Relatório
Condições meteorológicas do dia 19 de abril de 2014
Introdução
O presente documento pretende explicar o mais exato possível as condições meteorológicas
que afetaram as soltas no dia 19ABR14.
Toda a informação aqui divulgada é baseada em dados disponíveis na Internet. A análise desta
informação é feita à luz dos conhecimentos meteorológicos do autor, podendo a linguagem
apresentada ser por ventura demasiada técnica, mas sem a qual seria impossível retirar as
conclusões finais.
A investigação realizada neste relatório não tem por objetivo o apuramento de culpas ou a
determinação de responsabilidades mas, e apenas, a recolha de ensinamentos suscetíveis de
evitarem futuros desastres.

Informação factual
1. Situação sinóptica
A situação meteorológica desse dia (Anexo 1 Figura 1), era caracterizada por uma região de
gradiente de pressão fraco sobre a Península Ibérica (PI) e uma depressão de fraca atividade
sobre as Canárias. Esta situação provocava um fluxo de Sudoeste no Sul da PI e um fluxo de
Oeste-Noroeste no Norte de Portugal.

2. Solta: condições meteorológicas nas horas antes e depois
Nessa madrugada e manhã existiam áreas extensas de nuvens baixas e nevoeiro, inclusive o
Aeroporto de Granada/Armilla teve nevoeiro até às 10H00 UTC (Anexo 2, Figura 2). O
Aeroporto de Granada tinha apenas céu muito nublado com nuvens baixas com uma altura
entre 600-1100 pés (180-360 metros) até às 08H30 UTC. O facto desta diferença entre estes
dois aeroportos deve-se a uma diferença de altitude entre as suas pistas de cerca de 140
metros sendo o Aeroporto de Granada mais baixo.
Em todos os outros aeródromos reportavam de modo geral nessa madrugada e primeiras
horas da manhã, visibilidades baixas (500-6000 metros) e tetos muito baixos (ordem de 1000
pés ou seja 300 metros de altura). Córdoba reportou inclusive chuvisco.
A bacia do Guadalquivir tem visibilidades entre 4000 e os 6000 metros, contudo, as
visibilidades nas encostas da Serra Morena e da Cordilheira Sub-Bética são afetadas por
nevoeiro acima dos 300-400 metros.
Todas as soltas a Leste do meridiano de Granada são feitas com boa visibilidade e céu limpo ou
pouco nublado com nuvens altas.

Entre as 06-12H00 UTC algumas estações da Comunidade de Andaluzia registaram
precipitação, que pelas quantidades e tipo de nebulosidade sugerem fortemente a
possibilidade de chuvisco (Anexo 2, Figura 3).
Nascer do sol na zona de Granada é cerca das 05H30 UTC.

3. Percurso e chegada: condições meteorológicas
Em território nacional apenas as linhas de voo dos distritos do Norte e Centro eram
caracterizada com muita nebulosidade e alguma precipitação a Norte do sistema de serras
Candeiros-Lousã-Estrela, em que mais uma vez as nuvens baixas provocavam nevoeiro
orográfico.

4. Caracterização geográfica das linhas de voo
Na figura 4 (Anexo 3) pode-se analisar a caracterização do relevo da Península Ibérica. A
característica comum das soltas de Espanha é facto de as suas linhas de voo atravessarem
regiões acidentadas, com frequência altitudes superiores a 500 metros. Verifica-se também
que as linhas voo cruzam áreas com desníveis entre planícies/planaltos para as cadeias
montanhosas superiores a 500 metros.
Atente-se também na orografia para a chegada nas linhas de voo dos distritos de Braga, Porto,
Aveiro, Coimbra e Viseu, nomeadamente o conjunto de serras Candeeiros-Lousã-Estrela.

5. Nefanálise
A única imagem disponível noturna para indicar nevoeiro e nuvens baixas é um compósito
RGB FOG (Anexo 4, Figura 5). O nevoeiro caracteriza-se nesta imagem por uma tonalidade
cyan.
Na imagem das 04H00 UTC (05H00 horas de Portugal Continental), apesar de existência de
muita nebulosidade alta (tons encarnados na imagem) o Oeste e Sudeste consegue-se
vislumbrar áreas extensas de nevoeiro/nuvens baixas.
Com os dados da imagem anterior seria de todo prudente esperar pela primeira imagem do
visível depois do sol nascer.
A melhor imagem diurna para detetar nevoeiro/nuvens baixas é o compósito RGB Eview.
Nesta imagem as nuvens altas apresentam-se a branco e o nevoeiro/nuvens baixas
apresentam-se a amarelo com uma tonalidade uniforme. A primeira imagem disponível neste
dia é das 06H00 UTC (Anexo 4, figura 6). Dado o sol estar muito baixo, não é possível confirmar
as condições no sul da PI. Confirma-se um grande banco de nevoeiro na zona de Salamanca.
Na imagem das 07H00 UTC, é possível agora confirmar toda a extensão das áreas de
nevoeiro/nuvens baixas (Anexo 4, Figura 6).
Com o passar das horas, a subida das temperaturas vai diminuindo a humidade relativa e com
isso a base das nuvens sobem e a cobertura nebulosa diminui. Na imagem 8 (Anexo 4) pode-se
observar que no Sul de Espanha não só diminuiu a extensão afetada, como a sua textura agora

é menos uniforme, sugerindo que já se tratam de estratocúmulos. Contudo ainda recortam o
perfil do relevo, sugerindo que nevoeiro orográfico ainda afetaria as cordilheiras mais
elevadas. Nas regiões do interior Norte e Centro de Portugal a situação mantêm-se inalterada.
Pode-se observar as linhas de voo e as zonas afetadas por nevoeiro/nuvens baixas nas figuras
11, 12, 13 (Anexo5).
A partir das 10H00 UTC já era possível para as soltas a leste do meridiano de Granada passar
para Oeste (Anexo 5, Figura 9).
Com o passar das horas a situação no sul de Espanha melhorou, contudo as regiões do interior
Norte e Centro de Portugal Continental não sofreram alterações até ao fim do dia (Anexo 4,
Figura 10). E esta foi a mais uma contrariedade para os pombos que não encontraram o
melhor trajeto durante a manhã.
De todas as linhas voo afetadas pelo nevoeiro/nuvens baixas, as situações de maior extensão e
duração destas condições foram verificadas nos distritos de Aveiro, Coimbra e Vizeu.

6. Interação de nuvens com relevo
Cruzando a informação das imagens de satélite, das observações e do mapa físico da PI, poderse-á assumir com muitas garantias que as áreas montanhosas com nuvens teriam nevoeiro
orográfico entre os 300 e os 600 metros de altitude. Sobrepondo a informação, às 07H00 locais
quando se iniciou as soltas a situação as linha de voo possíveis para os distritos do Porto e
Aveiro seriam as apresentadas no Anexo 6. Assumindo que um pombo não efetuasse mais
nenhum desvio e voasse a uma velocidade de 60 Km/h, excluindo outros fatores teria levado
13-14 horas para o distrito de Aveiro. Assumindo as mesmas premissas teria levado 10-11
horas para chegar ao distrito do Porto.
Poder-se-ia fazer um percurso para todas as associações, mas como se trata de apenas de um
dos trajetos possíveis que os pombos poderiam escolher, ficam estas duas linhas de voo como
exemplo.
Entre Braga e o Porto, os resultados são melhores para o último, porque soltaram mais tarde e
os pombos deste distrito tiveram melhores condições de visibilidade na primeira centena de
quilómetros.
Nevoeiro orográfico encontra-se nas zonas montanhosas acima do 300-450 metros acima das
planícies/planaltos.

7. Meteorologia espacial
No dia 18ABR14 ocorreu uma erupção solar com provável impacto no campo geomagnético da
Terra. Contudo, o impacto dessa erupção só ocorreria no dia 20, 21 e 22 de abril, como se
pode verificar neste link: http://thewatchers.adorraeli.com/2014/04/18/strong-long-durationsolar-flare-measuring-m7-3-erupted-from-region-2036/
No Anexo 7 pode-se observar as previsões e observações dos níveis do índice K nos dias
anteriores e posteriores ao dia 19ABR14 (Anexo 7, Figura 15 e 16).
A existir alguma influência da meteorologia espacial, será apenas a partir de domingo.

8. Informação disponível no site FPC
Após uma análise da informação contida no site da FPC (desatualizada em dois dias), a única
conclusão que daqui se pode retirar é que a informação é manifestamente insuficiente para
servir os propósitos de auxilio à decisão. Pegando no exemplo dos distritos de Aveiro, Coimbra
e Viseu, a conclusão a retirar é que se pode soltar logo que possível após o nascer do sol
(Anexo 8, Figuras 17, 18 e 19).
Usando o modelo do GFS da 00H00 UTC do dia 19 de abril pode-se chega-se à conclusão que
às 06H00 UTC existiria uma probabilidade elevada de nevoeiro/nuvens baixas muito elevada
(Anexo 8, figura 20).
Existe também alguma precipitação no sul de PI fraca, contudo, dado o tipo de nebulosidade
ser baixo, esta precipitação será provavelmente chuvisco (Anexo 8 Figura 21). O aeroporto de
Córdoba registou chuvisco até às 07H00 UTC.
Devido ao efeito de Phoen, seria de esperar chuvisco nas vertentes a sul da Serra Morena.

Conclusão
Factos estabelecidos
Existência de uma grande área de nevoeiro/nuvens baixas que afetava o Sudeste de Espanha.
Linhas de voo com trajetos iniciais ou intermédios afetados pelo parágrafo anterior.
Chegadas para os Distritos Aveiro, Coimbra, Viseu, parte interior de Braga e Vila Real com
nuvens baixas e ou nevoeiro orográfico.
Soltas efetuadas sem garantias que o nevoeiro se dissiparia até os pombos atingirem as áreas
afetadas por nevoeiro/nuvens baixas nas soltas a Leste do Meridiano de Granada.
Atividade solar com parâmetros normais no dia 19ABR14, e com uma tempestade G1-G2 no
dia 20ABR14.
Os pombos que chegaram aos seus pombais tiveram de percorrer longas distâncias para
contornar a área afetada por nevoeiro/nuvens baixas.
As piores condições ocorreram com as soltas de Aveiro, Coimbra e Viseu porque de todas as
soltas, as linhas destes distritos eram as que tinham uma extensão maior e que ficaram mais
tempo afetadas por nevoeiro/nuvens baixas.
Informação prestada no sitio da FPC desatualizada e com pouca utilidade na assessoria
prestada a soltas de meio fundo e fundo com uma situação meteorológica tão complexa como
a do dia 19ABR14.
Causa provável das perdas das soltas de 19ABR14
Áreas extensas de nevoeiro/nuvens baixas que afetaram as linhas de voo.
Fatores contributivos
Soltas efetuadas demasiado cedo.

Recomendações
Melhorar e atualizar nos dias de solta a informação no sitio da FPC.
Realizar as soltas com garantias que o nevoeiro se dissipa até à passagem dos pombos, quando
a temperatura e as horas para soltar não
n são fator concorrente.

O autor

Anexo 1
Análise de superfície

Figura 1 - Análise de superfície do dia 19ABR14 às 00H00 UTC.

Anexo 2
Observações de aeroportos próximos das soltas

Figura 2 Observações meteorológicas dos Aeródromos próximos dos locais de solta.

Figura 3 - Valores de precipitação na comunidade de Andaluzia no dia 19ABR14 das 06-12H00 UTC.

Anexo 3

Figura 4 Mapa físico da Península Ibérica.

Anexo 4
Nefanálise

Figura 5 - Imagem RGB FOG. As áreas azul-cyan correspondem a áreas de nevoeiro/nuvens baixas.

Figura 6 - Imagem RGB Eview. Nuvens altas apresentam-se a branco, nevoeiro/nuvens baixas a amarelo.

Figura 7 - Dimensão das áreas afetadas por nevoeiro/nuvens baixas. O nevoeiro orográfico distingue-se nesta
imagem pelo recorte que faz com a orografia

Figura 8 - Imagem Eview às 10H00 UTC. Ainda existem áreas significativas de nevoeiro/nuvens baixas nas linhas
de voo dos distritos do Norte, bloqueando a sua passagem.

Figura 9 - Às 10H00 UTC já era possível para as soltas dos distritos de Lisboa, Setúbal, Santarém, Beja (Siete
Aguas) Évora, Portalegre passarem para Oeste.

Figura 10 - Nuvens baixas e nevoeiro orográfico ainda afetavam às 18H00 UTC as regiões do interior Norte e
Centro de Portugal.

Figura 11 - Sobreposição das linhas de voo com imagem do Eview 07H00 UTC.

Figura 12 - Sobreposição das linhas de voo com imagem do Eview 09H00 UTC

Figura 13 - Sobreposição das linhas de voo com imagem do Eview 07H00 UTC

Anexo 6
Percursos possíveis

Figura 11 - Linha do voo mais curta para o distrito de Aveiro.

Figura 14 - Linha de voo mais curta para o distrito do Porto.

Anexo 7
Meteorologia espacial

Figura 15 - No dia das provas apenas se previram índices K até 4.

Figura 16 - Só no domingo se registaram índices superiores a 4, e principalmente para latitudes superiores a 60 º.

Anexo 8
Informação disponível para as provas

Figura 17 - Previsão para Granada - Aveiro.

Figura 18- Previsão para Granada - Coimbra.

Figura 19 - Previsão para Granada - Viseu.

Figura 20 - Modelo GFS 19ABR14 00H00 UTC +06H, risco de nevoeiro/nuvens baixas.

Figura 21 - Modelo GFS 19ABR14 00H00 UTC+ 06H, precipitação nas últimas 3 horas.

