ar descem, comprimindo-se (devido ao 

aumento da pressão atmosférica) e aquecendo, num fenómeno designado por efeito de Föhn: o ar 

expande-se ao subir a encosta a barlavento, devido à diminuição da pressão atmosférica com a 

altitude, e arrefece adiabaticamente até atingir o seu ponto de orvalho, condensa-se e, 

ocasionalmente, gera precipitação. Na continuidade do fluxo de ar, agora desprovido de humidade, o 

mesmo desce a encosta do outro lado, aumentando, enquanto desce, a sua pressão atmosférica, e 

aquecendo adiabaticamente, resultando em vento quente e seco, contribuindo assim para menores 

quantitativos pluviométricos e menor nebulosidade. 
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Os nevoeiros são quase exclusivamente orográficos, formando-se a barlavento da elevação, com 

tendência para se dissiparem a sotavento, sendo a variação anual da frequência pouco nítida, 

atingindo, por vezes, em Bica da Cana 235 dias/ano, e no Areeiro 229 dias/ano (Prada, 2003). 

Segundo dados apresentados no Diário da República (1.ª série — N.º 160 — 20 de Agosto de 2008, 

p.5775), na Ilha da Madeira, a temperatura média anual do ar varia entre os 9°C e os 19°C, 

verificando-se os valores mais altos na vertente Sul. As temperaturas inferiores a 0°C são raras e 

ocorrem apenas nas áreas mais elevadas da ilha (Paúl da Serra e Areeiro), durante cerca de 10 a 13 

dias, em média, por ano.  

De acordo com critérios simples de classificação, quanto à temperatura o clima da Ilha da Madeira é 

frio nas áreas elevadas, e temperado (temperatura média anual do ar entre cerca de 13°C e 19°C) e 

oceânico (amplitude média da variação anual da temperatura do ar inferior a 10°C) nas restantes 

áreas. Quanto à humidade do ar, o clima é seco (humidade relativa anual média do ar às 9 horas 

inferior a 75 %) na zona do Funchal e Lugar de Baixo, e húmido nas restantes zonas da ilha.  

Relativamente à precipitação, tal como consta no Diário da República (1.ª série — N.º 160 — 20 de 

Agosto de 2008, p.5776), o clima é moderadamente chuvoso (precipitação anual média entre 500 mm 

e 1 000 mm) na maior parte da área da vertente Sul próxima do mar e excessivamente chuvoso 

(precipitação anual média superior a 1 000 mm) nas áreas mais elevadas. Os valores da precipitação 

anual média na Ilha da Madeira variam entre cerca de 600 mm na costa Sul, 1000 mm na costa Norte 

e 2850 mm a 3000 mm nas zonas de maiores altitudes situadas na zona central. A variação sazonal 

da precipitação é muito acentuada, ocorrendo cerca de 80 % do total anual no semestre húmido, com 

os valores máximos no mês de Novembro e os mínimos no mês de Julho. A precipitação anual média 

é de 1628 mm, sendo a precipitação em ano seco de 1296 mm e em ano húmido de 1952 mm.  

4.5. Caracterização dos Riscos mais relevantes na Ilha da Madeira  

Das situações de risco abordadas no PRAM (2008) destacam-se as de maior relevância no âmbito 

deste trabalho: as ocorrências de carácter hidrológico extremas (secas, cheias e inundações); a 

erosão do solo no espaço interfluvial, associada aos problemas de transporte sólido que se verificam 

nos cursos de água; e os riscos geológicos. 

Na Ilha da Madeira ocorrem secas com alguma frequência, sobretudo na zona Sudeste da mesma, 

como consta no Diário da República (1.ª série — N.º 160 — 20 de Agosto de 2008, p.5778). Os 

cenários de seca considerados na elaboração desse documento evidenciaram a necessidade de um 

plano de acção global que incluía o combate a períodos de seca e a mitigação dos seus efeitos, plano 

este accionado em 2004. Tais medidas de mitigação foram concebidas numa óptica de gestão 

integrada e racional da água na ilha.  

Por outro lado, como já foi referido, pelas suas características específicas, nomeadamente a 

existência de bacias hidrográficas com reduzidas áreas e elevados declives, de que resultam tempos 

de concentração muito curtos, a Ilha da Madeira é particularmente propensa à ocorrência de cheias 

repentinas (flash floods) a que se associam, frequentemente, elevados caudais de ponta, como 

resultado das elevadas intensidades de precipitação que ocorrem no arquipélago. Não obstante a 
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relevância do fenómeno, a sua caracterização é dificultada pela escassez ou mesmo ausência dos 

dados hidrométricos. No que respeita às inundações, tem-se verificado, em muitos locais da ilha, uma 

repetição dos efeitos desta ocorrência.  

No que respeita à erosão hídrica, o Diário da República (1.ª série — N.º 160 — 20 de Agosto de 

2008, p.5778) apresenta o seguinte: ―são 14 entre 52, as bacias hidrográficas onde a perda do solo 

potencial é mais elevada, situando-se 9 na vertente Sul da ilha. São 11 as bacias hidrográficas onde 

o risco potencial médio, elevado e muito elevado é superior a 90%. São 12 em 52 as bacias 

hidrográficas onde a perda de solo actual é mais intensa. Destas, 8 situam-se na vertente Sul da Ilha. 

São 15 as bacias hidrográficas onde a percentagem de área com risco de erosão actual médio, 

elevado e muito elevado é superior a 80%, situando-se 11 na vertente Sul da ilha‖.  

Segundo o mesmo documento, a erosão geológica abrange cerca de 24% da área da ilha onde o 

declive é mais acentuado, com destaque para as zonas de altitude e de arribas altas e médias.  

Interessa ainda ponderar riscos associados à segurança de infra-estruturas hidráulicas e à mudança 

climática global. Os primeiros dizem respeito à eventualidade de ocorrência de acidentes 

conducentes ao colapso total ou parcial de estruturas contendo um volume de água armazenado ou 

em escoamento, os quais possam vir a constituir um perigo para jusante.  

Relativamente aos riscos associados à mudança climática global, eventuais variações no regime de 

pluviosidade poderão vir a afectar a capacidade da satisfação das necessidades de água, exigindo 

alterações nos circuitos subjacentes à gestão dos recursos hídricos estabelecidos com base na 

situação actual. 

No Quadro 3 identificam-se os principais problemas apontados no PRAM para a Ilha da Madeira, com 

primordial interesse no âmbito deste trabalho, as respectivas causas, a extensão geográfica da sua 

ocorrência, a severidade dos problemas e a frequência e/ou persistência das causas (classificadas 

em alta, média e baixa). Ressalva-se que a síntese do diagnóstico que aqui se apresenta não esgota 

todo o leque de problemas, causas e potencialidades que, de certa forma, também caracterizam a 

situação actual. 
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Quadro 3 - Principais problemas apontados no PRAM para a Ilha da Madeira 

(com interesse no âmbito deste trabalho) 

Fonte: PRAM 

Usos e ocupações do domínio hídrico 

Problema 
Severidade 

Causa 

Frequência/ 

Persistência 

A M B A M B 

Alteração do regime de 

escoamento nas linhas de água  
X 

 

Açudes para rega, infra-estruturas 

viárias e construções diversas 
X 

  

Erosão dos leitos e das margens 

das linhas de água (todas as 

bacias hidrográficas)  
X 

 

Insuficiente coberto vegetal em 

certas encostas junto às linhas de 

água  
X 

 

Património degradado associado 

aos recursos hídricos (zonas 

agrícolas abandonadas)  
X 

 

Insuficiente reinvestimento ou 

manutenção de infra-estruturas 

hidráulicas de regadio agrícola 

X 
  

Erosão costeira (orla costeira) 
 

X 
 

Alterações climáticas e da dinâmica 

litoral e extracção de inertes, sem 

alternativas, necessários ao 

mercado regional 
 

X 
 

 

Usos e ocupações do solo 

Problema 
Severidade 

Causa 

Frequência/ 

Persistência 

A M B A M B 

Decréscimo da infiltração e do 

retardamento das pontas de cheia 

(todas as bacias hidrográficas, 

cabeceiras e zonas de nascentes) 

  X   

Destruição do coberto vegetal / 

erosão do solo / incêndios. 
  X   

Áreas impermeabilizadas pela 

ocupação do solo agrícola pelo uso 

urbano 

  X   

Incertezas quanto à evolução dos 

valores ambientais associada aos 

recursos hídricos (todas as bacias 

hidrográficas) 

  X   

Lacunas de conhecimento sobre 

caracterização biológica e vegetação 

potencial e actual 

X     
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Situação de risco 

Problema 
Severidade 

Causa 

Frequência/ 

Persistência 

A M B A M B 

Dificuldade na implementação de 

um Plano de Contingência para 

períodos de seca e mitigação dos 

seus efeitos 
 

X 
 

Insuficiência de estudos no apoio à 

compreensão, previsão e avaliação 

das consequências dos fenómenos 

de seca e para a formulação de 

medidas mitigadoras 

 
X 

 

Ocorrência de cheias e inundações 

com graves prejuízos humanos e 

materiais (todas as bacias 

hidrográficas) 

X 
  

Constrangimentos sobre os cursos 

de água, especialmente no que 

respeita à diminuição das 

respectivas capacidades de vazão 

X 
  

Carácter torrencial do escoamento 

devido à geomorfologia das bacias e 

à perda de coberto vegetal em 

algumas zonas altas 

X 
  

Deficiente acção sistemática de 

desobstrução e limpeza dos leitos e 

trabalhos de regularização 

X 
  

Geomorfologia e erosão e transporte 

sólido em ribeiras devido à perda do 

coberto vegetal nas bacias e ao 

lançamento de terras e entulhos em 

vazadouros clandestinos junto a 

linhas de água 

X 
  

Rebentamento acidental de grandes 

condutas adutoras e obstrução 

acidental de canais de transporte de 

água (levadas) 
  

X 

Situações de grande 

vulnerabilidade às inundações 

(trechos finais das linhas de água 

da Ilha da Madeira) 

X 
  

Existência de edificações, 

designadamente para habitação, em 

zonas de risco de inundações 

X 
  

Assoreamento dos trechos finais, 

menos declivosos, de algumas 

linhas de água  
X 

 

Insuficiente canalização das linhas 

de água 
X 

  

Áreas urbanas costeiras a cotas 

muito baixas, sem possibilidade de 

escoamento de águas em períodos 

de precipitação intensa e de marés 

vivas 

 
X 

 

Dificuldade de análise, com a 

aproximação desejável e 

necessária, do fenómeno das 

cheias na RAM (todas as bacias 

hidrográficas) 

 
X 

 

Insuficiente levantamento e 

reconhecimento das especificidades 

e constrangimentos de que resultam 

situações de grande vulnerabilidade 

à ocorrência de cheias 

X 
  

Rede hidrométrica insuficiente (em 

número de pontos de medição e 

períodos de registos) que dificulta a 

adequada análise do fenómeno das 

cheias e a consequente previsão 

X 
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Situação de risco (continuação da tabela anterior) 

Problema 
Severidade 

Causa 

Frequência/ 

Persistência 

A M B A M B 

Ocorrência de derrocadas e 

deslizamentos de terras 
X 

  

Abundância de fracturas na estrutura 

geológica, morfologia acidentada e 

natureza dos solos, associadas a 

situações de precipitação intensa 

X 
  

Perda de coberto vegetal e erosão 

elevada em zonas de risco 
X 

  

 

Disponibilidades de recursos hídricos 

Problema 
Severidade 

Causa 

Frequência/ 

Persistência 

A M B A M B 

Não uniformidade espaço -

temporal das disponibilidades 

hídricas superficiais (todas as 

bacias hidrográficas) 

   X 
 

Condições naturais (características 

climatológicas e hidrogeológicas) 
X 

 
  

Dificuldade em quantificar com a 

precisão desejável e necessária os 

recursos hídricos superficiais 

potenciais (todas as bacias 

hidrográficas) 

X 
  

Rede hidrométrica e climatológica 

sem cobertura total do território 
X 

 
  

Existência de factores exógenos 

(nascentes e levadas) que interferem 

com as manifestações superficiais 

do escoamento e dificultam a 

identificação da génese dos caudais 

superficiais/subterrâneas e a sua 

quantificação 

X 
  

Insuficiente caracterização da 

repartição espacial da precipitação 

oculta e sua quantificação   
X 

Conhecimento escasso dos 

volumes de águas subterrâneas 

extraídos naiIlha (todas as bacias 

hidrográficas) 

X 
  

Insuficientes pontos de medição dos 

caudais que circulam nas levadas 
X 

  

Não medição dos caudais de muitas 

nascentes 
X 

  

Falta de inventário rigoroso das 

nascentes 
X 

  

Falta de medição das extracções 

difusas 
X 

  

Lacunas de informação, que não 

permitem avaliar o grau de sobre-

exploração dos aquíferos (todas as 

bacias hidrográficas) 

X 
  

Insuficiência de registo contínuo 

espaço-temporal de níveis 

piezométricos 

X 
  

 

Relativamente aos riscos que comprometem a conservação da natureza na Ilha da Madeira, 

apresenta-se, no Apêndice 2, o Quadro 4 que resume os principais problemas apontados no PRAM, 

onde os incêndios e a artificialização dos solos são referenciados como duas causas de significativas 

perdas ambientais.  
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Com o intuito de promover a prevenção dos riscos, o PRAM estabelece objectivos para a política de 

planeamento e gestão dos recursos hídricos, listando-se, de seguida, os mais relevantes no âmbito 

deste trabalho. 

a) Prevenção de riscos naturais e induzidos pela actividade humana: 

- Prevenir a ocorrência de cheias e minimizar os seus efeitos; 

- Prevenir e mitigar situações de seca; 

- Criar na opinião pública a consciência da importância do fenómeno da erosão hídrica dos solos, 

suas causas e consequências; 

- Actualizar a cartografia de riscos relacionados com a erosão hídrica; 

- Estabelecer áreas prioritárias de prevenção de riscos; 

- Estabelecer medidas de prevenção prioritárias com escalonamento das prioridades por bacia 

hidrográfica; 

- Melhorar o conhecimento sobre os fenómenos de transporte sólido nas principais linhas de água; 

- Prevenir a ocorrência de deslizamentos de massa ou queda de blocos nas vertentes que possam 

interferir com o escoamento nas ribeiras ou com os sistemas de adução de água ou de tratamento 

de águas residuais; 

- Minimizar os efeitos das inundações nas zonas ribeirinhas. 

b) Monitorização, inventários, cadastros e aprofundamento do conhecimento: 

- Melhoria da rede hidrométrica de forma a aprofundar a caracterização da variabilidade do regime 

hidrológico e a assegurar uma monitorização continuada; 

- Promoção da investigação tendo em vista o estabelecimento de modelos destinados a avaliar os 

recursos hídricos, tendo por base bacias hidrográficas devidamente instrumentalizadas; 

- Desenvolvimento de estudos experimentais para o conhecimento da repartição da precipitação 

devida a nevoeiros (precipitação oculta); 

- Aprofundamento do conhecimento sobre a génese de cheias e desenvolvimento de planos de 

emergência para minimizar os efeitos das inundações; 

- Monitorização e gestão ambiental das águas subterrâneas. 
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5. Monitorização da precipitação na Ilha da Madeira 

5.1. Caracterização dos dados de base 

Para a realização do presente estudo, recorreu-se a registos diários de precipitação acumulada de 

uma rede automática de medição de precipitação da Ilha da Madeira, constituída por 11 postos 

udométricos, no período relativo aos anos civis de 2006, 2007 e 2008. Tais dados foram facultados 

pelos orientadores científicos desta dissertação, tendo sido anteriormente utilizados no âmbito de um 

projecto realizado para a Direcção Regional de Informação Geográfica e Ordenamento do Território 

(DRIGOT) e no trabalho de Santos (2010). A Tabela 1 apresenta a identificação e a localização 

geográfica dos postos udométricos utilizados. Na Figura 6 apresenta-se a distribuição espacial das 

estações meteorológicas utilizadas. 

Tabela 1 – Identificação e localização geográfica dos postos udométricos utilizados 

Nome da Estação Altitude (m) 
Coordenadas Rectangulares UTM 

Mediano Paralelo 

Areeiro 1610 320739.699 3621800.477 

Bica de Cana 1600 307862.267 3625772.242 

Parque Ecológico do Funchal 1300 322211.849 3619530.703 

Pico Verde 1020 295749.336 3627590.345 

Encumeada 1017 311241.914 3625470.511 

Santa de Porto Moniz 675 295828.898 3635859.420 

Ponta do Pargo - Calheta 312 288512.995 3632569.609 

LREC 250 318247.723 3613995.407 

S. Jorge - Santana 185 321987.306 3634244.846 

Funchal 60 322863.944 3613439.950 

Lugar de Baixo 48 304205.192 3617522.412 

Fonte: Santos (2010) 

 

Figura 6 – Localização geográfica das estações meteorológicas utilizadas 

 

Fonte: Santos (2010) 
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Os dados de precipitação diária foram facultados pelo Laboratório Regional de Engenharia Civil 

(LREC) e Instituto de Meteorologia da Madaira (IM). Mais concretamente, os dados relativos às 

estações do Parque Ecológico do Funchal, Pico Verde, Encumeada, Santa de Porto Moniz e LREC 

foram fornecidos pelo LREC, e os dados das estações do Areeiro, Bica de Cana, Ponta do Pargo – 

Calheta, S. Jorge – Santana, Funchal e Lugar de Baixo foram fornecidos pelo IM.    

Para o estudo do extremo húmido contabilizou-se, para cada ano e cada estação, o número de dias 

com precipitação acumulada igual ou superior a 29.4 mm, uma vez que se considerou como 

referência para esse extremo o valor mínimo de intensidade de precipitação de 30 mm por dia, tendo 

em vista a utilização do índice de precipitação extrema R30.  

O valor limite de 29.4 mm foi estabelecido tendo em conta o erro instrumental do aparelho de 

medição digital, de ±0.1 mm, que confere como limite superior do respectivo intervalo de confiança o 

valor de 29.5 mm, cujo arredondamento à unidade resulta em 30 mm. 

Após ter-se constatado, em diversas estações, a inexistência de registos de medições em vários dias 

do ano, optou-se por determinar a percentagem anual de dias de precipitação acumulada igual ou 

superior a 29.4 mm, considerando como referência para 100% o número total de dias com registo de 

medições em cada estação. Contudo, e tendo em vista a eliminação de maiores aproximações, 

excluíram-se as estações onde as falhas de registo igualavam ou excediam os 180 dias consecutivos, 

o que sucedeu, para o ano de 2006, com as estações do LREC e do Parque Ecológico do Funchal. 

Esta normalização pretendeu atribuir o peso correcto à contribuição de cada estação para a obtenção 

das imagens médias após inferência espacial por simulação estocástica. Desta normalização, 

resultou uma nova variável: o índice R30 Normalizado (%R30), que constitui a variável a utilizar no 

estudo do extremo húmido. Esses valores constam na Tabela 2.  

Tabela 2 – Determinação dos valores do índice de precipitação extrema %R30 

Estação 

A. Número de dias 
com precipitação ≥ 

29.4 mm 

B. Número de dias 
com registo de 

medição 

C. Índice %R30 

[C = (A/B) x 100] 

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Areeiro 15 10 16 287 337 347 5.226 2.967 4.611 

Bica de Cana 16 15 20 365 365 362 4.384 4.110 5.525 

Parque Ecológico Funchal 11* 11 22 122* 310 361 9.02* 3.548 6.094 

Pico Verde 15 11 16 365 365 362 4.110 3.014 4.420 

Encumeada 13 7 5 365 365 329 3.562 1.918 1.520 

Santa de Porto Moniz 10 9 7 365 357 355 2.740 2.521 1.972 

Ponta do Pargo - Calheta 1 1 2 361 266 366 0.277 0.376 0.546 

LREC 4* 4 7 174* 347 363 2.30* 1.153 1.928 

S. Jorge - Santana 2 4 3 356 357 364 0.562 1.120 0.824 

Funchal 4 2 3 291 298 359 1.375 0.671 0.836 

Lugar de Baixo 3 3 5 344 362 364 0.872 0.829 1.374 

* Estação excluída, por apresentar 180 ou mais sem registo de medições 
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Numa primeira análise, verifica-se a tendência crescente do valor do %R30 com o aumento da 

altitude, como mostra o Gráfico 2, de onde se conclui que as zonas de altitude superior são alvo de 

um maior ocorrência de fenómenos precipitação intensa, relativamente às regiões mais baixas. 

Importa, também, notar que os valores relativos a 2008 apresentam maior dispersão, sobretudo para 

altitudes próximas dos 1000 m.  

Gráfico 2 – Variação do índice R30 Normalizado com a Altitude 

 

Relativamente ao estudo do extremo seco, aplicou-se o mesmo procedimento, embora se tenha 

contado o número de dias com precipitação acumulada igual ou inferior a 10.0 mm, uma vez que se 

considerou como referência para esse extremo o valor máximo de intensidade de precipitação de 10 

mm por dia, tendo em vista a utilização do índice de precipitação extrema RL10. Após a normalização 

dos dias contabilizados, através do mesmo procedimento, obteve-se a nova variável: índice RL10 

Normalizado (%RL10), que constitui a variável a utilizar no estudo do extremo seco. Esses valores 

constam na Tabela 3.  

Tabela 3 – Determinação dos valores do índice de precipitação extrema %RL10 

Estação 

A. Número de dias 
com precipitação ≤ 

10.0 mm 

B. Número de dias 
com registo de 

medição 

C. Índice %RL10 

[C = (A/B) x 100] 

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Areeiro 257 303 306 287 337 347 89.55 89.91 88.18 

Bica de Cana 320 315 308 365 365 362 87.67 86.30 85.08 

Parque Ecológico Funchal 99* 269 309 122* 310 361 81.1* 86.77 85.60 

Pico Verde 322 325 318 365 365 362 88.22 89.04 87.85 

Encumeada 326 336 307 365 365 329 89.32 92.06 93.31 

Santa de Porto Moniz 316 319 312 365 357 355 86.58 89.36 87.89 

Ponta do Pargo - Calheta 351 256 351 361 266 366 97.23 96.24 95.90 

LREC 156* 333 346 174* 347 363 89.7* 95.97 95.32 

S. Jorge - Santana 340 337 343 356 357 364 95.51 94.40 94.23 

Funchal 277 290 346 291 298 359 95.19 97.32 96.38 

Lugar de Baixo 328 349 348 344 362 364 95.35 96.41 95.60 

* Estação excluída, por apresentar 180 ou mais sem registo de medições 
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Numa primeira análise dos valores da tabela anterior, verifica-se a tendência decrescente do %RL10 

com o aumento da altitude, como mostra o Gráfico 3. Esta constatação permite concluir que as zonas 

de menor altitude são tendencialmente mais afectadas pelo fenómeno de seca na Ilha da Madeira, 

uma vez que o número de dias por ano com precipitação inferior a 10 mm é maior.  

Gráfico 3 – Variação do índice RL10 Normalizado com a Altitude 

 

 

Estas conclusões são expectáveis, em função do exposto na sub-secção 4.4 deste documento, onde, 

de acordo com os dados apresentados no Diário da República (1.ª série – N.º 160 – 20 de Agosto de 

2008, p.5775), se afirma que as zonas de maior altitude tendem ser alvo de maior precipitação: ―o 

clima é moderadamente chuvoso (…) na maior parte da área da vertente Sul próxima do mar e 

excessivamente chuvoso (…) nas áreas mais elevadas‖. 

Há, contudo, que ressalvar que, embora se confirme a maior ocorrência de precipitação em altitude, 

as consequências destes eventos extremos podem a agravar-se à medida que as águas precipitadas 

em altitude vão escoando até à foz, avolumando os caudais das linhas de água e arrastando 

materiais sólidos pouco consolidados, adquirindo sucessivamente maior energia cinética 

potencialmente devastadora.  

5.2. Avaliação dos erros inerentes aos dados de base 

À partida, salienta-se o facto dos dados de precipitação terem sido fornecidos por entidades 

diferentes, LREC e IM, na medida em que cada instituição pode ter optado por equipamentos 

diferentes, com sensibilidades próprias. Se assim for, o grau de precisão introduzido nas medições de 

cada uma das redes udométricas pode não coincidir, conferindo diferentes erros sistemáticos aos 

valores apresentados.  

Relativamente aos critérios estabelecidos no âmbito deste trabalho, interessa considerar os 

referentes ao índice de precipitação extrema R30, bem como a exclusão dos dados de duas 

estações, no ano de 2006, por apresentarem mais de 180 dias consecutivos sem medições. 
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Quanto à opção de considerar-se, no estudo do extremo húmido, como limite inferior de precipitação 

diária o valor de 29.4 mm, resta dizer que possibilitou a inclusão de dias que precederam 

precipitações acumuladas superiores a 30.0 mm, assim como dias simultaneamente posteriores e 

anteriores a outros dias com precipitações acima desse valor. 

No que respeita ao critério de exclusão das duas estações no ano de 2006, justifica-se com o facto de 

possuírem uma percentagem de falta de medições superior a 50% e significativamente maior do que 

todas as outras percentagens de falhas, no universo dos três anos e das onze estações, como se 

apresenta na Tabela 4. A necessidade de se estabelecer este critério evidencia-se, aliás, pelo 

discrepante valor de %R30 relativo à estação do Parque Ecológico do Funchal (9,02), apresentado na 

Tabela 2 (tal como acontece para o extremo seco, cujo valor de %RL10 é significativamente inferior 

aos outros – Tabela 3).  

Tabela 4 – Falhas de dados de precipitação 

Estação 

2006 2007 2008 

Nº falhas % falhas Nº falhas % falhas Nº falhas % 
falhas 

Areeiro 78 21.4 28 7.7 19 5.2 

Bica de Cana 0 0 0 0 4 1.1 

Parque Ecológico Funchal 243 66.6* 55 15.1 5 1.4 

Pico Verde 0 0 0 0 4 1.1 

Encumeada 0 0 0 0 37 10.1 

Santa de Porto Moniz 0 0 8 2.2 11 3.0 

Ponta do Pargo - Calheta 4 1.1 99 27.1 0 0 

LREC 191 52.3* 18 4.9 3 0.8 

S. Jorge - Santana 9 2.5 8 2.2 2 0.5 

Funchal 74 20.3 67 18.4 7 1.9 

Lugar de Baixo 21 5.8 3 0.8 2 0.5 

* Estação excluída, por apresentar 180 ou mais sem registo de medições 

 

Atendendo às expressivas percentagens de falhas de dados apresentadas na tabela anterior, 

interessa fazer um levantamento mais detalhado dos respectivos contextos. Para tal, procedeu-se à 

listagem dos dias e dos períodos específicos sem registo de dados (Tabela 5) e, de seguida, 

descreveram-se, para cada estação, os contextos das falhas considerados mais relevantes, ambos 

apresentados no Apêndice 3. 
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6. Modelação geoestatística dos índices de precipitação extrema na Ilha da Madeira  

No presente trabalho, o método utilizado para quantificar a variabilidade espacial das precipitações 

extremas na Ilha da Madeira baseia-se na modelação geoestatística deste fenómeno climático, 

nomeadamente, na aplicação de um algoritmo de simulação estocástica. A utilização deste algoritmo 

permite cartografar a extensão espacial das precipitações extremas e, assim, identificar áreas críticas e 

fornecer imagens possíveis de ser interpretadas e analisadas conjuntamente com outro tipo de 

informação (como carta de ocupação do solo). 

No âmbito da secção 6 são apresentados genericamente aspectos do formalismo geoestatístico que 

esteve na base da metodologia implementada, nomeadamente alguns aspectos teóricos sobre 

simulação estocástica e o algoritmo de simulação sequencial directa. Os resultados práticos da 

aplicação deste algoritmo e a sua interpretação estão também incluídos neste capítulo. 

6.1. Introdução ao formalismo da simulação estocástica 

Os modelos de simulação geoestatísticos permitem obter imagens de grandezas de fenómenos físicos 

(neste caso, extremos climáticos) através da geração de campos aleatórios espaciais. 

Uma variável aleatória é uma variável que pode assumir uma série de valores de acordo com uma 

distribuição de probabilidade.  

Considere-se o estudo de uma variável aleatória
1
 contínua onde s representa a localização de Z no 

espaço. A distribuição de probabilidade de Z(s) é definida pela função de distribuição: 

 

onde f(z) representa a função de densidade de probabilidade de Z(s). 

A caracterização da distribuição de probabilidade de Z(s) é dada pelos seus momentos, onde o 

primeiro momento em relação à origem é a média ou valor esperado:  

 

Para avaliar a dispersão da distribuição de Z(s) recorre-se a momentos de ordem superior em relação 

à média, nomeadamente o segundo momento, ou variância: 

 

onde m representa o valor esperado de Z(s). 

A função aleatória, FA, é definida como um conjunto de variáveis aleatórias Z(s) normalmente 

dependentes, uma para cada localização s numa área de estudo A (componente aleatória das 

                                                      
1
 Por convenção, denota-se a variável aleatória por uma letra maiúscula, e as observações ou realizações da 

variável pela letra minúscula. 

 ( ) Pr s ( )

z
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variáveis), e de correlações existentes entre as variáveis definidas nos pontos da região de interesse. A 

distribuição de probabilidade da função da FA define-se pela função de distribuição k-variada: 

 

onde f(z1,..., zk) representa a função de densidade conjunta de k variáveis aleatórias, Z(s), dependentes 

entre si. 

Com a utilização de modelos de simulação estocástica geoestatística pretende-se reproduzir a 

realização dos processos estocásticos, nomeadamente a sua lei de distribuição conjunta e a sua 

estrutura de continuidade espacial, condicionada aos valores observados, ou seja, para um conjunto de 

k variáveis aleatórias, , definidas em k pontos s de uma área de estudo, 

pretende-se gerar L realizações conjuntas  com l=1,..., L, condicionadas pelos 

valores observados, reproduzindo o modelo estrutural dos variogramas e histogramas de valores 

observados.  

O modelo de simulação usado neste trabalho enquadra-se na família dos modelos de simulação 

sequencial (para variáveis contínuas), cujos algoritmos se baseiam na aplicação recursiva do axioma 

de Bayes. Este axioma enuncia que uma função de distribuição condicional pode ser expressa pelo 

produto de duas funções de distribuição condicionais univariadas, pelo que a sua aplicação em passos 

sucessivos permite gerar uma função de distribuição conjunta k-variada (realização da função de 

distribuição) através do produto de k funções de distribuição univariadas condicionais: 

 

onde  é a função de distribuição de Z(sk) condicionada pelo conjunto de n dados 

observados (valores observados) e das k-1 realizações anteriores de  

simuladas. Esta decomposição em k funções de distribuição condicionais, permite gerar uma 

realização do processo estocástico, ao visitar de modo sequencial todos os pontos da área de estudo a 

simular, o que, em termos teóricos, requer o conhecimento dos momentos da função de distribuição 

condicional em cada passo da simulação. O conhecimento das k-1 distribuições condicionais é de 

difícil estimação uma vez que não existe a repetição da amostra.   

Assim, a geoestatística vem dar solução à estimação daquelas leis de distribuição condicionais através 

de diferentes formalismos, como é o caso do algoritmo de simulação utilizado neste estudo: a 

Simulação Sequencial Directa (Soares, 2001). Na SSD, a lei de distribuição condicional em cada passo 

é obtida por estimação da média e da variância condicional e amostragem posterior da lei de 

distribuição marginal. O processo de simulação usado desenvolve-se nos seguintes passos: 

 
1

1 1 1( , , ) , ,
kzz

k k kF z z f z z dz dz
 

  

  s , 1, ,Z k  

  s , 1, ,lz k  

        

     

1 1 1 1

2 2 1 1

s , , , ,s ; , , , , s ; 1 s ; 2

s ; 1 s ;

k k k k k kF s z z z n F z n k F z n k

F z n F z n

          

 

  s ; 1k kF z n k 

 s , 1, , 1z k   



42 

 

– Escolha aleatória de um trajecto que visita todos os nós a serem simulados numa malha 

definida; 

– Em cada nó da malha si, i = 1, ..., k 

i. Estimar a média e variância local de Z(si),  e , com o estimador de 

Krigagem Simples, condicionadas pelo conjunto de valores experimentais e k-1 valores 

previamente simulados; 

ii. Definir um intervalo da função de distribuição global (histograma dos valores experimentais), 

centrada em  e de variância , e proceder a uma transformação 

gaussiana, , da variável ,  

 

iii. Gerar um número aleatório p de distribuição uniforme, p  U (0, 1); 

iv. Gerar um valor  a partir da lei de distribuição : 

 

v. Transformar o valor simulado obtido nas unidades originais: 

 

vi. Voltar ao passo i. até simular todos os k pontos terem sido visitados e simulados. 

Assim, com a utilização deste algoritmo é possível obter um conjunto de imagens equiprováveis 

representativas da distribuição espacial dos índices de precipitação extrema na Ilha da Madeira, com a 

mesma variabilidade dos valores experimentais disponíveis. Caso tivesse sido utilizado um algoritmo 

de estimação, o resultado seria a imagem mais provável da distribuição espacial dos índices, i.e., uma 

imagem média onde os valores extremos dos índices seriam atenuados. Como o objectivo é a 

identificação de áreas críticas, ou seja áreas onde os valores dos índices de precipitação sejam 

elevados (i.e., acima de um valor considerado significativo em termos dos impactes que 

potencialmente podem ser causados pela precipitação extrema), o método estimação não seria o mais 

indicado para este trabalho. 

O objectivo das simulações estocásticas é o cálculo da incerteza que envolve as leis de distribuição de 

probabilidades locais das diferentes grandezas do fenómeno físico em estudo. A partir do conjunto de 

imagens simuladas da área de estudo (com os mesmos estatísticos e as mesmas características de 

continuidade espacial – variograma dos valores experimentais) contabiliza-se o comportamento 

espacial extremo e a incerteza do fenómeno climático. Em termos práticos, são contabilizados os 

valores no espaço que ultrapassam um dado valor limite e, simultaneamente, a probabilidade disso 
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acontecer. Esta será a metodologia a utilizar no Capítulo 7 para a delimitação de áreas críticas de 

precipitações extremas na Ilha da Madeira.  

6.1.1. Análise estatística dos dados  

Numa fase anterior à aplicação do algoritmo de simulação, importa caracterizar os estatísticos 

principais dos dados experimentais disponíveis, nomeadamente, os valores calculados para os 

índices %R30 (extremo húmido) e %RL10 (extremo seco). Esta análise estatística resulta numa 

primeira descrição das características dos índices de precipitação extrema abrangidos por este 

estudo, importante para sustentar os resultados das fases posteriores de variografia e simulação. 

Assim, apresentam-se neste capítulo os estatísticos básicos de localização, forma e dispersão da 

distribuição dos valores de %R30 e %RL10 (i.e, média, mediana, máximo, mínimo, variância e 

coeficiente de assimetria), e o respectivo histograma (representação gráfica de distribuição de 

frequências dos valores). 

Adicionalmente, realiza-se também a análise conjunta das séries, tanto dos valores de %R30 como 

de %RL10, para o período compreendido entre 2006 e 2008. Posteriormente, estuda-se, também, 

este conjunto de dados dos três anos quanto à sua continuidade espacial e a sua variabilidade 

espacial, obtidas através de simulação. Esta opção justifica-se pelo reduzido número de estações 

com medições dos valores de precipitação (apenas 11), e pretendeu conferir maior robustez à análise 

geoestatística. Relativamente à escassez de pontos de medição, importa ainda referir que para a 

zona Este da Ilha da Madeira (a partir da zona do Funchal) não foram disponibilizados quaisquer 

dados de precipitação. 

Todos os resultados foram obtidos recorrendo ao módulo geoDATA incluído no software GeoMS. 

6.1.1.1. Visualização dos dados e estatística univariada - %R30  

Os estatísticos principais de cada série analisada no estudo da variável %R30 encontram-se 

sumarizados na Tabela 6. Os histogramas dos valores de %R30 para os anos 2006, 2007 e 2008 

para cada estação meteorológica são apresentados na Figura 7. O histograma médio global é 

apresentado na Figura 8.  

Tabela 6 - Estatísticos principais de cada série analisada no estudo do índice %R30 

Período 
Nº de 
obs. 

Média Mediana P.75 Variância 
Coef. 

Variação 
Min Max Assimetria 

Ano 
2006 

9 2.57 2.74 4.11 3.04 0.68 0.28 5.23 0.06 

Ano 
2007 

11 2.02 1.92 3.01 1.49 0.60 0.38 4.11 0.23 

Ano 
2008 

11 2.70 1.93 4.61 3.82 0.73 0.55 6.09 0.56 

Global 31 2.42 1.93 4.11 2.85 0.70 0.28 6.09 0.54 
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Figura 7 - Histogramas do índice %R30 para cada ano 

2006 2007 2008 

   
 

Figura 8 - Histograma médio global do índice %R30 

Global 

 
 

Da análise conjunta dos histogramas e dos valores das estatísticas descritivas da variável %R30, 

evidenciam-se algumas diferenças na distribuição das frequências. Os histogramas apresentam 

formas assimétricas, com peso relativo tendencialmente maior para baixos valores de %R30. 

O valor de assimetria indica uma assimetria positiva de cada uma das distribuições, mais evidente 

para o ano 2008, que apresenta o valor máximo mais elevado. A distribuição relativa a 2008 

determina a assimetria e os valores máximo e mínimo relativos ao conjunto de todos os anos.  

Os valores médios observados são semelhantes entre si, enquanto as variâncias diferem entre 1.49 

(2007) e 3.82 (2008), sendo o histograma para 2008 representativo desta maior dispersão dos 

valores.  

A observação da distribuição geográfica das amostras permitiu identificar áreas com valores de 

precipitação significativamente diferentes entre estações relativamente próximas, Bica de Cana e 

Encumeada, como se pode observar na Figura 9, para os anos de 2007 e 2008 (pares de estações 

sinalizados pelos círculos a tracejado). 

Relativamente ao ano de 2007, a percentagem de falhas de dados nessas estações é nula, e para o 

ano de 2008 essa percentagem é de 1.1% para Bica de Cana e 10.1% para Encumeada, pelo que 

não se considera ser esta a justificação da referida diferença. Por outro lado, a estação de Bica de 

Cana é monitorizada pelo Instituto de Meteorologia, enquanto a estação de Encumeada é da 

responsabilidade do Laboratório Regional de Engenharia Civil, pelo que podem ocorrer diferenças no 

processo de medição dos equipamentos, como se explica na subsecção 5.2. No entanto, atendendo 
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à significativa diferença entre os valores registados para ambas as estações, considera-se este 

argumento insuficiente para justificar a mesma. Depois de contactados os dois institutos, não foi 

possível esclarecer este diferencial de precipitações para duas estações localizadas geograficamente 

na mesma zona da Ilha da Madeira.  

Atendendo à diferença de altitudes a que as referidas estações se encontram (Bica de Cana a 1600 

metros e Encumeada a 1017 metros), localizando-se a Encumeada predominantemente na vertente 

Sul da ilha, consideram-se estes os factores, sobretudo a altitude, que maior impacto deverão ter 

sobre a diferença observada no quantitativo de precipitações.  

Como foi referido na sub-secção 4.3 deste documento, a precipitação oculta pode também estar na 

base desta diferença, uma vez que os nevoeiros vindos de Norte, ao invadirem a vertente Sul, 

dissipam-se. Entretanto, na vertente Norte ―as gotas de água (…) precipitam-se suavemente no solo‖, 

como explica Quintal (1996).    

Figura 9 - Distribuição espacial pontual do índice %R30 para cada ano 

2006 2007 2008 

   
 

A inspecção visual das distribuições da variável no espaço relativas a cada ano evidencia que a 

variável %R30 apresenta valores mais baixos nas regiões limítrofes da área de estudo e mais 

elevados na direcção Noroeste-Sudeste, correspondente às maiores altitudes. 

6.1.1.2. Visualização dos dados e Estatística univariada - %RL10  

Os estatísticos principais de cada série analisada no estudo da variável %RL10 encontram-se 

resumidos na Tabela 7. Os histogramas dos valores de %RL10 para os anos 2006, 2007 e 2008 para 

cada estação meteorológica são apresentados na Figura 10. O histograma médio global, relativo ao 

conjunto dos três anos, é apresentado na Figura 11.  
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Tabela 7 - Estatísticos principais de cada série analisada no estudo do índice %RL10 

Período 
Nº de 
obs. 

Média Mediana P.75 Variância 
Coef. 

Variação 
Min Max Assimetria 

Ano 
2006 

9 91.62 89.55 93.35 15.05 0.04 86.58 97.23 0.15 

Ano 
2007 

11 92.16 92.06 96.24 15.16 0.04 86.30 97.32 -0.12 

Ano 
2008 

11 91.39 93.31 95.60 18.06 0.05 85.08 96.38 -0.22 

Global 31 91.73 92.06 95.60 16.27 0.04 85.08 97.32 -0,11 

 

 

Figura 10 - Histogramas do índice %RL10 para cada ano 

2006 2007 2008 

   
 

Figura 11 - Histograma médio global do índice %RL10 

Global 

 
 

Da análise conjunta dos histogramas e dos valores das estatísticas descritivas da variável %RL10, 

evidenciam-se as diferenças na distribuição das frequências. Os histogramas apresentam formas 

assimétricas, com peso relativo tendencialmente menor ou nulo para valores medianos de %RL10. 

O valor de assimetria indica uma assimetria positiva para a distribuição de 2006 e negativa para as 

outras. 

Quanto aos valores médios observados e aos coeficientes de variação, verifica-se que são 

semelhantes entre si, enquanto que as variâncias diferem e entre 15.05 (2006) e 18.06 (2008).  
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Tal como se verificou para a variável %R30, a observação da distribuição geográfica das amostras 

permitiu identificar áreas com valores de incidência significativamente diferentes entre estações 

relativamente próximas, Bica de Cana e Encumeada, como se pode observar na Figura 12, para os 

anos de 2007 e 2008 (pares de estações sinalizados pelos círculos a tracejado). 

 

Figura 12 - Distribuição espacial pontual do índice %RL10 para cada ano 

2006 2007 2008 

   
Tal como sucedeu para a variável %R30, consideram-se os factores altitude (1600 metros para Bica 

de Cana e 1017 metros para Encumeada), localização predominantemente a Sul da Encumeada e 

precipitação oculta como sendo aqueles que poderão justificar as diferenças observadas nos 

quantitativos de precipitação em cada uma das áreas, resultando em maiores índices de seca na 

Encumeada. 

Globalmente, a inspecção visual das distribuições da variável no espaço relativas a cada ano, bem 

como ao conjunto de todos os anos, evidencia que a variável %RL10 apresenta uma tendência para 

valores elevados de nas regiões limítrofes da Ilha, sobretudo a Sul e Oeste, e mais baixos na 

direcção Noroeste-Sudeste, correspondente às maiores altitudes. 

6.2. Análise da continuidade espacial   

A continuidade espacial é calculada através da correlação entre todos os pares de valores separados 

pelo vector h. Quanto menor o valor de h, maior é a correlação entre os valores z(s) localizados em s 

e os valores z(s+h) localizados em s+h. 

A estrutura de continuidade espacial é caracterizada pelo estimador do semivariograma (medida de 

não-similaridade) (Eqiação 1) ou da covariância (medida de similaridade), que são medidas que 

sumarizam a dispersão dos bi-plots entre z(s) e z(s+h) e quantificam a continuidade espacial do 

fenómeno. O semivariograma é a média das diferenças quadradas entre z(s) e z(s+h) separados por 

um vector h. 

     
 

     
                      

      Equação 1 

N(h) representa o número de pares de observações à distância h, z(s) e z(s+h) representam os 

valores das realizações do processo espacial localizadas, respectivamente, nos pontos s e s+h (ou, 

seja os valores das observações em s e s+h). 
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Para estimar os valores experimentais do semivariograma, (h), são definidas direcções, tolerâncias 

angulares e classes de distância para o vector h, tomando em consideração que deve haver um 

compromisso entre a direcção e a tolerância angular do vector, para não anular evidências de 

anisotropia, e entre o comprimento e a tolerância angular do vector, de forma a existirem pares de 

observações suficientes em cada classe de distâncias, dotando-as de significado estatístico (Figura 

13).  

Figura 13 - Definição de direcções, tolerâncias angulares e classes de distância para o vector h 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando há escassez de dados, o aumento da tolerância angular e das distâncias tem como função 

obter estatísticos mais consistentes para a direcção  e a distância h. Perante um fenómeno espacial 

aparentemente isotrópico com escassez de dados, como se verifica neste estudo, pode calcular-se 

apenas um semivariograma para todas as direcções, designado por semivariograma omnidirecional 

(com uma tolerância angular de 180º). 

Tanto para as séries anuais (de 2006 a 2008) como para a série média global dos três anos, foi 

considerado um semivariograma omnidireccional (o cálculo do semivariograma médio não se revelou 

suficiente para detectar uma anisotropia espacial do fenómeno).  

6.2.1. Análise da continuidade espacial - %R30   

Apresentam-se, na Figura 14 o semivariograma médio espacial para o conjunto de todos os anos, e, 

na Figura 15, os semivariogramas experimentais espaciais calculados para os anos de 2006, 2007 e 

2008 os quais foram ajustados recorrendo ao modelo esférico. Para 2006, foi obtida uma amplitude 

de 15 km, enquanto para 2007 e 2008 foram obtidas amplitudes de 9 km. Para o semivariograma 

global (semivariograma médio do conjunto de anos) foi obtida uma amplitude também de 9 km (ou 

seja, considera-se que os dados experimentais apresentam uma correlação espacial num raio de 9 

km).  

Os resultados foram todos obtidos recorrendo aos módulos geoVAR e geoMOD incluídos no software 

GeoMS. 

 

 

-h 

+ 

h 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

- 

+h 

s 

s+h 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 



49 

 

 

Figura 14 - Semivariograma médio global experimental do %R30 e ajustamento de modelo esférico 

 

Modelo 
Esférico 

 

C0=0 

C1= 2.85  

a= 9km  

 

 

Figura 15 - Semivariogramas experimentais do %R30 e ajustamento de modelo esférico para cada ano 

2006 

 

Modelo 
Esférico 

 

C0=0 

C1= 3.04  

a= 15km  

 

 

2007 

 
 

Modelo 
Esférico 

 

C0=0 

C1= 1.49  

a= 9km  
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2008 

 

Modelo 
Esférico 

 

C0=0 

C1= 3.82  

a= 9km  

 

 

 

6.2.2. Análise da continuidade espacial - %RL10  

À semelhança da análise realizada para a variável %R30, optou-se por proceder ao ajustamento do 

semivariograma omnidireccional obtido para os valores experimentais de %RL10, para o conjunto de 

todos os anos (Figura 16) e para cada ano (Figura 17). Para 2006 e 2007 foi obtida uma amplitude de 

14 km, enquanto para 2008 a amplitude obtida foi de 17 km. Para o semivariograma médio global foi 

obtida uma amplitude de maior continuidade de 14 km. 

Figura 16 - Semivariograma médio global experimental do %RL10 e ajustamento de modelo esférico 
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Figura 17 - Semivariogramas experimentais do %RL10 e ajustamento de modelo esférico para cada ano 

2006 

 

Modelo 
Esférico 
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C1= 15.05  

a= 14km  

 

 

2007 

 
 

Modelo 
Esférico 
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C1= 15.16  

a= 14km  

 

2008 

 

Modelo 
Esférico 

 

C0=0 

C1= 18.06  

a=  17km  
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6.2.4. Síntese dos resultados obtidos 

A Tabela 8 sumariza os parâmetros obtidos a partir do cálculo do semivariograma experimental que 

serão utilizados na etapa seguinte de simulação (importa referir que a razão de anisotropia a 

considerar será de 1, uma vez que se considerou não existir anisotropia espacial). No caso específico 

da série média global dos três anos, prescindiu-se do cálculo do semivariograma vertical, sendo por 

isso assumida, para efeitos de simulação, uma razão de anisotropia suficientemente grande de forma 

a simular independentemente as variáveis %R30 e %RL10 para cada ano (representado pela 

coordenada z, em que z=1 representa o ano 2006, z=2 representa o ano 2007 e z=3 representa o ano 

2008). 

Tabela 8 - Parâmetros dos modelos ajustados para as variáveis %R30 e %RL10 

Variável Ano Modelo C1 a1 (km) 

%R30 

2006 Esférico 3.04 15 

2007 Esférico 1.49 9 

2008 Esférico 3.82 9 

Global Esférico 2.85 9 

%RL10 

2006 Esférico 15.05 14 

2007 Esférico 15.16 14 

2008 Esférico 18.06 17 

Global Esférico 16.27 14 

 

Em termos globais, verifica-se que os valores obtidos para a amplitude dos semivariogramas são 

semelhantes para o índice %RL10, o que não se verifica para o índice %R30. O facto de, para o 

cálculo de ambos os índices, só terem sido consideradas 9 das 11 estações para o ano de 2006 

(devido à elevada percentagem de valores não registados em 2 estações), poderá ter causado maior 

impacto no caso do índice relativo ao extremo húmido (%R30), resultando na disparidade da 

amplitude obtida para 2006 (6 km acima dos valores de amplitude das outras séries de dados), 

relativamente a esse extremo. A partir da análise detalhada das referidas falhas de registo de 

medições, apresentada no Apêndice 3 deste documento, verifica-se que, para o ano de 2006, as 

falhas de dados incidem maioritariamente em períodos tendencialmente mais húmidos, o que reforça 

o possível justificação anterior. 

 

O modelo global 

Os semivariogramas experimentais espaciais das variáveis %R30 e %RL10, calculados para cada 

ano individualmente, têm o inconveniente de possuírem pares de pontos estatisticamente pouco 

significativos para cada classe de distância. Assim, tendo em conta que os modelos anuais obtidos 

são pouco robustos, optou-se pelo modelo global válido e representativo para o conjunto dos três 

anos. Note-se que, em trabalhos futuros, com mais dados históricos, não só os valores dos 

semivariogramas espaciais resultam mais robustos e representativos, como se pode eventualmente 

captar a variação dos modelos espaciais ao longo do tempo.  
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Em resumo, para a continuação deste estudo, nomeadamente, para a simulação das variáveis %R30 

e %RL10 foram utilizados os semivariogramas médios globais tendo em consideração a maior 

dimensão deste conjunto de dados e uma vez que não se encontraram diferenças significativas entre 

este semivariograma e o obtido individualmente para cada ano. 

No entanto, para efeitos de estudo de sensibilidade às diferentes amplitudes das estruturas espaciais, 

procedeu-se igualmente à simulação das variáveis %R30 e %RL10 recorrendo aos semivariogramas 

experimentais obtidos individualmente para cada ano. Esta análise é apresentada no Apêndice 4. 

6.3. Simulação dos índices de precipitação extrema para a Ilha da Madeira   

6.3.1 Caracterização dos Extremos de Precipitação sem variáveis Auxiliares 

A análise da relação linear entre a altitude e as variáveis %R30 e %RL10, apresentada na subsecção 

5.1, tinha como objectivo a eventual utilização da altitude, através do Modelo Digital de Terreno 

(MDT), como variável auxiliar na caracterização da variável precipitação. Mais concretamente, 

através da Simulação Sequencial Directa com Médias Locais, utilizando-se o MDT, ―transformado‖ 

em precipitação média, como deriva ou média local. No entanto, o facto de só estarem disponíveis 

dados de três anos, não permitiu caracterizar um modelo de regressão robusto entre as duas 

variáveis. Assim foi escolhido o modelo de Simulação Sequencial Directa de %R30 e %RL10 para a 

caracterização espacial nos três períodos de tempo das duas variáveis.  

6.3.2. Simulação Sequencial Directa - %R30 

Tal como apresentado na introdução teórica desta secção, foi utilizado o algoritmo de Simulação 

Sequencial Directa (SSD) para produzir trinta imagens equiprováveis, representativas da variabilidade 

espacial do índice %R30 (utilizando os parâmetros obtidos para o ajustamento do semivariograma 

médio global). A Figura 18 apresenta exemplos de simulações obtidas para cada ano. A imagem 

correspondente à média das trinta simulações é apresentada na Figura 21. 

Cada simulação foi realizada para uma malha regular de 574 por 302 blocos, com uma resolução 

espacial de 100 m, definida de modo a abranger a totalidade da Ilha da Madeira (Tabela 9). 

Tabela 9 - Definição das dimensões X, Y e Z do domínio a simular, para a série global 

Eixo Mínimo Máximo Nº Células (ou nós) Resolução da malha Unidade 

X 287700 345000 574 100 metro 

Y 3610000 3640000 301 100 metro 

Z 1 1 3 1 ano 

 

A avaliação da qualidade das imagens simuladas (seguindo os pressupostos teóricos apresentados 

na subsecção 6.1) consistiu na verificação do valor simulado nos locais dos valores experimentais, e 

na comparação dos histogramas e semivariogramas dos valores simulados e dos valores 

experimentais (Figura 19 e Figura 20).  
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Figura 18 – Exemplo de imagens simuladas do índice %R30 

 

 

 

 

 

A validação das simulações confirma-se pela concordância entre os histogramas e respectivos 

estatísticos dos valores experimentais e simulados, apresentados na Figura 21 e na Tabela 10. 
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Figura 19 – Exemplo da validação das imagens simuladas do índice %R30 

Histograma dos valores experimentais Histograma dos valores simulados 

 
 

Tabela 10 - Exemplo de validação das imagens simuladas do índice %R30 

 
Nº  

obs. 
Média Mediana P.75 Variância 

Coef. 
Variação 

Min Max Assimetria 

Valores 
experimentais 

31 2.42 1.93 4.11 2.85 0.70 0.28 6.09 0.54 

Valores 
simulados 

31 2.42 2.06 3.76 2.62 0.67 0.28 6.09 0.46 

 

Comparando os semivariogramas obtidos para os valores experimentais e os simulados, verificam-se 

semelhanças bastante satisfatórias, na medida em que foram ajustados, aos dois semivariogramas, 

modelos esféricos com amplitudes de maior continuidade relativamente próximas (Figura 20)). 

Figura 20 – Exemplo da validação das imagens simuladas do índice %R30 

Semivariograma dos valores experimentais Semivariograma dos valores simulados 

 

 

Assim, analisando globalmente os resultados, considerou-se que o algoritmo de simulação cumpriu o 

objectivo de reproduzir o fenómeno, nomeadamente a variabilidade dos dados experimentais, a sua 

lei de distribuição e a estrutura de continuidade espacial. 

Posto isto, procedeu-se à obtenção das imagens médias simuladas, obtidas a partir da série globlal 

(conjunto de dados de 2006 a 2008), para cada um dos três anos observados, apresentadas na 

Figura 21.  
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Estas imagens demonstram que as zonas da Ilha da Madeira alvo de maior número de fenómenos de 

precipitação intensa estão localizadas a maiores altitudes na direcção Noroeste-Sudeste, e as de 

menores índices de precipitação intensa predominam a litoral sul da ilha.  

Figura 21 – Imagens médias simuladas do índice %R30 
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No que respeita à quantificação da incerteza espacial (contabilizada a partir da variância entre as 

imagens simuladas), a imagem obtida consta da Figura 22. 

Como seria de esperar, as áreas de menor incerteza espacial situam-se nas proximidades das 

estações meteorológicas onde foram registados os valores experimentais, e as de maior incerteza 

nas zonas mais distantes dessas estações. A parte Este da ilha (a partir do Funchal) apresenta, em 

geral, maiores valores de incerteza espacial, o que se deve à falta de monitorização da precipitação 

nessa área (partindo dos dados de base fornecidos para a realização deste trabalho).  

Comparativamente com os anos de 2006 e 2007, a imagem obtida para o ano de 2008 revela, por um 

lado, maior amplitude das áreas de menor incerteza espacial (próximas das estações), e, por outro, 

maiores incertezas nas áreas não monitorizadas.  

Figura 22 – Incertezas espaciais do índice %R30 
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Os resultados foram todos obtidos recorrendo ao módulo geoDSS (para obter as imagens simuladas) 

e geoTRDATA (para o cálculo da incerteza espacial) incluídos no software GeoMS. 

6.3.2. Simulação Sequencial Directa - %RL10  

A aplicação do algoritmo da SSD para o mapeamento da distribuição espacial da variável %RL10 

seguiu os mesmos critérios apresentados anteriormente para o %R30. Apresentam-se na Figura 23 

exemplos de simulações obtidas para cada ano. Também para a variável %RL10 se considerou 

terem sido cumpridos os pressupostos teóricos estipulados para os algoritmos de simulação (neste 

caso concreto, para a SSD). 

Figura 23 – Exemplo de imagens simuladas do índice %RL10 
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A validação das simulações é confirmada pela elevada concordância entre os histogramas e 

respectivos estatísticos dos valores experimentais e simulados, apresentados na Figura 24.   

Figura 24 – Exemplo da validação das imagens simuladas do índice %RL10 

Histograma dos valores experimentais Histograma dos valores simulados 
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Tabela 11 - Exemplo de validação das imagens simuladas do índice %RL10 

 
Nº  

obs. 
Média Mediana P.75 Variância 

Coef. 
Variação 

Min Max Assimetria 

Valores 
experimentais 

31 91.73 92.06 95.6 16.27 0.04 85.08 97.32 -0.11 

Valores 
simulados 

31 71.74 92.07 95.5 14.42 0.04 85.08 97.31 -0.14 

 

Comparando os semivariogramas obtidos para os valores experimentais e os simulados, verifica-se 

que as simulações resultaram em valores de amplitude de maior continuidade inferiores ao dos 

valores experimentais, tendo sido ajustados modelos esféricos a ambos semivariogramas (Figura 25). 

Figura 25 – Exemplo da validação das imagens simuladas do índice %RL10 

Semivariograma dos valores experimentais Semivariograma dos valores simulados 

  

Assim, analisando globalmente os resultados, considerou-se que o algoritmo de simulação cumpriu o 

objectivo de reproduzir o fenómeno, nomeadamente a variabilidade dos dados experimentais, a sua 

lei de distribuição e a estrutura de continuidade espacial. 

Posto isto, procedeu-se à obtenção das imagens médias simuladas, obtidas a partir da série global, 

para cada um dos três anos observados, apresentadas na Figura 26.  
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Figura 26 – Imagens médias do índice %RL10 
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Estas imagens demonstram que as zonas da Ilha da Madeira alvo de maior número de fenómenos de 

seca estão localizadas a menores altitudes, sobretudo no litoral sul, como já se referiu. É também 

claramente sinalizada a zona envolvente da estação de S. Jorge – Santana, a norte, como alvo de 

eventos de seca. Na direcção Noroeste-Sudeste surgem as áreas com menores valores da variável 

%RL10, sendo as menos afectadas por eventos desta natureza. 

No que respeita à quantificação da incerteza espacial, a imagem obtida consta da Figura 27.  

Figura 27 – Incertezas espaciais do índice %RL10 
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Também neste estudo se verifica, como seria de esperar, que as áreas de menor incerteza espacial 

se situam nas proximidades das estações meteorológicas onde foram registados os valores 

experimentais, e as de maior incerteza nas zonas mais distantes dessas estações. 
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7. Discussão dos resultados 

7.1. Delimitação de áreas críticas de precipitações extremas na Ilha da Madeira 

Um dos objectivos definidos para este estudo consiste na identificação do tipo de ocupação do solo 

em áreas consideradas críticas no que respeita aos valores de precipitação registados, sob a forma 

de índices de precipitação extrema (precipitação intensa - %R30, e seca - %RL10). Para tal, definiu-

se, como critério para a classificação de uma área como crítica, a contabilização dos valores dos 

índices de precipitação acima de um valor de corte, considerado como representativo de uma 

situação extrema. Esse valor corresponde ao valor do percentil 75 (P75), calculado para o conjunto 

dos valores experimentais (ver a Tabela 6 para o índice %R30 e a Tabela 7 para o índice %RL10). 

Assim, tendo por base o conjunto das trinta imagens simuladas para o índice %R30 e o índice %RL10 

(a partir da série global), foram contabilizados os valores no espaço que excedem simultaneamente o 

P75 com uma probabilidade de 0.5. O resultado foi considerado como sendo a delimitação de áreas 

críticas de precipitações extremas. Na Figura 29 apresentam-se os resultados obtidos para as áreas 

críticas de Precipitação Intensa (%R30), para cada ano e contabilizando as áreas identificadas para o 

período 2006-2008. Na Figura 33, encontram-se estes mesmos resultados mas agora para as áreas 

críticas de Seca (%RL10). Para cada um dos índices de precipitação, foi feita a integração entre as 

respectivas áreas críticas e a Carta de Uso do Solo da Madeira (COS 2007, fornecida pela Direcção 

Regional de Informação Geográfica e Ordenamento do Território) (Figura 28), de forma a identificar 

os usos potencialmente afectados por estes fenómenos climáticos. Finalmente, foram agregadas as 

áreas críticas relativas aos dois índices de modo a caracterizar globalmente as áreas potencialmente 

afectadas por fenómenos climáticos extremos na Ilha da Madeira (Figura 38). 

Figura 28 – COS 2007 da Ilha da Madeira (Fonte: DRIGOT) 
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Figura 29 – Áreas críticas de Precipitação Intensa para cada ano 
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Pela observação da figura anterior, e em função dos dados de base, constata-se que no ano de 2007, 

a Ilha da Madeira foi menos fustigada por fenómenos de precipitação intensa, enquanto que o ano de 

2008 foi, entre os três considerados, o mais afectado. As áreas críticas sinalizadas correspondem às 

de maior altitude (Pico Verde a 1020 m; Bica de Cana a1600 m; Areeiro a 1610 m; e Parque 

Ecológico do Funchal a 1300 m). Neste contexto, salienta-se o facto de a Encumeada (a 1017 m de 

altitude, próxima de uma das zonas mais afectadas, e localizada na direcção NO-SE que revela maior 

incidência do fenómeno em causa) não estar incluída nas áreas críticas detectadas.    

Para o conjunto dos três anos analisados, as áreas críticas detectadas (Bica de Cana, Areeiro, 

Parque Ecológico do Funchal e Pico Verde) constam da Figura 30. 

Figura 30 – Áreas críticas de Precipitação Intensa para o conjunto dos três anos 

 

A Figura 31 revela que as áreas mais afectadas por eventos de precipitação intensa (Areeiro, Parque 

Ecológico do Funchal, Bica de Cana, Pico Verde) possuem, na sua maioria, coberto vegetal 

(pastagens permanentes; florestas; florestas abertas, vegetação arbustiva e herbácea), embora uma 

parte significativa seja artificializada (Bica de Cana).  

Figura 31 – Áreas de Precipitação Intensa e respectivo uso do solo 
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Apresentam-se a seguir (Figura 32) as imagens ampliadas de cada uma das áreas críticas de 

precipitação intensa detectadas, com o respectivo uso do solo. 

Figura 32 – Pormenor das áreas críticas de Precipitação Intensa e respectivo uso do solo 

Envolventes das estações do Areeiro e do Parque Ecológico do Funchal 

 

Envolvente da estação de Bica de Cana 
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Envolvente da estação do Pico Verde 

 

 

De seguida, apresentam-se as áreas críticas relativas ao extremo seco, obtidas através do estudo do 

índice %RL10 (Figura 33). 
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Figura 33 - Áreas críticas de Seca para cada ano 

 

Pela observação da figura anterior, constata-se que as zonas mais afectadas por eventos de seca 

localizam-se, predominantemente, no litoral da ilha. A área circundante da estação de S. Jorge – 

Santana, a Norte, está expressivamente sinalizada no ano de 2006, ligeiramente no ano de 2007 e 
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não surge como crítica em 2008. Ponta do Pargo e Lugar de Baixo revelam ser alvo de fenómenos 

desta natureza, regularmente, nos três anos. Já a área envolvente do Funchal e da estação do LREC 

surge fortemente sinalizada em 2007 e ligeiramente nos outros anos. 

De salientar que o ano de 2008, referido anteriormente como aquele em que os eventos de 

precipitação intensa tinham ocorrido com maior frequência, é o ano que revela menor incidência de 

fenómenos de seca.  

Para o conjunto dos três anos analisados, as áreas críticas detectadas constam da Figura 34). 

Figura 34 – Áreas críticas de Seca para o conjunto dos três anos 

 

 

A Figura 35 revela que as áreas mais afectadas por eventos de seca estão densamente 

artificializadas na área envolvente das estações do Funchal e do LREC, ou correspondem a um misto 

de áreas artificializadas e com coberto vegetal (florestas, vegetação arbustiva e herbácea), como 

acontece no Lugar de Baixo e em Ponta do Pargo (esta predominantemente com floresta aberta, 

vegetação arbustiva e herbácea). Já a maior parte da envolvente da estação de S. Jorge – Santana, 

expressivamente sinalizada, é ocupada por floresta.  
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Figura 35 – Áreas críticas de Seca e respectivo uso do solo 

 

 

 

Apresentam-se a seguir (Figura 36) as imagens ampliadas de cada uma das áreas críticas de seca 

detectadas, com o respectivo uso do solo. 

Figura 36 – Pormenor das áreas críticas de Seca e respectivo uso do solo 

Envolvente da estação de São Jorge - Santana 
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Envolvente da estação de Ponta do Pargo - Calheta 

 

Envolvente da estação do Lugar de Baixo 

 

Envolventes das estações do Funchal e do LREC 
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De seguida (Figura 37), apresentam-se os resultados da integração das áreas críticas de precipitação 

extrema (Precipitação Intensa e Seca). 

Figura 37 – Áreas críticas de precipitação extrema para cada ano 
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A partir da figura anterior, pode concluir-se que, no ano de 2006, ocorreram ambos os fenómenos 

extremos na Ilha da Madeira, tendo maior expressão a precipitação intensa no Areeiro (maior altitude) 

e a seca em S. Jorge – Santana. No ano de 2007 ocorreram mais eventos de seca do que de 

precipitação intensa, sobretudo no litoral sul e oeste. No ano de 2008, prevaleceram os fenómenos de 

precipitação intensa nas zonas de maior altitude, embora também tenham ocorrido eventos de seca 

no litoral sul e oeste da ilha.   

As áreas críticas em termos de precipitações extremas surgem, assim, um pouco por toda a ilha, ora 

devido a precipitações intensas, ora devido a eventos de seca, como se pode observar na Figura 38, 

relativa ao conjunto dos três anos.  

Figura 38 – Áreas críticas de precipitação extrema para o conjunto dos três anos 

 

Atendendo à pouca densidade de estações de medição de precipitação consideradas neste trabalho, 

e ao facto de as áreas críticas detectadas se localizarem na envolvente de 9 das 11 estações, é de 

prever que, a situação real (que seria melhor representada se os dados de base incluíssem mais 

estações) seja ainda mais crítica do que a apresentada na figura anterior.  

Por outro lado, o facto de a maior incidência de precipitações intensas ocorrer em áreas de altitudes 

mais elevadas e com coberto vegetal, não diminui a perigosidade do fenómeno, na medida em que 

potencia os movimentos de vertente, quedas de blocos e de árvores, aumento do caudal das ribeiras 

e as aluviões. 

7.2 Análise do Risco de Cheias: Sistema de Alerta Precoce 

No ponto anterior analisaram-se as áreas de risco de precipitação extrema, através da caracterização 

das áreas de maior probabilidade (acima de 50%) do índice %R30 ultrapassar o valor de corte 

equivalente a P75. Conjuntamente com os mapas médios, fica deste modo caracterizado um padrão 

espacio-temporal (para o conjunto dos três períodos analisados) da precipitação intensa. O objectivo 

deste ponto é analisar as consequências da precipitação intensa – como o risco de cheias e as 

aluviões - a partir do padrão do %R30 analisado. Dito de outro modo, sempre que os limites deste 
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padrão forem excedidos, assume-se que estamos em presença de um período crítico de potencial 

risco de cheias ou aluviões. 

Concretamente, em cada localização do espaço x0, do qual se conhece a distribuição de 

probabilidade  Fz(x0), estimada pelo conjunto de valores simulados, podem quantificar-se os extremos 

locais P75(x0), P90(x0) ou o valor máximo Max(x0). Estes parâmetros, que são os extremos locais de 

%R30, podem funcionar como sistema de alerta precoce de risco de cheias e aluviões. Por exemplo, 

se numa dada localização espacial x0, para a qual o valor P90(x0) ou Max(x0) é igual a 2 dias (2 dias 

com precipitação superior  30 mm), este limite pode funcionar como alerta no caso de ser excedido.  

Assim como exemplo de mapa de alerta precoce de risco de cheias e aluviões apresenta-se o mapa 

de valores máximos de %R30 para o conjunto dos três anos.  

Note-se que dadas as lacunas das séries de dados identificadas na subsecção 5.1 deste documento, 

toda a análise do índice %R30 foi feita com base no número de dias totais e não em dias seguidos 

com precipitação superior a 30mm. No entanto constatou-se uma boa relação entre o número de dias 

totais e o número de dias consecutivos. Assim poder-se-á adoptar este sistema de alerta com base 

nos valores máximos de %R30.  

7.3. Estudo comparativo dos resultados obtidos com a Avaliação do Risco de Incêndios  

Nesta subsecção pretende-se comparar os resultados obtidos na subsecção 7.1 do presente trabalho 

com a avaliação do risco de incêndios na Ilha da Madeira elaborada por Santos (2010).  

Partindo dos mesmos dados de base deste estudo (apresentados na secção 5), Santos (2010) 

calculou o risco meteorológico de incêndio que assenta na utilização do Índice de Severidade Diária, 

DSR (Daily Severity Rating) derivado do Índice Meteorológico de Risco de Incêndio FWI (Fire 

Weather Index), através das variáveis meteorológicas temperatura, precipitação, humidade relativa do 

ar e vento. A autora analisou os valores do índice DSR, estimados e experimentais, para as épocas 

de fogos (de 1 de Maio a 30 de Setembro) dos anos de 2006, 2007 e 2008, cuja distribuição na área 

em estudo se apresenta na Figura 39. 
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Figura 39 - Valores do índice DSR, estimados e experimentais 

2006 

 

2007 

 

2008 
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A partir destes resultados obtidos por Santos (2010), pode concluir-se que, em geral, o risco 

meteorológico de incêndio mais elevado na Ilha da Madeira ocorre na sua vertente Sul. Como refere 

a autora, a vertente Norte da Ilha da Madeira, apesar de apresentar orografia mais acentuada e 

vegetação de elevado risco de ignição, sofre menor número de fogos, devido à maior humidade do ar. 

No ano de 2006 ocorreu o valor do índice DSR mais elevado (3.2), correspondente à estação do 

Areeiro. Esse foi também o ano (entre os três analisados) em que se verificou o maior número de 

fogos na ilha. Consequentemente, e atendendo a que a maior parte do material combustível foi 

destruído nesses fogos, o ano de 2007 foi de acalmia em relação a este fenómeno. Já 2008 surge 

com a mesma tendência de 2006, embora globalmente com menos intensidade e com maior 

preeminência na área envolvente da estação do Funchal, em vez do Areeiro. Citando Silva et al 

(2003), a autora havia já referido (p.16) que ―a grande incidência de incêndios regista-se na encosta 

Sul da ilha, com maior preponderância no concelho do Funchal‖. 

Ora, na subsecção 7.1 verificou-se que, no ano de 2006, a zona do Areeiro foi alvo do maior número 

de eventos de precipitação intensa, enquanto que a estação de S. Jorge – Santana (a norte), registou 

o maior número de eventos de seca. Constata-se assim que, no mesmo ano, a envolvente da estação 

do Areeiro (ocupada essencialmente por florestas abertas, vegetação arbustiva e herbácea) foi alvo 

de mais eventos de precipitação intensa, bem como de fogos.  

Em 7.1, verificou-se que, no ano de 2007, ocorreram mais eventos de seca do que de precipitação 

intensa, sobretudo no litoral sul e oeste. No entanto, neste ano o número de fogos foi reduzido, tendo 

alguma expressão precisamente no litoral sul e oeste da ilha, ocupada predominantemente por tecido 

urbano, o que à partida se deve ao facto de a vegetação com maior risco de ignição não ter ainda 

recuperado dos incêndios do ano anterior.  

No ano de 2008, como se apresentou em 7.1, prevaleceram os fenómenos de precipitação intensa 

nas zonas de maior altitude, embora também tenham ocorrido eventos de seca no litoral sul e oeste 

da ilha. Já no que respeita ao risco de incêndios, o mais acentuado verificou-se na zona do Funchal 

(onde predomina o tecido urbano), seguida do Areeiro (onde predominam as pastagens 

permanentes) e do Lugar de Baixo (área predominantemente urbanizada). 

Tal como explica Santos (2010, p.15), ―um dos maiores impactos dos incêndios na ilha da Madeira 

relaciona-se com a perda do coberto vegetal e a criação de condições propícias para o ravinamento e 

o deslizamento de terras por efeito das precipitações intensas. Depois de um incêndio, o solo fica 

desprotegido e sujeito à erosão devido à destruição da vegetação e da camada de manta morta. Por 

conseguinte, por baixo da camada de cinzas pode formar-se uma camada extremamente repelente à 

água, promovendo a sua escorrência por cima do solo‖.    

Posto isto, pode inferir-se que os incêndios potenciam a erosão do solo, podendo resultar em 

movimentos de vertente e, perante precipitações intensas, promover a ocorrência de aluviões com 

transporte sólido significativo.  
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7.4. Análise dos resultados do Estudo de Avaliação do Risco de Aluviões na Ilha da Madeira 

com interesse no contexto do presente trabalho 

Nesta subsecção pretende-se cruzar a informação do Estudo de Avaliação do Risco de Aluviões na 

Ilha da Madeira, elaborado pela parceria IST, UMa e LREC (2010), com os resultados do presente 

trabalho.  

Os elementos de base do Estudo de Avaliação do Risco de Aluviões referem-se a registos diários de 

precipitação desde o ano hidrológico (de 1 de Outubro a 30 de Setembro) de 1935/36 até Junho de 

2010, de 26 postos udométricos, tendo os autores constituído séries de precipitações máximas 

anuais em períodos consecutivos de 1 a 6 dias. Após análise detalhada das mesmas, seleccionaram 

20 postos com registos de dimensões variáveis entre 10 e 70 anos, que, por Krigragem Ordinária, 

deram origem a superfícies de precipitação diária nas cinco bacias hidrográficas alvo do referido 

estudo: Ribeira da Tabua, Ribeira Brava, São João, Santa Luzia e João Gomes.  

Com o intuito de analisar tendências, os autores procederam a uma análise baseada na 

representação gráfica das amostras de precipitações máximas anuais em 1 a 6 dias consecutivos, em 

quatro dos postos udométricos disponíveis, nomeadamente, Areeiro, Bica de Cana, Funchal 

(Observatório e Santo da Serra). Esta análise não revelou uma situação de agravamento/aumento, 

em anos mais recentes, das precipitações intensas, na medida em que os autores não verificaram a 

ocorrência de quebra de homogeneidade que sugira tendências evidentes no sentido do aumento 

persistente das precipitações máximas anuais. Pelo contrário, os quatro postos apresentaram 

precipitações em anos mais recentes inferiores às registadas em períodos antecedentes, como 

apresentaram na Figura 40.  

Figura 40 - Posto do Areeiro. Representação esquemática das amostras de precipitação máximas anuais 

em 1 e 2 dias (à esquerda), e das mesmas amostras expressas em termos adimensionais, mediante a 

divisão pelas respectivas médias. (Fonte: IST, UMa, LREC, 2010) 

 

Este estudo prosseguiu com a análise detalhada do evento de precipitação intensa que ocorreu a 20 

de Fevereiro de 2010, tendo os autores verificado que, o ano hidrológico de 2009-2010 revelou um 
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―grau de excepcionalidade‖, em termos de precipitação acumulada de Outubro a Fevereiro, 

relativamente aos anos hidrológicos desde 2004-2005.  

Relativamente à distribuição da precipitação diária nesse dia, verificaram que ―foi significativamente 

elevada, variando entre 270 e 370 mm em duas regiões da ilha. Na parte oeste, numa mancha com o 

eixo maior no sentido norte-sul que abrange parte do planalto de Paul da Serra, a Encumeada e as 

serras adjacentes que formam as cabeceiras das ribeiras de São Vicente (para norte) e da Ribeira 

Brava (para sul). Na parte este da ilha, numa mancha alongada no sentido este-oeste que abrange as 

serras do Funchal e de Santa Cruz acima dos 500/600 metros de altitude (p.66). (…) A chuva 

começou por ser, entre as 9h00 e as 11h00, muito forte na referida cintura intermédia na parte este, 

no Funchal e em Santa Cruz, tornando-se, nas duas horas seguintes, também muito forte na parte 

oeste, nos concelhos das Ribeira Brava e Ponta do Sol, assim como no topo da montanha. Entre as 

12h00 e as 13h00 chovia mais na cordilheira central, entre a Encumeada, passando pelo Pico do 

Areeiro, Poiso, Camacha, até o Santo da Serra‖ (p.67), como apresentam na Figura 41.  

Figura 41 - Distribuição da precipitação diária de 20 de Fevereiro de 2010 na Ilha da Madeira (0-0 horas), 

obtida a partir de 35 postos das Redes do LREC e da IGA por Kriggingagem (Soares, 2006). (Fonte: IST, 

UMa, LREC, 2010) 

 

Constata-se, desta forma, que, embora se tenha verificado no presente estudo que, na Ilha da 

Madeira, os eventos de precipitação intensa predominam nas zonas de maior altitude (Bica de Cana, 

Areeiro, Parque Ecológico do Funchal e Pico Verde), o evento do dia 20 de Fevereiro desencadeou-

se a menores altitudes, a oeste e a sudeste da ilha, e só depois atingiu regiões mais elevadas. 

Citando os autores do referido estudo (p.67) ―Nas primeiras horas (…) na vertente sul, a variação 

espacial da precipitação mostra um padrão de diminuição da precipitação com a altitude, 

principalmente no sector superior da vertente‖. A chuva começou por ser mais forte no sector inferior 

da vertente sul, enquanto no topo da montanha os níveis da água precipitada eram ainda baixos, 

tornando-se depois mais intensa na cintura intermédia. 
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Este estudo realizado pela parceria entre o IST, a UMa e o LREC (p.96) aborda também o risco de 

incêndio na Ilha da Madeira. Os autores referem que ―diversos trabalhos publicados atribuem a 

alguns dos tipos de coberto que ocorrem na Madeira, nomeadamente pinhais, eucaliptais e acácias, o 

aumento do risco de incêndio e a pouca capacidade de retenção de água, devido à ocorrência de 

solos hidrobóbicos ou mesmo à pouca resistência do sistema radicular‖ (p.96).  

Da análise efectuada, os autores concluíram que ―existe uma correlação inequívoca entre os tipos de 

vegetação e o risco de movimentos de massa‖ (p.98), tendo proposto algumas acções ou medidas, 

em termos de vegetação, que visam a prevenção e protecção no contexto da mitigação do risco de 

aluviões.  

A análise que realizaram ao tipo de solo dos locais onde ocorreram movimentos de massa permitiu-

lhes verificar o predomínio de formações herbáceas nas áreas mais afectadas localizadas a altitudes 

superiores a 1000 metros. A floresta de exóticos (em particular as de pinheiro bravo e de eucalipto) 

surgiu seguidamente como o tipo de uso em que se registou maior número de eventos. Com baixo 

nível de ocorrências foram apontadas as áreas de floresta natural, que pareceu favorecer, em geral, a 

estabilidade das vertentes. (Para mais informações, consultar o relatório síntese do estudo; p.96 a 98 

e p.153 a 156). 
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8. Conclusões e considerações finais 

Com este trabalho pretendeu-se identificar as áreas de maior susceptibilidade à ocorrência de 

fenómenos de precipitação extrema (para os extremos húmido e seco) na Ilha da Madeira, a partir de 

dados de caracterização espacial da precipitação acumulada (mm/dia), relativos a séries de 

observações ordenadas no tempo, registadas entre 2006 e 2008 em onze estações de medição 

localizadas na Ilha da Madeira. A análise dos dados de base partiu da avaliação da qualidade das 

séries e da caracterização dos índices de precipitação extrema %R30 (para o extremo húmido) e 

%RL10 (para o extremo seco), normalizados em função do total de dias, por ano, com registo de 

medição de precipitação. 

A análise dos elementos disponíveis realizada neste âmbito, permitiu tecer as seguintes conclusões, 

para os anos de 2006, 2007 e 2008: 

- As áreas da Ilha da Madeira alvo de maior número de fenómenos de precipitação intensa estão 

localizadas a maiores altitudes na direcção Noroeste-Sudeste, e as de menores índices de 

precipitação intensa predominam a litoral Sul da ilha.  

- As áreas críticas detectadas, no que respeita a precipitações intensas, foram as envolventes das 

estações de Bica de Cana (a 1600m), Areeiro (a 1610m), Parque Ecológico do Funchal (a 1300m) e 

Pico Verde (a 1020m). 

- No ano de 2007, a Ilha da Madeira foi menos fustigada por fenómenos de precipitação intensa, 

enquanto que o ano de 2008 foi o mais afectado.  

- As áreas mais afectadas por eventos de precipitação intensa possuem, na sua maioria, coberto 

vegetal (pastagens permanentes; florestas; florestas abertas, vegetação arbustiva e herbácea), 

embora uma parte significativa seja artificializada (Bica de Cana).  

- As áreas da Ilha da Madeira alvo de maior número de fenómenos de seca estão localizadas a 

menores altitudes, sobretudo no litoral Sul. A zona envolvente da estação de S. Jorge – Santana, a 

Norte, foi também fortemente sinalizada como alvo de eventos de seca. Na direcção Noroeste-

Sudeste, em altitude, surgem as áreas com menores valores de índice de seca, sendo as menos 

afectadas por eventos desta natureza. 

- Relativamente à frequência de eventos de seca, a área circundante da estação de S. Jorge – 

Santana, a Norte, foi expressivamente sinalizada no ano de 2006, ligeiramente no ano de 2007 e não 

surgiu como crítica em 2008. Ponta do Pargo e Lugar de Baixo revelaram ser alvo de fenómenos 

desta natureza, regularmente, nos três anos. Já a envolvente do Funchal e da estação do LREC 

surgiu fortemente sinalizada em 2007 e ligeiramente nos outros anos. 

- O ano de 2008, referido anteriormente como aquele em que os eventos de precipitação intensa 

tinham ocorrido com maior frequência, foi o ano que revelou menor incidência de fenómenos de seca.  

- As áreas mais afectadas por eventos de seca estão densamente artificializadas na área envolvente 

das estações do Funchal e do LREC, ou correspondem a um misto de áreas artificializadas e com 

coberto vegetal (florestas, vegetação arbustiva e herbácea), como acontece no Lugar de Baixo e em 
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Ponta do Pargo (esta predominantemente com floresta aberta, vegetação arbustiva e herbácea). Já a 

maior parte da envolvente da estação de S. Jorge – Santana, expressivamente sinalizada, é ocupada 

por floresta.  

- No ano de 2006, ocorreram ambos os fenómenos extremos na Ilha da Madeira, tendo maior 

expressão a precipitação intensa no Areeiro (maior altitude) e a seca em S. Jorge – Santana. No ano 

de 2007 ocorreram mais eventos de seca do que de precipitação intensa, sobretudo no litoral sul e 

oeste. No ano de 2008, prevaleceram os fenómenos de precipitação intensa nas zonas de maior 

altitude, embora também tenham ocorrido eventos de seca no litoral Sul e Oeste da ilha.   

- No ano de 2006, a envolvente da estação do Areeiro (ocupada essencialmente por florestas 

abertas, vegetação arbustiva e herbácea) foi alvo de mais eventos de precipitação intensa, bem como 

de fogo.  

- No ano de 2007, ocorreram mais eventos de seca do que de precipitação intensa, sobretudo no 

litoral sul e oeste. No entanto, neste ano o número de fogos foi reduzido, tendo alguma expressão 

precisamente no litoral sul e oeste da ilha, ocupada predominantemente por tecido urbano, o que à 

partida se deve ao facto de a vegetação com maior risco de ignição não ter ainda recuperado dos 

incêndios do ano anterior.  

- No ano de 2008, prevaleceram os fenómenos de precipitação intensa nas zonas de maior altitude, 

embora também tenham ocorrido eventos de seca no litoral sul e oeste da ilha. Já no que respeita ao 

risco de incêndios, o mais acentuado verificou-se na zona do Funchal (onde predomina o tecido 

urbano), seguida do Areeiro (onde predominam as pastagens permanentes) e do Lugar de Baixo 

(área predominantemente urbanizada). 

O estudo efectuado evidencia e confirma a elevada susceptibilidade da Ilha da Madeira à ocorrência 

do fenómeno das aluviões e a complexidade dos processos que lhe estão associados. As áreas 

críticas em termos de precipitações extremas surgiram um pouco por toda a ilha, sobretudo devido a 

precipitações intensas, mas também a eventos de seca.  

Atendendo à pouca densidade de estações de medição de precipitação consideradas neste trabalho, 

e ao facto de as áreas críticas detectadas se localizarem na envolvente de 9 das 11 estações, prevê-

se que, a situação real (que seria melhor representada se os dados de base incluíssem mais 

estações) seja ainda mais crítica do que a apresentada neste trabalho.  

Para poder melhorar a consistência dos resultados, propõe-se a aplicação dos procedimentos 

adoptados neste trabalho a dados de base mais consistentes, sugerindo-se como limite mínimo 

dados registados por 20 estações nos últimos de 10 anos, para intervalos diários ou subdiários, se 

possível, provenientes da mesma fonte (o LREC gere actualmente a rede mais recente que cobre a 

totalidade da ilha, com udógrafos associados a dataloggers digitais, que na sua maioria medem a 

precipitação em intervalos de 10 minutos). 
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Histórico de Aluviões na Ilha da Madeira (1601 - 2010) 

Século Ano Dia / Mês Local e acontecimento 

XVII 1601 - Primeira cheia rápida de que há registo. 

1611 - Grande enchente no Funchal. 

XVIII 1707 - Cheias rápidas por toda a ilha. 

1724 18 de 
Novembro 

Os estragos desta aluvião fizeram-se principalmente sentir na freguesia de Machico, 
morrendo 26 pessoas e abatendo-se mais de 80 habitações. No Anno Histórico, 
referindo-se o Padre Francisco de Santa Maria a esta aluvião, diz que "padeceu a ilha 
da Madeira uma tormenta e dilúvio tão grande, que destruiu a vila de Machico, parte da 
de Santa Cruz e muitos outros logares e sítios da mesma ilha, e também a cidade do 
Funchal experimentou grande dano e muitas ruínas, assim nas suas muralhas como na 
povoação, com a enchente da Ribeira do Pinheiro (Santa Luzia) que a divide". 

1764 18 de 
Novembro 

Fortes chuvas provocaram aluviões nas ribeiras que atravessam a cidade Funchal. 

XIX 1803 9 de Outubro Cheia rápida mais destruidora do século, por toda a ilha, sobretudo no Funchal, mas 
também em Machico, Santa Cruz, Calheta e Ribeira Brava, vitimando 800-1000 
pessoas. “Há quem a tenha considerado a maior calamidade que ocorreu na ilha no 
período de cinco séculos. (…) Tinham caído algumas chuvas, com várias 
intermitências, nos dez ou doze dias que precederam este dia.” (Silva e Menezes, 
1997) 

1815 26 de 
Outubro 

Chuvas intensas provocaram enchentes nas Ribeiras do Funchal e inundações um 
pouco por toda a ilha. 

1842 24 de 
Outubro 

“Resultado das fortes chuvas que caíram durante a manhã e inicio da tarde, as águas 
saíram dos seus leitos e espalharam-se pelos terrenos marginais, causando grandes 
estragos. No Funchal algumas ruas da cidade converteram-se em caudalosas 
ribeiras…” (Elucidário Madeirense) 

26 de 
Outubro 

Tempestade no Funchal. 

1848 17,18,19,20 
Novembro 

Grandes inundações, principalmente no concelho de Santana. 

1856 5, 6 de 
Janeiro 

Após chuvas abundantes, a Baixa da cidade do Funchal foi invadida pelas águas que 
galgaram as ribeiras, provocando grandes destroços. Na Ribeira Brava, Tabua, Serra 
de Água, Ponta do Sol, Paul do Mar e noutras localidades houve também grandes 
destruições devido à força das águas. 

14, 15 de 
Março 

Na Ribeira Brava, “a ribeira arruinou quase toda a muralha que defende o lugar”. 
Também na Serra de Água se verificaram grandes prejuízos. 

1865 - Uma cheia rápida na freguesia da Madalena do Mar causou importantíssimos danos 
materiais e vítimas. 

1876 1 de Janeiro Inundações com prejuízos notáveis na freguesia da Madalena do Mar. 

29, 30, 31 de 
Outubro 

Elevados quantitativos de precipitação caíram durante a noite e o dia. As três ribeiras 
do Funchal, transportavam elevado quantitativo de água e detritos que destruíram 
partes da muralha e transbordaram, causando grandes prejuízos. Na vertente Norte da 
ilha também houve problemas, sobretudo no Faial e em São Vicente. 

3 de 
Novembro 

Por toda a ilha as enchentes danificaram estradas, pontes e obstruíram leitos das 
ribeiras. 

29, 30, 31 de 
Dezembro 

Um grande temporal (chuva e vento) abateu-se sobre o Funchal, aumentando o caudal 
das ribeiras, o que causou grandes estragos nas propriedades rurais da cidade. 

1877 6 de Janeiro Chuvas intensas danificaram gravemente a estrada marginal da costa Sul. Desde a 
Ribeira Brava até à Madalena ocorreram inúmeros desabamentos. Um deles provocou 
um morto. 

1895 2, 3 de 
Outubro 

“A aluvião que se deu nestes dias produziu grandes estragos nas freguesias de São 
Vicente, Faial, Ponta Delgada, Boa Ventura e Seixal. Tendo nesta última freguesia 
morrido um homem”. 

XX 1896 - 

(Fonte: 
Fernandes, 

2009) 

A ilha foi assolada por uma violenta tempestade. Vários foram os navios e outras 
embarcações, que ficaram destruídos no Funchal. O temporal provocou trinta vítimas, 
sendo a maioria, tripulantes dos navios e embarcações. No Campanário morreram três 
pessoas e na Camacha duas. 
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1901 8, 9 de 
Novembro 

Chuvas abundantes no Funchal. As águas inundaram as ruas, causando muitos danos 
e alguns desmoronamentos. 

1920 24, 25 de 
Fevereiro 

Violento temporal (vento e chuva) causou inúmeros prejuízos em toda a ilha. Em toda a 
ilha, ficaram mais de quinhentas pessoas sem abrigo. Ribeira Brava “correu grande 
risco de ser destruída pelas águas” (Silva e Menezes (1997) e Quintal (1999)). Na 
freguesia da Camacha morreu uma mulher e uma criança. Desapareceram com os 
tripulantes alguns barcos de pesca de Câmara de Lobos. 

1921 5, 6 de Março Chuvas abundantes acompanhadas de trovoadas em toda a ilha, provocaram 
inundações e estragos em Machico, Ribeira Brava e em muitos outros pontos da ilha. 
Em Machico as águas subiram ao primeiro andar das casas. Na Ribeira Brava 
morreram quatro crianças, “três em virtude do desmoronamento de um prédio e uma 
arrastada pelas águas” (Silva e Menezes (1997) e Quintal (1999)). 

1929 6 de Março Na sequência das “chuvas torrenciais” que se registaram , verificou-se a cheia da 
ribeira na freguesia de São Vicente, seguida de um desabamento, que causou cerca de 
32 mortes e incalculáveis estragos – ficaram destruídas 11 casas e 100 palheiros, 
perdendo-se, mais de 100 cabeças de gado. Para Silva e Menezes (1997) e Quintal 
(1999), tratou-se da mais pavorosa e confrangedora catástrofe de que até à data havia 
memória na ilha da Madeira, só tendo paralelo com a aluvião de 1803. 

1931 2 de Outubro Registaram-se várias inundações no Funchal, resultado de chuvas intensas. 

4 de Outubro Chuvas torrenciais acompanhadas de uma violenta trovoada, no Funchal. Algumas ruas 
transformaram-se em leito de torrente caudalosa que tudo arrastava. 

1933 31 de Janeiro A água das chuvas avolumou o caudal das ribeiras, ameaçando vidas, destruindo 
propriedades e danificando casas. Registou-se uma vítima mortal. 

1936 4 de 
Dezembro 

No Funchal e arredores ocorreram chuvas abundantes. “Durante largo tempo choveu 
sem interrupção, vendo-se algumas ruas transformadas em ribeiras” (Quintal, 1999). A 
água invadiu as ruas, estabelecimentos e residências. Registaram-se dois 
desabamentos. Verificaram-se inundações, desabamentos e muitos prejuízos por toda 
a ilha. 

1939 30 de 
Dezembro 

A freguesia da Madalena do Mar foi assolada por uma cheia rápida, resultado do forte 
temporal com “chuva contínua e vento forte”. As chuvas quase ininterruptas 
engrossaram o caudal da ribeira de Santa Maria Madalena, que transbordou e arrastou 
uma parte considerável da sua área, foi levada para o mar sob “o fulminante impulso da 
aluvião,” que arrastou cerca de 40 casas e vários terrenos de cultura, 4 mortos foi o 
resultado da tragédia” (Quintal, 1999). 

1956 3 de 
Novembro 

“Admite-se a hipótese de uma grande tromba de água ter caído na zona da Portela, 
acentuadamente para os lados do Porto da Cruz, Ribeira de Machico, estendendo-se 
até à zona de Santa Cruz. Só assim se pode explicar o engrossamento imediato dos 
caudais das ribeiras e das inundações repentinas desta região” (Quintal, 1999). Os 
prejuízos causados na lavoura, nas propriedades urbanas, nas pontes, nos caminhos e 
nas estradas, foram incalculáveis. Em Machico danificou estradas, pontes, rede de 
água potável, casas e culturas. Para além dos muitos feridos que ocasionou, morreram 
cinco pessoas. No concelho vizinho, Santa Cruz, foram três pontes e duas casas 
destruídas, houve muitos danos, ruas cheias de lama e rochas e uma criança 
desapareceu. 

1958 21 de 
Dezembro 

Uma violenta tempestade levou a que as ribeiras aumentassem consideravelmente o 
seu caudal, provocando desabamentos e grandes estragos por toda a ilha.  

1970 9 de Janeiro Na Ribeira Brava “a força das águas destruiu a estrada em sete pontos, entre a vila e a 
Serra de Água, tendo sido levado o miradouro, que desapareceu, juntamente com duas 
pessoas” (Quintal, 1999). 

XX 
(cont.) 

1972 21 de 
Setembro 

Durante a madrugada, o caudal da Ribeira de Santo António aumentou repentinamente, 
tendo atingido um bairro de barracas localizado perto do Campo da Imaculada 
Conceição. Duas crianças e uma mulher não resistiram à força das águas. 

1979 23 e 24 de 
Janeiro 

Aluviões atingiram Machico, Porto da Cruz, Camacha, Canhas, Calheta, e Fajã do 
Penedo, vitimando 14 pessoas. 

1985 2, 3 de 
Outubro 

Uma cheia rápida provocou várias inundações e graves prejuízos. Alguns mortos, 
muitas casas soterradas, estradas e pontes destruídas foi o balanço do temporal que se 
abateu sobre a ilha. 

1990 18 de Janeiro A queda de um muro esmagou um automóvel que circulava na Rua Carvalho Araújo, 
provocando a morte aos dois ocupantes. “O desmoronamento terá sido fruto da forte 
precipitação ocorrida ” (DNM, 19 Set. 1990). Em vários pontos do Funchal verificaram-
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se inundações e estragos em habitações e estabelecimentos comerciais; “viram-se 
automóveis a boiar e a embater uns nos outros, entre outros casos”. 

18 de 
Setembro 

Queda de blocos no Curral das Freiras: “O desmoronamento terá ocorrido na sequência 
da forte precipitação verificada entre as 14h e as 15h” (DNM, 19 Set. 1990). Ocorreram, 
também, inundações no Funchal. 

31 de 
Novembro e 

1, 2 de 
Dezembro 

Fortes chuvas ao longo do dia provocaram um desabamento na Ponte de Vasco Gil 
(Santo António) e inundações devido ao transbordo da Ribeira de Santa Luzia e na 
Ribeira Brava. 

1991 24 de 
Outubro 

Machico foi inundada devido à grande quantidade de água “que uma chuva intensa 
espalhou por todo aquele vale”. Esta chuva levou ao aumento do caudal da ribeira que 
inundou algumas artérias e residências. Também em Santana se verificaram algumas 
inundações. 

29 de 
Outubro 

Os concelhos de Machico e de Santa Cruz foram os mais atingidos pelas fortes 
chuvadas que ocorreram em toda a ilha. Em Machico registaram-se várias inundações 
em casas, queda de pontes, estradas cortadas. Vários desabamentos na estrada 
regional 101 no troço compreendido entre Machico e o Santo da Serra. No sítio dos 
Landeiros (Machico) uma grande derrocada arrasou completamente um muro de 
suporte. No concelho de Santa Cruz aconteceram cerca de cinquenta pequenas 
inundações. A área mais afectada foi a do Garajau. As fortes chuvas levaram a que um 
ribeiro situado por baixo da estrada enchesse levantando o piso da via. As águas 
misturadas com diversos detritos no seu percurso arrastaram carros e contentores de 
lixo e provocaram a inundação de residências. No Funchal a chuva provocou 
inundações e diversos estragos na rede de esgotos. Também em Câmara de Lobos se 
registaram inundações em residências e anomalias na rede de esgotos. 

13 de 
Dezembro 

Fajã Grande e Fajã do Cedro Gordo (Santana) foram fortemente fustigadas pelas 
chuvas. Elevados danos em terrenos cultivados, caminhos municipais quase 
intransitáveis e estradas totalmente bloqueadas foram os resultados de seis 
desabamentos que ocorreram no espaço de uma hora. 

1992 28, 29 de 
Setembro 

No Funchal verificaram-se inundações com lama, pedras e entulho, provenientes do 
entupimento de sarjetas, esgotos e outras condutas. Ocorreram cheias em vários 
pontos da baixa da cidade, devido ao transbordo de alguns ribeiros. 

14 de 
Outubro 

Um desabamento cortou a circulação automóvel nas imediações da Encumeada. “Eram 
cerca das 17 horas quando a estrada, ficou obstruída por um grande desmoronamento 
de terras, provocado pelas grandes chuvadas que caíram em toda a região” (DNM, 15 
Out. 1992). 

18 de 
Outubro 

Na Fundoa de Fora uma grande porção de pedras e terra caiu sobre uma casa. 
“Presume-se que resultaram das fortes chuvas que ocorreram durante todo o dia” 
(DNM, 19 Out. 1992). 

1993 10 de 
Outubro 

O forte temporal que se abateu sobre a ilha teve como consequência um desabamento 
no Caminho do Curral dos Romeiros, que ficou parcialmente impedido, bem como 
pequenas inundações no Funchal. 

16, 17 de 
Outubro 

Desmoronamentos de terra em resultado das chuvas fortes no Funchal.  
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XX 
(cont.) 

1993 
(cont.) 

29 de 
Outubro 

―O Funchal acordou em sobressalto. As chuvas intensas e ribeiras 
cheias de entulho fizeram a catástrofe. Por onde a água passou tudo 
levou e a morte saiu à rua. O balanço foi trágico‖. As chuvas foram 
anormais e só tiveram paralelo com as de 87. ―Obviamente que o facto 
das ribeiras, estarem atulhadas também não ajudou‖ (Quintal, 1999). A 
tragédia atingiu vários pontos da ilha.  

1994 7 de 
Outubro 

A grande precipitação registada durante todo o dia provocou algumas 
inundações e desabamentos de terras em diversos locais da ilha.  

1995 25 de 
Outubro 

Como resultado das primeiras chuvas outonais, registaram-se cerca de 
uma dezena de inundações na baixa da cidade do Funchal. 

17 de 
Novembro 

Chuva e vento atingiram toda a ilha. Sucederam-se inundações, 
desabamentos e queda de árvores. No Funchal e na Ribeira Brava 
verificaram-se inundações e desabamentos com relativa dimensão. 

17 de 
Dezembro 

Vento forte e chuva torrencial durante todo o dia, em particular nas 
áreas da Camacha, Santa Cruz, Machico, Ribeira Brava e São Vicente. 
A forte ondulação marítima fustigou durante o dia toda a faixa da Costa 
Oeste da Região. 

26, 27, 28 
de 

Dezembro 

Por toda a ilha, a elevada precipitação provocou inundações, quedas 
de pedras, desabamentos de terras, esgotos entupidos e quedas de 
árvores. Muitos troços de estrada ficaram obstruídos e o grande caudal 
de água, com pedras e terras provocou pânico na população e o 
abandono das residências ameaçadas. O concelho do Funchal foi o 
mais atingido, mas os desmoronamentos, que ocorreram por toda a 
ilha, tiveram maior incidência no Monte e em toda a Estrada Regional. 

1996 7, 8 de 
Janeiro 

Muita chuva e vento assolaram a Madeira. ―Muitos desabamentos e 
árvores a obstruir estradas estiveram na ―ordem do dia‖‖ (DNM, 9 
Jan.1996). A Estrada Regional entre São Vicente e Seixal esteve 
bloqueada durante algumas horas, devido ao mar alteroso e a alguns 
desabamentos que fustigaram norte da ilha. Verificaram-se pequenas 
inundações por toda a ilha. 

28, 29, 31 
de Janeiro 

Enormes pedras e terra desprenderam-se no sítio da Alegria (São 
Roque). Em Santa Cruz, as chuvas torrenciais e o vento forte 
provocaram diversas inundações. A escola de Santa Cruz encerrou 
devidas às inundações que provocaram avultados estragos, também 
nas Estações de Tratamento de Resíduos Sólidos do Funchal e de 
Câmara de Lobos. Na área rural, um dos casos mais graves registou-se 
na Calheta, onde o mar provocou elevados estragos junto ao cais. Na 
estrada para o Curral das Freiras, verificaram-se dois desabamentos. 

22, 23, 24 
de Março 

Forte temporal com grande descarga de água em toda a ilha. 
Verificaram-se desabamentos, quedas de árvores e obstrução de 
estradas. 

12 de 
Dezembro 

A água da chuva provocou inundações um pouco por toda a ilha. Os 
casos mais relevantes registaram-se na capital madeirense, onde o 
túnel da ―Cota 40‖ ficou inundado e várias casas sofreram inundações. 

15, 16 de 
Dezembro 

Chuva copiosa na Travessa dos Três Paus. Um desabamento terá 
entupimento da Levada do Pico do Cardo, ―As terras lamacentas 
deslizaram de rompante pela encosta, destruindo duas casas‖ (DNM, 
17 Dez. 1996). Na enxurrada foram arrastadas duas viaturas. 

1997 30 de 
Setembro 

A chuva que se registou durante a tarde no Funchal alagou ruas onde as 
sarjetas estavam entupidas e inundou algumas casas e estabelecimentos. 
Ocorreram derrocadas no início da cota 200. 

17, 18, 19, 
20 de 

Outubro 

Como consequência das fortes chuvas que ocorreram durante o fim-de-
semana, no dia 17 a Estrada Regional 222 ficou totalmente obstruída 
devido a um deslizamento de terras. Nos dias 18 e 19 ocorreram graves 
inundações e derrocadas por toda a ilha. A ―anormal precipitação que se 
registou no sitio do Ribeiro Serrão‖ (DNM, 21 Out. 1997), provocou um 
deslizamento de terras e o rebentamento de um cano de água, água que foi 
desaguar à estrada do Ribeiro Serrão, a mais de 600 m acima da estrada e 
―provocou uma impressionante descida de lama por uma vereda, servindo a 
estrada como receptor final desta ―onda‖ de lama‖ (DNM, 21 Out. 1997). 

23 de 
Outubro 

Um pouco por todo o lado houve caudais de água lamacenta a provocar 
diversas inundações, pequenos desabamentos e estradas intransitáveis.  
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XX 
(cont.) 

1997 
(cont.) 

25 de 
Outubro 

As fortes chuvadas que se abateram sobre toda a ilha, com especial 
incidência na zona norte, provocaram alguns estragos, aluimentos de 
terras e desabamentos. O mais grave incidente ocorreu no Lombo do 
Mouro, na estrada que liga a Encumeada ao Paul da Serra. 

2 
Novembro 

Em consequência do mau tempo, no Pico do Lombo (Monte) houve 
terras arrastadas que ameaçaram casas. Ocorreram inundações, 
desabamentos e árvores caídas no Funchal. ―As chuvas que caíram 
durante a madrugada varreram terras e pedras pelas encostas, cujo 
resultado viria a ser notório nas estradas de toda a ilha‖ (DNM, 3 Nov. 
1997). 

5, 6, 7, 8 
de 

Dezembro 

Fortes chuvas provocaram diversos desabamentos um pouco por toda 
a ilha. A forte ondulação também deixou rasto de destruição no Garajau 
e na Praia Formosa, as ondas galgaram o perímetro da praia, tal como 
na Ribeira Brava e na Ponta do Sol. 

17 de 
Dezembro 

O mau tempo deixou rasto de destruição um pouco por toda a ilha, 
tendo ocorrido diversas inundações, quedas de árvores e 
desabamentos. O caudal das ribeiras aumentou significativamente, a 
orla costeira foi assolada por forte ondulação. 

21 de 
Dezembro 

Ocorreram enxurradas que arrastaram pedregulhos de mais de 4 
toneladas. ―A precipitação dos últimos dias e uma suposta fenda na 
rocha fez desabar a encosta no leito do ribeiro íngreme. A derrocada 
chegou à estrada e ameaçou bens patrimoniais e vidas humanas, na 
Meia Légua (Ribeira Brava) (DNM, 22 Dez.1997). 

1998 11, 12 de 
Janeiro 

Devido a forte precipitação, registaram-se inundações e desabamentos um 
pouco por toda a ilha. As zonas mais afectadas foram Funchal e Machico. 

31 de 
Janeiro 

 ―A enxurrada de terras e pedras, arame de latadas, estacas e árvores 
atingiu o malogrado levando-o à morte (…). Um morto no Garachico 
(Estreito de Câmara de Lobos), dois transbordos de ribeiros, três dezenas 
de inundações e duas dezenas de desabamentos foi o balanço do 
temporal‖ (DNM, Fev.1998). Entre as 9h de Sábado e as 9h de Domingo, a 
maior precipitação aconteceu em Santa Cruz (82,7 litros por m2), Lugar de 
Baixo e Ponta do Sol (71 litros), Funchal (64,2 litros), Quinta Magnólia (64,2 
litros), Santana (48 litros) e Porto Santo 32,2 litros). O vento atingiu os 
80km/h. 

7 de 
Fevereiro 

―Um pouco por todo o lado, os terrenos estão a ceder devido ao peso da 
água da chuva‖ (DNM, 8 Fev. 1998). 

9 de Maio Como resultado das chuvas que caíram de madrugada, vários foram os 
estragos ocorridos, sobretudo no início da vereda do Livramento (Funchal). 

17, 18 de 
Outubro 

Fortes chuvas durante a madrugada do dia 17, provocaram diversas 
inundações e lamaçais no Funchal, Santo António, Encumeada e Ribeira 
Brava. 

1999 12, 13 de 
Janeiro 

Temporal um pouco por toda a ilha, sobretudo a norte e no Funchal. 

10 de 
Outubro 

Fortes chuvas no Funchal, seguidas de desmoronamentos. 

27 de 
Outubro 

―Fortes chuvas por toda a ilha provocaram desabamentos, inundações, 
desmoronamentos de muros, terrenos e de parte de residências‖ (DNM, 28 
Out. 1999).  

29, 30 de 
Outubro 

―Em resultado das últimas chuvas, algumas casas tremeram e ruíram 
parcialmente. Outras ameaçam ruir caso a chuva teime em cair com 
tamanha intensidade‖ (DNM, 30 Out.1999). As inundações foram 
incontáveis, sobretudo no Funchal e no na Vertente Norte. 

4 de 
Dezembro 

A chuva que caiu de madrugada e durante o dia, arrastou lama e alagou 
algumas áreas e residências.  

7 de 
Dezembro 

Uma pessoa morreu na sequência de uma enxurrada ocorrida no sítio do 
Ribeiro Serrão (Camacha). 

XXI 2000 18 de 
Janeiro 

Forte precipitação nas zonas mais altas provocou um deslizamento no 
Santo da Serra. 

31 de 
Março 

Forte precipitação por toda a ilha. 
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XXI 
(cont.) 

2000 
(cont.) 

6 de Abril Chuva intensa um pouco por toda a ilha: na Terra Chã, Curral das Freiras 
(fez transbordar a ribeira, causando inundações e derrocadas); no 
Carvalhal (Canhas) e no Pomar D. João, concelho da Ponta do Sol; na 
Estrada Regional 101 entre a Bica da Cana e a Encumeada (provocando a 
queda de várias pedras na estrada). 

12 de Abril Queda de pedras de consideráveis dimensões na estrada marginal entre 
Ribeira Brava e Tabua, como consequência de precipitações intensas.  

15 de Abril Desabamento no Curral das Freiras, consequente de precipitações 
intensas. 

15 de Maio Desabamentos e quedas de blocos devido a precipitações intensas na 
Boaventura. 

13 de 
Agosto 

Chuva intensa na vertente Norte, com inundações em S. Vicente. 

8 de 
Setembro 

Inundações e derrocadas provocadas por precipitações intensas em toda a 
ilha. 

21 de 
Setembro 

Inundações, derrocadas e queda de árvores provocadas por precipitações 
intensas em toda a ilha. 

24 de 
Dezembro 

Temporal por toda a ilha. 

2001 2 de Março Temporal por toda a ilha. 

5, 6 e 7 de 
Março 

Forte precipitação por toda a ilha. No dia 6, ocorreu um forte temporal sobre 
S. Vicente e o Curral das Freiras. 

21 de 
Setembro 

Precipitação intensa causou diversas inundações no Funchal. 

18 e 19 de 
Novembro 

Temporal sobretudo na Vertente Sul da ilha provocou inundações, 
desabamentos e queda de árvores. 

9 de 
Dezembro 

Temporal por toda a ilha, sobretudo na Vertente Sul. 

2002 1 e 2 de 
Janeiro 

Temporal por toda a ilha. 

14, 18, 24 e 
27 de 

Setembro 

Precipitações intensas sobretudo nas zonas altas. 

26 de 
Setembro 

Precipitação intensa provocou inundações no Funchal. 

19 e 20 de 
Outubro 

Precipitação intensa, sobretudo em altitude, provocaram um desabamento 
na Encumeada, inundações no Funchal e queda de blocos na Calheta. 

12 de 
Novembro 

Precipitações intensas sobretudo nas zonas altas. 

24 de 
Novembro 

Temporal por toda a ilha, sobretudo a Sul e Oeste, provocou aluimentos de 
terras, inundações e obstruções de estradas. 

12 de 
Dezembro 

Precipitações intensas sobretudo nas zonas altas. 

15,16,17,18 
Dezembro 

Temporal na Vertente Sul da ilha. 

22 de 
Dezembro 

Precipitações intensas por toda a ilha, sobretudo nas zonas altas. 

2003 18, 20, 23 
Fevereiro 

Precipitações intensas por toda a ilha. 

12, 13, 26, 
27 Março 

Precipitações intensas por toda a ilha. 

6 e 7 de 
Abril 

Precipitações intensas por toda a ilha. 

12 e 21 de  
Abril 

Precipitações intensas sobretudo nas zonas altas. 

2, 3, 10 de 
Outubro 

Precipitações intensas por toda a ilha. 

  



95 

 

XXI 
(cont.) 

 

2004 6 e 7 de 
Novembro 

Precipitações intensas por toda a ilha. 

20 e 22 de 
Fevereiro 

Precipitações intensas por toda a ilha. 

25 de 
Março 

Precipitações intensas sobretudo nas zonas altas. 

17, 18 e 19 
de Outubro 

Precipitações intensas por toda a ilha. 

12, 13 e 14 
Dezembro 

Forte temporal por toda a ilha. 

2005 16 de 
Janeiro 

Precipitações intensas por toda a ilha. 

27 e 31 de 
Janeiro 

Precipitações intensas sobretudo na zona do Areeiro. 

Fevereiro 
Chuva intensa ao longo do mês, um pouco por toda a ilha (destacam-
se os dias 5, 6, 7, 8, 14, 23, 26, 27 e 28) 

2, 3 e 4 de 
Março 

Chuva intensa um pouco por toda a ilha. 

7, 8, 26, 27, 
29 Outubro 

Chuva intensa um pouco por toda a ilha. 

18 de 
Novembro 

Desabamento na estrada entre Bica de Cana e Encumeada, devido às 
chuvas intensas registadas nos dias anteriores.  

27 a 29 de 
Novembro 

Chuva intensa e vento, com inundações sobretudo em Câmara de 
Lobos devido ao difícil escoamento das águas pluviais. A tempestade 
desfigurou o litoral do Funchal à Calheta. 

17 de 
Dezembro 

Chuva intensa um pouco por toda a ilha. 

20, 21 e 22 

Dezembro 

O  aumento do leito da Ribeira Grande, em Machico, fez transboardar a 
ribeira com violência e inundou habitações do Moinho da Serra e 
estradas. 

24,25,27,28 
Dezembro 

Chuva intensa por todo o arquipélago. 

2006 9, 16, 17, 
24, 25, 27 

Janeiro 

Chuva intensa um pouco por toda a ilha. 

7, 8, 9, 14, 
27, 28 

Fevereiro 

Chuva intensa um pouco por toda a ilha. 

1, 16, 17 de 
Março 

Chuva intensa um pouco por toda a ilha. 

8 e 9 de 
Abril 

Chuva intensa um pouco por toda a ilha. 

13 Junho Chuva intensa um pouco por toda a ilha. 

23 de 
Setembro 

Chuva intensa um pouco por toda a ilha. 

15 de 
Outubro 

Chuva intensa um pouco por toda a ilha. 

22, 23, 24, 
25, 28, 29 

Outubro de  

Temporal por toda a ilha. 

1, 2 e 3 de 
Novembro 

―Bastou meia hora de chuva e logo os estragos foram visíveis, quer na 
baixa funchalense, quer nas zonas altas da capital‖ (DNM, 2 Nov. 2006). 
Temporal por toda a ilha. 

15, 24 e 28 
Novembro 

Chuva intensa por toda a ilha. 

8 a 12, 28 
Dezembro 

Chuva copiosa um pouco por toda a ilha. 
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XXI 
(cont.) 

2007 
(cont.) 

1 de 
Janeiro 

Chuva copiosa um pouco por toda a ilha. 

25 de 
Janeiro 

Chuva intensa por toda a ilha. 

5, 15 de 
Fevereiro 

Chuva intensa por toda a ilha. 

13, 17, 20, 
21 Março 

Chuva intensa por toda a ilha. 

7 e 8b de 
Abril 

Chuva intensa provocou inundações no Funchal. 

10 e 11 de 
Abril 

Chuva intensa provocou queda de pedras na estrada de acesso ao 
Curral das Freiras, para além de inundações. 

20, 21, 22, 
25, 26 Maio 

Chuva intensa por toda a ilha. 

23 de 
Outubro 

Chuva Intensa na zona oeste da ilha. 

7 de 
Novembro 

Chuva intensa por todo o arquipélago. 

17-23 
Novembro 

Chuva intensa por toda a ilha, com maior incidência na costa norte, 
provocou inundações e inúmeros desabamentos. 

2008 16 e 17 de 
Fevereiro 

Como resultado de chuva intensa, lama e pedras invadiram a estrada 
no sítio da Caldeira, na Tabua. 

7, 8 e 9 de 
Abril 

O temporal vindo de sudoeste abateu-se sobretudo sobre a costa sul 
da ilha. A precipitação caiu em abundância nos concelhos da Ribeira 
Brava, São Vicente, Câmara de Lobos, Funchal e Santa Cruz. 

5, 6, 7 8 e 9 
de Maio 

Temporal por toda a ilha. 

Setembro Chuva intensa por toda a ilha vários dias ao longo do mês (destacam-
se os dias 11, 19, 20, 24, 26). 

22, 28, 29 
Outubro 

Chuva intensa por toda a ilha. 

1, 2, 3, 26 
Novembro 

Chuva intensa sobretudo nas zonas altas. 

12, 14, 15 
Dezembro 

Chuva intensa por toda a ilha. 

24-30 de 
Dezembro 

Temporal por toda a ilha. 

2009 18 de 
Dezembro 

O Arquipélago da Madeira foi colocado sob ―alerta laranja‖, pelo 
Instituto de Meteorologia. As fortes chuvas aliadas a entulhos e outros 
detritos entupiram linhas de água que transbordaram provocando 
inundações. 

22 e 23 de 
Dezembro 

O mau tempo vindo de sudoeste, acompanhado por vento forte e 
trovoada, possuidor de elevada precipitação, que se fez sentir na 
Madeira, nestes dias, aumentou os caudais dos ribeiros e das ribeiras, 
espalhando o caos e estragos um pouco toda a Ilha.  

2010 1 e 2 de 
Fevereiro 

A Madeira esteve sobre forte precipitação, acompanhada de rajadas de 
vento que deixaram marcas de destruição um pouco por todo da Ilha, e 
causaram dissemelhantes prejuízos em várias localidades. Estas 
condições atmosféricas foram de tal forma adversas que o Serviço 
Regional de Protecção Civil e Bombeiros, emitiu um ―alerta vermelho‖, 
justamente, para a ocorrência de forte precipitação e vento que, nas 
zonas montanhosas, poderia atingir os 70 quilómetros por hora. A Ilha, 
ainda não refeita do último temporal de 22 e 23 de Dezembro de 2009, 
viu os seus concelhos de Machico, de Santana, de Santa Cruz e do 
Funchal mais uma vez afectados. 
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XXI 
(cont.) 

2010 
(cont.) 

18, 19 e 20 
de 

Fevereiro 

Na noite do dia 19 chovia copiosamente e o caudal dos ribeiros e 
ribeiras remoçavam num ruído permanente; a precipitação era 
contínua nas montanhas da ilha. Pelas 10h, a água aparecia por 
todo lado e não havia modo de conter o caudal pluvial. Tudo, 
estava mergulhado em água castanha, com o odor a terra vegetal, 
fazendo recordar outros fenómenos idênticos no passado recente. 

De repente, o turbilhão já descia as encostas e atingia os vales e 
aumentava cada vez mais, arrastando tudo o que encontrava pela 
frente. As águas lamacentas galgaram pontes e as estradas 
tornaram-se ribeiras, instalando o pânico nas pessoas que 
conduziam carros sem controlo. O ruído da enxurrada apagava 
tudo à sua volta. Por fim, o silêncio humano.  

E assim aconteceu (talvez) a pior catástrofe dos últimos 200 anos 
na Madeira, que afectou em particular os concelhos do Funchal (a 
baixa da cidade e as zonas altas das freguesias do Monte e de 
Santo António), da Ribeira Brava (Tabua e Serra de Água),  

de Câmara de Lobos (Curral das Freiras e Jardim da Serra), de 
Santa Cruz (Camacha e Caniço), e até mesmo, os concelhos da 
Ponta do Sol e da Calheta (Madalena do Mar, Arco da Calheta, 
Jardim do Mar e Paul do Mar). 

Toda a vertente sul da Madeira foi afectada pela intempérie. O 
balanço oficial indica que morreram 43 pessoas, oito permanecem 
desaparecidas, 120 ficaram feridas e 800 habitações sofreram 
danos, 400 das quais com perda total ou a precisar de uma 
intervenção profunda, num prejuízo avaliado em 36 milhões de 
euros. A Comissão Paritária Mista, criada mais tarde por 
elementos dos governos Regional e da República, definiu o valor 
dos prejuízos em 1.080 milhões de euros, mais 300 milhões do que 
a estimativa feita uma semana depois do temporal pelas 
autoridades regionais.  

(in http://madeira-gentes-lugares.blogspot.com) 

21 de 
Outubro 

Chuva intensa por toda a ilha provocou várias inundações, quedas de 
árvores e obrigou ao encerramento de algumas estradas. As águas das 
ribeiras não transbordaram evitando um mal maior. 

 

Fontes:  

- Silva e Menezes (1997)  

- Quintal (1999) 

- Fernandes (2009)  

- Elucidário Madeirense  

- Diário de Noticias da Madeira 

- http://madeira-gentes-lugares.blogspot.com/2007/08/desastres-naturais-no-arquiplago-da.html  

- http://www.sres.pt/RSintese_v099d.pdf 

- http://bisbis.blogspot.com/ 

- http://www.scribd.com/doc/27375232/Raimundo-Quintal-ALUVIOES-DA-MADEIRA-desde-o-

Seculo-XIX 

 

http://madeira-gentes-lugares.blogspot.com/
http://madeira-gentes-lugares.blogspot.com/2007/08/desastres-naturais-no-arquiplago-da.html
http://www.sres.pt/RSintese_v099d.pdf
http://bisbis.blogspot.com/
http://www.scribd.com/doc/27375232/Raimundo-Quintal-ALUVIOES-DA-MADEIRA-desde-o-Seculo-XIX
http://www.scribd.com/doc/27375232/Raimundo-Quintal-ALUVIOES-DA-MADEIRA-desde-o-Seculo-XIX
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Apêndice 2 

Principais problemas que ameaçam a conservação da natureza na Ilha da Madeira  

(Quadro 4) 
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Quadro 4 - Principais problemas que ameaçam a conservação da natureza na Ilha da 

Madeira (Fonte: PRAM) 

Conservação da natureza 

Problema 
Severidade 

Causa 

Frequência/ 

Persistência 

A M B A M B 

Desequilíbrios pontuais nos 

ecossistemas   
X 

Erosão, deposição de inertes, incêndios, 

poluição tópica e difusa e avanço de 

infestantes  
X 

 

Degradação em algumas áreas 

Laurissilva  
X 

 

Construção, incêndios, infestantes, 

desflorestação, agricultura  
X 

 

Degradação das comunidades 

vegetais autóctones dos andares 

inframediterrânico e 

termomediterrânico (baixas 

altitudes) 

   X 
 

Construção, incêndios, infestantes X  
 

  

Expansão das áreas ocupadas por 

espécies infestantes  
X 

 

Abandono da agricultura e difícil controlo da 

flora infestante 
X 

 
  

Desequilíbrios nas galerias ripárias 
 

X 
 

Construção, depósitos de lixo e entulhos 
 

X 
 

Lagoas costeiras sujeitas a 

destruição e artificialização 

(Madeira — UHP Sul Oeste) 

X 
  

Construção, aterro, artificialização 
  

X 

Destruição e ou artificialização dos 

sistemas lênticos (Madeira — todas 

as UHP (Lagoa do Porto Moniz, 

Lagoa do Paúl do Mar, Lagoa do 

Lugar de Baixo e Lagoa do Santo 

da Serra) 

  
X 

Aproveitamentos agrícolas, drenagem para 

construção, impermeabilização para 

armazenamento de água 

X 
  

Conhecimento científico 

insuficiente sobre a flora 

(distribuição e estudo de 

conservação de espécies 

endémicas e não endémicas, flora 

exótica e infestantes), flora 

micológica (diversidade) 

invertebrados (moluscos, 

anelídeos, aronídeos, diplopedes), 

avifauna (RAM) 

 
X 

 
Insuficientes estudos detalhados 

 
X 

 

Conhecimento científico 

insuficiente sobre várias 

Biocenoses (subtidais, costeiras, 

dulçaquícolas…); habitats e 

espécies descritas na Directiva 

habitats (RAM) 

 
X 

 
Insuficientes estudos detalhados 

 
X 

 

Conhecimento científico 

insuficiente sobre tipos e extensão 

das comunidades vegetais e 

avaliação da sua qualidade (RAM) 
 

X 
 

Insuficientes estudos detalhados 
 

X 
 

Conhecimento científico 

insuficiente sobre habitats 

aquáticos, nomeadamente lagoas e 

charcos temporários (RAM) 
 

X 
 

Insuficientes estudos detalhados 
 

X 
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Apêndice 3 

Dias e períodos sem registo de medições de precipitação  

(Tabela 5) 
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Tabela 5 – Dias e períodos sem registo de medições de precipitação 

Estação 
Dias sem medição 

2006 2007 2008 

Areeiro 

25/1-22/2;  
10/5;  
24/6-25/6;  
19/7;  
8/10;  
30/10-1/11;  
11/11-20/12;  
23/12 

78 dias 

1/3;  
18/5-19/5;  
24/8-7/9;  
16/10;  
24/10;  
20/11-21/11;  
23/11-26/11 

28 dias 

24/1;  
23/2;  
8/4-9/4;  
22/6;  
26/6;  
1/11-3/11;  
27/11;  
3/12;  
10/12;  
13/12;  
29/12-31/12 

19 
dias 

Bica de Cana  0 dias  0 dias 

31/8;  
30/9;  
30/10;  
30/11 

4 dias 

Parque Ecológico 
Funchal 

1/1-31/8 243dias* 14/2-9/4 55 dias 

31/8;  
30/9;  
30/10;  
30/11 

5 dias 

Pico Verde  0 dias  0 dias 

31/8;  
30/9;  
30/10;  
30/11 

4 dias 

Encumeada  0 dias  0 dias 

14/2-21/2;  
29/7-22/8;  
31/8; 30/9;  
30/10;  
30/11 

37 
dias 

Santa de Porto Moniz  0 dias 16/12-23/12 8 dias 1/7-11/7 
11 

dias 

Ponta do Pargo - 
Calheta 

1/1;  
8/2;  
29/5;  
24/6-25/6 

4 dias 

20/1-21/1;  
24/1-25/1;  
27/1; 29/1;  
1/4-30/6;  
8/8;  
17/10 

99 dias  0 dias 

LREC 

1/5-31/10;  
25/11;  
29/11-30/11;  
18/12;  
21/12;  
30/12-31/12 

191dias* 

5/1;  
11/1;  
14/1-15/1;  
26/1-27/1;  
1/2-11/2;  
16/5 

18 dias 
30/9;  
30/10;  
30/11 

3 dias 

S. Jorge - Santana 

4/1-6/1;  
3/3;  
17/3;  
24/3-25/3;  
30/10 

9 dias 
18/10;  
3/11-8/11;  
26/12 

8 dias 
31/1;  
10/12 

2 dias 

Funchal 

28/1-29/1;  
26/2;  
24/6-25/6;  
24/10-31/12 

74 dias 

1/1-2/3;  
26/3;  
8/4; 27/4;  
19/10;  
19/11-20/11 

67 dias 

8/2;  
16/2;  
7/4-8/4;  
25/5;  
25/9;  
27/12 

7 dias 

Lugar de Baixo 

1/1-4/1;  
9/1;  
11/1-13/1; 
18/1-22/1;  
25/1-27/1;  
1/2;  
22/4;  
24/6-25/6;  
3/10 

21 dias 
17/10;  
28/11;  
9/12 

3 dias 

9/12;  
10/12;  
15/12-16/12;  
21/12 

2 dias 
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* Estação excluída, por apresentar 180 ou mais sem registo de medições 

a) Areeiro 

- A 24/01/2006 a precipitação acumulada foi de 108.8 mm. No período compreendido entre 

25/01/2006 e 22/02/2006 não existem registos de precipitação. De referir ainda que, 

praticamente em toda a ilha, ocorreram precipitações intensas por altura desta ocorrência. 

- A 29/10/2006 a precipitação acumulada foi de 121.1 mm e a 2/11/2006 foi de 45.8 mm. Entre 

esses dois dias não há registos. 

- Entre 11/11/2006 e 20/12/2006, mais de 1 mês na estação tendencialmente mais chuvosa, 

não há registos. 

- Faltam os registos dos dias 18, 19, 23 e 24 de Maio de 2007, quando a 20, 21 e 22 se 

verificaram intensas precipitações.  

- Faltam os registos dos dias 20, 21, 23, 24, 25 e 26 de Novembro de 2007, quando a 17, 18 e 

19 se verificaram intensas precipitações. 

- Faltam os registos dos dias 8 e 9 de Abril de 2008, quando a 5, 6 e 7 os valores foram 31.3 

mm, 87.8 mm e 115.5 mm, respectivamente. 

 - Faltam os registos dos dias 1, 2 e 3 de Novembro de 2008, quando nos dias anteriores e nas 

estações a maiores altitudes se verificaram intensas precipitações. 

- Faltam os registos dos dias 13, 15 e 16 de Dezembro de 2008, quando nos dias mais 

próximos e nas estações a maiores altitudes se verificaram intensas precipitações. 

- Faltam os registos dos dias 29, 30 e 31 de Dezembro de 2008, quando nos cinco dias 

anteriores a precipitação foi abundante. 

b) Bica de cana: 

- Falta o registo do dia 31/10/2008, quando nos três dias anteriores e nos três dias posteriores 

a precipitação foi intensa. 

c) Parque Ecológico do Funchal: 

- Entre 14/02/2007 e 8/04/2007, quase dois meses no final do Inverno e início da Primavera, 

não há registos. 

- Faltam registos dos dias 30/10/2008 e 31/10/2008, quando nos dois dias anteriores e nos três 

dias seguinte a precipitação foi intensa. Por essa altura, a precipitação foi intensa em toda a 

ilha. 

d) Pico verde: 

- Falta registo do dia 31/10/2008, quando nos dias anteriores e posteriores a precipitação foi 

intensa. Por essa altura, a precipitação foi intensa em toda a ilha. 

e) Encumeada: 
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- Entre 14/02/2008 e 21/02/2008, mês de Inverno, não há registos. Por essa altura, a 

precipitação foi intensa em quase toda a ilha. 

- Falta registo do dia 31/10/2008, quando nos dias anteriores e posteriores a precipitação foi 

intensa. Por essa altura, a precipitação foi intensa em toda a ilha. 

f) Santa do Porto Moniz: 

- Entre 16/23/2008 e 23/12/2008, mês de Inverno, não há registos. Por essa altura, a 

precipitação foi intensa nas zonas mais altas da ilha. 

g) Ponta do Pargo – Calheta: 

- Falta registo do dia 8/02/2006, mês de Inverno, quando forte precipitação atingiu toda a ilha. 

- Faltam registos dos dias 24/01/2007 e 25/01/2007, em mês de Inverno, quando forte 

precipitação atingiu toda a ilha. 

- Entre 1/04/2007 e 30/06/2007, em toda a Primavera, não há registos, tendo-se verificado na 

segunda quinzena de Maio intensas precipitações em quase toda a ilha. 

h) LREC: 

- Faltam registos dos dias 26/01/2007 e 27/01/2007, quando no dia anterior a precipitação foi 

intensa. Por essa altura, a precipitação foi intensa em toda a ilha. 

- Entre 1/02/2007 e 11/02/2007, mês de Inverno, não há registos, tendo ocorrido diversos 

episódios de precipitação intensa em grande parte da ilha. 

i) Funchal: 

- Faltam registos dos dias 28/01/2006 e 29/01/2006, quando nos dias anteriores a precipitação 

foi intensa. Por esses dias, a precipitação foi intensa em toda a ilha. 

- Falta registo do dia 26/02/2006, quando no dia anterior e dois dias posteriores a precipitação 

foi intensa. Por essa altura, forte precipitação atingiu toda a ilha. 

- Entre 24/10/2006 e 31/12/2006, meses tendencialmente chuvosos, não há registos, tendo 

ocorrido diversos episódios de precipitação intensa em toda a ilha. 

- Entre 1/01/2007 e 2/03/2007, meses de Inverno, não há registos, tendo ocorrido alguns 

episódios de precipitação intensa em toda a ilha. 

- Falta registo do dia 8/04/2007, quando no dia anterior e dois dias depois a precipitação foi 

intensa. Por essa altura, ocorreram eventos de precipitação intensa em toda a ilha. 

- Faltam registos dos dias 19/11/2007 e 20/11/2007, quando no dia anterior a precipitação foi 

intensa. Por esses dias, forte precipitação atingiu toda a ilha. 

- Falta registo do dia 16/02/2008, quando em toda a ilha, sem excepção, ocorreram eventos de 

precipitação intensa. 
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- Faltam registos dos dias 7/08/2008 e 8/04/2008, quando no dia anterior a precipitação foi 

intensa e, por esses dias, forte precipitação atingiu toda a ilha. 

- Falta registo do dia 27/12/2008, quando nos dias anteriores e posteriores a precipitação foi 

intensa. Por essa altura, a precipitação foi intensa em toda a ilha. 

j) Lugar de Baixo: 

- Entre 25/01/2006 e 27/01/2006, não há registos, tendo ocorrido episódios de precipitação 

intensa em toda a ilha. 

Neste contexto, pode concluir-se que a significativa quantidade de falhas de dados pode 

aumentar o grau de incerteza dos resultados deste trabalho. No entanto, importa realçar que a 

variabilidade espacial do regime de precipitação na Ilha da Madeira é uma das suas 

particularidades mais vincadas, pelo que a contextualização das falhas de dados não evidencia 

a quantificação do grau de incerteza dos resultados.  
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Apêndice 4 

Comparação das imagens médias anuais das variáveis %R30 e %RL10 

 (séries individuais vs. série global)  
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Para efeitos de comparação e verificação, procedeu-se à simulação das variáveis %R30 e %RL10 

recorrendo aos semivariogramas experimentais obtidos individualmente para cada ano, tal como foi feito a 

partir do tratamento conjunto dos dados dos três anos. Nas tabelas que se seguem apresentam-se as 

imagens médias obtidas para cada ano, confrontando-se o resultado dos dois métodos (tratamento das 

três séries anuais individualmente e tratamento global dos três anos, com análise ano a ano). Tendo-se 

verificado que as ligeiras diferenças não são significativas, a continuação do estudo (simulação das 

variáveis %R30 e %RL10) prosseguiu utilizando-se os semivariogramas médios globais tendo em conta a 

maior robustez dos respectivos estatísticos. 

Tabela A2 – Comparação das imagens médias anuais do %R30 (séries individuais vs. série global) 

Série individual - 2006 Série global - 2006 

  

Série individual - 2007 Série global - 2007 

  

Série individual - 2008 Série global - 2008 

  



112 

 

Tabela A3 – Comparação das imagens médias anuais do %RL10 (séries individuais vs. série 
global) 

Série individual - 2006 Série global - 2006 

  

Série individual - 2007 Série global - 2007 

  

Série individual - 2008 Série global - 2008 

  
 


