
O CICLONE DE 1941
E O PERIGO ASSOCIADO A
MARÉS DE TEMPESTADE



- O Ciclone:



fonte: meteociel.fr



MARÉS DE TEMPESTADE

PM+SS+VENTO

0m (Nível Médio do Mar)

PM máxima (aprox.2,2m )

PM máxima + SS máx. (aprox. 3,2m)

PM máxima + SS + empolamento pela ondulação (aprox. 3,5m)

Altura máxima do fluxo de rebentação (?m)

Maré de tempestade

Vento ciclónico concordante

(modificado a partir de http://www.nhc.noaa.gov/surge/#TIDE)

http://www.nhc.noaa.gov/surge/#TIDE
http://www.nhc.noaa.gov/surge/#TIDE
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maior altura da água

altura média da maré astronómica

amplitude da agitação marítima

PM DA MANHÃ
4H25

PM DA TARDE
16H50

MAREGRAMA DE LAGOS 
15 DE FEVEREIRO DE 1941



MAREGRAMA DE CASCAIS
15 DE FEVEREIRO DE 1941



Impossível definir curvas nestas alturas.

O melhor será nada registar



Este papel[...]foi arrancado do cilindro pelo mar durante o temporal do dia 15. O mar

rebentou com a porta às 17h30 do dia 15 e devido à sua violência fez parar o marégrafo 

às 18h tendo partido os fios e avariado o relógio... (o encarregado do marégrafo João Gaspar)



MAREGRAMA DE CASCAIS
15 DE FEVEREIRO DE 1941

(SÓ ATÉ ÀS 6H)
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LAGOS: Menor altura 
da maré astronómica
e maior agitação marítima

CASCAIS: Maior altura
da maré astronómica
e menor agitação do mar

COMPARAÇÃO DOS MAREGRAMAS DE CASCAIS E LAGOS DURANTE A MADRUGADA DO DIA 15
(O PICO DO CICLONE FOI À TARDE)
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...



Risco de 
afectação 

por maré de 
tempestade

factor principal
factor de 

agravamento 1
factor de 

agravamento2
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ALTITUDE (A)
PROXIMIDADE 

DO MAR (B)
EXPOSIÇÃO 

(C)

pressupostos Mais baixo maior
risco

Mais próximo do mar
maior risco

Mais exposto a SO
maior risco

referências curvas de nível de
5, 10 e 20m

Buffers à linha de
costa, de 50 e 200m

Exposições a SO,
entre NO e ESE
(exclusivé)

critério
s

abaixo de 5m
(facilmente
alcançável por
marés de
tempestade)

a menos de
50m do ZH

exposição
entre SO e S
(1941) 3

entre 5 e 10m
(alcançável
somente nas piores
situações)

entre 50 e
200m do ZH

exposição a
OSO ou SSE 2

ente 10 e
20m (alcançável

somente nas
situações extremas)

exposição a
O, ONO ou SE 1

acima de 20m para lá de
200m

outras
exposições 0

Risco = (A,B,C), para {A < 10m} V {A <20m ^ B <200m}

Classes de risco
valor 
nominal

Qualificação

RISCO MÁXIMO: local baixo, na 
proximidade imediata do mar e na 
ortogonal da ondulação mais forte

RISCO MUITO ELEVADO

RISCO ELEVADO

RISCO RELATIVAMENTE ELEVADO

RISCO MODERADO

RISCO RELATIVAMENTE BAIXO

RISCO BAIXO

RISCO MUITO BAIXO





COS LITORAL

COS LITORAL
CLASSES ANTRÓPICASBUFFER 200mBUFFER 50m

CRUZAMENTO DE INFORMAÇÃOCOS ABAIXO DE 5mCOS ARTIFICIAL abaixo  de 10 m
COS abaixo de 20m de altitude
e a menos de 200m da LDC
EXPOSIÇÕES SIGNIFICATIVASCOS abaixo de 5m de altitude

e a menos de 50m da LDC
COS abaixo de 10m de altitude 
e a menos de 50m da LDC

EXPOSIÇÕES E POSIÇÃO RELATIVA

ÁREAS DE RISCO EM GERAL
(POR CLASSIFICAR)RISCO TOTAL

1000m





Área total de risco por concelho, 
e áreas de risco elevado, 

de acordo com os critérios estabelecidos



Área relativa
de 

Risco Elevado por concelho





















OBRIGADO PELA ATENÇÃO


