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Resumo 

O presente trabalho centra-se na comparação da distribuição espacial dos decis de 

precipitação no território de Portugal continental entre os períodos 1951-80 e de 1981-

2010. Para tal, foi produzido um conjunto de mapas, com base em Sistemas de 

Informação Geográfica (SIG), nomeadamente no software Arc GIS 9.3, com a extensão 

Geostatistical Analyst relativamente à representação de três decis (correspondentes a 

valores de precipitação muito reduzidos, 1.º decil, intermédios, 5.º decil, e muito 

elevados, 9.º decil). A análise dos valores dos decis de precipitação é efetuada quer em 

termos sazonais, tendo em conta as estações do ano (Inverno, meses de dezembro, 

janeiro e fevereiro, Primavera, meses de março, abril e maio, Verão, meses de junho, 

julho e agosto, e Outono, meses de setembro, outubro e novembro), quer em termos 

anuais, para os dois períodos considerados. Para a elaboração da cartografia dos decis 

de precipitação foram testados cinco métodos de interpolação através do mapeamento 

dos decis anuais – dois univariados (krigagem normal e inverso da potência das 

distâncias) e três multivariados (regressão linear simples com a altitude e krigagem dos 

resíduos, regressão linear multivariada com altitude e distância ao litoral com krigagem 

dos resíduos e regressão linear multivariada com altitude, distância ao litoral e latitude 

com krigagem dos resíduos) – tendo sido selecionado para a produção cartográfica final 

o método da regressão linear simples com a altitude e krigagem dos resíduos.  

De entre as principais conclusões, salienta-se o facto de, em termos temporais, se 

observar uma diminuição dos quantitativos de precipitação em todos os decis na escala 

anual, enquanto em termos sazonais, as estações do Inverno, Primavera e Verão 

registam uma diminuição dos quantitativos, em contraste com o outono, que registou 

um aumento. Em termos regionais, observa-se uma diminuição no Noroeste de 

Portugal, principalmente no inverno ao nível dos decis 1 e 9, enquanto no Sul do país se 

observa um aumento dos quantitativos de precipitação, em termos anuais, ao nível do 

9.º decil.  
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Abstract 

The purpose of this work is to compare the spatial distribution of the deciles of 

precipitation in mainland Portugal between 1951-1980 and 1981-2010. Therefore, it 

was produced a set of maps based on geographic information systems (GIS), in 

particular arc GIS software, with the geostatistical analyst extension, regarding the 

analysis of three deciles (corresponding to lower of precipitation amounts, 1
st
 decile; 

median amounts, 5
th

 decile, and higher values, 9
th

 decile). The analysis of the deciles 

values of precipitation is carried out either in seasonal terms, taking into account the 

seasons (winter months of December, January and February; spring months of March, 

April and May, and summer months of June, July and August; autumn months of 

September, October and November) and also in annual terms, for the two periods 

considered. To establish the mapping of rainfall deciles 5 interpolation methods were 

tested by mapping the annual deciles – two univariate (ordinary kriging and inverse 

distance weight) and three multivariate (simple linear regression with altitude and 

residual kriging, multivariate linear regression with altitude and distance to the coast 

with residual kriging and multivariate linear regression with altitude, latitude and 

distance to the coast with residual kriging) – being selected for the final cartographic 

production the method of simple linear regression with altitude and residual kriging .  

Among the main findings, it is noted that, in temporal terms, was observed an annual 

decrease of precipitation in all deciles, while in seasonal terms, the seasons of winter, 

spring and summer exhibited a decrease of precipitation amounts. In autumn was 

detected an increase of precipitation from 1951-1980 to 1981-2010. In regional terms, it 

was found a decrease over northwestern Portugal, mainly in the winter (1
st
 and 9

th
 

deciles), while in the south of Portugal was observed an increase of precipitation, in 

annual terms, for the 9
th

 decile. 
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1 – Introdução 

1.1 – Enquadramento do tema  

 

A elaboração de mapas que representem os padrões espaciais de valores médios e 

extremos da precipitação constitui uma tarefa de grande relevância para o conhecimento 

do clima, num dado território. Segundo Nicolau (2002, p.1), este tipo de mapas é de 

grande utilidade, uma vez que «facilitam a localização de zonas vulneráveis que 

poderão condicionar a prática de algumas atividades económicas e contribuem para a 

identificação de padrões de distribuição espacial que influenciam as disponibilidades 

hídricas. A quantificação da precipitação sobre uma área geográfica em particular é 

imprescindível no cálculo de balanços hídricos, para a estimação indireta de caudais de 

ponta em cursos de água e para o desenvolvimento de estudos de recarga de aquíferos. 

A quantificação da distribuição espacial da precipitação é ainda essencial à modelação 

de diversos fenómenos ambientais, entre os quais se destaca a erosão hídrica do solo.» 

A precipitação sob a forma líquida, chuva ou pluviosidade, ou sólida - neve, granizo, 

saraiva - denota, à escala da superfície terrestre uma grande variabilidade temporal e 

espacial, consequência não só dos padrões de circulação atmosférica associados à 

posição geográfica mas também da influência de fatores locais como a altitude, a 

distância a fontes de humidade, a temperatura ou a direção e intensidade de ventos 

dominantes.  

Como em relação a qualquer fenómeno climático, o estudo das condições médias da 

precipitação só deverá ser levado em linha de conta considerando um total de trinta 

anos, pode suceder que essas mesmas “condições médias” se alterem de um trinténio 

para outro. Como tal, é de todo o interesse averiguar qual a evolução verificada e em 

que locais/áreas ocorreram essas modificações, designadamente ao nível dos seus 

quantitativos, de um período para outro, no caso concreto deste trabalho do período de 

1951-80 para o período de 1981-2010, através da construção de mapas.   

Paralelamente, ao tratar-se de um fenómeno climático de grande variabilidade temporal, 

torna-se essencial ter em conta que existem anos em que os quantitativos de 

precipitação são excecionalmente elevados e outros em que os mesmos são 

excecionalmente reduzidos, para além, claro está, de anos em que os quantitativos se 

situam relativamente próximo dos valores médios. Como tal, é igualmente interessante 
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observar que, consoante os quantitativos de precipitação, também a variabilidade 

espacial se altera, uma vez que as situações sinóticas e as condições atmosféricas que 

lhes dão origem poderão igualmente apresentar características diversas. Daí que se 

tenha optado por realizar este trabalho com base em valores de quantis de precipitação, 

cujo cálculo é efetuado a partir da divisão de séries de 30 valores (correspondentes aos 

30 anos, neste caso civis, em estudo) em dez partes iguais, separadas por nove valores 

precisamente designados por decis e que vão desde o primeiro ao nono. Deste modo, 

qualquer valor que se observe ficará incluído num dos intervalos definidos pelos decis 

(intervalo inter-decis). É assim que se pode definir qual o nível de probabilidade 

empírica com que podem ser excedidos ou não determinados valores da precipitação. 

Um valor inferior ao 1.º decil, isto é, que caia no 1.º intervalo inter-decis é um valor que 

é excedido em pelo menos 90% dos anos, o que equivale a dizer que tem uma 

probabilidade de ocorrência de 10%; se cair no 5.º ou no 9.º intervalo inter-decis, será 

um valor que só será excedido em 50 ou 10% dos anos, respetivamente (Pires, 2003).  

Por outro lado, a precipitação é um fenómeno espacialmente distribuído de natureza 

contínua que é normalmente avaliado em localizações pontuais através de estações 

climatológicas (Nicolau, 2002) ou postos udométricos. A necessidade de visualizar e 

processar esta informação espacial tem implicado o recurso frequente aos Sistemas de 

Informação Geográfica (SIG). Estes constituem «ferramentas informáticas que facultam 

o armazenamento de informação geo-referenciada, com integração de vários formatos e 

tipos de dados. (…) que permitem o desenvolvimento de complexas operações de 

análise espacial. Estas incluem, entre outras, a possibilidade de gerar superfícies 

contínuas a partir de informação pontual, por aplicação dos métodos de interpolação 

espacial mais disseminados. As superfícies interpoladas podem ser visualizadas sob a 

forma de mapas» (Nicolau, 2002). 

 

1.2 – Enquadramento da área em estudo 

 

A área em estudo no presente trabalho é o território de Portugal continental. Com a 

forma de um quadrilátero estendido de Norte para Sul, Portugal continental ocupa a 

maior parte do litoral ocidental da Península Ibérica. Na sua extensão norte-sul (de 42º 

09’ até 36º 58’ N) atinge 561 km, sendo de 218 km a maior extensão leste-oeste (de 6º 
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12’ até 9º 30’ W); mas a largura média é apenas de 160 km. A superfície de Portugal 

Continental está avaliada em 89 060 km², incluindo os estuários do Tejo e do Sado 

(Ribeiro, 1955, in Ribeiro et al., 1987, p.7). A superfície continental do território 

português corresponde a pouco mais que a sétima parte de toda a Península Ibérica e é 

limitada a oeste e a sul pelo Oceano Atlântico. 

 

1.3 – Objetivos 

 

O presente trabalho irá ter como objetivo fundamental a comparação da distribuição 

espacial dos decis de precipitação no território de Portugal continental entre os períodos 

1951-80 e de 1981-2010, para os quais se irá produzir um conjunto de mapas, com base 

em Sistemas de Informação Geográfica, referente à análise de três decis 

(correspondentes a valores de precipitação muito baixos, 1.º decil, intermédios, 5.º decil, 

e muito elevados, 9.º decil). A análise dos valores dos decis de precipitação será 

efetuada quer em termos sazonais, tendo em conta as estações do ano (Inverno, meses 

de dezembro, janeiro e fevereiro, Primavera, meses de março, abril e maio, Verão, 

meses de junho, julho e agosto, e Outono, meses de setembro, outubro e novembro), 

quer em termos anuais, para os dois períodos considerados. Serão ainda realizados três 

mapas, um para cada decil (escala anual), respeitantes ao cálculo da percentagem dos 

quantitativos de precipitação do período 1981-2010 relativamente aos do período 1951-

1980, sendo também produzidos seis mapas que permitirão estudar a evolução do 

contributo de cada estação do ano para o total anual do período 1951-1980 para o 

período 1981-2010. Nestes mapas, será representado um rácio entre os quantitativos 

sazonais das precipitações e o quantitativo anual das precipitações em cada um dos 

períodos, expresso em percentagem, para o decil 5, por se tratar da mediana.  

No final, serão retiradas conclusões relativamente à evolução da repartição espacial da 

precipitação em Portugal Continental, bem como à evolução dos quantitativos em 

termos temporais de um período para o outro, seguindo a seguinte sequência de 

processos: 

1 – Identificar e descrever a distribuição espacial da precipitação no período 1951-80. 

2 – Caracterizar as alterações verificadas entre o período 1951-1980 e o período 1981-

2010. 
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3 – Identificar as regiões e áreas do território onde ocorreram as variações mais 

significativas na repartição espacial da precipitação.  

Subjacente a estes objetivos, está logicamente o de encontrar um método de 

interpolação, como refere Silva (2005) «estatisticamente adequado para a produção dos 

mapas finais». Para tal, serão elaborados 30 mapas (15 para cada período), 

correspondentes aos valores dos três decis anuais de precipitação, os quais servirão para 

testar 5 métodos de interpolação, dois univariados (IDW e krigagem normal) e três 

multivariados (regressão linear simples com a altitude e krigagem dos resíduos, 

regressão linear multivariada com altitude e distância ao litoral com krigagem dos 

resíduos e regressão linear multivariada com altitude, distância ao litoral e latitude com 

krigagem dos resíduos), colocados como hipótese. Deste modo, é igualmente objetivo 

do presente trabalho ensaiar e comparar a adequabilidade de diferentes métodos de 

interpolação espacial da precipitação, recorrendo aos Sistemas de Informação 

Geográfica, os quais constituem «uma boa ferramenta para analisar, processar e modelar 

conjuntos de dados espaciais» (Moita, 2004).  

1.4 – Estrutura do trabalho 

 

A dissertação encontra-se organizada em sete capítulos, que se passam a referir 

sumariamente. 

No primeiro capítulo é efetuado o enquadramento do tema e da área em estudo, 

definidos objetivos e apresentada a estrutura do trabalho.  

No segundo capítulo, procede-se à introdução à temática da precipitação, focando 

aspetos gerais do clima de Portugal continental e os fatores que influenciam a 

precipitação, efetuando-se ainda uma revisão da literatura, no âmbito dos estudos da 

variabilidade temporal da precipitação.  

O terceiro capítulo será inicialmente dedicado à seleção da rede de locais de observação, 

homogeneidade e processamento dos dados de precipitação, tendo em conta os períodos 

de dados disponíveis. Será ainda efetuada a referência à forma de cálculo dos decis e às 

medidas estatísticas a utilizar. Através destas é efetuada a caracterização dos valores dos 

decis baseada nas medidas de centralidade e de dispersão. Ainda neste capítulo é 

referida a informação cartográfica de base e os valores respeitantes às variáveis 

auxiliares agregados a cada local de observação.  
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No quarto capítulo, serão descritos os métodos de interpolação a testar e quais os 

critérios utilizados na sua seleção. Será ainda efetuada uma referência à validação das 

estimativas, tendo em conta a validação cruzada, os tipos de erro, o coeficiente de 

determinação e a análise visual dos mapas.  

No quinto capítulo, é referida a forma como foi realizada a modelação espacial dos 

decis de precipitação e a escolha do método mais adequado para representar a 

distribuição da precipitação em Portugal continental, com base no qual irá ser elaborada 

a cartografia final.  

No sexto capítulo, será efetuada a análise da cartografia relativamente à distribuição dos 

valores dos decis de precipitação no período 1951-1980 e quanto à evolução registada 

em termos espaciais, do período de 1951-1980 para o período 1981-2010. 

No sétimo capítulo, serão retiradas as principais conclusões relativamente à evolução 

espacial dos valores dos decis de precipitação e quanto aos resultados da modelação 

espacial realizada, procedendo-se ainda à exposição de perspetivas relativamente a 

desenvolvimentos futuros desta investigação. 

2 – Enquadramento  

2.1 – Aspetos gerais do clima de Portugal continental: precipitação e fatores 

condicionantes 

 

A Península Ibérica situa-se na margem meridional da zona temperada norte, onde a 

atmosfera sofre um escoamento generalizado de oeste para este, ou seja, encontra-se no 

limite setentrional da zona de altas pressões subtropicais (Daveau, 1988, in Ribeiro et 

al., 1988, p. 390). Como tal, nas latitudes em que se encontra o território português, 

verifica-se a «convergência das massas de ar frio originário das altas latitudes (o ar dito 

polar), e das massas quentes, que se escoam em superfície a partir da faixa subsidente 

das altas pressões subtropicais (o ar dito tropical)» (Daveau, 1988, in Ribeiro et al., 

1988, p. 392). Deste modo, devido à conjugação entre a latitude (subtropical) a que se 

encontra e à posição marginal face ao Oceano Atlântico, sem esquecer o facto de se 

encontrar «no enfiamento do Mar Mediterrâneo e como que encostada à massa 

continental africana, a península constitui uma encruzilhada atmosférica muito 

complexa, onde passam e embatem umas nas outras massas de ar de origens diversas, 

levadas numa circulação que pode ser muito rápida ou, pelo contrário, tão lenta que é 
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lícito considerá-las imobilizadas» (Daveau, 1988, in Ribeiro et al., 1988, p. 390). Por 

outro lado, a península apresenta ainda um «vigoroso relevo e uma forma compacta que 

lhe permitem modificar, de uma forma apreciável, as massas de ar que a atingem. Em 

consequência, (…) Portugal, elemento da sua fachada ocidental, apresenta um 

verdadeiro mosaico de cambiantes climáticas regionais, cuja disposição é sensivelmente 

diferente no verão e no inverno» (Daveau, 1988, in Ribeiro et al., 1988, pp. 390 e 391).  

Já no plano regional, e especificamente no que diz respeito a Portugal continental, é de 

assinalar que a sua «variedade resulta, em primeiro lugar, da posição em latitude, 

segundo a direção planetária, e, em segundo lugar, da distância ao litoral, segundo a 

direção periférico-central» (Ribeiro, 1955 in Ribeiro et al., 1988, p. 357). Começando 

pela diferenciação norte-sul, é importante frisar que a parte setentrional do país 

apresenta uma altitude muito superior à da parte meridional (Ribeiro 1955, in Ribeiro et 

al., 1988, p. 11), o que reforça os contrastes climáticos entre o Norte e o Sul do 

continente português, sem esquecer a influência decisiva da latitude, com o setor 

noroeste do país a destacar-se como sendo a região mais pluviosa do continente, 

fundamentalmente por ser afetada, durante quase todo o ano, pela passagem de frentes 

ou das “caudas” destas (Ramos, 1986, p. 7), com os totais a elevarem-se a 3500 mm em 

certas áreas da serra do Gerês (período 1931-60). Estes elevados quantitativos devem-se 

ainda, para além da elevada altitude, ao facto de «os maciços montanhosos irem subindo 

progressivamente do litoral para o interior, originando ascendências sucessivas das 

massas de ar marítimo, aumentando assim, as condições de instabilidade das mesmas» 

(Ramos, 1986, p.8).  

Já na região Centro, que se estende desde o vale do Mondego, a norte, até às serras da 

Malcata, Gardunha, Candeeiros e Sintra, a dissimetria W-E observada a Norte mantém-

se, sendo contudo menos nítida e menos brusca (Ramos, 1986). Aqui, os quantitativos 

de precipitação na região litoral são claramente menores do que na região Noroeste e a 

secura estival é já bem marcada, embora os seus maciços montanhosos registem totais 

anuais entre os 1600 e os 2500 mm.  

Na região Sul, aquela que se encontra durante mais tempo sob a influência da faixa de 

altas pressões subtropicais, os valores anuais situam-se entre os 400 e os 700 mm, com 

os quantitativos a diminuírem sucessivamente à medida que se avança para sul, 600 a 

700 mm no Alto Alentejo, 500 a 600 no Baixo Alentejo e entre os 400 e os 500 mm 

anuais no Algarve. Pelo meio, as serras constituem a exceção, constituindo variações 
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locais importantes, como acontece em S. Mamede (1200 mm), Monfurado (1000 mm), 

Monchique (1200 mm) ou no Caldeirão (1000 mm). A região algarvia poderá mesmo 

considerar-se «um mundo à parte, tipicamente mediterrâneo, (…) influenciado apenas 

pela circulação do Golfo de Cádiz e separado do Alentejo pelas montanhas que o 

defendem dos ventos frios do norte e que retêm no seu flanco as chuvas produzidas 

pelas depressões que passam ao norte» (Ribeiro, 1955, in Ribeiro et al.,1988, p. 385).  

No que concerne à diferenciação litoral-interior, esta é sobretudo marcada a norte, com 

o Nordeste a constituir uma região de abrigo face ao Noroeste, com as suas médias 

anuais de precipitação a cifrarem-se entre os 400 e os 900 mm, valores semelhantes aos 

da região Sul. Rodeado por cadeias montanhosas a norte (Sanabria), a oeste (maciço do 

Gerês) e a sul (cordilheira central) e sendo invadida por uma complicada rede de vales 

das margens do rio Douro, “responsáveis” pela existência de fenómenos de divergência 

e subsidência dos ventos por eles canalizados (Daveau, 1977, p. 164), o Nordeste chega 

a apresentar nalgumas áreas (designadamente nos afluentes da margem sul do rio 

Douro) os valores mais baixos de precipitação de todo o país (inferiores a 400 mm/ano).   

Já na região centro, a dicotomia litoral-interior é mais esbatida, na medida em que a 

mesma é atravessada por um eixo montanhoso descontínuo (Serra da Estrela-

Montejunto) que, devido à sua orientação ENE-WSW, não constitui um obstáculo 

importante na progressão para interior dos ventos de oeste, embora muitas vezes os 

canalize (Ramos, 1986, p.8). 

Na região Sul, à medida que se avança para o interior do território, o fator orográfico 

não é suficiente para se sobrepor à tendência de redução das precipitações (Nicolau, 

2002, cap. 5, p. 116), sendo nítida a influência da proximidade oceânica no litoral a sul 

da serra de Grândola, onde chove mais de 700 mm (Ramos, 1986, p.9).  

No que diz respeito ao regime da precipitação, este é considerado bastante irregular, 

tanto em termos interanuais como intermensais (Ramos e Reis, 2001, p. 63). O ritmo 

mensal da precipitação é claramente mediterrâneo com chuvas no Outono e no Inverno 

(Novembro a Março) e com um Verão extremamente seco.   

Assim, ao pormenorizar um pouco mais o regime estacional das precipitações, verifica-

se que o Inverno é caracterizado por duas situações opostas em termos meteorológicos, 

por um lado as depressões ciclónicas, constituídas sobre o oceano, que vêm muitas 

vezes em rosários e às quais se associam superfícies frontais, dando origem a uma 

precipitação que pode seguir-se sem interrupção durante a passagem consecutiva de 
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várias frentes, e por outro a situação inversa, marcada pela influência de um anticiclone 

que domina a Europa de Oeste e de Noroeste, por vezes ligando-se ao anticiclone da 

Sibéria, que se estende pela Europa central. Nesta última situação meteorológica, um ar 

frio e seco invade a Península e a ausência de precipitação poderá demorar semanas. A 

alternância destes estados de tempo caracteriza o Inverno que se estende pelos meses de 

Dezembro a Fevereiro (Ribeiro, 1955 in Ribeiro et al., 1988, p. 379). 

Relativamente à Primavera, como refere Daveau (1988, in Ribeiro et al, 1988), «são os 

meses de Abril e Maio e, às vezes, o princípio de Junho que constituem uma fase de 

transição, em que as chuvas se vão tornando mais espaçadas, mas segundo um ritmo 

muito irregular» (ob. cit, p.404). 

Durante o Verão, as condições climáticas do Mediterrâneo dominam quase 

exclusivamente. As altas pressões subtropicais permanecem notavelmente fixas e 

raramente as perturbações ciclónicas circulam abaixo do paralelo 45º N. A precipitação 

é rara e a influência do oceano faz-se sentir em termos térmicos, com o valor das 

isotérmicas a aumentar do litoral para o interior.  

No Outono, de setembro para novembro, a afluência de depressões ao território 

continental aumenta gradualmente e, consequentemente, os quantitativos de 

precipitação passam a ser cada vez maiores, com valores importantes no mês de 

novembro, que apresenta máximos de chuva no Sul do país. Como refere Ferreira 

(1984), «em setembro e, sobretudo, em outubro a circulação zonal diminui e aumenta 

circulação meridiana lenta, com frequentes regimes de bloqueio (…) ficando a margem 

atlântica no limite entre as grandes dorsais quentes europeias e os vales frios que se 

estendem, no oceano, até às regiões subtropicais. Além disso, dessas poderosas línguas 

de ar frio, destacam-se gotas que atingem mais frequentes vezes o noroeste que o 

interior da península.» 

2.2 – Revisão da bibliografia sobre a evolução recente da precipitação em Portugal 

Nos finais do século XX e na primeira década do século XXI, diversos trabalhos 

científicos foram efetuados no sentido de estudar a evolução observada ao longo do 

século passado, quer relativamente aos totais de precipitação, quer à sua distribuição 

espacial no território continental português. No que diz respeito ao primeiro aspeto, as 

análises foram direcionadas tanto para os totais anuais como para os sazonais, enquanto 
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no segundo aspeto, foram particularizadas algumas regiões de Portugal continental, 

nalguns casos englobadas em estudos mais amplos, dirigidos à totalidade da Península 

Ibérica. Alguns autores aprofundaram ainda aspetos relativos à incidência de 

precipitações extremas e à duração/intensidade dos períodos de seca, aventando 

inclusivamente causas para as alterações registadas particularmente a partir do último 

terço do século passado. 

Num estudo realizado por Gallego et al (2006), com base em dados de 35 séries de 

precipitação diária durante o período 1958-1997, foram investigadas as mudanças 

ocorridas na frequência e intensidade da precipitação diária na Península Ibérica. 

Selecionados os observatórios que constituíam uma amostra representativa da 

diversidade orográfica e geográfica da península, construíram-se índices divididos em 

cinco categorias com base em percentis de precipitação (total de precipitação; 

precipitação fraca; precipitação moderada; precipitação intensa; precipitação muito 

intensa). Concluiu-se que, em muitos dos locais analisados, houve um acréscimo do 

número de dias de precipitação no Verão e no Outono, enquanto na Primavera e no 

Inverno se observou um decréscimo. Já o número de dias de precipitação fraca sofreu 

um acréscimo na Primavera e no Inverno (a sua contribuição para o total de precipitação 

aumentou em todas as estações), enquanto os dias de precipitação moderada, intensa e 

muito intensa diminuiu. Verificou-se ainda um decréscimo dos valores médios de 

precipitação por evento de chuva fraca na Primavera, no Outono e no Inverno e de 

chuva intensa na Primavera e no Inverno, comportamentos que contribuíram para uma 

diminuição da quantidade média de precipitação por dia húmido.  

Numa perspetiva de maior pormenor em termos espaciais, verificou-se um ligeiro 

decréscimo das sequências secas no Inverno no Sul e dos valores máximos no Norte da 

península. Já na Primavera, a duração máxima do período de seca apresentou um ligeiro 

acréscimo no Sudoeste (Alentejo e Algarve incluídos) enquanto no Verão ocorreu um 

decréscimo mais generalizado, acompanhado por um aumento do número de dias de 

chuva nesta estação. Entretanto, nas áreas costeiras em geral concluiu-se que houve um 

aumento do número de dias de pouca precipitação na Primavera e no Inverno e uma 

diminuição nas restantes categorias nestas estações. 

Relativamente aos quantitativos totais de precipitação, registou-se uma diminuição na 

Primavera e no Inverno. Nas restantes categorias registou-se também uma diminuição 



10 
 

da precipitação acumulada moderada, intensa e muito intensa nestas duas estações, 

enquanto no Outono, a precipitação acumulada diminuiu no Norte da península. 

Num trabalho realizado por De Lima et al (2013), foram inspecionados dados de 

precipitação diária de 57 estações climatológicas e postos udométricos da rede do IM 

(Instituto de Meteorologia) e do INAG (Instituto Nacional da Água) no período 1941-

2007, em Portugal Continental. Os autores avaliaram as tendências recentes em séries 

anuais e sazonais de índices específicos do clima, tendo em conta os limites, a 

probabilidade e a duração desses índices propostos por especialistas do Painel 

Intergovernamental das Mudanças Climáticas e do WMO (World Metereological 

Organization). As conclusões apontaram para uma diminuição do número de dias de 

chuva, em especial consecutivos, de onde resultou um aumento do grau de secura em 

termos anuais, com exceção feita às estações localizadas na costa ocidental. Neste 

estudo, ao longo do período considerado e tendo em conta uma escala multidecadal, 

observou-se a tendência para uma descida de 5,16 mm de precipitação, em média, por 

década, na Primavera, e um acréscimo de 3,66 mm, por década, no Outono, ao nível do 

percentil 95. Ao nível do número de dias com precipitação igual ou superior a 25 mm, 

observou-se um decréscimo, em média, de 0,17 dias por década na Primavera e um 

acréscimo de 0,13 dias, em média, no Outono. Nesta última estação, o aumento dos 

quantitativos de precipitação registou-se sobretudo no Sul do país.    

Entretanto, Espírito Santo et al (2013), dando continuidade ao estudo da equipa de 

trabalho de De Lima (2013), num estudo sobre mudanças sazonais nos extremos de 

precipitação em Portugal Continental (no período 1941-2007), concluíram que existem 

tendências para uma maior secura na Primavera, no Inverno e no Verão, e de aumento 

da precipitação no Outono. Do mesmo modo, regista-se um encurtamento da estação 

chuvosa, conclusão que está de acordo com um estudo de Garcia-Borrón et al (2013), 

com dados do período 1837-2010, que englobava o Sul de Portugal e o Sudoeste de 

Espanha, onde se afirmava que houve acréscimo de precipitação no Outono e uma 

diminuição na Primavera naquela área. Para além disso, o trabalho em questão, baseado 

em dados de precipitação de vários postos de observação de Espanha e de Portugal, 

salientava ainda a existência de um aumento da irregularidade da precipitação no 

Sudoeste da Península em contraste com o que se passa no norte do território. Já Costa e 

Soares (2008), também num estudo sobre índices de tendência de precipitação extrema 

no Sul de Portugal, baseado em dados do período compreendido entre 1955 e 1999, 
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concluíram que se registou um aumento da duração das sequências secas no Sul de 

Portugal, algo que conduziu a um aumento da extensão das áreas ameaçadas pela 

desertificação. Todavia, a frequência dessas sequências diminuiu no período estudado. 

Ainda no mesmo estudo, relativamente às precipitações extremas, é referido que houve 

um aumento de precipitações concentradas nas últimas 3 décadas, bem como um 

aumento da sua variabilidade.  

Entretanto, tendo novamente como área de estudo o Sul de Portugal, Mourato et al 

(2010) dedicaram-se igualmente à análise da variabilidade interanual de padrões de 

precipitação naquela área durante o período de 1931-2006, utilizando um total de 35 

estações. Como principais conclusões, os autores apontaram um decréscimo de 

precipitação na Primavera, uma vez que o número de anos em que esta estação foi 

meteorologicamente seca aumentou, assim como no Inverno. Em termos espaciais, é 

referido que o Norte alentejano está a tornar-se cada vez mais seco (aumento do número 

de anos com essa característica), mas que essa é uma tendência geral na distribuição 

espacial e interanual da precipitação. 

Ainda no contexto das precipitações extremas e a sua diferenciação em termos 

regionais, Rodrigo e Trigo (2007) realizaram um estudo sobre tendências da 

precipitação diária na Península Ibérica entre 1951-2002, analisando o número de dias 

de chuva, a precipitação intensa, a precipitação ao nível do percentil 95 e a percentagem 

de precipitação nos dias em que esta ocorreu num quantitativo superior ao percentil 95. 

O principal resultado do estudo indicou uma tendência de decréscimo do total anual e 

sazonal (no Inverno) de precipitação, na intensidade da precipitação e na precipitação ao 

nível do percentil 95 para algumas estações do Norte e do Sul da Península Ibérica. O 

total de precipitação anual e sazonal, a intensidade e a ocorrência de valores 

correspondentes ao percentil 95 diminuiu nalgumas estações do Sul da península, na 

Primavera e no Verão. Já no Outono, a intensidade diminuiu nalgumas estações do 

Norte e do Sul. Os autores destacam ainda que, apesar de, em termos globais, ter havido 

um decréscimo da precipitação diária intensa, não se verificaram grandes alterações ao 

nível do número de dias chuvosos (anuais e sazonais). Mais tarde, Rodrigo (2010) 

voltou a estudar o tema, analisando as mudanças na probabilidade de precipitação diária 

extrema observada de 1951 a 2002 na Península Ibérica. Neste estudo, concluiu que a 

precipitação abaixo do percentil 5 teve tendência para aumentar no Norte e no Sul da 

península e que, em todas as estações do ano, a probabilidade de precipitação acima do 
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percentil 95 diminuiu. Em termos globais, o autor verificou um aumento das condições 

de secura e diminuição das condições favoráveis à ocorrência de precipitação, bem 

como um decréscimo de precipitação extrema no Inverno e na Primavera.  

Ainda no âmbito de trabalhos de cariz regional, Santos e Fragoso (2013) analisaram a 

variabilidade da precipitação no Norte de Portugal, fazendo uma avaliação da 

homogeneidade dos dados e das tendências em índices de precipitação extrema no 

período de 1950-2000. Os autores, ao analisarem o número de dias com precipitação 

superior a 30 mm e o total da precipitação que ocorre acima do percentil 95 da 

precipitação diária, concluíram que se registou um decréscimo dos índices de 

precipitação extrema à escala anual, sendo que na escala sazonal há um decréscimo de 

extremos de precipitação na Primavera e no Inverno, em mais de 80% das séries, e um 

ligeiro acréscimo de precipitação no Outono, em mais de 70% das séries.  

Numa perspetiva de avaliar as possíveis mudanças nos padrões espaciais da precipitação 

em Portugal em termos futuros, Costa et al (2012) analisaram as mudanças climáticas 

projetadas para 2071-2100, salientando a diminuição da precipitação total 

particularmente no Outono no Noroeste e Sul de Portugal e o aumento dos períodos de 

seca no Outono e na Primavera, com extensão do período seco do Verão para o Outono 

e para a Primavera, algo que está em linha com o cenário, apresentado pelo IPCC 

(International Panel on Climate Change), de aumento do período seco para o Sul da 

Europa em mês ou mês e meio. 

A exceção é o crescimento da precipitação total no Nordeste de Portugal no cenário 

A1B, reforçado pelo previsível aumento do número de eventos de precipitação extrema 

no Inverno e na Primavera nessa mesma região de Portugal. Em geral, a costa ocidental 

do país tende a ser objeto de descidas mais significativas de precipitação do que o 

interior.  

Este trabalho frisa ainda as consequências ambientais previstas em face dos cenários 

atrás descritos, como o decréscimo de produção de energia hidroelétrica e maior 

vulnerabilidade do setor agroflorestal (mais fogos florestais) ou a diminuição de 

vegetação, que provocará a erosão de muitas áreas e aumentará o risco de desertificação 

no Sul e no Nordeste de Portugal. 

O regime da precipitação em Portugal é marcado por uma forte variabilidade interanual, 

como tem sido mostrado em numerosos trabalhos (ver tabela 1), onde esta foi analisada 

à escala multidecadal. Essa variabilidade interanual da precipitação, nomeadamente 
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entre Outubro e Março, reflete o registo de oscilações na predominância de 

determinados padrões de larga escala de circulação atmosférica, entre os quais se 

destaca o padrão do Atlântico Norte (NAO), mas igualmente outros, como o padrão da 

Escandinávia (Scandinavian Pattern, SP) e o padrão do Atlântico Oriental (Eastern 

Atlantic, EA) (Trigo et al., 2008; Tildes Gomes, 2011). As variações no índice NAO 

produzem alterações na velocidade e direção dos Ventos de Oeste, alterando 

significativamente o transporte de calor e humidade sobre o Atlântico Norte. Invernos 

com índice NAO positivo estão associados a um deslocamento para Nordeste da 

atividade depressionária no Atlântico, e com um correspondente decréscimo de ciclones 

frontais circulando na faixa latitudinal Açores-Península Ibérica, levando a anomalias 

negativas de precipitação no Sudoeste da Europa (Hurrel e van Loon, 1997). Estas 

condições invertem-se nos invernos de fase negativa desta oscilação, em que tendem a 

registar-se anomalias positivas de precipitação em Portugal. A correlação entre a NAO e 

a precipitação na Península Ibérica não é constante ao longo do tempo, isto é, não é 

estacionária (Trigo et al. 2004; Vicente-Serrano e Lopez-Moreno 2008), e Pauling et al. 

(2006) concluíram que o seu papel na variabilidade da precipitação terá sido maior na 

segunda metade do século XX do que na metade antecedente, aspeto que deve ser 

destacado, tendo em atenção o período que é analisado na presente dissertação (1951-

2010). Entre finais da década de 1960 e 1990, a NAO invernal caracterizou-se por uma 

tendência positiva (Osborn, 2011) e a maior predominância da fase positiva ao longo 

deste período teve correspondência com uma tendência de decréscimo da precipitação 

na parte ocidental da Península Ibérica que foi identificada em numerosos trabalhos, 

conforme se explicita no quadro síntese (tabela 1). 

Do mesmo modo, Espírito Santo et al (2013), referem que a importância da NAO para a 

variabilidade da precipitação é evidenciada no Inverno e no Outono por estar anti-

correlacionada com os valores, enquanto na Primavera as correlações são especialmente 

significantes no Norte do país. No Verão, os poucos casos que mostram correlações 

estatisticamente significantes estão localizados no Sul.  

A revisão bibliográfica anteriormente exposta pode ser resumida na tabela 1 que se 

segue e onde se apresentam as principais conclusões dos estudos sobre a evolução 

recente da precipitação.  
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Tabela 1 – Quadro-síntese da revisão bibliográfica 

Referência Território de estudo Período de análise Variáveis analisadas Categorias de análise  

Tendências/aspectos evolutivos 

Escala anual 
Escala sazonal 

Inverno Primavera Verão Outono 

Gallego et al 

(2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Península Ibérica* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1958-1997 

Número de dias de 

precipitação; mediana e 

máxima de duração do 

período de seca; 

acumulação de 

precipitação; proporção 

de precipitação em 

relação ao total de 

precipitação acumulada; 

média de precipitação 

por dia húmido 

 

Total de precipitação; 

precipitação fraca (0,2 a 

2,5 mm); moderada (2,5 a 

7,5 mm); intensa (7,5 a 15 

mm); muito intensa 

(superior a 15 mm) 

 

 

Total de número de dias de precipitação: 

    

Precipitação acumulada 

    

Valores médios de precipitação por evento 

pluvioso 

  
- 

 

Duração do período de seca 

   

- 

 

 

 

 

 

Rodrigo e Trigo 

et al (2007) 

 

Península Ibérica* 1951-2002 

 

 

 

Número de dias de 

chuva 

 

 

 

Precipitação intensa 

(percentil 95), 

percentagem de 

precipitação verificada 

acima do percentil 95 
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Tabela 1 (Continuação) 

Referência Território de estudo Período de análise Variáveis analisadas Categorias de análise  

Tendências/aspectos evolutivos 

Escala anual 

Escala sazonal 

Inverno Primavera Verão Outono 

Costa e Soares 

(2008) 
Sul de Portugal 1955-1999 

 

 

Três índices que 

descrevem eventos 

pluviosos; Três índices 

que descrevem 

sequências secas 

- 

Duração do 

período de seca 

- - - - 

 

Precipitação 

concentrada 

 

 

 

Rodrigo (2010) Península Ibérica* 1951-2002 

Séries de precipitação 

diária 

Precipitação abaixo do 

percentil 5; Precipitação 

acima do percentil 95 

*** ** ** ** ** 

Mourato et al 

(2010) 
Sul de Portugal 1931-2006 

Séries de precipitação 

anual e sazonal  
-    - - 

De Lima et al 

(2013) 
Portugal Continental 1941-2007 

 

 

 

Séries anuais e sazonais 

de índices climáticos 

 

 

 

 

Número de dias com 

precipitação igual ou 

superior a 25 mm; 

percentil 95; Período de 

retorno; Número de dias 

húmidos consecutivos; 

Número de dias secos 

consecutivos 

 

- 

 

- 

 

García-Borrón  

et al (2013) 

Sudoeste da 

Península Ibérica 
1837-2010 

Dados mensais e diários 

de precipitação; 

Parâmetros de 

centralidade e dispersão 

- - - 

 

- 

 

 

 

 

 



16 
 

Tabela 1 (Continuação) 

Referência Território de estudo Período de análise Variáveis analisadas Categorias de análise  

Tendências/aspectos evolutivos 

Escala anual 
Escala sazonal 

Inverno Primavera Verão Outono 

Santos e 

Fragoso (2013) 
Norte de Portugal 

 

1950-2000 

 

 

 

 

Dados de precipitação 

diária 

 

 

 

Total de precipitação em 

dias húmidos 

(>1mm);Número de dias 

com precipitação >30 

mm; Máximo de 5 dias de 

precipitação acumulada; 

Total de precipitação> 

Percentil 95 

 

**** **** **** **** **** 

Espírito Santo 

et al (2013) 
Portugal Continental 1941-2007 Dados diários 

Frequência, intensidade e 

duração da precipitação 

numa escala sazonal 
- 

    

 

* São aqui indicados os resultados respeitantes ao território de Portugal continental 

** Tendência indicada em função da diminuição de precipitação acima do percentil 95 e de aumento abaixo do percentil 5 

*** Tendência indicada em função pelo crescimento das condições de seca e pela diminuição das condições de humidade 

**** Tendência indicada em função da variação dos índices de precipitação extrema 
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Em jeito de conclusão, de uma forma geral, todos os estudos apontam para uma 

redução, nas últimas décadas, dos quantitativos anuais de precipitação, enquanto em 

termos sazonais, a Primavera e o Inverno destacam-se pela diminuição dos 

quantitativos, enquanto o Outono apresenta um acréscimo de precipitação. 

Em termos espaciais, as conclusões não são tão unânimes, mas parece existir a 

tendência para uma diminuição de precipitação mais marcada no Norte do país, em 

especial no Noroeste. 

2.3 – Revisão da bibliografia sobre a modelação espacial da precipitação em 

Portugal 

Em Portugal, ao longo do século XX, as experiências de mapeamento da distribuição 

espacial da precipitação são escassas e só a partir da década de 40 desse século começou 

a ser produzida cartografia sobre o tema. Segundo Nicolau (2002), o primeiro mapa da 

distribuição espacial da precipitação anual, baseado em 30 anos de observações, 

reporta-se ao período 1901-1930, tendo sido publicado em 1943 por Amorim Ferreira 

(Daveau et al, 1977, cit. Nicolau, 2002). Ainda segundo a mesma autora, em 1975, o 

Serviço Meteorológico Nacional publicou uma carta da distribuição espacial da 

precipitação anual para Portugal continental relativa à normal climatológica de 1931-

1960. Em 1977, Suzanne Daveau publicou um mapa similar ao do Serviço 

Meteorológico Nacional, também relativo à normal climatológica de 1931-1960. Estes 

dois últimos mapas constituíram a última cartografia sobre a distribuição espacial da 

precipitação anual em Portugal Continental no século XX.  

Já neste século, com o avanço da tecnologia e dos Sistemas de Informação Geográfica, 

começaram a surgir os primeiros trabalhos relativos à cartografia da distribuição 

espacial da precipitação com base em métodos geoestatísticos. Assim, em 2000, 

Goovaerts utilizou dados de precipitação mensal e anual de 36 locais de observação no 

Algarve e fez aproximações geoestatísticas para incorporar a altitude na interpolação 

espacial da precipitação. Neste estudo foram utilizados três métodos geoestatísticos 

multivariados, como a krigagem simples com variação local da média, a krigagem com 

deriva externa e a Co-krigagem orientada. A validação cruzada foi efetuada através da 

regressão linear simples que teve a altitude como variável auxiliar e ainda três métodos 

univariados: os polígonos de Thiessen, o inverso do quadrado da distância e a krigagem 
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normal. O autor começou por fazer a validação cruzada e, através do apuramento do 

erro quadrático médio, concluiu que o método dos polígonos de Thiessen apresentava o 

pior desempenho e que a krigagem normal apresentava menor grau de erro do que a 

regressão linear com a altitude. Por outro lado, os métodos multivariados que levam em 

conta a altitude, como a krigagem simples com variação local da média e a krigagem 

com deriva externa, produzem melhores desempenhos do que a co-krigagem orientada. 

Quando comparados os mapas produzidos pelos diferentes métodos, concluiu-se que a 

krigagem normal apresenta uma melhor cartografia que a regressão linear com a altitude 

e que a krigagem com deriva externa e a krigagem simples com variação local da média 

produzem mapas com maior grau de pormenor que a co-krigagem na medida em que 

têm em conta o modelo digital de terreno.   

Dois anos mais tarde, uma dissertação de Nicolau (2002), versou precisamente sobre 

«Modelação e mapeamento da distribuição espacial de precipitação – uma aplicação a 

Portugal Continental». Nesse trabalho, a autora analisou o desempenho de vários 

modelos de interpolação no mapeamento da distribuição espacial de 17 parâmetros de 

integração da precipitação, como o total anual, ano seco, ano húmido, médias mensais e 

máximas diárias anuais para períodos de retorno de 100 e 2 anos. As técnicas de 

interpolação avaliadas incluíram métodos univariados e multivariados, sendo que a 

krigagem com deriva externa baseada na altitude e desenvolvida sobre uma vizinhança 

móvel revelou a melhor aptidão na modelação de todos os intervalos de totalização da 

precipitação considerados. Neste estudo, concluiu-se que a resolução espacial 1x1 km é, 

de entre as avaliadas, a mais adequada para cartografar 14 dos 17 intervalos de 

precipitação analisados. Contudo, ficou demonstrado que as diferenças entre estimativas 

de precipitação obtidas por krigagem com deriva externa, utilizando a altitude a 

diferentes resoluções espaciais, não são estatisticamente significativas. Por outro lado, 

verificou-se que a divisão do domínio espacial em áreas homogéneas não contribui 

globalmente para aumentar a fiabilidade das estimativas de precipitação. 

Continuando no âmbito dos estudos a nível regional, Santos (2009), propôs-se estudar 

as precipitações extremas na área de Arcos de Valdevez. A fim de analisar a diversidade 

espacial da precipitação naquela área, a autora usou ensaios de classificação automática 

e a avaliação da influência das variáveis geotopográficas. Deste modo, foram efetuadas 

análises das variáveis explicativas da precipitação e a classificação das estações em 
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grupos homogéneos. Para tal, foram utilizados dois métodos de classificação, um 

hierárquico e outro não hierárquico, através da análise de clusters (grupos relativamente 

homogéneos), e a regressão linear múltipla, que teve como propósito avaliar a influência 

das diferentes variáveis geográficas nos comportamentos pluviométricos, mais 

propriamente a capacidade explicativa de quatro variáveis geográficas (independentes) 

nas variações observadas em nove parâmetros pluviométricos (variáveis dependentes). 

Relativamente aos métodos de interpolação utilizados, estes foram univariados (inverse 

distance weight, interpolação polinomial global e krigagem normal) e multivariados 

(regressão linear múltipla e co-krigagem com duas ou mais variáveis). No final, foi 

concluído que, embora não exista nenhum modelo ideal para a interpolação de 

parâmetros caracterizadores da precipitação, o modelo de regressão linear múltipla foi, 

em termos globais, o que revelou melhor aptidão na modelação da precipitação.  

Durão et al (2009), propuseram-se estudar os índices de precipitação extrema no Sul de 

Portugal, fazendo uma aproximação geoestatística. Para tal, utilizaram 105 estações 

com dados referentes ao período 1960-1999. O método escolhido para a elaboração dos 

mapas de distribuição da precipitação foi a krigagem normal e, através da leitura dos 

semivariogramas, conclui-se, relativamente aos padrões espaciais da precipitação 

extrema no Sul de Portugal, que a variabilidade espacial diminuiu ao longo do período 

considerado. Como tal, ficou demonstrado que a simulação geoestatística ajuda a detetar 

as tendências temporais de variabilidade espacial global, bem como a perceber melhor a 

dinâmica do regime de precipitação.   

Num trabalho de Sepúlveda (2011), sobre a avaliação da precipitação extrema na Ilha da 

Madeira, foi aplicado um algoritmo de simulação estocástica e cartografada a extensão 

espacial das precipitações extremas. A utilização deste algoritmo permitiu efetuar a 

cartografia da extensão espacial das precipitações e, assim, identificar áreas críticas e 

fornecer imagens possíveis de serem interpretadas e analisadas conjuntamente com 

outro tipo de informação (como carta de ocupação do solo e mapas de risco de 

incêndios).   
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3 – Metodologia e dados de base 

3.1 – Seleção da rede, homogeneidade e processamento dos dados 

 

Os dados coligidos referem-se às séries de totais mensais de precipitação no período 

1951-2010, disponíveis na rede de estações climatológicas do IPMA (Instituto 

Português do Mar e da Atmosfera) e na rede de postos udométricos do Sistema 

Nacional de Informação de Recursos Hídricos - SNIRH, da APA (Agência Portuguesa 

do Ambiente).  

Tendo em consideração o controle de qualidade, que consiste na verificação e 

eliminação de valores que ultrapassem determinados limites e de valores negativos, é 

necessário ter em conta a homogeneidade das séries. O grau de homogeneidade das 

séries temporais poderá afetar a análise da variabilidade e consequentemente dos 

extremos.  

O recurso a testes estatísticos permite identificar heterogeneidades, estatisticamente 

significativas nas séries climatológicas e, se possível, corrigi-las. 

Foi utilizado o programa de homogeneidade RHtestsV3, desenvolvido por Xiaolan 

Wang and Feng Yang do Serviço Meteorológico do Canadá aplicado aos valores 

médios mensais das séries de valores diários da precipitação com o objetivo de 

identificar heterogeneidades nas séries. Quando encontradas descontinuidades nas séries 

mensais, e caso existissem, recorreu-se à história da estação (metadata). Os testes de 

homogeneidade aplicados às séries temporais da precipitação foram testes absolutos, 

isto é, sem comparação com séries de referência. 

Muitas das séries com registos desde 1941 não puderam ser incluídas ou porque não 

cumpriam os critérios estabelecidos em relação ao número de falhas de observação ou 

porque apresentavam descontinuidades, que na ausência de metadata não puderam ser 

corrigidas. 

Após análise exaustiva de séries de precipitação foram selecionadas apenas 61 estações 

e postos de Portugal Continental: as que possuem séries completas e de qualidade.  

Dos 61 locais selecionados, 23 pertencem à rede do IPMA e 38 à do SNIRH, tendo em 

conta a sua localização, o seu período de funcionamento e o facto de não possuírem 

valores em falha no período considerado, ficando distribuídas espacialmente de acordo 

com a figura seguinte:  
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Figura 1 – Locais de observação respeitantes às séries de precipitação mensal 

utilizadas 

Na tabela 2, apresentam-se os locais de observação, com os respetivos códigos e valores 

das coordenadas geográficas, latitude, longitude e altitude bem como a distância ao 

litoral, as entidades e as bacias hidrográficas a que pertencem: 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 – Locais de observação da precipitação selecionados, respetivas 

coordenadas geográficas e sua inserção institucional, no contexto de grandes bacias 

hidrográficas.  
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Classificação 

decrescente 

quanto à 

latitude 

NUM NOME ENTIDADE BACIAS LATITUDE (º) LONGITUDE (º) 
ALTITUDE 

(m) 

DIST. 

LITORAL 

(m) 

1 1046 Portelinha INAG Minho 42,05 -8,17 1018 48 

2 1258 Deilão INAG Douro 41,85 -6,59 217 179 

3 1354 Travancas INAG Douro 41,83 -7,31 866 119 

4 11 Montalegre IPMA Cávado 41,82 -7,79 1380 79 

5 575 Bragança IPMA Douro 41,8 -6,74 64 165 

6 1378 P. da Barca INAG Lima 41,8 -8,42 606 28 

7 1554 Ponte Lima INAG Lima 41,77 -8,60 597 13 

8 2130 Barcelos INAG Cávado 41,53 -8,62 246 13 

9 32 Mirandela IPMA Douro 41,51 -7,19 73 129 

10 35 
Miranda 

Douro 
IPMA Douro 41,5 -6,27 41 203 

11 2202 
Santa 

Marta 
INAG Douro 41,5 -7,75 18 85 

12 2578 Folgares INAG Douro 41,3 -7,28 59 116 

13 567 Vila Real IPMA Douro 41,27 -7,72 417 79 

14 2634 Amarante INAG Douro 41,26 -8,07 204 51 

15 55 Pinhão IPMA Douro 41,17 -7,55 18 93 

16 546 Porto IPMA Douro 41,14 -8,60 93 4 

17 2930 Escalhão INAG Douro 40,95 -6,92 739 144 

18 3202 Pinhel INAG Douro 40,77 -7,06 95 131 

19 560 Viseu IPMA Vouga 40,71 -7,90 314 61 

20 683 Guarda IPMA Mondego 40,53 -7,28 190 115 

21 705 Anadia IPMA Vouga 40,44 -8,44 32 29 

22 568 
P. 

Douradas 
IPMA Tejo 40,41 -7,56 39 96 

23 549 Coimbra IPMA Mondego 40,21 -8,41 552 31 

24 3862 Soure INAG Mondego 40,05 -8,63 209 15 

25 570 
Castelo 

Branco 
IPMA Tejo 39,84 -7,48 73 115 

26 4202 Ladoeiro INAG Tejo 39,83 -7,27 294 132 

27 4282 Rego Murta INAG Tejo 39,77 -8,36 244 52 

28 4434 V. V. Rodão INAG Tejo 39,65 -7,67 5 108 

29 4518 Cela INAG 
Rib. 

Oeste 
39,57 -9,07 126 1 

30 4682 Gavião INAG Tejo 39,46 -7,94 250 79 

31 4706 Abrantes INAG Tejo 39,45 -8,10 105 67 
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Classificação 

decrescente 

quanto à 

latitude 

NUM NOME ENTIDADE BACIAS LATITUDE (º) LONGITUDE (º) 
ALTITUDE 

(m) 

DIST. 

LITORAL 

(m) 

32 4738 C. Vide INAG Tejo 39,41 -7,45 615 115 

33 531 
C. 

Carvoeiro 
IPMA 

Rib. 

Oeste 
39,36 -9,41 208 1 

34 571 Portalegre IPMA Tejo 39,29 -7,42 309 115 

35 4850 Chouto INAG Tejo 39,27 -8,35 141 38 

36 4886 Pragança INAG 
Rib. 

Oeste 
39,2 -9,06 183 23 

37 134 Santarém IPMA Tejo 39,2 -8,74 561 11 

38 5062 B. Magos INAG Tejo 38,99 -8,69 690 11 

39 5108 Coruche INAG Tejo 38,97 -8,52 273 23 

40 5126 Pavia INAG Tejo 38,9 -8,01 130 66 

41 835 Elvas IPMA Guadiana 38,89 -7,14 1020 140 

42 5178 São J. Tojal INAG Tejo 38,84 -9,12 6 4 

43 5246 Vila Viçosa INAG Guadiana 38,78 -7,42 636 114 

44 535 Lisboa IPMA Tejo 38,72 -9,15 693 3 

45 5474 Moinhola INAG Sado 38,58 -8,62 189 12 

46 557 Évora IPMA Sado 38,57 -7,91 215 67 

47 5566 Reguengos INAG Guadiana 38,42 -7,53 241 97 

48 5682 V. Alentejo INAG Sado 38,33 -8,01 884 57 

49 5766 Amareleja INAG Guadiana 38,21 -7,23 36 91 

50 5778 Grândola INAG Sado 38,17 -8,56 77 19 

51 562 Beja IPMA Guadiana 38,03 -7,87 43 77 

52 783 Alvalade IPMA Sado 37,95 -8,39 45 36 

53 5990 Serpa INAG Guadiana 37,94 -7,60 334 60 

54 863 Mértola IPMA Guadiana 37,76 -7,55 30 40 

55 6194 
Castro 

Verde 
INAG Guadiana 37,7 -8,09 892 56 

56 6190 Relíquias INAG Mira 37,7 -8,48 218 22 

57 6250 Odemira INAG Mira 37,6 -8,65 386 11 

58 6366 
Martim 

Longo 
INAG Guadiana 37,44 -7,77 1005 27 

59 867 
V. R. Sto. 

António 
IPMA Guadiana 37,23 -7,43 61 2 

60 6634 Bravura INAG 
Rib. 

Algarve 
37,2 -8,70 2 11 

61 6676 Alportel INAG 
Rib. 

Algarve 
37,16 -7,90 146 17 
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É de salientar que foi feito um esforço para existir uma cobertura de rede de observação 

relativamente uniforme e com alguma densidade, incluindo locais de observação 

representativos da diversidade geográfica regional de Portugal Continental. Contudo, 

esse objetivo não foi alcançado da forma desejada, lamentando-se, por exemplo, a 

ausência de locais de observação situados nas bacias hidrográficas do Ave, do Lis e do 

Leça. É ainda de salientar a escassez de postos de observação em determinadas áreas, 

como são os casos da Serra do Gerês, Serras da Lousã e do Açor, serras algarvias ou da 

costa algarvia. 

Quanto à caracterização espacial da rede, seguiu-se a análise do padrão de distribuição 

dos locais de observação através da ferramenta do ArcMap, Analising Paterns, que 

calcula a média do vizinho mais próximo e quantifica o grau de dispersão da rede. 

Assim, depois de colocarmos as indicações na caixa de diálogo Average Nearest 

Neighbor (fig. 2), verificamos os valores de significância (p-value) e Z Score, como se 

pode observar na figura 3.  

 

 

Figura 2 – Caixa de diálogo Average Nearest Neighbor 
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Figura 3 – Caixa de diálogo Average Nearest Neighbor Distance, com os valores 

apurados 

 
Deste modo, obteve-se um Z Score de 3,19 desvios-padrão e um nível de significância 

de 0,001418. Relativamente a estes indicadores, pode afirmar-se que a rede de 

observação apresenta um padrão espacial disperso e com um nível de significância 

elevado. 

3.2 – Cálculo dos decis 

 

O cálculo dos decis de precipitação foi efetuado recorrendo ao software Excel.  

Inicialmente foram calculados: 

- Os totais anuais de precipitação para os 61 locais de observação e para o conjunto dos 

60 anos (1951-2010). 

- Os totais sazonais de precipitação relativos às estações climáticas do ano (Inverno-

dezembro, janeiro, fevereiro (djf); Primavera-março, abril, maio (mam); Verão-junho, 

julho, agosto (jja); Outono-setembro, outubro, novembro (son)) para os 61 locais de 

observação e para o conjunto dos 60 anos (1951-2010). 

Calculados os totais anuais e os totais sazonais, os dados foram divididos em séries de 

30 anos (1951-80 e 1981-2010) para cada um dos 61 postos de observação e cada uma 

das séries foi devidamente ordenada. Em seguida, procedeu-se ao cálculo dos decis, 
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fazendo a média entre o 3.º e o 4.º valor da série ordenada (decil 1), entre o 15.º e o 16.º 

valor da série (decil 5) e entre o 27.º e o 28.º valor da série (decil 9).  

3.3 – Medidas estatísticas  

 

As variáveis utilizadas neste estudo - 1.º, 5.º e 9.º decil - foram analisadas através de 

representações gráficas, sob a forma de histogramas, que permitem classificar o tipo de 

distribuição das séries de valores dos decis de precipitação nos períodos 1951-1980 e 

1981-2010. 

Como medidas de tendência central a utilizar, a média (parâmetro que corresponde à 

soma dos valores do conjunto de uma distribuição, a dividir pelo número de 

observações) e a mediana (valor que divide uma série ordenada de dados em duas 

metades, isto é, partes com igual número de efetivos) são as mais importantes na análise 

da distribuição dos dados de precipitação, permitindo saber qual a assimetria da 

distribuição, para além da segunda ser um dos parâmetros representados através das 

cartas, bem como os decis, designadamente o primeiro e o nono.  

No que diz respeito às medidas de dispersão, a variância assume especial relevo uma 

vez que se trata da média da soma dos quadrados dos desvios e que se pode exprimir 

pela seguinte fórmula:                                                 

            

 

 

 

                                             
Todavia, devido ao facto de a variância ser bastante sensível a valores extremos, por 

envolver os quadrados dos valores, é habitual recorrer-se ao desvio-padrão, que não é 

mais do que a raiz quadrada da variância ( =    , possuindo a vantagem dos valores 

estarem expressos nas mesmas unidades das variáveis. Outro parâmetro a ter em conta é 

o coeficiente de variação, o qual é usado para ultrapassar algumas limitações do desvio-

padrão, pois apresenta a vantagem de se poder comparar duas ou mais séries de valores, 

quanto à sua dispersão, mesmo quando expressas em unidades diferentes. Isto porque o 

coeficiente de variação (CV) vai apresentar os valores do desvio-padrão ponderados 

pela média, o que se pode exprimir pela seguinte fórmula: 
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O resultado é expresso num fator decimal, mas pode ser multiplicado por 100, a fim de 

ser obtido um valor percentual, o que facilita a comparação da dispersão entre séries. 

A amplitude exprime a diferença entre o valor máximo e mínimo de uma série, 

informando-nos sobre o seu intervalo de variação.  

Para analisar o achatamento e a simetria das séries de dados, utilizou-se a kurtosis, que 

permite verificar qual o grau de achatamento de uma distribuição e o skewness, que 

indica o tipo de simetria das distribuições.  

No que concerne às medidas de associação, essenciais para verificar o grau de 

correlação entre duas variáveis, será utilizado o Coeficiente de Pearson (R), que avalia a 

relação existente entre duas variáveis, medindo o grau de associação linear entre elas. O 

seu valor está contido num intervalo entre -1 e 1, sendo que quanto maior for o valor 

absoluto deste coeficiente, maior será o grau de associação linear. O quadrado do 

coeficiente de Pearson, designado Coeficiente de Determinação (R
2
), também será 

utilizado e informa-nos sobre a proporção da variância da variável auxiliar (Y) 

explicada pela variação da variável dependente (X). 

3.4 – Caracterização dos valores dos decis 

No que diz respeito ao cálculo das medidas estatísticas de centralidade e de dispersão, 

foram elaborados histogramas de frequência dos valores para os três decis anuais nos 

dois períodos em estudo (1951-1980 e 1981-2010), como é exemplo o da figura 4: 
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Figura 4 – Histograma da frequência dos valores do decil 5, no período 1981-2010. 

No canto superior direito de cada histograma encontram-se os valores obtidos para cada 

medida de centralidade e de dispersão, como sejam os casos da média, da mediana, do 

desvio-padrão, da kurtosis, do skewness e dos valores do 1.º e do 3.º quartil (25 e 75 % 

das observações) que permitiram o cálculo do intervalo inter-quartílico para cada decil. 

Deste modo, obteve-se a seguinte tabela, respeitante aos decis anuais:
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Tabela 3 – Valores médios das medidas de centralidade e de dispersão para cada decil nos períodos 1951-80 e 1981-2010 (anual) 

Medidas/
Decis 

Média Mediana Máximo Mínimo Amplitude Desvio 
Padrão 

Int. Inter 
quartílico    

Skewness Kurtosis 

1
9

5
1

-1
9

8
0

 D1 601,41 520,30 1563,00 289,70 1273,30 271,89 291,22 1,54 4,97 

D5 891,47 759,30 2184,50 510,50 1674,00 384,87 387,00 1,53 4,72 

D9 1212,20 1019,50 3072,90 649,40 2423,50 540,20 549,40 1,51 4,70 

1
9

8
1

-2
0

1
0

 D1 527,56 443,30 1316,20 286,90 1029,30 229,92 224,02 1,48 4,52 

D5 784,65 654,30 1847,50 440,10 1407,40 343,48 295,47 1,56 4,57 

D9 1088,40 976,20 2285,50 639,70 1645,80 397,46 390,18 1,51 4,58 
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Numa análise aos valores presentes na tabela, pode-se afirmar que todos os decis 

apresentam uma distribuição assimétrica positiva, como se pode comprovar pelos 

valores do coeficiente de skewness (em média 1,52). Neste parâmetro, o D1 apresenta 

maior valor de skewness no período 1951-80, enquanto no período 1981-2010 é o D5 

que apresenta o valor mais elevado. Resta acrescentar que a amplitude entre valores 

neste parâmetro é maior no segundo período em análise (0,08) do que no primeiro 

(0,03).  

Já ao nível da kurtosis, todos os decis apresentam um valor superior a 4, algo que 

corresponde a caudas relativamente grandes em todas as séries e sem grandes diferenças 

entre elas. Os valores de kurtosis em 1951-1980 diminuem do decil 1 para o decil 9, 

enquanto no período 1981-2010 passa-se exatamente o contrário, ou seja, os valores 

aumentam do decil 1 para o decil 9, sendo que todos os valores do período 1951-80 são 

superiores aos do período posterior. Nos restantes parâmetros, os valores vão 

aumentando do decil 1 para o decil 9 à medida que aumentam os quantitativos de 

precipitação. 

Em resumo, a série mais assimétrica é o 5.º decil do período 1981-2010 (1,56), 

enquanto a que mais se aproxima da simetria é o 1.º decil do período 1981-2010 (1,48). 

O 1.º decil do período 1951-1980 é a série que apresenta uma forma mais achatada 

(platicúrtica), ou seja, com cauda maior. Aquela que apresenta uma forma menos 

achatada (leptocúrtica) é a série do 1.º decil do período 1981-2010. Globalmente, o 

período que apresenta dados anuais mais assimétricos é o de 1951-1980, enquanto ao 

nível dos decis, o 5.º é aquele que apresenta dados anuais mais assimétricos. O período 

cuja série de dados apresenta maior grau de achatamento é 1951-1980, enquanto o decil 

que apresenta a série de dados com maior grau de achatamento é o 1.º decil.   

De seguida procedeu-se à análise da variância, indicador que nos transmite o grau de 

dispersão da série relativamente à média, com os resultados que se podem observar na 

tabela 4, a qual apresenta igualmente o valor do coeficiente de variação (CV), a fim de 

normalizar em percentagem os valores da variância relativamente à média de cada uma 

séries para uma mais fácil comparação. 
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 Tabela 4 – Comparação por decil e por período ao nível da variância (S²) e do 

coeficiente de variação (C.V.). 

 

 
Numa análise ao quadro em que estão presentes os valores da variância e do coeficiente 

de variação em percentagem, pode concluir-se que, apesar do valor da variância ser 

bastante superior, em todos os decis, no período 1951-80 (no qual os quantitativos de 

precipitação também são superiores), só no decil 9 é que essa diferença é realmente 

significativa (superior a 8%) como se pode verificar pelo coeficiente de variação, que 

normaliza a variância pela média do decil. De salientar ainda que, inclusivamente no 

decil 5, o coeficiente de variação dos dados do período 1981-2010 chega a ser 

ligeiramente superior (0,61%). 

Em resumo, a série com maior grau de dispersão é 1.º decil do período 1951-1980 

(45,21%) e a série com menor grau de dispersão é o 9.º decil do período 1981-2010. 

Globalmente, o período que apresenta maior dispersão de dados é o 1951-1980, 

enquanto o decil que apresenta maior dispersão de dados em termos anuais é o 1.º decil. 

No que diz respeito aos dados sazonais, foram utilizadas as mesmas ferramentas 

estatísticas e os valores encontrados são apresentados nas tabelas que se seguem:

Valores da variância (S²) e do coeficiente de variação (C.V.) 

  D1 D5 D9 

  1951-80 1981-2010 1951-80 1981-2010 1951-80 1981-2010 

Variância (S²) 73925,70 52862,30 148123,50 117981,40 291814,30 157977,60 

C. V. (%) 45,21 43,58 43,17 43,78 44,56 36,52 
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Tabela 5 – Valores médios das medidas de centralidade e de dispersão para cada decil, relativas ao Inverno, nos dois períodos considerados 

 Medidas/
Decis 

Média Mediana Máximo Mínimo Amplitude Desvio 
Padrão 

Int. Inter 
quartílico    

Skewness Kurtosis 

d
jf

 1
9

5
1

-8
0

 D1 182,27 164,50 519,00 72,70 446,30 88,70 87,57 1,76 6,33 

D5 344,96 310,50 775,60 147,40 628,20 149,55 176,63 1,26 3,92 

D9 600,41 501,30 1479,00 312,90 1166,10 272,43 293,55 1,49 4,45 

1
9

8
1

-1
0

 D1 105,29 91,60 271,70 46,30 225,40 55,79 50,78 1,43 4,24 

D5 255,02 206,80 645,80 123,10 522,70 126,51 129,80 1,49 4,39 

D9 532,25 465,30 1060,10 297,70 762,40 193,11 157,60 1,41 4,13 

 

Tabela 6 – Valores médios das medidas de centralidade e de dispersão para cada decil, relativas à Primavera, nos dois períodos considerados 

 

 Medidas/
Decis 

Média Mediana Máximo Mínimo Amplitude Desvio 
Padrão 

Int. Inter 
quartílico    

Skewness Kurtosis 

m
am

 1
9

5
1

-8
0

 D1 131,55 110,20 337,10 52,20 284,90 62,02 69,98 1,48 4,74 

D5 225,89 191,50 539,60 122,70 416,90 95,06 92,33 1,59 4,90 

D9 361,76 311,40 806,70 189,90 616,80 143,11 166,57 1,33 4,05 

1
9

8
1

-1
0

 D1 101,25 82,40 253,30 52,40 200,90 47,08 35,75 1,67 4,86 

D5 182,68 153,80 428,20 99,90 328,30 76,98 73,30 1,52 4,66 

D9 294,79 242,90 733,30 173,70 559,60 122,10 106,37 1,73 5,39 
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Tabela 7 – Valores médios das medidas de centralidade e de dispersão para cada decil, relativas ao Verão, nos dois períodos considerados 

 Medidas/
Decis 

Média Mediana Máximo Mínimo Amplitude Desvio 
Padrão 

Int. Inter 
quartílico    

Skewness Kurtosis 

jja
 1

9
5

1
-8

0
 D1 15,07 7,40 61,10 0,00 61,10 15,05 17,55 1,18 3,49 

D5 49,84 41,60 144,70 9,80 134,90 33,50 39,38 1,10 3,47 

D9 113,34 96,00 319,40 32,30 287,10 66,74 77,43 1,13 3,58 
1

9
8

1
-1

0
 D1 12,24 5,80 57,00 0,00 57,00 15,67 16,50 1,52 4,06 

D5 37,81 25,10 134,10 2,40 131,70 31,07 42,90 1,20 3,79 

D9 93,78 79,20 226,40 31,00 195,40 48,94 72,35 0,96 3,09 

 

Tabela 8 – Valores médios das medidas de centralidade e de dispersão para cada decil, relativas ao Outono, nos dois períodos considerados 

 

 Medidas/
Decis 

Média Mediana Máximo Mínimo Amplitude Desvio 
Padrão 

Int. Inter 
quartílico    

Skewness Kurtosis 

so
n

 1
9

5
1

-8
0

 D1 89,30 66,70 270,40 27,00 243,40 55,49 70,40 1,46 4,45 

D5 228,76 202,00 552,30 122,80 429,50 92,97 89,83 1,59 5,13 

D9 392,25 335,40 901,00 207,30 693,70 160,16 158,85 1,45 4,43 

1
9

8
1

-1
0

 D1 117,50 104,00 275,80 47,20 228,60 55,13 46,43 1,28 3,97 

D5 234,07 203,60 532,20 127,30 404,90 100,48 90,82 1,55 4,43 

D9 432,05 388,40 904,70 268,00 636,70 151,56 169,82 1,45 4,58 
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Através dos valores apresentados pode observar-se, relativamente a todas as estações do ano, 

que, tal como acontecia nos dados anuais, também à escala sazonal a média é sempre superior 

à mediana em todos o decis e nos dois períodos, algo que reflete uma clara influência dos 

valores extremos mais elevados em todas as séries.  

Entretanto, numa comparação entre as estações representadas, podem dividir-se as conclusões 

sobre os valores apresentados em dois conjuntos:  

- O primeiro que engloba o Inverno (djf), a Primavera (mam) e o Verão (jja) 

- O segundo em que se encontra apenas o Outono (son) 

Relativamente ao primeiro caso, observa-se o seguinte: 

- Os quantitativos de precipitação no período 1951-80 são superiores aos do período 

1981-2010 pelo que os valores da média e da mediana, bem como dos máximos, 

mínimos, amplitude das séries e intervalo interquartílico são também superiores em 

todos os decis no primeiro período considerado. 

- Ao nível do desvio-padrão existe uma exceção, com o valor do decil 1 do Verão (jja) 

de 1951-1980 a ser inferior ao valor do mesmo decil naquela estação em 1981-2010. 

Embora, os valores sejam relativamente semelhantes, a razão para essa situação deverá 

estar no facto de se tratar de quantitativos bastante baixos. 

Relativamente ao Outono (son) observa-se o seguinte: 

- Existe um acréscimo de precipitação do período 1951-80 para o período 1981-2010. 

Como tal, os valores da média, mediana, máximos e mínimos são mais elevados em 

1981-2010. 

- A amplitude dos dados é sempre superior no período 1951-1980, como acontece nas 

estações anteriores. 

- Em relação ao desvio-padrão, o valor do decil 9 e do decil 1 é superior no período 

1951-1980. 

- O intervalo inter-quartílico apenas é superior no período 1951-80 ao nível do decil 1 

(de 70,4 baixa para 46,43). 

No que concerne ao grau de simetria das séries (skewness), tal como acontece ao nível dos 

dados anuais, a assimetria é sempre positiva, sendo que a diferença neste parâmetro entre 

os três decis só é mais elevada no período 1951-80 no Inverno (djf), nas restantes é sempre 

mais elevada no período 1981-2010, sobretudo devido ao facto do decil 1 apresentar um 

valor extremamente elevado (1,76), o que se reflete ao nível da kurtosis (6,33), grau de 

achatamento.  
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Para analisar este aspeto em particular, aqui se apresenta o histograma correspondente: 

 

Figura 5 – Histograma correspondente aos valores do decil 1 do inverno (DJF) 

1951-80. 

 
No gráfico da fig. 5 verifica-se uma clara predominância de valores mais elevados (nas 3 

classes superiores), mas também uma cauda bastante longa, com valores relativamente baixos 

e com o mesmo valor de frequência. Já ao nível da kurtosis, só no Verão (jja) é que a 

diferença entre decis é maior no período 1981-2010, comparativamente ao anterior. 

Em resumo, a série mais assimétrica é o 1.º decil do Inverno (djf) de 1951-1980, enquanto a 

série que mais se aproxima da simetria é o 9.º decil do Verão (jja) de 1981-2010, por 

apresentarem, respetivamente, o maior e menor valor de skewness. A série com maior grau de 

achatamento é o 1.º decil de 1951-1980 do Inverno (djf), enquanto a série que apresenta 

menor grau de achatamento é o 9.º decil do verão (jja) de 1981-2010.  

A estação do ano com dados mais assimétricos no conjunto dos dois períodos é a Primavera 

(mam), mas no período 1951-1980 é o Inverno que apresenta maior assimetria dos dados. A 

estação que apresenta dados mais simétricos é o Verão (em ambos os períodos).  

A estação em que a série de dados apresenta maior grau de achatamento, em termos globais, é 

a Primavera (mam), mas no período 1951-80 é o Inverno (djf). 

Globalmente, o período com a série de dados mais assimétrica é o de 1981-2010, enquanto o 

período com maior grau de achatamento na sua série é o período 1951-80. 
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O decil em que a série apresenta maior grau de assimetria é o 1.º, enquanto o 9.º decil é aquele 

que apresenta maior simetria. Quanto ao grau de achatamento da série, o 1.º decil é o que 

apresenta maior grau de achatamento, enquanto o 5.º decil é o que apresenta menor grau de 

achatamento.  

Seguiu-se a análise das medidas de dispersão que figura na tabela 9 com os valores relativos à 

variância e ao coeficiente de variação: 

Tabela 9 – Comparação por decil e por período ao nível da variância (S²) e do 

coeficiente de variação (C.V.), em termos sazonais (negrito: aumento; normal: 

diminuição). 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Neste aspeto, se se atender apenas aos valores da variância, poder-se-á afirmar que apenas o 

decil 1 do Verão (jja) e o decil 5 do Outono (son) apresentam maior dispersão de valores na 

sua série no período 1981-2010 do que no período 1951-80. Todavia, se se atender ao valor 

do coeficiente de variação, verifica-se que, percentualmente, existem sete decis em que o 

coeficiente de variação aumentou de 1951-80 para 1981-2010 (decil 1, djf; decil 5, djf; decil 

5, mam; decil 9, mam; decil 1, jja; decil 5, jja; decil 5, son).  

Deste modo, a série com maior grau de dispersão é o 1.º decil de Verão de 1981-2010 e a de 

menor grau de dispersão é o 9.º decil de Outono de 1981-2010.  

Tabela com valores da variância e do coeficiente de 

variação (C.V.) 

  Variância (S²)   C.V. (%) 

  1951-80 1981-2010 1951-80 1981-2010 

djf 

D1 7866,86 3112,83 48,65 52,99 

D5 22363,90 16004,20 43,35 49,61 

D9 74215,71 37292,96 45,37 36,28 

mam 

D1 3846,23 2216,60 47,15 46,50 

D5 9036,05 5925,54 42,08 42,14 

D9 20481,20 14909,31 39,56 41,42 

jja 

D1 226,46 245,54 99,87 128,02 

D5 1122,36 965,31 67,22 82,17 

D9 4454,36 2395,35 58,88 52,19 

son 

D1 3079,09 3039,01 62,14 46,92 

D5 8642,86 10096,81 40,64 42,93 

D9 25651,88 22969,89 40,83 35,08 
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Globalmente, o período que apresenta maior grau de dispersão é o 1981-2010. Já o decil 

com maior grau de dispersão é o 1.º e o de menor grau de dispersão é o 9.º. 

A estação que apresenta maior grau de dispersão de dados em ambos os períodos é o Verão. 

Só no Outono é que o grau de dispersão dos dados diminui de 1951-1980 para 1981-2010.   

3.5 – Informação cartográfica de base 

3.5.1 – Sistema de referenciação 

 

As informações relativas ao sistema de referenciação apresentam-se na tabela 10: 

Tabela 10  – Sistema de referenciação 

 
Sistema de referenciação 

Sistema de referenciação   ETRS89 (European Terrestrial 
Reference System) / PT-TM06 

Elipsóide de referência ETRS89 (European Terrestrial 

Reference System) / PT-TM06 

Projeção cartográfica Transverse de Mercator 

Latitude da origem das coordenadas retangulares 39º 40’ 05.73’’ N 

Longitude da origem das coordenadas retangulares 8º 07’ 59.19’’ W 

Falsa origem das coordenadas retangulares 
 
 

Em M (distância à Meridiana): 0 

metros 

Em P (distância à Perpendicular): 0 

metros 

Fator de escala no meridiano central 1 

 

3.5.2 – Cartografia auxiliar 

 

A informação relativa à cartografia auxiliar está resumida na seguinte tabela: 

 

Tabela 11 – Cartografia auxiliar 

Cartografia auxiliar 

Informação estruturante   Carta Administrativa Oficial de 
Portugal – CAOP, versão 2010 

Informação de suporte Modelo Digital do Terreno (MDT) e 

distância à linha de costa 

 
Relativamente ao Modelo Digital de Terreno e à linha de costa há alguns aspetos a 

especificar e que estão presentes na seguinte tabela: 
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Tabela 12 – Informação relativa ao Modelo Digital de Terreno  

 

Informação de suporte 

Modelo Digital de Terreno SRTM (NASA Shuttle Radar 
Topographic Mission) da USGS 
(United States Geological Survey), na 
versão 4 reprocessada e corrigida pela 
CGIAR-CSI (Consortium for Spatial 
Information), com uma resolução de 3 
segundos de arco, aproximadamente 
90 metros. 

Adotada a resolução de 1000 metros 

Distância à linha de costa Distância mais curta entre o centro de 

cada pixel, de uma grelha rectangular 

com 1000 metros de resolução, 

contendo Portugal continental, à linha 

de costa da CAOP, sem ter em conta 

qualquer direção preferencial. 

 

 

3.6 – Variáveis auxiliares 

Como já foi referido nos capítulos anteriores, a precipitação em Portugal Continental é 

influenciada por vários fatores como sejam a latitude, a altitude, a distância ao litoral, a 

posição topográfica ou exposição de vertentes. Todas estas variáveis podem ser obtidas 

com recurso aos Sistemas de Informação Geográfica (SIG), bastando para tal utilizar a 

linha de costa da CAOP para o caso da distância ao litoral e um Modelo Digital de 

Terreno para as restantes. O MDT, com as características descritas no ponto anterior, 

apresenta uma resolução aproximada de 1000 metros, o que se adapta à escala de 

Portugal continental, algo que também já havia sido constatado num trabalho de 

modelação de precipitação de Nicolau (2002). Como tal, optou-se também por aplicar 

esta resolução espacial na elaboração cartográfica.  

Como variáveis independentes foram consideradas a latitude, a altitude e a distância ao 

litoral. Neste último caso, o cálculo da distância não tem em conta nenhuma direção 

preferencial, como acontecia num trabalho de Nicolau (2002), considerando-se apenas a 

distância em linha reta ao ponto mais próximo da linha de costa. Assim, o intervalo de 

variação da distância ao litoral em Portugal Continental estará entre 1 e 211 

quilómetros.  
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Os valores destas variáveis para cada local de observação foram referidos 

anteriormente, encontrando-se presentes na tabela 2. 

Entretanto, para uma melhor leitura da distribuição de cada uma das variáveis, os 

valores foram colocados por ordem decrescente e elaborados os seguintes gráficos: 

 

 

Figura 6 – Gráfico com os valores da altitude colocados por ordem decrescente 

 

 

Figura 7 – Gráfico com os valores da latitude colocados por ordem decrescente 
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Figura 8 – Gráfico com os valores da distância ao litoral colocados por ordem 

decrescente 

 
Como se pode concluir, os valores de altitude a que se encontram os locais de 

observação variam entre os 1370 (Penhas Douradas) e os 2 metros (Cela), dos quais 

quatro estão acima dos 1000 metros, algo que se pode considerar satisfatório, tendo em 

conta a rede habitualmente utilizada na espacialização da precipitação.  

No que concerne à latitude, os postos de observação selecionados situam-se entre os 42
   

05’ N de Portelinha e os 37
  
 20’ N de Bravura, sendo que 16 postos se situam acima dos 

41
  
 N e apenas 10 abaixo dos 38

  
 N.    

Já a distância ao litoral dos locais de observação selecionados situa-se entre os 203 

quilómetros (Miranda do Douro) e 1 quilómetro (Cela), sendo que apenas três postos se 

situam a mais de 150 quilómetros do litoral e seis a menos de 5 quilómetros do litoral.  
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4 – Metodologias de interpolação espacial das variáveis 

pluviométricas: métodos aplicados e sua validação 

No presente trabalho pretende-se efetuar uma análise da distribuição espacial da 

precipitação, utilizando dados de dois períodos distintos (1951-80 e 1981-2010). Os 

dados disponíveis apresentam uma distribuição pontual, sendo necessário obter valores 

em locais onde não existe observação. Como tal, é fundamental transformar essas 

observações pontuais em áreas contínuas, isto é proceder a interpolação. 

Por definição, interpolação é um procedimento de estimação do valor de um atributo em 

locais não amostrados, a partir de pontos amostrados na mesma área ou região. A 

interpolação espacial converte dados de observações pontuais em campos contínuos, 

produzindo padrões espaciais que podem ser comparados com outras entidades 

espaciais contínuas (Moita, 2004). O raciocínio que está na base da interpolação é que, 

em média, valores de atributos tendem a ser similares em locais mais próximos do que 

em locais mais afastados (Toblar’s Laws Geography) (GASA, s.d.) (cit. Moita, 2004).   

Deste modo, é necessário ter em conta que, por se tratar de uma variável (a 

precipitação) que faz parte das ciências da terra, ela apresenta uma referência espácio-

temporal que é determinada, no mínimo, por quatro parâmetros, como sejam: 

- A localização geográfica (latitude e longitude; x e y) 

- Altitude acima do nível médio do mar 

- Escala de análise (ano, mês, dia, hora) 

- Suporte espácio-temporal (tamanho dos conjuntos de material associados aos 

procedimentos; intervalo de tempo de análise) 

Como tal, se as coordenadas geográficas são atribuídas aos procedimentos, então 

podemos analisá-las e visualizá-las usando um conjunto de técnicas especializadas 

(Hengl, 2009). Assim, podemos dizer que aproximadamente a análise de dados espácio-

temporal é uma combinação de duas grandes ciências: A ciência de geoinformação 

(SIG) e a estatística espácio-temporal (geoestatística) (Hengl, 2009). Goovaerts (1997, 

cit. Hengl, 2009) considera a geoestatística como um subgrupo de estatística 

especializada em análise e interpretação de dados geograficamente referenciados, 



 

42 
 

enquanto Cressie (1993, cit. Hengl, 2009) considera a geoestatística como sendo apenas 

um dos três campos científicos especializados na análise de dados espaciais. Já Ripley 

(2004, cit. Hengl, 2009), aponta a estatística espacial como um processo de extração de 

dados sumários de dados espaciais e compara-os com modelos teóricos, o que explica a 

origem e o desenvolvimento dos modelos espaciais.  

A geoestatística começou por se desenvolver a partir da indústria mineira e, durante 

muito tempo, isso significou uma estatística aplicada à geologia. Desde então, as 

técnicas geoestatísticas têm encontrado satisfatoriamente aplicações em numerosos 

campos como mapas de solos, meteorologia, ecologia, oceanografia, geoquímica, 

epidemiologia, geografia humana, geomorfometria e ciências similares. Atualmente, a 

geoestatística define-se como um ramo de estatística especializada na análise e 

interpretação de alguns dados espacial e temporalmente referenciados, mas com o foco 

nas características inerentemente contínuas (campo espacial) (Hengl, 2009). 

Deste modo, a geoestatística procura dar resposta a perguntas como: 

- Como é que uma variável varia no espaço e no tempo? 

- O que controla a sua variação no espaço e no tempo? 

- Onde localizar amostras para descrever a sua variação espacial? 

- Quantas amostras são precisas para representar a sua variabilidade espacial? 

- Qual é o valor de uma variável em algumas localizações durante algum tempo? 

- Qual é a incerteza dos valores estimados? 

Segundo Bolsat (2008, cit. Hengl, 2009), a geoestatística é uma ferramenta de análise 

estatística para campos de amostra de dados.  

Para Diggle e Ribeiro Jr. (2007) há três objetivos científicos na geostatística: 

- Modelos de estimação (inferência sobre parâmetros de modelo) 

- Previsão (inferência sobre os valores não observados da variável-alvo) 

- Hipóteses-teste 
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Um modelo de estimação é o passo básico após o qual pode ser realizada a previsão 

e/ou hipótese-teste. Em muitos casos, os três objetivos são conectados e dependem uns 

dos outros (Hengl, 2009). Todavia, existem diferenças entre eles: Na hipótese-teste 

procura-se a técnica estatística mais fiável, que fornece uma boa estimativa do modelo, 

bem como uma estimativa sólida da incerteza associada, cujo resultado final é um único 

número (probabilidade) ou uma decisão binária (aceitação/rejeição). Na previsão 

espacial, por razões pragmáticas, são usadas frequentemente aproximações naturais 

como outputs produzidos, que nos conduzem a mapas generalistas. Neste caso, a 

incerteza associada é muitas vezes ignorada e levada pouco a sério.  

Já a estimação ou interpolação espacial aponta para valores da variável a considerar em 

relação à área total de interesse, a qual resulta em imagens ou mapas (Hengl, 2009). Na 

geoestatística, a interpolação corresponde a casos onde a localização a ser estimada é 

rodeada pelas localizações da amostra e está dentro do alcance da autocorrelação 

espacial. 

Assim, existem diferentes métodos de interpolação aplicados à estimação da 

precipitação, que diferem na forma e no número de observações utilizadas durante a 

interpolação. Todos utilizam os dados obtidos através de estações de medição que têm 

associado um valor de precipitação que será utilizado na estimação dessa variável numa 

localização cujo valor dessa variável se desconhece. Os métodos diferem na forma e no 

número de observações utilizadas durante a interpolação, sendo que cada função, 

referente a um determinado método, apresenta resultados diferentes, apesar de trabalhar 

com os mesmos dados. Como tal, não existem métodos mais precisos ou melhores, 

passando a solução por testar alguns deles e decidir qual o mais indicado para o estudo 

em apreço, tendo em conta a densidade da rede e as variáveis auxiliares (altitude, 

latitude, distância à costa ou outras) como se verifica nos trabalhos de Goovaerts 

(2000), Nicolau (2002), Markidis et al. (2004), Ninyerola et al. (2000) e Silva (2005). 

Deste modo, poder-se-á afirmar que o objetivo deste processo passará por recolher um 

conjunto de amostras que permitam criar um modelo que traduza resultados coerentes 

acerca da distribuição da precipitação. A escolha do método será efetuada tendo em 

consideração os erros entre valores observados e estimados, recorrendo a uma série de 

dados representativa. 
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4.1 – Métodos utilizados 

Até aos anos 80 do século XX, a interpolação de dados era efetuada através de “meios 

manuais”, que resultavam no desenho de isolinhas, mas com a expansão e 

desenvolvimento dos computadores, vários métodos de interpolação automáticos foram 

propostos (Ninyerola et al., 2000) e uma série de métodos têm sido indicados para 

interpolação de dados pluviométricos (Goovaerts, 2000).  

Há então a salientar a existência de dois grandes grupos de métodos de interpolação: os 

globais e os locais. Os primeiros determinam uma função que é aplicada em toda a 

região a interpolar e uma alteração num valor a introduzir afeta o mapa inteiro; no caso 

dos segundos, estes aplicam algoritmos repetidamente a subconjuntos do conjunto total 

de pontos, pelo que uma alteração num valor a introduzir afeta apenas o resultado de um 

subconjunto. Assim, «os métodos globais utilizam a totalidade das observações 

disponíveis, enquanto os métodos locais recorrem apenas às observações que se 

encontram na vizinhança» (Nicolau, 2002; Sluiter, 2009). Como exemplos de métodos 

de interpolação globais temos a análise da superfície de tendência, os modelos de 

regressão polinomial globais ou as séries de Fourier. Ao nível dos métodos de 

interpolação local, temos os polígonos de Thiessen, o vizinho mais próximo, o inverso 

da potência das distâncias (IDW), o spline, e a krigagem normal. Todos estes métodos 

são também designados de univariados por serem baseados exclusivamente na distância 

entre pontos. 

Todavia, a interpolação pode ainda ser desenvolvida com a inclusão de variáveis 

auxiliares, para além das observações, cujo conhecimento poderá contribuir para 

melhorar as estimativas do fenómeno, passando a designar-se por métodos bivariados e 

multivariados (Nicolau, 2002). Dois exemplos a ter em consideração no âmbito deste 

grupo de métodos são a regressão linear (simples ou múltipla) ou a co-krigagem, tendo 

como variáveis auxiliares ou co-variáveis, por exemplo, a altitude, a latitude, a distância 

à linha de costa ou outras.  

Por outro lado, os métodos de interpolação podem ainda ser classificados como 

determinísticos, que não utilizam quaisquer elementos da teoria de probabilidades, e os 

estocásticos, nos quais a superfície interpolada é concebida como uma de muitas que 

podem ser observadas, sendo que todas elas podem produzir os valores pontuais 
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conhecidos, «permitindo a avaliação de erros de previsão com base na estimativa das 

variâncias» (Santos, 2009). Os polígonos de Thiessen são um bom exemplo de um 

método de interpolação local e determinístico uma vez que se apoia no vizinho mais 

próximo, dado que «cada um dos polígonos formados tem uma única observação no seu 

interior, e qualquer ponto contido no interior do polígono está mais próximo da 

observação desse polígono do que qualquer outra» (Nicolau, 2002).  

Conforme o referido anteriormente, neste trabalho serão testados cinco métodos e 

apenas um deles será utilizado para a produção da cartografia final. De entre todos os 

métodos anteriormente referidos, os polígonos de Thiessen, também designados por 

polígonos de Voronoi, não servirão como método de teste uma vez que «a adoção de 

polígonos de influência na estimação de informação pontual gera descontinuidades nas 

arestas partilhadas por polígonos. Deste modo, não possibilita modelar 

convenientemente a continuidade espacial expressa pela maioria dos fenómenos 

geográficos» (Nicolau, 2002), o mesmo se passando com métodos semelhantes como o 

vizinho mais próximo ou a rede triangular irregular (triângulos de Dellauney) (Li and 

Heap, 2009).  

Já no que concerne às técnicas de splines, um método de interpolação determinístico 

que opera localmente, pois produz estimativas relativas a pontos e as observações 

originais podem ou não fazer parte da superfície modelada, estas foram igualmente 

excluídas do conjunto de técnicas a testar, na medida em que «podem originar 

anomalias na superfície de interpolação (valores muito altos ou muito baixos) que não 

se verificam na superfície original» (Nicolau, 2002, cap. 3, p.32). Outros dois métodos 

que não serão testados são a co-krigagem, método que «possui uma álgebra muito mais 

complexa do que a da krigagem» (Tveito et al., 2008, p.49) e a krigagem com deriva 

externa, primeiro porque só admite uma variável auxiliar (enquanto a krigagem residual 

admite mais variáveis) e porque «nas situações de interpolação em que o ponto a 

estimar se encontra no espaço limitado pelas amostras, o estimador de krigagem com 

modelo de deriva não apresenta nenhuma vantagem sobre o estimador de krigagem 

normal, o que torna este, dada a sua simplicidade, francamente recomendável» (Soares, 

2000). 
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Como tal, os cinco métodos que irão ser testados a fim de se apurar o que irá estar na 

base da construção da cartografia final serão o inverso da potência das distâncias 

(IDW), univariado, a krigagem normal (univariado), e a regressão linear multivariada 

com uma covariável (tendo a altitude como variável auxiliar), a regressão linear 

multivariada com duas covariáveis (tendo a altitude e a distância ao litoral como 

variáveis auxiliares) e a regressão linear multivariada com três covariáveis (tendo a 

altitude, a distância ao litoral e a latitude como variáveis auxiliares) com krigagem dos 

resíduos, como métodos multivariados, que se passam a descrever sumariamente.  

4.2 – Inverso da potência das distâncias (IDW) 

O inverso da potência das distâncias (IDW), também denominada interpolação em 

função do inverso da distância (Nicolau, 2002), é um interpolador local e 

determinístico, muito usado em SIG para transformar dados pontuais em superfícies 

contínuas (raster). Calcula o valor de um ponto fazendo a média com os pontos mais 

próximos, ou seja, a média é ponderada pelo inverso da potência da distância aos 

pontos. Deste modo, quanto maior é a distância a que se encontra o ponto, menor é o 

seu contributo para a localização a estimar. «Com o afastamento, o peso decresce por 

um fator p, ou seja uma potência, que é, no caso do Geostatistical Analyst, otimizado 

por validação cruzada para que o erro quadrático médio seja mínimo» (Silva, 2005). 

Neste caso, o peso da distância é ajustado por um expoente (quanto maior o expoente, 

maior a influência da distância), numa fórmula que poderá ser assim definida:  

    

   

 
  
     

 
 

     

 

 

Em que: 

    é o valor do ponto conhecido 

     é o valor da distância calculada entre pontos 

   é o valor do expoente de ponderação da distância 
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4.3 – Teoria das variáveis regionalizadas 

A geoestatística é uma ciência que estuda os fenómenos regionalizados e auxilia a 

resolução de problemas de estimação. Deste modo, as variáveis relacionadas com 

fenómenos que apresentem em comum o facto de dependerem fortemente da 

localização espacial (como é o caso da precipitação, sendo uma variável climatológica) 

são chamadas de variáveis regionalizadas (VR). No entanto, esta dependência não é 

determinista, coexistindo dois aspetos: 

- Um, estrutural, traduzindo as ligações (correlações) existentes entre os diversos pontos 

do campo onde o fenómeno natural ocorre. 

- Outro aleatório, que reflete a variação imprevisível de um ponto para outro do espaço. 

«O primeiro apresenta uma média constante ou uma tendência. O segundo é composto 

pela variação da variável regionalizada, ou seja, por uma componente aleatória mas 

correlacionada espacialmente e ainda por outra, de ruído, sem correlação espacial, 

causada por erros de medição ou variação espacial de pequena escala (Burrough et 

McDonnell, 2000, cit. Silva, 2005)». Deste modo, o valor da variável Z na localização 

X é dado por: 

                    

Em que:  

     é uma função determinística (estrutural), associada a um valor médio constante ou 

uma tendência 

      é o ruído que varia localmente mas cuja autocorrelação espacial pode ser 

quantificada através do variograma experimental. 

    é um ruído aleatório não correlacionado 

Como se pode verificar «a noção de variável aleatória é fundamental no processo de 

estimação da krigagem. Uma variável aleatória pode assumir uma série de valores de 

acordo com uma distribuição de probabilidade. Cada uma tem associada então uma 

probabilidade de ocorrência e logicamente de incerteza» (Silva, 2005).  
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Deste modo, a continuidade espacial evidenciada por uma variável regionalizada pode 

ser modelada através de um variograma. O variograma descreve a auto-correlação 

espacial de um dado fenómeno em função da distância e da direção entre pares de 

observações (Nicolau, 2002) e que se traduz na seguinte fórmula: 

  

      
 

    
                 

    

 

 

Em que:  

      é a medida usualmente designada por variograma 

      corresponde à observação do fenómeno   na localização   

        corresponde à observação do fenómeno   na localização que fica à distância   

de    

     corresponde ao número de pares de observações do fenómeno    que estão 

separados de um vetor   com uma direção θ e um módulo   

«Como o variograma é sempre desconhecido, a modelação do variograma experimental 

ou semivariograma é essencial na estimação.(…) É uma representação gráfica da 

correlação espacial que existe nos dados. (…) Na modelação do variograma são 

definidos os parâmetros de alcance, efeito de pepita, patamar, modelo de variograma. 

(Silva, 2005)». 

Na figura que se segue, apresenta-se um variograma e respetivos parâmetros: 
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Figura 9 – Exemplo de variograma (adaptado de Johnson et al., 2001) 

 

Na abordagem ao variograma há que, inicialmente, analisar os diferentes pares de 

pontos e verificar que os pontos que se encontram mais próximo no espaço tendem a ter 

valores mais semelhantes do que os mais afastados. À medida que a distância entre os 

pares de pontos tende para zero, os seus valores tendem a ser muito semelhantes, pelo 

que a semivariância tende a ser muito reduzida, trata-se do efeito de pepita (nugget). «O 

efeito pepita, “nugget”, é a ordenada na origem no eixo de γ ( ) e diz respeito a 

variações de pequena escala não captadas pela malha de amostragem ou erros de 

medição. Quanto menor for o efeito pepita, menor será o erro final do modelo» (Silva, 

2005). À medida que aumenta a distância entre os pontos a serem comparados, maior 

será a diferença entre os seus valores e, portanto, maior será a semivariância. A partir de 

determinada distância, ou alcance (range), a semivariância estabiliza num valor, ou 

patamar (sill), que é aproximadamente igual à variância dos dados da população 

considerada. Deste modo, o alcance, “range”, é a distância a partir da qual a 

autocorrelação espacial deixa de existir. É aqui que se torna necessário abordar o 

conceito de estacionaridade, «que tem como condição a probabilidade da distribuição da 

variável ser constante no tempo e/ou no espaço (…). A estacionaridade implica que 

qualquer localização da área em estudo tenha uma distribuição estatística potencial com 

a mesma média e desvio-padrão» (Sluiter, 2009, p.11). 

Neste aspeto, existem dois tipos de estacionaridade, a estacionaridade de 1.ª ordem, na 

qual «se considera que o valor esperado é constante na área em estudo» (Silva, 2005), e 

a estacionaridade de 2.ª ordem, na qual o variograma tende para um patamar, apenas 
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dependendo de um vetor distância (  . Deste modo, «quanto maior for a inclinação da 

curva do modelo de variograma, mais irregular é a variável. Quando o variograma tende 

para um patamar, a variável é estacionária de 2.ª ordem. Caso se prolongue 

indefinidamente sem atingir um patamar, a estacionaridade é intrínseca. No primeiro 

caso, assume-se uma média constante, no segundo caso apenas as médias dos resíduos 

são constantes» (Silva, 2005). 

A análise do variograma permite descrever a estrutura do fenómeno e por isso, depois 

de calculado, procede-se à identificação do modelo teórico que melhor se ajusta ao 

semi-variograma empírico, para a obtenção de melhores resultados (Nicolau, 2002). Os 

modelos teóricos, ou seja, a representação através de uma função matemática do 

comportamento da dependência espacial da variável regionalizada, podem ser 

reproduzidos graficamente e os mais frequentemente ajustados a semi-variogramas são 

o gaussiano, o exponencial, o esférico e o linear. No caso do software geostatistical 

analyst, apenas é possível utilizar modelos com patamar, pelo que o modelo linear não 

será utilizado. O tamanho do eixo maior ou menor do semivariograma é igual ao 

alcance nas direções respetivas. 

Na figura que se segue, apresentam-se os três modelos teóricos: 

 

 

Figura 10 – Modelos teóricos aplicados ao semivariograma (adaptado de Silva, 

2005)  
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Segundo Burrough e McDonnell (2000), cit. Silva (2005), cada modelo de variograma 

adapta-se ao tipo de variação espacial na área em estudo. Assim, quando o efeito pepita 

é importante mas não muito elevado, sendo o alcance e o patamar claros, o modelo 

esférico é o que mais se adapta. O modelo circular (gaussiano) é muito idêntico em 

termos de curva, sendo menos pronunciada em termos de inclinação e pressupondo um 

efeito de pepita baixo. Já o exponencial apresenta uma gradual aproximação do alcance, 

mas de patamar e efeito pepita claros. 

Depois de validado o modelo do variograma, passamos à estimação do fenómeno em 

estudo com base num modelo estrutural e na informação pontual disponível. 

4.3.1 – Krigagem normal 

Todos estes fundamentos, conhecidos como teoria das variáveis regionalizadas, servem 

de base à krigagem, método de interpolação que atribui pesos para minimizar a 

variância das estimativas, partindo do princípio que pontos próximos no espaço tendem 

a ter valores mais parecidos do que pontos mais afastados (Reis et al., 2005, cit. Santos, 

2009). Esta forma de interpolação engloba diferentes métodos que originarão resultados 

diferentes. Assim, é possível distinguir algumas técnicas neste âmbito, como sejam a 

krigagem simples, a krigagem universal e a krigagem normal, das quais apenas a última 

será objeto de descrição. Deste modo, como refere Markidis et al.(2004) «Ordinary 

kriging is the most common kriging procedure. It is a method of local estimation in 

which each estimate is a weighted average of the observed values». Assim sendo, as 

médias locais não são necessariamente próximas da média da população usando-se 

apenas os pontos vizinhos para a estimação. Segundo Nicolau (2002): «A krigagem 

normal assume que o valor esperado da função aleatória  ( ) é constante mas 

desconhecido. Esta técnica possibilita a existência de flutuações locais de M ( ), desde 

que se verifique a condição de estacionaridade da média para cada vizinhança local». A 

formulação da krigagem normal é a seguinte (Bargaoui & Chebbi, cit. Santos, 2009):  

                

 

   

 

Em que: 
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        : Traduz a estimativa do fenómeno Z para a localização 0. 

     : Traduz a observação do fenómeno Z na localização      

  : Expressa o fator de ponderação atribuído à observação do fenómeno   na 

localização  . 

Como é referido por Tveito et al. (2008, p. 48), «The prediction obtained by ordinary 

kriging is a linear combination of measured values, with weights depending on the 

spatial correlation between the data».  

4.3.2 – Regressão multivariada com krigagem dos resíduos 

Trata-se de uma técnica, também designada por krigagem residual, que modela a 

tendência (geográfica) dos dados de observação e dos resíduos separadamente. Neste 

processo há que ter em conta a definição de regressão linear: «Forma de análise 

estatística capaz de quantificar a relação existente entre duas ou mais variáveis, de modo 

a que os valores da variável dependente possam ser estimados à custa dos valores da 

variável ou variáveis independente(s)…» (Silva, 2005), conforme a equação:  

Yi=a+b1x1+b2x2+…+bnxn+e  

Em que: 

x1,x2,…,xn: São as variáveis independentes ou explicativas; 

a: É a interseção da regressão com o eixo de Y; 

b1, b2,…, bn: São os coeficientes das variáveis independentes ou explicativas obtidos 

através do método dos mínimos quadrados; 

e : É o resíduo ou erro associado à estimação. 

Segundo Silva (2005), «Os resíduos podem ser quantificados através do cálculo dos 

valores observados e estimados. Os valores dos resíduos (e ) podem ser depois 

interpolados e adicionados aos valores estimados em função da reta de regressão de 

maneira a reduzir o erro final.». Deste modo, no caso de uma regressão linear simples 

ou multivariada com krigagem dos resíduos, começa-se por efetuar a regressão linear 
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entre a variável principal e as variáveis auxiliares, depois procede-se à estimação dos 

valores das amostras a partir da equação da reta de regressão, terminando com o cálculo 

dos resíduos (diferença entre os valores observados e estimados). Posto isto, faz-se a 

krigagem normal dos valores dos resíduos das amostras e, no final, a soma da grelha de 

valores estimados através de regressão com a grelha dos resíduos irá resultar no mapa 

final. 

4.4 – Validação das estimativas 

É comum utilizarem-se neste tipo de estudo dois tipos de validação: a externa e a 

cruzada. O primeiro tipo não será utilizado uma vez que o número de estações e de 

postos não permite que se obtenham dois subconjuntos (teste e validação) 

suficientemente representativos do conjunto inicial, sendo apenas efetuada a validação 

cruzada. 

As ferramentas de validação informam-nos sobre os erros de estimação de cada método 

de interpolação espacial. A seleção do modelo final é então feita com base nos 

resultados obtidos nessa fase. Deste modo, a qualidade da interpolação pode ser 

avaliada de várias formas: 

 Análise dos erros (diferenças entre valores observados e estimados). 

 Coeficiente de determinação entre valores observados e estimados. 

 Análise visual dos mapas e conhecimento do perito.  

(Silva, 2005) 

4.4.1 – Validação cruzada 

A validação cruzada consiste em remover uma amostra de cada vez e estimar o seu 

valor utilizando as restantes, fazendo isto para a sua totalidade. 

4.4.2 – Tipos de erro 

A partir da diferença entre valores observados e estimados podem ser calculados vários 

tipos de parâmetros, como o erro quadrático médio (EQM), que corresponde ao 

quadrado da soma das diferenças entre o valor estimado e o valor observado a dividir 
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pelo número de observações, o qual pode ser utilizado para comparar os resultados de 

qualquer método de estimação. A equação expressa-se por: 

     
              

  

   

 
 

Em que:  

      é o valor estimado no local      

Z      é o valor observado no local                                                              

O EQM pode ser normalizado pela variância (EQM/s²) da variável por forma a ser 

sempre comparável. Existem ainda derivações do Erro Quadrático Médio como sejam o 

Erro Médio (que corresponde apenas à soma das diferenças entre valores observados e 

estimados a dividir pelo número de observações) e a Raiz Quadrada do Erro Quadrático 

Médio, que se exprimem pelas seguintes equações: 

   

              
 

   

 
 

                     
  

   

 
 

 

No caso da krigagem podem ser ainda calculados outros tipos de erro: 

- Erro Médio Relativo 

     
        

 

   

 
 

- Média dos Erros Relativos            

      
              

 

   
       

 
                            

- Raiz do Erro Relativo Quadrático Médio 

                                
 

   

 
                                                                             

Em que         é o erro relativo da krigagem.  
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4.5 – Coeficiente de determinação (R
²
)  

 

Esta medida estatística, realizada entre valores observados e estimados, não deve ser 

utilizada por si só, mas sim em conjunto com o EQM, dado que se pode verificar 

enviesamento e a estimação ser incorreta. O seu valor deve ser o mais próximo possível 

de 1. Num caso limite de R
²
=1, o modelo explica toda a variabilidade de Y (variável 

independente). Valores de EQM baixos (perto do zero) e de correlação altos indicam 

valores de boa qualidade. 

No caso do apuramento de medidas após a regressão é também utilizado o coeficiente 

de determinação ajustado (R
²
 ajust). Este parâmetro é obtido a partir do coeficiente de 

determinação, tendo em conta o número de variáveis explicativas incluídas no modelo 

de regressão.  

R
²
 ajust =1-[(1- R

²
)*(n-1)/(n-p)] 

Em que: 

R
²
 ajust – Representa o coeficiente de determinação ajustado 

R
²
 - Representa o coeficiente de determinação 

n – expressa a dimensão da amostra (número de observações) 

p – traduz o número de variáveis explicativas incluídas no modelo de regressão 

4.6 – Análise visual de mapas 

O conhecimento empírico do perito é um fator relevante pois permite-lhe descobrir 

eventuais inconsistências espaciais que as ferramentas de validação não detetaram.  
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5 – Modelação espacial dos decis de precipitação e validação 

5.1 – Decis anuais 

Conforme o referido no capítulo anterior, a precipitação é um fenómeno espacialmente 

distribuído e de natureza contínua que apenas é avaliado em localizações pontuais 

através de estações climatológicas e postos udométricos. Os métodos de interpolação 

espacial possibilitam a recriação das superfícies contínuas a partir de valores aferidos 

pontualmente. Os valores interpolados são obtidos através de funções ajustadas aos 

valores conhecidos (Nicolau, 2002).  

No presente trabalho, a modelação espacial dos decis de precipitação (1.º, 5.º e 9.º) tem 

por base os valores anuais e sazonais, calculados a partir dos totais mensais de 

precipitação de 61 locais de observação. Destes, apenas os decis anuais serviram para 

testar os métodos de interpolação, enquanto os sazonais foram produzidos através do 

método escolhido. Assim, inicialmente, foram elaborados 30 mapas, correspondentes 

aos 5 métodos de interpolação testados e que podem ser observados na tabela que se 

segue: 

Tabela 13 – Métodos de interpolação testados  

Métodos Abreviatura Uni/Multivariado Variáveis 

Inverso da potência 
das distâncias 

IDW Univariado - 

Krigagem normal OK Univariado - 

Regressão linear 
simples com a 

altitude e krigagem 
dos resíduos 

Reg alt K Multivariado Altitude 

Regressão linear 
multivariada com 

altitude e distância 
ao litoral, com 
krigagem dos 

resíduos 

Reg 2 cov K Multivariado 
Altitude 

Distância ao 
litoral 

Regressão linear 
multivariada com 

altitude, distância ao 
litoral e latitude com 

krigagem dos 
resíduos 

Reg 3 cov K Multivariado 

Altitude 
Distância ao 

litoral 
Latitude 
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5.1.1 – Análise da regressão anual 

Tendo em conta os métodos de interpolação multivariados, regressão linear com a 

altitude e regressão com dois (altitude e distância ao litoral) e três preditores (altitude, 

latitude e distância ao litoral), começou por realizar-se o cálculo das regressões por 

decil, em folha de cálculo Excel, obtendo-se os valores da ordenada na origem 

(intercept) e dos pesos de cada variável, que servirão para calcular os valores estimados. 

Os mesmos encontram-se descriminados na tabela 14:
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Tabela 14 – Parâmetros de regressão para os decis anuais, tendo em conta os dois períodos (1951-80 e 1981-2010) 

          

   Regressão 1951-1980 anual altitude    

  
R 

múltiplo 
Quadrado de 

R 
Quadrado de R 

ajustado 
Erro-

padrão Observações Intercept Altitude   

D1 0,341 0,116 0,101 257,742 61,000 510,054 0,286   

D5 0,334 0,111 0,096 365,865 61,000 764,953 0,397   

D9 0,397 0,158 0,143 499,991 61,000 1000,932 0,662   

          

   Regressão 1951-1980 anual 2 covariáveis    

  
R 

múltiplo 
Quadrado de 

R 
Quadrado de R 

ajustado 
Erro-

padrão Observações Intercept Altitude Distlit  

D1 0,614 0,377 0,356 218,203 61,000 626,998 0,630 -3,499  

D5 0,569 0,324 0,301 321,779 61,000 914,447 0,836 -4,473  

D9 0,615 0,379 0,357 433,102 61,000 1214,728 1,290 -6,397  

          

   Regressão 1951-1980 anual 3 covariáveis    

  
R 

múltiplo 
Quadrado de 

R 
Quadrado de R 

ajustado 
Erro-

padrão Observações Intercept Altitude Latitude Distlit 

D1 0,847 0,717 0,702 148,386 61,000 -4250,404 0,420 125,835 -4,192 

D5 0,838 0,701 0,686 215,744 61,000 -6361,378 0,522 187,713 -5,506 

D9 0,852 0,726 0,712 289,901 61,000 -8591,099 0,867 252,986 -7,790 
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Tabela 14 (Continuação) 

 

 

 

   Regressão 1981-2010 anual altitude    

  
R 

múltiplo 
Quadrado de 

R 
Quadrado de R 

ajustado 
Erro-

padrão Observações Intercept Altitude   

D1 0,414 0,172 0,157 211,040 61,000 433,772 0,294   

D5 0,402 0,162 0,148 317,089 61,000 648,479 0,427   

D9 0,373 0,139 0,125 371,861 61,000 942,333 0,458   

          

   Regressão 1981-2010 anual 2 covariáveis    

  
R 

múltiplo 
Quadrado de 

R 
Quadrado de R 

ajustado 
Erro-

padrão Observações Intercept Altitude Distlit  

D1 0,623 0,388 0,367 182,874 61,000 523,919 0,559 -2,697  

D5 0,609 0,370 0,349 277,224 61,000 780,456 0,814 -3,949  

D9 0,646 0,417 0,397 308,571 61,000 1118,782 0,976 -5,280  

       

   Regressão 1981-2010 anual 3 covariáveis    

  
R 

múltiplo 
Quadrado de 

R 
Quadrado de R 

ajustado 
Erro-

padrão Observações Intercept Altitude Latitude Distlit 

D1 0,864 0,746 0,733 118,852 61,000 -3708,744 0,376 109,201 -3,298 

D5 0,857 0,734 0,720 181,883 61,000 -5592,350 0,540 164,416 -4,854 

D9 0,826 0,683 0,666 229,661 61,000 -5184,609 0,705 162,625 -6,175 
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Numa análise aos valores encontrados, é de salientar que os cálculos de regressão dos 

decis anuais com diferentes preditores apresentam valores relativamente baixos (R
2
 

<0.40) dos coeficientes de determinação, considerando a altitude e a distância o litoral 

mas, por outro lado considerando a altitude, a distância ao litoral e a latitude os valores 

são mais elevados (R
2
 ≈ 0.70). O erro-padrão varia entre 119 mm (D1 1981-2010) e 500 

mm (D9 1951-1980). 

Para uma melhor leitura dos dados, atente-se nas figuras 11, 12 e 13: 

 

Figura 11 – Gráfico dos valores do coeficiente de determinação e do erro-padrão 

dos valores anuais do 1.º decil, para os três métodos de estimação. 

 

Figura 12 – Gráfico dos valores do coeficiente de determinação e do erro-padrão 

dos valores anuais do 5.º decil, para os três métodos de estimação. 
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Figura 13 – Gráfico dos valores do coeficiente de determinação e do erro-padrão 

dos valores anuais do 9.º decil, para os três métodos de estimação. 

Como se pode verificar, os valores mais elevados dos coeficientes de determinação são 

alcançados quando se introduzem as 3 covariáveis (altitude, latitude e distância ao 

litoral) e o desempenho do método vai baixando à medida que se diminui o número de 

covariáveis explicativas, aumentando os valores do erro padrão. 

5.1.2 – Modelação espacial e respetiva validação 

Obtidos os valores estimados a partir da reta de regressão procedeu-se, ainda em folha 

de cálculo Excel, ao cálculo dos respetivos resíduos (diferença entre os valores 

observados e estimados). De seguida, foram importados os valores dos resíduos para o 

SIG e deu-se início à interpolação dos mesmos.  

Para finalizar, procedeu-se ao cálculo da regressão em grelha, tendo em conta as 

covariáveis descritas anteriormente, a fim de se obter separadamente a grelha dos 

resíduos e a grelha da regressão.  
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Figura 14 – Cálculo da regressão em grelha 

 

O somatório das duas grelhas para cada decil irá resultar nas grelhas finais de cada 

método, para cada decil, realizando-se a mesma sequência de processos para cada um 

dos períodos em causa, novamente através da caixa de diálogo raster calculation. 

 

Figura 15 – Soma das grelhas de regressão e dos resíduos 

 

Já no que diz respeito aos métodos de interpolação univariados, foram inicialmente 

introduzidos no Arcmap os valores anuais correspondentes a cada decil e recorreu-se à 

extensão Geostatistical Wizard para interpolar os valores. Através da krigagem normal 

foram calculados os parâmetros da interpolação que viriam a ser aplicados na 

modelação com IDW. Neste último caso, atribuiu-se um peso com o valor 2, e foi 
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efetuada a média relativamente aos 8 postos de observação mais próximos. De seguida 

foram produzidos os mapas dos três decis anuais para os dois períodos (1951-1980 e 

1981-2010), destes dois métodos univariados. A título de exemplo, na figura 16, 

apresenta-se a modelação do semivariograma referente ao decil 9, no período 1951-

1980:  

 

Figura 16 – Modelação do semivariograma através de krigagem normal 

Há ainda outros parâmetros cujo valor é idêntico para todos os métodos, como sejam o 

bandwith, extensão máxima da área quando se usa o método setorial, o qual usa linhas 

radiais que divergem, ou seja, é o limite a partir do qual as linhas passam a ser paralelas, 

atribuindo-se o valor de 1,5, o lag size, vector que separa dois pontos, atribuindo-se o 

valor de 30000, o Number of Lags, distância de separação, atribuindo-se o valor de 10, o 

ângulo de tolerância, ao qual se atribuiu o valor de 15, ou o nugget, efeito-pepita, que se 

assumiu como tendo o valor zero, ou seja que nenhuma das estações tem erros de 

medição e de que não existem variações de pequena escala, ou que, a existirem, sejam 

tão pequenas que se optou por considerar que esse valor é zero. Foi ainda aplicado um 

efeito de suavização (smooth) de 20 %. 
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Deste modo, na interpolação dos valores dos decis e dos resíduos foram obtidos os 

seguintes parâmetros para cada um dos métodos:  

Tabela 15 – Valores dos parâmetros de interpolação para os cinco métodos 

testados e para os dois períodos considerados (1.º Decil) 

 
Tabela 16 – Valores dos parâmetros de interpolação para os cinco métodos 

testados e para os dois períodos considerados (5.º Decil) 

 

 

 

 

Parâmetros de interpolação dos valores dos decis e dos resíduos; Anuais; D1 

Métodos/ 
Parâmetros 

Eixo 
Maior 

(m) 

Eixo 
Menor 

(m) 
Patamar 

Modelo 
Teórico 

Ângulo 
direção 

(º) 

IDW (1951-80) 190000 100000 - - 16 

IDW (1981-2010) 180000 100000 - - 22 

OK (1951-80) 190000 100000 59595 Esférico 16 

OK (1981-2010)  180000 100000 32000 Esférico 22 

Reg. Altitude K (1951-80)  180000 100000 25000 Esférico 352 

Reg. Altitude K (1981-2010) 180000 100000 15000 Esférico 353 

Reg. 2 Covariáveis K (1951-80) 220000 100000 35000 Esférico 12 

Reg. 2 Covariáveis K (1981-2010) 180000 100000 15000 Exponencial 23 

Reg. 3 Covariáveis K (1951-80) 190000 100000 59595 Esférico 16 

Reg. 3 Covariáveis K (1981-2010) 180000 100000 12000 Exponencial 13 

Parâmetros de interpolação dos valores dos decis e dos resíduos; Anuais; D5 

Métodos/ 
Parâmetros 

Eixo 
Maior 

(m) 

Eixo 
Menor 

(m) 
Patamar 

Modelo 
Teórico 

Ângulo 
direção 

(º) 

IDW (1951-80) 200000 100000 - - 15 

IDW (1981-2010) 180000 100000 - - 6 

OK (1951-80)  200000 100000 100000 Esférico 15 

OK (1981-2010)  180000 100000 70000 Esférico 6 

Reg. Altitude K (1951-80) 180000 100000 50000 Esférico 7 

Reg. Altitude K (1981-2010) 180000 100000 35000 Esférico 354 

Reg. 2 Covariáveis K (1951-80) 180000 100000 55000 Esférico 10 

Reg. 2 Covariáveis K (1981-2010) 180000 100000 28000 Exponencial 15 

Reg. 3 Covariáveis K (1951-80) 200000 100000 100000 Esférico 15 

Reg. 3 Covariáveis K (1981-2010) 180000 100000 40000 Esférico 10 
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Tabela 17 – Valores dos parâmetros de interpolação para os cinco métodos 

testados e para os dois períodos considerados (9.º Decil) 

 

Relativamente aos parâmetros presentes nas tabelas 15, 16 e 17, destaque para o modelo 

teórico que variou entre o modelo esférico, quando ocorreu menor variabilidade dos 

dados, e o modelo exponencial, quando ocorreu maior variabilidade dos dados, sendo 

que o ajuste foi efetuado conforme os valores do patamar.  

Num comentário aos valores das tabelas 15, 16 e 17, este pode ser dividido em duas 

partes, a que diz respeito à krigagem normal (recorde-se que para o Inverse Distance 

Weight foram adotados os parâmetros da krigagem normal) e a que diz respeito à 

krigagem dos resíduos (métodos multivariados), dado que na análise do primeiro 

método está em discussão a estrutura espacial e a variabilidade dos decis nos dois 

períodos, enquanto no segundo caso está em causa a estrutura espacial e a variabilidade 

dos resíduos. 

No que se refere à krigagem normal, é de salientar que em relação ao tamanho do eixo 

maior este variou, nos três decis em análise, entre os 180 km (D1, 1981-2010; D5,1981-

2010; D9, 1951-1980; D9,1981-2010) e os 200 km (D5, 1951-1980), sendo que o valor 

foi superior no período 1951-1980 nos 1.º e 5.º decil, enquanto o eixo menor foi de 100 

km nas seis séries de dados em análise. Quanto ao patamar, este variou entre 134396 

(D9, 1981-2010) e 32000 (D1, 1981-2010), sendo superior no período 1951-1980 no 1.º 

Parâmetros de interpolação dos valores dos decis e dos resíduos; Anuais; D9 

Métodos/ 
Parâmetros 

Eixo 
Maior 

(m) 

Eixo 
Menor 

(m) 
Patamar 

Modelo 
Teórico 

Ângulo 
direção 

(º) 

IDW (1951-80) 180000 100000 - - 8 

IDW (1981-2010) 180000 100000 - - 15 

OK (1951-80) 180000 100000 85971 Esférico 8 

OK (1981-2010) 180000 100000 134396 Esférico 15 

Reg. Altitude K (1951-80) 180000 100000 70000 Esférico 15 

Reg. Altitude K (1981-2010) 180000 100000 80000 Esférico 22 

Reg. 2 Covariáveis K (1951-80) 180000 100000 110000 Esférico 7 

Reg. 2 Covariáveis K (1981-2010) 180000 100000 60000 Exponencial 14 

Reg. 3 Covariáveis K (1951-80) 200000 100000 180000 Esférico 7 

Reg. 3 Covariáveis K (1981-2010) 180000 100000 54569 Exponencial 15 
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e 5.º decil. Quanto ao ângulo direcional, este variou entre 6º (D5, 1981-2010) e os 22º 

(D1, 1981-2010) e foi superior no período 1981-2010 no 1.º e 9.º decil. 

Já no que concerne aos métodos multivariados, é de salientar que, relativamente ao 1.º 

decil, apenas a Reg 2 cov K (1981-2010) e a Reg 3 cov K (1981-2010) apresentam um 

modelo exponencial. O ângulo direcional variou entre 12º (Reg 2 cov K,1951-1980) e 

os 353º (Reg Alt K, 1981-2010). O patamar apresentou valores entre os 59595 (Reg 3 

cov K) e os 12000 (Reg 3 cov K, 1981-2010). Genericamente, o eixo maior da elipse foi 

de 180 km, mas chegou aos 220 km na Reg 2 cov K (1951-80), enquanto o eixo menor 

da elipse foi em qualquer método de 100 km. 

No que concerne ao 5.º decil, apenas a Reg 2 cov K (1981-2010) apresentou um modelo 

exponencial. O ângulo direcional variou entre 7º (Reg Alt K, 1951-1980) e os 354º (Reg 

Alt K, 1981-2010). O patamar parcial variou entre 100000 (Reg 3 cov K, 1951-1980) e 

os 28000 (Reg 2 cov K). O eixo maior foi genericamente de 180 km, mas chegou a ser 

de 200 km (Reg 3 cov K, 1951-1980). O eixo menor da elipse foi, em todos os métodos 

de 100 km. 

Relativamente ao 9.º decil, apenas a Reg 2 cov K (1981-2010) apresentou um modelo 

exponencial. O ângulo direcional variou entre 7º (Reg 2 cov K, 1981-2010; Reg 3 cov 

K, 1981-2010) e 22º (Reg alt K, 1981-2010). O patamar variou entre 180000 (Reg 3 cov 

K, 1951-1980) e os 54 569 (Reg 3 cov K, 1981-2010). 

O eixo maior da elipse foi genericamente de 180 km, mas chegou aos 220 km na Reg 3 

cov K (1951-1980). O eixo menor da elipse foi, em todos os métodos de 100 km. 

Em resumo, a distribuição dos valores dos decis da precipitação em Portugal 

Continental, revela anisotropia, contudo ao se observar as diferenças existentes entre os 

valores dos eixos de direção maior e menor, o período 1951-1980 revela de uma forma 

geral, diferenças superiores. 

A direção de menor variabilidade é, grosso modo, N-S. 

O comportamento dos decis do período 1951-1980, apresenta genericamente maiores 

valores do eixo principal, quando comparado com os valores do período 1981-2010, o 

que revela um comportamento de maior continuidade espacial. 
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Se analisarmos o comportamento espacial através do método de krigagem normal, pode 

concluir-se que, o 5º decil apresenta maior continuidade no espaço, relativamente aos 

restantes decis. 

Entretanto, ao fazer a análise da cartografia produzida, verificou-se o facto da 

componente residual aliada a algumas covariáveis atribuir valores extremamente baixos 

de precipitação a algumas áreas (designadamente no vale do Douro) ou relativamente 

elevados para outras (designadamente na costa algarvia), onde a escassez de postos não 

possibilita a confirmação desses valores nas referidas áreas. Como tal, foi aplicada uma 

componente residual nula em Faro, de modo a que a distribuição da precipitação no 

Algarve se ajuste à realidade, dado que não existem locais de observação junto à costa, 

bem como uma máscara relativamente ao valor mínimo da série, que consiga modelar 

de uma forma mais realista os valores dos decis obtidos em regiões com cotas baixas de 

altitude, como é o caso da já citada região do Douro.  

A fim de efetuar a escolha do método de estimação que melhor represente a distribuição 

espacial dos valores dos decis de precipitação, foram calculados os valores dos erros de 

cada método de interpolação, entre os valores observados e os previstos através de 

validação cruzada. 

No Arcmap, o processo de validação cruzada retira sucessivamente uma amostra, e 

estima nesse local, a partir das amostras restantes. Com base nesses cálculos, foram 

obtidos os valores dos erros de cada método de interpolação após a modelação, como 

sejam o erro quadrático médio (EQM), que deverá ser o mais baixo possível, o erro 

quadrático médio normalizado pela variância (EQM nor), a raiz quadrada do erro 

quadrático médio (REQM), que deverá apresentar um valor o mais próximo possível de 

1, e o coeficiente de determinação (R
²
), que deverá apresentar um valor o mais próximo 

possível de 1, para os decis anuais nos dois períodos (1951-1980 e 1981-2010), já 

referidos no capítulo anterior, e que se encontram registados na tabela que se segue (o 

significado das siglas encontra-se na tabela 13): 
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Tabela 18 – Valores dos erros dos métodos de estimação (1.º Decil) 

Tabela de erros de interpolação (Anuais) 

D1 
 EQM Variância (S²) EQM nor (%) REQM R² 

Idw (1951-80) 25564,25 73925,72 22,26 159,89 0,67 

Idw (1981-2010) 16456,08 52862,30 31,13 128,28 0,70 

Ok (1951-80) 21252,87 73925,72 16,53 145,78 0,71 

Ok (1981-2010) 12218,70 52862,30 23,11 110,54 0,77 

Reg alt k (1951-80) 11234,06 73925,72 7,72 105,99 0,85 

Reg alt k (1981-2010)  5710,57 52862,30 10,80 75,57 0,89 

Reg 2 cov k (1951-80) 11052,33 73925,72 10,95 105,13 0,86 

Reg 2 cov k (1981-2010) 8095,38 52862,30 15,31 89,97 0,85 

Reg 3 cov k (1951-80) 11341,70 73925,72 9,43 106,50 0,85 

Reg 3 cov k (1981-2010) 6969,98 52862,30 13,19 83,49 0,87 

 

Tabela 19 – Valores dos erros dos métodos de estimação (5.º Decil) 

 

Tabela 20 – Valores dos erros dos métodos de estimação (9.º Decil) 

D9 

 EQM Variância (S²) EQM nor (%) REQM R² 

Idw (1951-80) 91998,39 291814,29 21,39 303,31 0,69 

Idw (1981-2010) 62429,40 157977,60 39,52 249,86 0,61 

Ok (1951-80) 70127,47 291814,29 16,09 264,82 0,76 

Ok (1981-2010) 46945,46 157977,60 29,72 216,67 0,70 

Reg alt k (1951-80) 29448,92 291814,29 10,40 171,61 0,90 

Reg alt k (1981-2010)  30347,21 157977,60 19,21 174,20 0,81 

Reg 2 cov k (1951-80) 37953,71 291814,29 11,90 194,82 0,88 

Reg 2 cov k (1981-2010) 34720,34 157977,60 21,98 186,33 0,79 

Reg 3 cov k (1951-80) 33557,35 291814,29 11,07 183,19 0,88 

Reg 3 cov k (1981-2010) 32290,51 157977,60 20,44 179,70 0,80 

D5 

 EQM Variância (S²) EQM nor (%) REQM R² 

Idw (1951-80) 45552,70 148123,51 21,82 213,43 0,70 

Idw (1981-2010) 32318,44 117981,36 27,39 179,77 0,74 

Ok (1951-80) 36472,58 148123,51 17,63 190,98 0,75 

Ok (1981-2010) 26115,80 117981,36 22,14 161,60 0,78 

Reg alt k (1951-80) 19451,93 148123,51 8,54 139,47 0,87 

Reg alt k (1981-2010)  12649,03 117981,36 10,72 112,47 0,89 

Reg 2 cov k (1951-80) 20171,19 148123,51 12,04 142,03 0,87 

Reg 2 cov k (1981-2010) 17831,91 117981,36 15,11 133,54 0,86 

Reg 3 cov k (1951-80) 20002,19 148123,51 10,84 141,43 0,86 

Reg 3 cov k (1981-2010) 16060,56 117981,36 13,61 126,73 0,87 
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Tal como aconteceu relativamente à tabela anterior e para uma melhor leitura dos dados, 

atente-se nas figuras n.º 17, 18 e 19: 

 

Figura 17 – Valores do coeficiente de determinação (R
²
) e da Raiz do Erro 

Quadrático Médio para os dois períodos (1951-1980 e 1981-2010) no 1.º decil anual 

 

Figura 18 – Valores do coeficiente de determinação (R
²
) e da Raiz do Erro 

Quadrático Médio para os dois períodos (1951-1980 e 1981-2010) no 5.º decil anual 

 

 

0,00 

50,00 

100,00 

150,00 

200,00 

250,00 

300,00 

350,00 

400,00 

0,00 

0,10 

0,20 

0,30 

0,40 

0,50 

0,60 

0,70 

0,80 

0,90 

1,00 

Idw  Ok Reg alt K Reg 2 cov K Reg 3 cov K 

R
EM

Q
 (

m
m

) 
 R

2
 

Medidas de interpolação D1 

R² 1951-1980 R² 1981-2010 

REQM 1951-1980 REQM 1981-2010 

0,00 

50,00 

100,00 

150,00 

200,00 

250,00 

300,00 

350,00 

400,00 

0,00 

0,10 

0,20 

0,30 

0,40 

0,50 

0,60 

0,70 

0,80 

0,90 

1,00 

Idw  Ok Reg alt K Reg 2 cov K Reg 3 cov K 

R
EQ

M
 (

m
m

) 
 

R
2
 

Medidas de interpolação D5 

 

R² 1951-1980 R² 1981-2010 

REQM 1951-1980 REQM 1981-2010 



 

70 
 

 

Figura 19 – Valores do coeficiente de determinação (R
²
) e da Raiz do Erro 

Quadrático Médio para os dois períodos (1951-1980 e 1981-2010) no 9.º decil anual 

Perante os valores presentes nas tabelas e representados graficamente nas figuras 17, 18 

e 19, verifica-se que os resultados obtidos através de validação cruzada, após modelação 

dos valores dos decis anuais apontam para resultados distintos quando comparados com 

os valores resultantes da regressão, com os valores do coeficiente de determinação (R
²
), 

em todos os métodos, mais propriamente nos multivariados, a melhorarem o seu 

desempenho. De em modo geral, os três métodos passaram a ter valores acima de 0,8 

(não ultrapassavam os 0,75 na regressão). O método de krigagem residual com a 

altitude foi o método de estimação que apresentou maiores coeficientes de 

determinação, com valores próximos de 0,9. Neste método conseguiu-se uma melhor 

captação da variação da componente residual com a altitude, traduzida nos valores de 

coeficientes de determinação mais elevados em 4 das 6 séries de dados, o que se refletiu 

também nos valores do REQM em que regista o menor grau de erro após a modelação 

em 5 das 6 séries de dados, ilustradas na modelação dos semivariogramas das figuras 

20, 21 e 22:  
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Figura 20 – Semivariograma correspondente à interpolação dos resíduos Reg alt K 

(Decil 1; 1951-1980) 

 

Figura 21 – Semivariograma correspondente à interpolação dos resíduos Reg 2 cov 

K (Decil 1; 1981-2010) 
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Figura 22 – Semivariograma correspondente à interpolação dos resíduos Reg 3 cov 

K (Decil 5; 1951-1980)  

 

Entretanto, numa análise mais pormenorizada às figuras 17, 18 e 19, em que estão 

representados graficamente os valores do coeficiente de determinação (R
²
) e os valores 

de REQM, verifica-se que tanto no 1.º como no 5.º decil, a valores do coeficiente de 

determinação mais elevados correspondem valores de REQM mais baixos, algo 

expectável, tendo em conta que, habitualmente, quanto maior for a correlação entre as 

variáveis menor será o valor do erro. Deste modo, a valores de correlação mais elevados 

no período 1981-2010, correspondem a um grau de erro mais reduzido nesse mesmo 

período (exceção feita no 5.º decil ao método Reg 2 cov K). Todavia, o mesmo não 

acontece no 9.º decil, onde genericamente, exceção feita ao método de interpolação Reg 

alt K, todos os métodos apresentam um maior grau de erro quando simultaneamente o 

valor do coeficiente de correlação é maior.  

Numa comparação por períodos, é percetível ao nível do coeficiente de determinação 

que, no 1.º decil, os dados do período 1951-1980 apresentam melhor desempenho em 

qualquer método de estimação, passando-se o contrário no 5.º e 9.º decil, onde o período 
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1981-2010 apresenta melhor desempenho em todos os métodos de estimação à exceção 

da regressão com duas covariáveis. No que diz respeito ao REQM, o período 1981-2010 

apresenta sempres valores de erro mais baixos em todos os decis e em todos os métodos 

de estimação à exceção do 9.º decil na regressão com a altitude, o que poderá justificar-

se pelos menores quantitativos de precipitação observados no período mais recente. 

Todavia, ao normalizar o EQM pela variância, verifica-se que os dados do período 

1951-1980 apresentam sempre uma percentagem de erro inferior ao do período 1981-

2010, pelo que se poderá concluir que os dados do primeiro período considerado 

apresentam menor variabilidade. Ainda no que diz respeito a este último item, que 

permite efetuar uma boa comparação entre decis, de salientar que a mediana apresenta 

uma menor percentagem de erro em termos médios e tendo em conta os dois períodos, 

mas se se efetuar a média de cada um dos períodos em separado, verifica-se que isso 

apenas ocorre no período 1981-2010, pois no período 1951-1980 é o 1.º decil que 

apresenta uma menor percentagem de erro, fazendo a média entre todos os métodos.   

Em resumo, a regressão com krigagem residual apresenta uma estimação mais adequada 

do que a krigagem normal, sendo mais eficaz do que a abordagem de regressão linear. 

Aos introduzir-se a componente residual, os efeitos regionais/locais são corrigidos. 

Valores extremos de precipitação revelam-se bastante mais complexos de espacializar. 

A sua validação varia tendo em conta a escala temporal, e as próprias variáveis (neste 

caso D1,D5 e D9). 

Os fatores geográficos introduzidos através dos preditores influenciaram a modelação 

dos decis de precipitação, embora entre os dois períodos estudados o seu peso seja 

superior no período 1981-2010, quando comparados ao período 1951-1980. 

Os erros das estimativas não são uniformes no espaço, uma vez que depende da 

distribuição da rede de observação, facto que será mais relevante em áreas de elevada 

altitude ou de grande variabilidade topográfica. 

Ao comparar-se a resposta dos diferentes métodos de interpolação, verificou-se que 

deverão ser sempre avaliados, por forma a obter-se modelação de elevada qualidade 

com graus de incerteza reduzidos. 
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5.1.3 – Seleção do método para a cartografia final 

 

No que diz respeito à escolha do método de estimação para a produção da cartografia 

final, os valores encontrados para os diferentes métodos mostram que, em ambos os 

períodos (1951-1980 e 1981-2010), designadamente ao nível do coeficiente de 

determinação (R
²
), os métodos do IDW e da krigagem normal apresentam valores 

próximos de 0,75, ficando imediatamente excluídos como método a utilizar para a 

elaboração da cartografia final. Já no que diz respeito aos métodos multivariados, os 

valores encontrados são superiores a 0,8, correspondendo a um coeficiente de 

determinação mais elevado. Todavia, os mesmos são relativamente próximos (na casa 

das milésimas em qualquer dos decis e em ambos os períodos), com a regressão com a 

altitude a apresentar o valor mais elevado para o decil 9 nos dois períodos. Já ao nível 

do 1.º e 5.º decil, a regressão com a altitude apresenta um valor do coeficiente de 

determinação superior no período 1981-2010, enquanto a regressão com duas co-

variáveis (altitude e distância ao litoral) registou o melhor desempenho no período 

1951-1980. Todavia, em qualquer dos casos, a diferença entre os dois métodos foi de 

centésimas ou mesmo de milésimas.  

No que diz respeito à opção relativamente à regressão com duas co-variáveis, foi 

necessário recorrer à combinação da altitude, quer com a distância ao litoral quer com a 

latitude, verificando-se que a latitude aumenta o fator de erro da estimação (maior valor 

de EMQ e REMQ e um menor coeficiente de determinação), pelo que a regressão em 

que se combinam a altitude e a latitude foi afastada. 

Realizada a análise dos diferentes tipos de erro e atendendo ao facto de em ambos os 

períodos a diferença no que se refere ao coeficiente de determinação se situar ao nível 

das centésimas ou mesmo das milésimas, foi necessário recorrer à análise visual dos 

mapas produzidos, presentes nas figuras 23 e 24 (A a O), que se referem aos períodos 

atrás mencionados. 
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(A) D1; 1951-80; IDW  (B) D1; 1951-80; OK  (C) D1; 1951-80; Reg alt K (D) D1; 1951-80; Reg 2 Cov K (E) D1; 1951-80; Reg 3 Cov K 

     
(F) D5; 1951-80; IDW (G) D5; 1951-80; OK (H)D5; 1951-80; Reg alt K (I) D5; 1951-80; Reg 2 Cov K (J) D5; 1951-80; Reg 3 Cov K 

     
 (K)D9; 1951-80; IDW (L) D9; 1951-80; OK (M) D9; 1951-80; Reg alt K (N) D9; 1951-80; Reg 2 Cov K (O) D9; 1951-80; Reg 3 Cov K 

     

Figura 23 – Cartografia dos diferentes métodos de interpolação no 1.º, 5.º e 9.º decis para o período 1951-1980 
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(A) D1; 1981-2010; IDW (B) D1; 1981-2010; OK (C) D1; 1981-2010; Reg alt K (D) D1; 1981-2010; Reg 2 cov K (E) D1; 1981-2010; Reg 3 cov K 

     
(F) D5; 1981-2010; IDW (G) D5; 1981-2010; OK (H) D5; 1981-2010; Reg alt K (I) D5; 1981-2010; Reg 2 cov K (J) D5; 1981-2010; Reg 3 cov K 

     
(K) D9; 1981-2010; IDW (L) D9; 1981-2010; OK (M) D9; 1981-2010; Reg alt K (N) D9; 1981-2010; Reg 2 cov K (O) D9; 1981-2010; Reg 3 cov K 

     

Figura 24 – Cartografia dos diferentes métodos de interpolação no 1.º, 5.º e 9.º decis para o período 1981-2010
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Numa análise comparativa da cartografia produzida pelos diferentes métodos, pode 

afirmar-se que, em ambos os períodos e em todos os decis, a regressão com duas co-

variáveis (altitude e distância ao litoral) apresenta um mapa com maior definição, 

captando de forma mais explícita as diferenças ao nível das diferentes regiões. Já a 

cartografia elaborada com base na regressão com a altitude apresenta uma maior 

generalização, sem evidenciar diferenças mais localizadas (como sejam no vale de um 

rio ou no topo de uma serra). Por outro lado, este método tende a sobrevalorizar os 

valores dos totais de precipitação nas áreas que circundam as serras e a subestimar os 

mesmos em áreas topograficamente deprimidas, não individualizando os vales de rios, 

como o Douro ou o Guadiana. Por seu turno, a cartografia gerada pela regressão com 

três co-variáveis fica no meio-termo relativamente aos métodos anteriores, pois também 

generaliza bastante os valores nas áreas mais deprimidas e sobrevaloriza os totais de 

precipitação junto às serras, sem individualizar muito os topos. Todavia, o facto dos 

métodos em que é utilizada mais do que uma covariável apresentarem uma maior 

definição relativamente a determinadas áreas, não significa que os valores aí 

reproduzidos sejam efetivamente aqueles, podendo existir algum exagero resultante da 

sobrevalorização da influência de uma determinada covariável, levando à estimação de 

valores com um maior grau de incerteza, em algumas regiões. Já no caso da regressão 

com a altitude, a reprodução mais generalista da distribuição da precipitação, 

proporcionando contrastes que se afiguram plausíveis nas diferentes regiões 

corresponderá a uma distribuição da precipitação mais próxima da realidade. Deste 

modo, atendendo aos valores apresentados pelas tabelas relativas aos erros de estimação 

e ao coeficiente de determinação, à generalização e à densidade da rede em causa, 

optou-se por eleger o método da regressão com a altitude e krigagem dos resíduos 

para a elaboração da cartografia final. 

No que diz respeito à produção desta cartografia, bem como à análise climatológica dos 

dois períodos, optou-se por elaborar a mesma legenda para todos os decis (D1, D5 e D9) 

a fim de se poder comparar os padrões da precipitação entre os decis, bem como a sua 

variabilidade ao longo dos dois períodos (1951-80 e 1981-2010). 
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5.2 – Decis sazonais 

 

5.2.1 – Análise da regressão sazonal 

 

Uma vez selecionado o método de interpolação da krigagem residual com a altitude, 

este foi aplicado à produção cartográfica final dos decis de precipitação sazonal. Na 

tabela 21, apresentam-se os valores dos parâmetros da reta de regressão para os decis 

sazonais:



 

79 
 

Tabela 21 – Parâmetros de regressão para os decis sazonais (1951-1980 e 1981-2010) 

  
djf 

Regressão 1951-1980 sazonal altitude 

  R múltiplo Quadrado de R Quadrado de R ajustado Erro-padrão Observações Intercept Altitude 

D1 0,251 0,063 0,047 86,570 61 160,304 0,069 

D5 0,259 0,067 0,051 145,645 61 306,746 0,120 

D9 0,348 0,121 0,107 257,505 61 506,902 0,293 

mam 

Regressão 1951-1980 sazonal altitude 

  R múltiplo Quadrado de R Quadrado de R ajustado Erro-padrão Observações Intercept Altitude 

D1 0,372 0,138 0,124 58,058 61 108,836 0,071 

D5 0,352 0,124 0,109 89,719 61 192,915 0,103 

D9 0,358 0,128 0,113 134,754 61 311,295 0,158 

jja 

Regressão 1951-1980 sazonal altitude 

  R múltiplo Quadrado de R Quadrado de R ajustado Erro-padrão Observações Intercept Altitude 

D1 0,477 0,228 0,215 13,336 61 7,993 0,022 

D5 0,466 0,217 0,204 29,887 61 34,450 0,048 

D9 0,459 0,211 0,198 59,783 61 83,138 0,095 

son 

Regressão 1951-1980 sazonal altitude 

  R múltiplo Quadrado de R Quadrado de R ajustado Erro-padrão Observações Intercept Altitude 

D1 0,323 0,105 0,089 52,953 61 71,631 0,055 

D5 0,348 0,121 0,106 87,894 61 196,904 0,100 

D9 0,364 0,132 0,118 150,458 61 334,891 0,180 
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Tabela 21 (Continuação) 
 

djf 

Regressão 1981-2010 sazonal altitude 

  R múltiplo Quadrado de R Quadrado de R ajustado Erro-padrão Observações Intercept Altitude 

D1 0,316 0,100 0,084 53,384 61 87,932 0,054 

D5 0,296 0,088 0,072 121,859 61 218,140 0,116 

D9 0,358 0,128 0,113 181,864 61 464,227 0,213 

mam 

Regressão 1981-2010 sazonal altitude 

  R múltiplo Quadrado de R Quadrado de R ajustado Erro-padrão Observações Intercept Altitude 

D1 0,356 0,126 0,112 44,376 61 84,760 0,052 

D5 0,443 0,196 0,183 69,595 61 149,095 0,105 

D9 0,367 0,135 0,120 114,529 61 250,616 0,139 

jja 

Regressão 1981-2010 sazonal altitude 

  R múltiplo Quadrado de R Quadrado de R ajustado Erro-padrão Observações Intercept Altitude 

D1 0,364 0,132 0,117 14,721 61 6,626 0,018 

D5 0,465 0,216 0,202 27,746 61 23,591 0,045 

D9 0,512 0,262 0,249 42,402 61 69,110 0,077 

son 

Regressão 1981-2010 sazonal altitude 

  R múltiplo Quadrado de R Quadrado de R ajustado Erro-padrão Observações Intercept Altitude 

D1 0,300 0,090 0,074 53,038 61 101,231 0,051 

D5 0,380 0,144 0,130 93,733 61 196,469 0,118 

D9 0,384 0,147 0,133 141,141 61 374,777 0,180 
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Através da tabela 21, é possível observar que o Inverno, a Primavera e o Outono obtêm 

genericamente melhores resultados no período 1981-2010, enquanto o contrário se 

passa no Verão, em especial em relação ao coeficiente de determinação (quadrado de 

R). Já o Outono 1951-1980 revela melhores resultados, nomeadamente apresentando 

menor erro-padrão.  

Quanto aos decis, o D9 apresenta sempre erros-padrão mais baixos no período 1981-

2010, enquanto no D5 isso apenas acontece no Verão. No D1, em termos gerais, os 

erros são menores no período 1951-80 e só no Inverno é que o período 1981-2010 

apresenta melhores resultados, isto se se atender ao parâmetro coeficiente de 

determinação.  

Para uma melhor leitura dos dados, atente-se nas figuras 25, 26 e 27: 

 

 

Figura 25 – Valores sazonais do coeficiente de determinação e do erro-padrão no 

1.º decil  
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Figura 26 – Valores sazonais do coeficiente de determinação e do erro-padrão no 

5.º decil 

 

Figura 27 – Valores sazonais do coeficiente de determinação e do erro-padrão no 

9.º decil 

Numa análise aos gráficos das figuras 25, 26 e 27, pode concluir-se que, tal como 

acontecia em relação à regressão dos decis anuais, os coeficientes de determinação são 

muito baixos, pois explicam apenas 6 a 26 % do modelo de previsão. Já os erros-padrão 

variam entre 13,34 mm (jja, D1, 1951-1980) e 257,50 mm (djf, D9, 1951-1980), o que 

reflete uma enorme variabilidade de dados. 

5.2.2 – Modelação espacial e respetiva validação 

Os parâmetros aplicados na interpolação dos resíduos para cada estação do ano, foram 

os seguintes: 
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Tabela 22 – Valores dos parâmetros de interpolação dos resíduos para cada 

estação do ano, por decil e para os dois períodos considerados. 

Parâmetros de interpolação dos resíduos sazonais 

 
Parâmetros 

Eixo 
Maior 

(m) 

Eixo 
Menor 

(m) 
Patamar 

Modelo 
Teórico 

Ângulo 
direção 

(º) 

1
9

5
1-

1
9

8
0

 

d
jf

 

D1 180000 100000 5500 Esférico 19 

D5 
180000 100000 10000 Esférico 34 

D9 
180000 100000 25000 Esférico 354 

1
9

8
1

-2
0

1
0

 D1 
180000 100000 1600 Esférico 355 

D5 
200000 100000 9000 Esférico 342 

D9 
180000 100000 18000 Esférico 334 

 
Parâmetros 

Eixo 
Maior 

(m) 

Eixo 
Menor 

(m) 
Patamar 

Modelo 
Teórico 

Ângulo 
direção 

(º) 

1
9

5
1

-1
9

8
0

 

m
am

 

D1 
180000 100000 2300 Esférico 358 

D5 
180000 100000 4400 Esférico 36 

D9 180000 100000 4500 Esférico 347 

1
9

8
1

-2
0

1
0

 D1 
180000 100000 1100 Esférico 354 

D5 180000 100000 3000 Esférico 353 

D9 
180000 100000 10000 Esférico 347 

 
Parâmetros 

Eixo 
Maior 

(m) 

Eixo 
Menor 

(m) 
Patamar 

Modelo 
Teórico 

Ângulo 
direção 

(º) 

1
9

5
1

-1
9

8
0

 

jja
 

D1 
180000 100000 155 Esférico 348 

D5 
180000 100000 400 Esférico 357 

D9 
180000 100000 1800 Esférico 357 

1
9

8
1

-2
0

1
0

 D1 180000 100000 40 Esférico 350 

D5 
180000 100000 350 Esférico 350 

D9 180000 100000 900 Esférico 348 
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Tabela 22 (Continuação) 

 

De entre os valores apresentados na tabela 22, há a salientar que todas as estações do 

ano apresentam um modelo esférico e que, genericamente, a amplitude do eixo maior é 

de 180 km e a do eixo menor é de 100 km, constituindo exceções ao nível do eixo maior 

o D5, djf, 1981-2010 e o D1, son, 1981-2010, com 200 km. 

Numa análise por estações do ano, no Inverno (djf), o ângulo direcional variou entre 19º 

(D1,1951-80) e 355º (D1, 1981-2010), enquanto o patamar variou entre 25000 

(D9,1951-1980) e 1600 (D1, 1981-2010). Na Primavera (mam), o ângulo direcional 

variou entre 36º (D5, 1951-80) e 358º (D1, 1951-1980), enquanto o patamar apresentou 

valores entre 10000 (D9, 1981-2010) e os 1100 (D1, 1981-2010). No Verão (jja), o 

ângulo direcional variou entre 348º (D9,1981-2010 e D1, 1951-1980) e 357º (D5 e D9, 

1951-80), enquanto o patamar variou entre 1800 (D9, 1951-1980) e 40 (D1, 1981-

2010). No Outono, o ângulo variou entre 0º (D5, 1981-2010) e 345º (D1, 1951-1980), 

enquanto o patamar parcial variou entre 14935 (D9, 1981-2010) e 1000 (D1, 1951-

1980).  

Em resumo, da análise dos parâmetros de interpolação aplicados aos valores dos 

resíduos dos decis sazonais, pode concluir-se que à semelhança dos aplicados na 

modelação dos decis anuais, estes revelam anisotropia, contudo quando se observam as 

diferenças existentes entre os valores de direção do eixo maior e menor, o 5º decil do 

 
Parâmetros 

Eixo 
Maior 

(m) 

Eixo 
Menor 

(m) 
Patamar 

Modelo 
Teórico 

Ângulo 
direção 

(º) 

1
9

5
1

-1
9

8
0

 

so
n

 

D1 
180000 100000 1000 Esférico 345 

D5 
180000 100000 2500 Esférico 339 

D9 180000 100000 8500 Esférico 354 

1
9

8
1-

2
0

1
0

 

D1 
200000 100000 1000 Esférico 1 

D5 
180000 100000 3500 Esférico 0 

D9 
180000 100000 14935 Esférico 343 
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Inverno (1981-2010), e o 1º decil do Outono (1981-2010), revelam diferenças 

superiores. 

A direção de menor variabilidade poderá ser descrita grosso modo NE-SW. O patamar é 

mais elevado, como será de esperar, à medida que aumenta o decil, em todas as estações 

do ano.  

À semelhança do descrito anteriormente em relação aos decis anuais, após a modelação 

dos decis sazonais, os erros apurados na validação cruzada da krigagem residual com a 

altitude, são os que se apresentam na tabela 23:   
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Tabela 23  – Medidas da krigagem residual com a altitude (decis sazonais)  

Quadro de erros sazonais (djf)  

  EQM Variância (S2 ) EQM nor (%) REQM R2 

D1 (1951-80) 2363,63 7866,86 30,05 48,62 0,69 

D1 (1981-2010) 543,97 3112,83 17,48 23,32 0,82 

D5(1951-80) 4259,20 22363,90 19,04 65,26 0,81 

D5 (1981-2010) 2936,46 16004,20 18,35 54,19 0,81 

D9 (1951-80) 10398,35 74215,71 14,01 101,97 0,86 

D9 (1981-2010) 6262,89 37292,96 16,79 79,14 0,93 

Quadro de erros sazonais (mam)  

  EQM Variância (S2 ) EQM nor (%) REQM R2 

D1 (1951-80) 850,46 3846,23 22,11 29,16 0,78 

D1 (1981-2010) 375,62 2216,60 16,95 19,38 0,83 

D5(1951-80) 1577,00 9036,05 17,45 39,71 0,82 

D5 (1981-2010) 887,09 5925,54 14,97 29,78 0,85 

D9 (1951-80) 1982,93 20481,20 9,68 44,53 0,90 

D9 (1981-2010) 3247,08 14909,31 21,78 56,98 0,78 

Quadro de erros sazonais (jja)  

  EQM Variância (S2 ) EQM nor (%) REQM R2 

D1 (1951-80) 52,66 226,46 23,25 7,26 0,78 

D1 (1981-2010) 15,10 245,54 6,15 3,89 0,94 

D5(1951-80) 143,92 1122,36 12,82 12,00 0,87 

D5 (1981-2010) 115,62 965,31 11,98 10,75 0,88 

D9 (1951-80) 656,42 4454,36 14,74 25,62 0,85 

D9 (1981-2010) 309,66 2395,35 12,93 17,60 0,87 

Quadro de erros sazonais (son)  

  EQM Variância (S2 ) EQM nor (%) REQM R2 

D1 (1951-80) 433,18 3079,09 14,07 20,81 0,86 

D1 (1981-2010) 348,43 3039,01 11,47 18,67 0,88 

D5(1951-80) 1080,24 8642,86 12,50 32,87 0,87 

D5 (1981-2010) 1141,78 10096,81 11,31 33,79 0,89 

D9 (1951-80) 3358,79 25651,88 13,09 57,96 0,87 

D9 (1981-2010) 4982,08 22969,89 21,69 70,58 0,78 

 

O melhor desempenho dos dados relativos ao período 1981-2010 sai reforçado quando 

comparado com os valores resultantes da regressão, na medida em que todas as estações 

do ano apresentam, em termos gerais, valores do coeficiente de determinação (R
²
) mais 

elevados nesse período, enquanto o EQM normalizado (%) e o REQM apresentam 

valores mais baixos.  
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Ao nível dos decis, tanto o 1.º decil como o 5.º decil apresentam melhores valores em 

1981-2010, em todos os parâmetros, enquanto o decil 9 apresenta melhores resultados 

em todos os parâmetros à exceção do valor do coeficiente de determinação no Inverno.   

Relativamente a esta última estação do ano, o baixo valor do coeficiente de 

determinação ao nível do 1.º decil no período 1951-1980 (0,69), suscitou uma análise 

mais aprofundada dos valores dos decis de um e de outro período, pelo que se 

elaboraram gráficos de correlação entre os dois para os três decis: 

 

Figura 28 – Correlação dos valores do 1.º decil, Inverno, entre os períodos 1951-

1980 e 1981-2010. 
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Figura 29 – Correlação dos valores do 5.º decil, Inverno, entre os períodos 1951-

1980 e 1981-2010. 

 

Figura 30 – Correlação dos valores do 9.º decil, Inverno, entre os períodos 1951-

1980 e 1981-2010 
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Pela análise dos gráficos das figuras 28, 29 e 30 pode concluir-se que, no caso do 1.º 

decil, a distância dos valores à reta de regressão é maior do que no 5.º e 9.º decis, o que 

explica maiores valores residuais mais elevados. De um modo geral, houve uma 

diminuição dos valores de precipitação em todos os decis, sendo igualmente percetível 

que os valores do 1.º decil de 1981-2010 correspondem a praticamente metade dos 

valores de 1.º decil de 1951-1980, algo que não se passa nos 5.º e 9.º decis, refletindo 

uma variabilidade de dados muito maior. Já em relação ao coeficiente de determinação, 

este reflete igualmente uma menor correlação dos quantitativos entre 1951-1980 e 1981-

2010, no 1.º decil.  

As figuras 31, 32 e 33, apresentam os valores dos coeficientes de determinação e 

REQM dos decis sazonais, em ambos os períodos (1951-1980 e 1981-2010):
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Figura 31– Valores do coeficiente de determinação (R
²
) e da Raiz do Erro Quadrático Médio para os dois períodos (1951-1980 e 1981-2010) no 1.º decil 

(decis sazonais) 
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Figura 32 – Valores do coeficiente de determinação (R
²
) e da Raiz do Erro Quadrático Médio para os dois períodos (1951-1980 e 1981-2010) no 5.º decil 

(decis sazonais) 
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Figura 33 – Valores do coeficiente de determinação (R
²
) e da Raiz do Erro Quadrático Médio para os dois períodos (1951-1980 e 1981-2010) no 9.º decil 

(decis sazonais) 
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Através da análise das figuras 31, 32 e 33, é de salientar que os dados relativos ao 

período 1981-2010 apresentam um coeficiente de determinação superior no 1.º e 5.º 

decil em todas as estações, ao que corresponde um menor grau de erro (REQM), 

exceção feita ao Outono (son) no 5.º decil (32,87 no período 1951-80; 33,89 no período 

1981-2010). Já no 9.º decil, existe uma alternância entre períodos quer em relação ao 

coeficiente de determinação (maior em 1981-2010 no Inverno e no Verão, maior em 

1951-1980 na Primavera e no Outono), mas com correspondência ao nível do grau de 

erro, maior no Inverno e no Verão em 1951-1980, maior na Primavera e no Outono em 

1981-2010. 

Relativamente à produção da cartografia dos decis sazonais, a variabilidade dos valores 

não permitia a construção de uma legenda idêntica para todos os decis, tendo-se optado 

por elaborar uma legenda diferente para cada decil, a fim de se poder comparar os 

padrões da precipitação de cada estação do ano dentro do mesmo decil, bem como a sua 

evolução nos dois períodos (1951-1980 e 1981-2010). 
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6 – Análise da distribuição espacial dos decis de precipitação em 

Portugal Continental nos períodos 1951-1980 e 1981-2010 

6.1 – Distribuição espacial da precipitação no período 1951-1980 (decis sazonais) 

6.1.1 – 1.º Decil 

 

No que concerne ao 1.º decil, como se pode observar pela figura 34 (A a D), no Inverno, 

as quantidades mais elevadas de precipitação ocorrem no Noroeste de Portugal 

Continental (Serras da Peneda e Gerês) com quantitativos superiores a 500 mm. A 

classe imediatamente anterior (450-500 mm) surge ainda no Alto Minho e nos topos 

mais altos da Serra da Estrela. Os quantitativos vão diminuindo, grosso modo, para 

sudeste, com a área junto ao Rio Guadiana a registar os valores mais baixos (entre os 60 

e os 80 mm). Ainda na mesma classe de valores surge a parte oriental da bacia do Rio 

Douro e uma pequena bolsa próximo da parte oriental da bacia do Rio Tejo. 

No Verão, a metade Sul do país regista genericamente quantitativos inferiores a 10 mm, 

com exceção das serras Caldeirão, São Mamede, Arrábida, Sintra e Montejunto. A norte 

da Serra dos Candeeiros, os quantitativos de precipitação aumentam gradualmente, com 

a área do Minho e Douro Litoral a registar a classe de valores mais elevados (40 a 60 

mm), bem como os pontos mais altos da Serra da Estrela e de Montemuro. A exceção 

na província minhota são os vales dos rios Minho e Cávado, que se situam na classe 

anterior (20 a 40 mm).  

Nas estações intermédias, comparando a Primavera e o Outono, é de salientar que a 

Primavera é mais chuvosa que o Outono em todo o país. Os quantitativos mais elevados 

registam-se na Serra do Gerês, mas com duas classes de diferença entre as duas estações 

ao nível dos valores mais elevados (classe dos 350 a 400 mm na Primavera e 250 a 300 

no Outono). Os quantitativos mais reduzidos observam-se na área do vale do Guadiana 

e na parte oriental da bacia do Rio Douro, na Primavera (situando-se na classe dos 40 a 

60 mm), enquanto no Outono, a classe com valores mais reduzidos é a dos 20 aos 40 

mm e abrange uma área de dimensão superior no Sul do país, estendendo-se do vale do 

Guadiana para o sotavento algarvio. Em qualquer destas duas estações do ano, a 

variabilidade espacial é significativa, com o contraste Noroeste-Sudeste a ser muito 

vincado, em especial na Primavera.  
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6.1.2 – 5.º Decil 

 

Ao nível do 5.º decil (figura 34, E a H), no Inverno, a Serra do Gerês volta a apresentar 

os quantitativos mais elevados (valores superiores a 800 mm), mas verifica-se uma 

maior homogeneidade de quantitativos em todo o norte litoral, com as quatro primeiras 

classes a estenderem-se de forma contínua no espaço até ao sistema montanhoso 

Montejunto-Estrela, no centro do país, com exceção da faixa litoral a sul do distrito de 

Aveiro. As áreas com valores mais reduzidos (classe dos 150 a 200 mm) encontram-se, 

de novo, na bacia oriental do Rio Douro e na área junto ao Rio Guadiana.  

No Verão, a homogeneidade verificada na metade Sul do país no decil anterior perde-se 

bastante e passa a existir uma clara dicotomia entre Algarve e Alentejo, com os 

quantitativos mais reduzidos a terem lugar sobretudo na costa algarvia e na parte mais 

meridional do vale do Guadiana (classe de 5 a 10 mm). Os topos das serras algarvias 

surgem neste decil bastante mais individualizados. Os quantitativos de precipitação vão 

aumentando com a latitude, com as duas classes dos 75 aos 150 mm a estenderem-se 

desde o Alto Minho até às serras de Montemuro e da Estrela e os valores mais elevados 

a registarem-se nos pontos mais altos da Serra do Gerês.  

Nas estações intermédias, a diferença registada entre os quantitativos de Primavera e do 

Outono esbate-se relativamente ao primeiro decil, mas a Primavera continua a ser mais 

pluviosa em todo o país do que o Outono, à exceção da parte oriental da bacia do Rio 

Douro, onde a classe de quantitativos mais baixos (100 a 150 mm) abrange uma área 

mais vasta na Primavera do que no Outono, e em todo o Interior Centro em que a classe 

dos 200 a 300 mm se estende de forma mais abrangente até ao Alto Alentejo, no 

Outono. Em ambas as estações as áreas mais pluviosas encontram-se nas serras da 

Peneda e do Gerês, enquanto as menos chuvosas encontram-se na parte oriental da bacia 

do Rio Douro, na área junto ao Rio Guadiana e no sotavento algarvio. 

6.1.3 – 9.º Decil 

Como se pode observar na figura 34 (I a L), no Inverno, os valores mais elevados 

(superiores a 1600 mm) voltam a registar-se nas serras da Peneda e do Gerês, com a 

generalidade do Alto Minho e as serras do Marão, Montemuro e Estrela a ficarem nas 

classes imediatamente anteriores (classes que envolvem quantitativos entre os 1200 e os 

1600 mm). Já os valores mais baixos (300 a 400 mm), ocorrem na parte oriental da 

bacia do Rio Douro e do vale do Tejo, bem como na área junto ao Rio Guadiana, na 

parte alentejana.  
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No Verão, as serras da Peneda e do Gerês apresentam os quantitativos de precipitação 

mais elevados, seguindo-se a generalidade do Minho e Douro Litoral (com exceção da 

faixa costeira a sul de Vila do Conde), bem como as serras de Montemuro e Estrela. A 

costa algarvia, assim como o litoral alentejano ou o vale do Guadiana são as áreas de 

menor precipitação. Neste decil, ao nível do Verão, a variabilidade espacial verificada 

ao nível dos quantitativos de precipitação é relativamente bem marcada, existindo uma 

diferença clara entre Norte Litoral, Norte Interior, Centro e Sul.  

Nas estações intermédias, a diferença relativamente aos decis anteriores é evidente uma 

vez que, contrariamente ao que se havia passado nos decis anteriores, é no Outono que 

se registam os maiores quantitativos de precipitação comparativamente à Primavera, em 

todo o país. 
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D1; Inverno (DJF); 1951-80 (A) D5; Inverno (DJF); 1951-80 (E) D9; Inverno (DJF); 1951-80 (I) 

   

D1; Primavera (MAM); 1951-80 (B) D5; Primavera (MAM); 1951-80 (F) D9; Primavera (MAM); 1951-80 (J) 

   

D1; Verão (JJA); 1951-80 (C) D5; Verão (JJA); 1951-80 (G) D9; Verão (JJA); 1951-80 (K) 

   

D1; Outono (SON); 1951-80 (D) D5; Outono (SON); 1951-80 (H) D9; Outono (SON); 1951-80 (L) 

   

 

Figura 34 – Cartografia dos decis sazonais para o período 1951-1980. 
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6.2 – Distribuição espacial da precipitação no período 1951-1980 (decis anuais) 

 

Como se pode verificar pela figura 35 (A), no 1.º decil, os quantitativos de precipitação 

mais elevados (entre os 1500 e os 2000 mm) ocorrem apenas na Serra do Gerês, com a 

generalidade do Alto Minho e a Serra da Estrela a ficarem na classe imediatamente 

anterior. Já os valores mais baixos registam-se na parte meridional da bacia do Rio 

Guadiana e na parte oriental da bacia do Rio Douro (ambas as áreas com uma 

precipitação inferior a 300 mm). 

No 5.º decil (figura 35, B) os valores mais elevados voltam a ter lugar nas serras do 

Gerês e da Peneda (classe de 2000 a 2500 mm), mas a classe imediatamente anterior 

abrange uma área maior do que no 1.º decil, Alto Minho e Douro Litoral. Ainda 

comparativamente ao decil anterior, os topos das montanhas individualizam-se melhor 

de Norte a Sul do país. O vale do Guadiana (apenas a parte alentejana e perdendo 

alguma continuidade para o sotavento algarvio) e a parte oriental da bacia do Douro 

apresentam os valores mais reduzidos de precipitação (classe dos 400 aos 500 mm). 

No 9.º decil (figura 35, C), as três classes mais elevadas passam a concentrar-se em toda 

a área constituída pelo Minho e Douro Litoral, englobando ainda as serras de 

Montemuro e Estrela. O conjunto das duas classes imediatamente anteriores passa a 

estender-se pelo Litoral Centro sensivelmente até à Nazaré e pelo maciço central até à 

Serra de Montejunto. As áreas com menores quantitativos de precipitação continuam a 

ser o vale do Rio Guadiana e a parte oriental do Rio Douro. 
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1.º Decil Anual; 1951-1980 (A) 
 
 

5.º Decil Anual; 1951-1980 (B) 
 

 
 

9.º Decil Anual; 1951-1980 (C) 
 

 

 

Figura 35 – Cartografia dos decis anuais para o período 1951-1980 
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6.3 – Conclusões relativamente à distribuição da precipitação no período 1951-

1980 

 

Após a descrição da cartografia relativa ao período 1951-1980 e tendo em conta tudo o 

que foi referido anteriormente relativamente aos fatores que influenciam a distribuição 

da precipitação em Portugal Continental poder-se-ão retirar desde já algumas 

conclusões: 

- Os valores mais elevados da quantidade de precipitação observam-se no 

Noroeste de Portugal, em especial nas serras da Peneda e do Gerês, situação 

justificada pelo facto desta área estar durante quase todo o ano sob a influência 

de depressões que circulam a norte da Península Ibérica e à referida cadeia 

montanhosa que, pelo efeito da orografia, aumenta a quantidade de precipitação 

ali observada; 

- No Inverno ocorrem as maiores quantidades de precipitação uma vez que a 

situação meteorológica dominante está associada ao «predomínio da circulação 

zonal rápida que resulta da deslocação para sul da corrente de jacto (jet stream)» 

(Ferreira, 1984); 

- No Verão ocorrem os menores valores da quantidade de precipitação devido ao 

facto das condições atmosféricas serem influenciadas pelo predomínio da 

circulação zonal e pelo aumento das perturbações anticiclónicas (Ferreira, 1984), 

existindo igualmente menor variabilidade espacial em função da maior 

estabilidade do ar;  

- Relativamente às estações intermédias, nos decis 1 e 5, anos com quantitativos 

de precipitação reduzidos e medianos, a Primavera apresenta valores de 

precipitação superiores ao Outono genericamente em todo o país. Nesses anos, a 

chuva que cai é normalmente originada por depressões ciclónicas que, como 

refere Ribeiro et al (1988), p. 379, «durante o mês de março (…) todo o 

território do continente português se abre à influência e das depressões 

ciclónicas e das chuvas abundantes que elas favorecem»; 

 

- No que concerne às exceções verificadas ao nível do 5.º decil, o Nordeste e o 

Interior do país em geral apresentaram quantitativos de precipitação superiores 

no Outono comparativamente à Primavera, algo que pode ser explicado pelo 
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facto de «no mês de Março (…) a Europa do sudoeste é frequentemente 

colocada no limite entre a vertente oriental de um grande vale planetário 

atlântico e uma crista anticiclónica estabilizada sobre o continente. (…) Isto 

corresponde a uma originalidade fundamental das regiões oceânicas em relação 

às regiões continentais da Europa, onde o mês de Março é caracterizado por um 

forte acréscimo de situações anticiclónicas (Ferreira, 1984).» 

Outra explicação poderá passar pelo facto de, no mês de Maio, «se acentuar a 

importância das gotas frias nos quantitativos pluviométricos», algo que «atinge 

mais frequentes vezes o Noroeste que o interior da península» (Ferreira, 1984);  

  

- O 9.º decil, quantil representativo associado a anos de grandes quantitativos de 

precipitação, representa uma inversão das condições descritas nos decis 

anteriores, com o Outono a ser mais chuvoso que a Primavera em todo o país, 

um facto que pode ser explicado pela diminuição da circulação zonal nos meses 

de setembro e outubro, aumentando a circulação meridiana lenta, com frequentes 

regimes de bloqueio. Nestas situações, conforme refere Ferreira (1984), a 

margem atlântica fica no limite entre as grandes dorsais quentes europeias e os 

vales frios que se estendem no oceano até às regiões subtropicais;   

6.4 – Análise comparativa da distribuição espacial dos decis de precipitação 

entre o período 1951-1980 e o período 1981-2010 (decis sazonais) 

 

6.4.1 – 1.º Decil 

 

No que se refere às alterações registadas na distribuição espacial dos valores do 1.º 

decil de precipitação do período 1951-1980 para o período 1981-2010, figura 36 (A 

a D), a análise começa pelo Inverno, estação do ano em que houve uma redução 

significativa dos quantitativos de precipitação, em especial no Noroeste do país, que 

continua a ser a região mais pluviosa de Portugal continental mas que registou uma 

redução de mais de 200 milímetros (em média) de chuva, observando-se o 

desaparecimento de cinco classes uma vez que a classe mais elevada representada 

no mapa de 1981-2010 é a de 250-300 mm, quando no período 1951-1980 era a 

classe de valores superiores a 500 mm. Este aspeto tem correspondência nos valores 

encontrados para as estações de Portelinha (-247,3 mm), Ponte de Lima (-215,5 

mm) e Ponte da Barca (-137,6 mm). Paralelamente, observou-se uma 
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homogeneização de todo o Alto Minho e Douro Litoral, com apenas duas classes a 

diferenciar aquela região no período mais recente em análise, enquanto no período 

1951-1980 eram seis. 

A redução na região centro também existe, mas é menos substancial, ou seja, de 

apenas duas classes (na Serra da Estrela, por exemplo, passou da classe 400-450 

para a classe 200-250, com Penhas Douradas a registar uma perda de 201,6 mm). 

Nas áreas de menor precipitação, como o Nordeste trasmontano ou a parte 

setentrional da bacia do Rio Guadiana, existe também um decréscimo de duas 

classes (passam da classe de 80-100 mm para a classe 40-60 mm, com Mirandela a 

registar uma perda de 20,3 mm, Miranda do Douro, 18,1 mm, Amareleja, 66,7 mm e 

Mértola, 47,6 mm). Entre as áreas mais secas do território neste decil passou a estar 

a parte oriental da bacia do Tejo, algo que não acontecia no período 1951-1980 

(registou uma redução na ordem dos 60 a 70 mm, da classes 100-150 mm para a 

classe 40-60 mm, como acontece em Ladoeiro, -56,3 ou Vila Velha de Ródão, -69,6 

mm). Já no Algarve, os quantitativos de precipitação registaram igualmente um 

decréscimo acentuado (entre uma a duas classes, com Bravura a registar uma 

diminuição de 41,9 mm, São Brás de Alportel, -58,9 mm e Vila Real de Santo 

António, -32,4 mm), apenas não se registando alterações no barlavento (aquela área 

manteve-se na classe 100-150 mm). 

Relativamente ao Verão, também se registou uma redução nos quantitativos de 

precipitação em termos gerais ao longo do território continental português, com 

exceção das serras da Peneda e do Gerês, onde os quantitativos aumentaram da 

classe dos 40-60 mm para os 60-80 mm (os acréscimos de 15,7 mm em Ponte da 

Barca e 11,8 mm em Portelinha são exemplo disso). De resto, a secura verificada no 

sul do país (classe <5 mm), expande-se no período 1981-2010 até ao vale do Tejo 

pela área central do território e até à parte oriental da bacia do Rio Douro junto à 

fronteira com Espanha. Ainda no Centro do país, a Serra da Estrela deixa de ter 

valores de precipitação que a incluam na classe do Alto Minho.  

Relativamente às estações intermédias, na Primavera, observa-se uma redução 

significativa nas serras da Peneda e Gerês, com os quantitativos a diminuírem cerca 

de 100 mm (duas classes, dos 350-400 mm para os 250-300 mm), o mesmo 

sucedendo em todo o Alto Minho e Douro Litoral, mas aí com uma redução menor 

(apenas uma classe). Por estações, Portelinha (-83,8 mm), Ponte da Barca (-83,7 

mm) são bons exemplos dessa redução. Todo o Sul é abrangido pela classe 60-80 
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mm e perde variabilidade espacial. As áreas de menor precipitação continuam a ser 

a bacia do Guadiana (no período 1981-2010 a estender-se até ao sotavento algarvio) 

e a parte oriental da bacia do Rio Douro, mas no segundo período considerado 

(1981-2010) a secura expande-se bem para lá dos vales encaixados. A área de Pavia 

(Alto Alentejo) surge no período 1981-2010 também entre as mais secas do país.  

No Outono, contrariamente ao que se observa nas restantes estações, regista-se um 

acréscimo de precipitação generalizado em todo o país do período de 1951-1980 

para o período 1981-2010, embora apenas se verifique alteração de classe nas áreas 

de menor precipitação. Na área de maiores quantitativos de precipitação, o Noroeste, 

a classe mais elevada presente nos mapas desta estação do ano em ambos os 

períodos (250-300 mm) expande-se até à costa, mas com uma área de separação, 

correspondente aos vales dos rios Minho e Cávado, onde as estações de Ponte da 

Barca e Ponte de Lima apresentam quantitativos de precipitação inferiores aos 

registados mais junto à costa (comparativamente a 1951-1980, Barcelos registou um 

acréscimo de 64,7 mm, enquanto em Ponte da Barca se verificou uma diminuição de 

9,5 mm). Já a classe imediatamente anterior passa a abranger uma área que vai do 

Minho até à latitude de Aveiro. No centro do país, a classe 150-200 mm que ficava 

pela latitude de Aveiro no período 1951-1980, estende-se no período 1981-2010 até 

ao extremo sul do distrito de Coimbra, enquanto a classe imediatamente anterior, 

100-150 mm, chega à península de Setúbal, ao passo que no período anteriormente 

considerado (1951-1980) tinha o seu limite junto ao sistema Montejunto-Estrela. 

Nas áreas de menor precipitação, a classe dos 20-40 mm desapareceu no período 

1981-2010 e a mais baixa passou a ser 40-60 mm, abrangendo todo o vale do 

Guadiana e o sotavento algarvio. A parte oriental da bacia do Rio Douro deixou de 

ser, no período 1981-2010, a área mais seca com um acréscimo de precipitação que 

se traduziu num incremento de duas classes (dos 20-40 para os 60-80 mm). Bons 

exemplos desse facto são Mirandela (aumento de 46,6 mm, que corresponde ao 

dobrar do valor registado no período 1951-1980) e Miranda do Douro (aumento de 

37,3 mm).  

Na comparação entre estações intermédias, a Primavera passou a ser mais seca que o 

Outono no período 1981-2010 na generalidade do país, com exceção da área junto 

ao Guadiana e no sotavento algarvio, cuja extensão de área na classe mais baixa 

aumentou.  
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6.4.2 – 5.º Decil 

 

No que concerne ao 5.º decil (figura 36, E a H), no Inverno, voltou a observar-se 

uma redução dos quantitativos de precipitação do período 1951-80 para o período 

1981-2010, embora não tão significativa com no primeiro decil. A região Noroeste 

volta a ter um decréscimo importante, mas que neste decil se reflete em duas classes 

de diferença, como acontece no caso da Serra do Gerês, que passa da classe dos 

>800 mm para 600-700 mm (que fica cingida aos topos desse relevo). Nos locais de 

observação, Portelinha perde 103,3 mm, Ponte da Barca, 231,1 mm e Ponte de 

Lima, 224,6 mm, quantitativos que correspondem nos dois últimos casos a cerca de 

30% de redução relativamente ao período 1951-1980. 

Na região Centro passou a observar-se uma menor individualização das serras dos 

Candeeiros e de Montejunto, mas mesmo a Serra da Estrela perde importância, com 

a classe dos 500-600 mm a ficar cingida ao topo (Penhas Douradas perde 127,1 

mm). No Sul, a classe 150-200 mm, que no período 1951-1980 era a mais baixa 

representada nesta estação para este decil, deixou de estar apenas circunscrita à área 

junto ao Rio Guadiana, para passar a abranger praticamente todo o Alentejo interior 

e grande parte do Ribatejo, no período 1981-2010. A classe mais baixa para esta 

estação, neste decil, passou a ser a dos 100-150 mm e encontra-se representada na 

área junto ao vale do Guadiana e na parte oriental das bacias dos rios Tejo e Douro. 

As serras algarvias perdem igualmente precipitação de um período para o outro.  

Já no Verão, observou-se uma redução dos quantitativos de precipitação em todo o 

país no período 1981-2010, com os pontos mais altos da região minhota a deixarem 

de ser individualizados e a classe mais alta (100-150 mm) passou a abranger uma 

área que compreende o Minho e os topos das serras de Montemuro e do Marão, 

deixando de abarcar o Douro Litoral. No Nordeste, comparativamente ao período 

1951-1980, surge a classe dos 20-30 mm representada de uma forma mais vincada 

nos vales encaixados da parte oriental da bacia do Douro, enquanto no Litoral 

Centro a classe 50-75 mm sobe em latitude desde a Nazaré até Aveiro. No Sul, o 

grau de secura aumenta e a classe mais baixa (<5 mm) extravasa claramente o vale 

do Guadiana e a costa algarvia, passando a abranger o interior alentejano e algarvio 

(excetuando as serras), no período 1981-2010.  

Nas estações intermédias, começando pela Primavera, voltou a observar-se redução 

de precipitação no Noroeste, com as serras da Peneda e do Gerês a baixarem uma 

classe (dos 500-600 mm para os 400-500 mm) no período 1981-2010 relativamente 
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ao período 1951-1980, sendo que mesmo essa classe se cingiu aos topos desses 

relevos, quando anteriormente abrangia a totalidade da região minhota. Nos locais 

de observação, as perdas foram importantes, com Portelinha a registar -111,4 mm, 

Ponte da Barca, -110,5 mm e Ponte de Lima, -129,8 mm, quantitativos que 

correspondem a uma redução superior a 20%. 

No restante território nacional não se verificaram mudanças de classe, mas as 

classes mais baixas representadas nesta estação e para este decil aumentaram a sua 

abrangência comparativamente ao período 1951-1980. Destaque para a classe 100-

150 mm, que no período 1981-2010 passou a abranger praticamente todo o Alentejo, 

a costa do distrito de Lisboa até ao Cabo Carvoeiro e a parte oriental das bacias do 

Tejo e Douro, enquanto no período anterior se cingia praticamente à área junto ao 

Rio Guadiana e à parte oriental da bacia do Rio Douro. No Outono, embora as 

classes representadas nos dois períodos se mantenham, verifica-se um ligeiro 

aumento da área abrangida pelas classes superiores no período 1981-2010 

comparativamente ao período 1951-1981.  

Na comparação entre estações intermédias, a Primavera, também neste decil, passa a 

ser mais seca que o Outono para a totalidade do país.  

       6.4.3 – 9.º Decil 

 

No que diz respeito ao 9.º decil (figura 36, I a L), relativamente ao Inverno, 

observou-se uma redução significativa dos quantitativos de precipitação no período 

1981-2010, em especial no Noroeste, com as serras da Peneda e do Gerês a 

perderem cerca de 400 mm de chuva (Portelinha, -418,9 mm) e as áreas 

circundantes cerca de 300 mm (Ponte da Barca, -313,1 mm, Ponte de Lima, -296,5 

mm, Barcelos, -254,1 mm e Amarante, -236,6 mm), deixando de estar representadas 

cinco classes naquela área comparativamente ao período 1951-1980 (a classe mais 

alta representada deixou de ser >1600 mm para passar a ser 1100-1200 mm). No 

centro do país, as serras perdem importância em termos de quantitativos, com a 

Serra da Estrela a ser um bom exemplo, pois apenas no topo passa a estar 

representada a classe 1000-1100 mm (Penhas Douradas, -261,6 mm). No Nordeste, 

designadamente na região de Miranda do Douro, há um acréscimo de precipitação 

(88,5 mm no local de observação), passando esta área da classe 300-400 mm, em 

1951-1980, para a classe 400-500 mm, em 1981-2010. No Sul, a área respeitante à 

classe mais baixa (300-400 mm) passa a ser mais extensa, mas perde ligação com o 
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sotavento algarvio, que regista um acréscimo de precipitação de um período para o 

outro, ao contrário do que se passa no resto da costa algarvia (Martim Longo, +23,2 

mm e Vila Real Santo António, +53,7 mm).  

No Verão, as áreas de maior secura estendem-se a latitudes um pouco mais elevadas 

do período 1951-1980 para o período 1981-2010, com grande parte do Alentejo a 

registar uma maior área com quantitativos de precipitação inferiores a 50 mm. A 

classe dos 50-100 mm passa a cobrir todo o Ribatejo no período 1981-2010 e avança 

pelo interior até junto da Serra da Estrela e pelo litoral até à Figueira da Foz. A Serra 

da Estrela deixa de estar, neste período, individualizada relativamente à área 

circundante. No Noroeste deixam de existir áreas na classe dos 300 aos 400 mm, 

enquanto a classe imediatamente anterior passou a cingir-se genericamente à 

totalidade da região minhota no período 1981-2010, enquanto no período 1951-1980 

se estendia até à latitude de Aveiro. No período 1981-2010, para este decil, nesta 

estação, mantém-se a variabilidade espacial Norte Litoral, Norte Interior, Centro e 

Sul, já evidenciada no período 1951-1980.  

No que concerne às estações intermédias, na Primavera, para este decil, volta a 

observar-se uma redução de precipitação generalizada a todo o país, com destaque 

para o Noroeste, onde deixou de estar representada a classe 800-1000 mm 

relativamente ao período 1951-1980, enquanto a classe imediatamente anterior 

passou a cingir-se aos topos das serras do Gerês e do Marão (Portelinha e Ponte de 

Lima registaram perdas próximas dos 200 mm, 174,3 mm e 195,7 mm, 

respetivamente). A relativa secura invade a totalidade do interior do país, com a 

classe 200-300 mm a cobrir todo o Ribatejo e praticamente todo o Algarve, 

incluindo as serras algarvias, que descem uma classe (300-400 mm para os 200-300 

mm) do período 1951-1980 para o período 1981-2010. A área mais seca em 

extensão deixou de ser a parte oriental da bacia do Douro e passou a ser o Alentejo 

central e oriental, mantendo-se igualmente na classe de menor quantitativo de 

precipitação neste decil e nesta estação. O Outono, neste decil, volta a apresentar 

uma tendência contrária à das restantes estações do ano, registando um aumento de 

precipitação do período 1951-1980 para o período 1981-2010 embora, tal como no 

1.º decil, só haja mudança de classe nas áreas que apresentam valores mais baixos 

de precipitação, como é o caso da parte oriental da bacia do Douro e no vale do 

Guadiana (classe dos 100-200 deixa de estar representada e passa a figurar a classe 

200-300). Neste caso, locais de observação no Nordeste como Mirandela e Bragança 
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sofreram um acréscimo de 91,7 mm, enquanto no Sul, Serpa registou um acréscimo 

de 81,5 mm e Mértola, 48,7 mm. Já a classe mais elevada (800-1000) expande-se 

das serras da Peneda e do Gerês para o Marão. No Centro observam-se poucas 

alterações de um período para o outro, registando-se apenas uma acréscimo na 

ordem dos 100 mm nos distritos de Lisboa e Setúbal (São Julião do Tojal, +107,3 e 

Moinhola, +103,4 mm).  

Entretanto, é no Sul que se observam as maiores diferenças, com a classe de 300-

400 mm a ocupar uma área que no período 1951-1980 apresentava quantitativos 

entre os 200 e os 300 mm. No Algarve regista-se também um acréscimo 

significativo de precipitação, cerca de 100 mm (Bravura, +102,2 mm e São Brás de 

Alportel, +80,8 mm). As áreas mais secas passaram a ser, no período 1981-2010, a 

área junto ao Rio Guadiana e a parte oriental das bacias do Douro e do Tejo.  

Na comparação entre as estações intermédias, o Outono continua a ser, neste decil e 

no período 1981-2010, mais pluvioso do que a Primavera.  
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D1; Inverno (DJF); 1981-2010 (A) D5; Inverno (DJF); 1981-2010 (E) D9; Inverno (DJF); 1981-2010 (I) 

   

D1; Primavera (MAM); 1981-2010 (B) D5; Primavera (MAM); 1981-2010 (F) D9; Primavera (MAM); 1981-2010 (J) 

   

D1; Verão (JJA); 1981-2010 (C) D5; Verão (JJA); 1981-2010 (G) D9; Verão (JJA); 1981-2010 (K) 

   

D1; Outono (SON); 1981-2010 (D) D5; Outono (SON) ; 1981-2010 (H) D9; Outono (SON) ; 1981-2010 (L) 

   

 

Figura 36 – Cartografia dos decis sazonais para o período 1951-1980. 
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6.5 – Análise comparativa da distribuição espacial dos decis de precipitação entre o 

período 1951-1980 e o período 1981-2010 (decis anuais) 

6.5.1 – 1.º Decil 

 

No que concerne à análise comparativa da distribuição espacial dos decis anuais de 

precipitação entre o período 1951-1980 e o período 1981-2010 ao nível do 1.º decil 

(figura 37, A), observou-se que, à semelhança do que acontece com os decis sazonais, 

existe um decréscimo dos quantitativos de precipitação do primeiro para o segundo 

período na generalidade do país. Tal como acontece na generalidade dos decis sazonais, 

a área do Alto Minho, apesar de ser a mais pluviosa do país é também aquela que regista 

maior diminuição da quantidade de chuva, deixando inclusivamente de estar 

representada a classe dos 1500-2000 mm do período de 1951-1980 para o período 1981-

2010. Este facto representa um decréscimo de 300 a 500 mm anuais naquela área, com a 

classe 1200-1500 mm a estar representada apenas nos topos das serras da Peneda e do 

Gerês (nos locais de observação, Portelinha, Barcelos, Ponte da Barca e Ponte de Lima 

registam perdas superiores a 200 mm). O mesmo acontece na Serra da Estrela, onde 

existe uma classe que deixa de estar representada, com o topo a apresentar valores entre 

os 1000 e os 1200 mm (Penhas Douradas, -166,3 mm). Outra área que registou uma 

perda significativa de precipitação foi o Litoral Centro, especialmente na faixa costeira 

entre a Figueira da Foz e a Nazaré (passou de valores entre os 600 e os 700 mm no 

período 1951-1980 para quantitativos entre os 400 e os 500 mm no período 1981-2010, 

correspondentes a duas classes, com Soure a sofrer uma diminuição de 186,8 mm e Cela 

de 214,6 mm). De resto, a classe 400-500 passou a ser dominante em toda a região a sul 

da latitude da Figueira da Foz no período 1981-2010, algo que no período 1951-1980 

apenas acontecia na área a sul do Tejo. A classe mais baixa (>300 mm) passou a ter 

uma área mais abrangente sobretudo na bacia do Rio Guadiana que, juntamente com a 

parte oriental da bacia do Douro, continuam a constituir no período 1981-2010 as áreas 

mais secas do país. 

6.5.2 – 5.º Decil 

Relativamente à mediana (figura 37, B), observou-se no período 1981-2010 

comparativamente ao período 1951-1980 uma redução dos quantitativos de 

precipitação, embora não tão acentuada como no decil anterior. A classe 2000-2500 mm 

passa a ter uma representação meramente pontual, restringindo-se ao topo da Serra do 

Gerês, a área mais pluviosa do país (em Portelinha, -337 mm, e Ponte de Lima, -374,5 
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mm, a redução de quantitativos até foi superior quando comparada com o decil anterior, 

mas em termos percentuais foi praticamente idêntica). Na região Centro, a diminuição 

dos quantitativos de precipitação é mais visível no Litoral, com a faixa costeira entre a 

Figueira da Foz e a Nazaré a sofrer uma redução de cerca de 100 a 200 mm, em média 

(mudança de classe dos 900-1000 mm para os 800-900 mm, com Soure a registar uma 

redução de 239,7 mm e Cela, -148,7 mm). 

Já no Sul do país, a classe dos 400-500 mm, que no período 1951-1981 aparece 

representada apenas junto ao vale do Guadiana, aumenta a sua extensão para a parte 

central do Alentejo no período 1981-2010, refletindo uma diminuição de precipitação 

naquela área, algo que também se passa no Algarve com a diminuição da extensão da 

classe dos 700-800 mm. A área mais seca do país, neste decil e no período 1981-2010, é 

a parte oriental da bacia do Rio Douro, com quantitativos de precipitação entre os 300 e 

os 400 mm, valores inferiores aos do período 1951-1980 (estavam na classe 400-500 

mm). 

6.5.3 – 9.º Decil 

 

No que diz respeito ao 9.º decil (figura 37, C), na análise comparativa entre os períodos 

1951-1980 e 1981-2010, observou-se uma redução dos quantitativos de precipitação no 

Noroeste do país de cerca de 1000 mm, com duas classes a deixarem de estar 

representadas de um período para o outro (a de 2500-3000 mm e a de >3000). Nos 

locais de observação, Portelinha (-787,4 mm), Ponte de Lima (-649,9 mm), Amarante (-

475,9 mm) e Ponte da Barca (-441,5 mm) sofreram perdas importantes.  

Por outro lado, a área mais seca em termos de extensão da classe mais baixa 

representada neste mapa, é a parte oriental da bacia do Rio Douro (600-700 mm). Na 

região Centro, foi no Litoral que se verificou uma redução mais acentuada dos 

quantitativos de precipitação, com uma diminuição na faixa costeira entre Aveiro e a 

Nazaré na ordem dos 200 mm entre o período 1951-1980 e o período 1981-2010 (Soure, 

-248,4 mm, e Cela, -199,9 mm). Já no Sul, verifica-se genericamente um aumento dos 

quantitativos de precipitação de um período para o outro no Algarve, Baixo Alentejo e 

Península de Setúbal, com a classe 1000-1200 mm a aumentar a sua extensão 

relativamente à classe anterior e a classe 600-700 a restringir-se ao vale do Guadiana no 

período 1981-2010, quando no período 1951-1980 se estendia um pouco mais para o 

Alentejo central e mesmo para o sotavento algarvio. 
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1.º Decil Anual; 1981-2010 (A) 

 
 

5.º Decil Anual; 1981-2010 (B) 

 
 

9.º Decil Anual; 1981-2010 (C) 

 
 

 

Figura 37 – Cartografia dos decis anuais para o período 1981-2010 
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6.6 – Síntese da evolução registada do período 1951-1980 para o período 1981- 

2010 

 

Para uma melhor perceção da evolução registada ao nível da distribuição espacial dos 

decis de precipitação do período 1951-1980 para o período 1981-2010, esta pode ser 

sintetizada nas seguintes tabelas: 

Tabela 24 – Evolução registada na distribuição espacial dos decis de precipitação 

do período 1951-1980 para o período 1981-2010, no 1.º decil. 

 

 

Tabela 25 – Evolução registada na distribuição espacial dos decis de precipitação 

do período 1951-1980 para o período 1981-2010, no 5.º decil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diminuição Aumento 

Forte Fraca Fraco Forte 

Inverno Noroeste; Centro Nordeste Algarve - 

Primavera 
Noroeste; Alto Alentejo; 

Baixo Ribatejo 

Alentejo; Sotavento 

algarvio; Nordeste  
- - 

Verão - Interior centro e norte Noroeste - 

Outono - - 
Todo o 

país 
- 

Ano Noroeste; Litoral centro Sul Nordeste - 

 
Diminuição Aumento 

Forte Fraca Fraco Forte 

Inverno Noroeste Centro; Alentejo; Algarve; Interior do país - - 

Primavera - 
Noroeste; Alentejo; Distrito de Lisboa; 

Parte oriental dos rios Tejo e Douro 
- - 

Verão - Centro; Sul - - 

Outono - - 
Todo o 

país 
- 

Ano - 
Noroeste; Litoral Centro; Sul; Parte 

oriental da bacia do Douro 
- - 
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Tabela 26 – Evolução registada na distribuição espacial dos decis de precipitação 

do período 1951-1980 para o período 1981-2010, no 9.º decil. 

 

Em termos globais, é de salientar, a nível temporal, a diminuição dos quantitativos de 

precipitação ocorridos no Inverno, na Primavera e no Verão, especialmente nas duas 

primeiras estações do ano, nas quais a redução chegou a ser forte, e o aumento, ainda 

que relativamente fraco, mas generalizado a todo o país, no Outono. A nível regional, as 

áreas mais atingidas pela redução de quantitativos, em termos globais, foram o Noroeste 

e o Litoral Centro do país, enquanto ao nível do aumento de quantitativos de 

precipitação, o Sul e o Nordeste foram as áreas que se destacaram em especial nos 1.º e 

9.º decil.  

A fim de se averiguar de forma mais precisa quais as áreas que registaram um 

acréscimo ou uma redução dos quantitativos de precipitação, em termos anuais, foram 

construídos três mapas, um para cada decil anual, respeitantes ao cálculo da 

percentagem dos quantitativos de precipitação do período 1981-2010 relativamente aos 

do período 1951-1980 e que se podem observar na figura 38. 

No que diz respeito ao 1.º decil (figura 38, A), observou-se um aumento de precipitação 

no Nordeste trasmontano (até 10%), chegando pontualmente a mais de 10% (área 

próximo de Bragança). Registou-se ainda um aumento de precipitação na cidade do 

Porto e em parte dos distritos de Viseu e da Guarda. No Sul, também junto de Alcoutim 

se verificou um acréscimo de precipitação. Em todo o resto do território nacional (cerca 

de 90%) observou-se uma diminuição dos quantitativos de precipitação do período 

1951-1980 para o período 1981-2010, com destaque para o Litoral Centro (entre a 

Figueira da Foz e a Nazaré) e próximo de Relíquias (junto ao litoral alentejano), áreas 

 
Diminuição Aumento 

Forte Fraca Fraco Forte 

Inverno 
Noroeste; 

Centro 
Sul 

Sotavento algarvio; Junto a Miranda 

do Douro 
- 

Primavera 
Noroeste; 

Centro 
Sul - - 

Verão - 

Alentejo; 

Centro; 

Noroeste 

- - 

Outono - - 

Parte oriental da bacia do Douro; 

Vale do Guadiana; Noroeste; 

Distritos de Lisboa e Setúbal; Sul 

- 

Ano Noroeste  
Nordeste; 

Litoral Centro 

Algarve; Baixo Alentejo; Península 

de Setúbal 
- 
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que apresentam uma redução superior a 20% do total de precipitação do período de 

1951-1980 para o período 1981-2010. 

Já relativamente ao 5.º decil (figura 38, B), observou-se um aumento apenas na parte 

mais oriental da bacia do Douro e numa área junto a Montalegre. No resto do território 

verificou-se um decréscimo de precipitação, em especial na área imediatamente a sul da 

foz do Rio Mondego e a sul da Serra de São Mamede. 

No 9.º decil (figura 38, C), diretamente relacionado com precipitações extremas, 

verificou-se um aumento dos quantitativos de precipitação, especialmente significativo 

no Algarve, com destaque para o barlavento e para o sotavento (mais de 10%). Os 

aumentos superiores a 10%, observaram-se ainda na Grande Lisboa, em Alvalade do 

Sado e numa área junto ao Rio Guadiana. Os quantitativos de precipitação aumentaram 

igualmente (entre 1 e 10%) no litoral alentejano, na Península de Setúbal e no estuário 

do Tejo (costa de Lisboa incluída). No resto do território observou-se um decréscimo da 

precipitação, em especial no Alto Minho e numa área do distrito de Viseu (em ambos 

casos superior a 20%). As ilações retiradas a partir desta cartografia encontram-se, em 

termos gerais, em linha com o observado na cartografia da distribuição espacial dos 

decis anuais de precipitação, designadamente ao nível das regiões onde se verificou um 

aumento ou uma diminuição de precipitação de um período para o outro. 

Outro aspeto interessante a ter em conta a fim de suportar a leitura efetuada através da 

cartografia da distribuição espacial dos decis de precipitação passou pela construção de 

mapas que permitissem estudar a evolução do contributo de cada estação do ano para o 

total anual do período 1951-1980 para o período 1981-2010. Assim, aplicando o 

procedimento adotado por (Tveito et al, 1997), foram produzidos mapas nos quais se 

representou o rácio entre os quantitativos sazonais das precipitações e o quantitativo 

anual das precipitações em cada um dos períodos, expresso em percentagem, para o 

decil 5, por se tratar da mediana.  

Ao analisar a cartografia presente na figura 39 (A e B), constata-se que a contribuição 

da precipitação de Inverno para o total anual diminuiu em todo o país do período 1951-

1980 para o período 1981-2010. No trinténio 1951-1980, essa contribuição oscilou, em 

termos territoriais, maioritariamente entre 35,1 e 40% (classe mais representada), 

chegando a ser superior a 45% (área junto à bacia do Sado). No entanto, no período 

1981-2010, a classe mais representativa em termos territoriais passou a ser a dos 30,1-

35%. Neste último período deixa de existir qualquer área do país em que as chuvas 

invernais tenham uma contribuição superior a 45% e passou a haver uma área (junto ao 
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Rio Douro em Trás-Os-Montes) em que as chuvas invernais representam apenas 20,1 a 

25% do total anual, enquanto no período anterior não existia qualquer área com 

representação abaixo dos 25%. 

Em termos regionais, as chuvas invernais têm maior contribuição para o total anual, de 

uma forma geral, no Algarve em ambos os períodos, mas foi na bacia do Sado e no 

Baixo Ribatejo que as chuvas invernais mais diminuíram o seu peso em relação ao total 

anual (duas a três classes, 40,1-45,0 % para 25,1-30,0 %).  

Já a contribuição da Primavera (figura 39, C e D) para o total anual diminuiu em todo o 

país do período 1951-1980 para o período 1980-2010. No período 1951-1980, a classe 

mais representativa era 25,1-30%, embora a classe 20,1-25% também abrangesse uma 

vasta área, em especial no Centro do país. Todavia, no período 1981-2010, a classe 

claramente mais representativa (possivelmente em 90% do território) passou a ser 20,1-

25%, passando a estar representada a classe 15,1-20% em duas pequenas áreas (uma 

junto a Faro e outra junto a Vila Real de Trás-Os-Montes).  

Por seu turno, as chuvas estivais (figura 39, E e F) sempre tiveram uma contribuição 

muito reduzida em Portugal Continental para o total anual, mas do período 1951-1980 

para o período 1981-2010, esse contributo passou a ser ainda mais diminuto na medida 

em que, em termos territoriais, a classe <5% deixou de abranger apenas a faixa a sul do 

Tejo (1951-1980) e estendeu-se para o Centro do país, ultrapassando a Foz do Mondego 

e chegando mesmo até junto da Serra da Estrela (1981-2010). Em Trás-Os-Montes 

encontram-se, em ambos os períodos, as áreas de maior contributo das chuvas estivais 

para o total anual (5,1-10%).  

Contrariamente ao ocorrido com as estações anteriormente citadas, o contributo das 

precipitações outonais para o total anual aumentou do período 1951-1980 para o 

período 1981-2010, algo que está de acordo com as ilações retiradas da cartografia 

respeitante à distribuição espacial dos decis. Na análise à figura 39 (G e H) verifica-se 

que, embora a classe mais representada em termos territoriais tenha continuado a ser, de 

um período para o outro, a de 25-30%, a segunda classe mais representada passou a ser 

30,1-35% em 1981-2010, no lugar da classe 20,1-25%, como acontecia no período 

1951-1980. A área em que a precipitação outonal adquiriu maior peso em relação ao 

total anual foi no litoral entre Aveiro e o Rio Minho (passou da classe 20,1-25% para a 

classe 30,1-35%, do período 1951-1980 para o período 1981-2010).  
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D1;( % )1981-2010/1951-1980 (A) D5; (%) 1981-2010/1951-1980 (B) D9; (%) 1981-2010/1951-1980 (C) 

 

 

 

 

Figura 38 – Cartografia representativa da percentagem dos quantitativos de precipitação do período 1981-2010 relativamente aos do 

período 1951-1980, ao nível dos decis anuais  

 

 



 

117 
 

D5; DJF; 1951-1980 (A) D5; DJF; 1981-2010 (B) 

  

D5; MAM; 1951-1980 (C) D5; MAM; 1981-2010 (D) 

  

D5; JJA; 1951-1980 (E) D5; JJA; 1981-2010 (F) 

  

D5; SON; 1951-80 (G) D5; SON; 1981-2010 (H) 

  

Figura 39 – Cartografia representativa da evolução do contributo de cada estação do ano para 

o total anual do período 1951-1980 para o período 1981-2010 
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7 – Conclusões  

7.1 – Considerações finais 

 

O objetivo principal do presente trabalho consistiu em realizar a comparação da 

distribuição espacial dos decis de precipitação no território de Portugal Continental 

entre os períodos de 1951-1980 e de 1981-2010, através da produção de uma cartografia 

elaborada com base em Sistemas de Informação Geográfica. Neste aspeto, é 

fundamental começar por referir que os métodos de interpolação disponíveis em 

Sistemas de Informação Geográfica (SIG), nomeadamente no software Arc GIS 9.3, 

com a extensão Geostatistical Analyst, constituem uma mais-valia no que toca à análise 

e modelação de variáveis ambientais em geral e da precipitação em particular, na 

medida em que permitem integrar num mesmo processo a informação climática e os 

fatores geográficos que a influenciam. 

Neste âmbito, a primeira preocupação passou por escolher um método de interpolação 

que melhor descrevesse a distribuição do fenómeno da precipitação e, para tal, é 

necessário ter em conta que o mesmo é influenciado por alguns fatores geográficos. 

Deste modo, modelar a relação entre a precipitação e outros fatores geográficos 

mostrou-se essencial para o mapeamento dos valores dos decis de precipitação por 

interpolação, sendo investigados diversos preditores como a altitude, a latitude e a 

distância à linha de costa, pois verificou-se que em locais onde a rede de observação é 

menos densa, o peso das observações vizinhas é menor, e o peso dos preditores assume 

maior relevância. Neste caso, foram testados cinco métodos de interpolação (dois 

univariados, krigagem normal e IDW, e três multivariados, regressão linear simples 

com a altitude e krigagem dos resíduos, regressão linear multivariada com altitude e 

distância ao litoral com krigagem dos resíduos e regressão linear multivariada com 

altitude, distância ao litoral e latitude com krigagem dos resíduos), verificando-se como 

essencial a análise comparativa entre eles para o sucesso do processo de estimação. Sem 

esquecer que, à partida, não existe um método ideal para a modelação de uma 

determinada variável e que, mesmo comparando vários métodos, as hipóteses não se 

esgotam e é difícil saber se não existirá uma outra técnica que, por qualquer motivo, não 

integrámos na nossa análise e que apresentaria resultados mais adequados (alguns deles 

foram excluídos após consulta bibliográfica), é de salientar que a seleção de qualquer 

método terá que passar, como sucedeu neste trabalho, por critérios de validação 

estatística. Deste modo, o método escolhido terá sempre, como todos os outros, um 
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determinado erro associado e «deve ser encarado não como uma reprodução da 

realidade, mas como uma aproximação criteriosa, fundamentada e plausível dessa 

realidade» (Silva, 2005).  

Verificou-se ainda que os erros das estimativas não são uniformes no espaço, uma vez 

que dependem da distribuição da rede de observação, facto que será mais relevante em 

áreas de elevada altitude ou de grande variabilidade topográfica. Assim, ao fazer-se a 

comparação relativamente à resposta dos diferentes métodos de interpolação, verificou-

se que deverão ser sempre avaliados, por forma a obter-se uma modelação de elevada 

qualidade com graus de incerteza reduzidos. 

Neste contexto, é de salientar que, após o apuramento dos erros através da validação 

cruzada, concluiu-se que os métodos multivariados com recurso a preditores foram os 

que menor grau de erro apresentaram, constituindo a regressão com krigagem residual 

aquela que apresentou uma estimação mais adequada comparativamente à krigagem 

normal, sendo mais eficaz do que a abordagem de regressão linear. Aos introduzir-se a 

componente residual, os efeitos regionais/locais foram corrigidos. Já os valores 

extremos de precipitação revelam-se bastante mais complexos de espacializar. A sua 

validação varia tendo em conta a escala temporal e as próprias variáveis (neste caso D1, 

D5 e D9). 

Ficou ainda demonstrado o benefício de considerar a componente residual 

conjuntamente com a componente determinística dada pela regressão uma vez que os 

erros de validação cruzada são minimizados. Dentro destas, a altitude mostrou ser a 

covariável que apresenta um maior benefício na interpolação dos valores dos decis da 

precipitação, por registar um menor grau de erro comparativamente à interpolação com 

a combinação de outras variáveis. Esse aspeto demonstrou que o método de krigagem 

residual com a altitude foi aquele em que se conseguiu uma melhor modelação da 

variação da componente residual. 

É ainda de salientar que, para além dos erros apurados, a sensibilidade e a experiência 

do perito que efetua a análise foi fundamental para a fazer uma escolha criteriosa e 

assegurar a robustez do método de interpolação final, dado que a diferença 

relativamente aos erros apurados foi ao nível das centésimas ou mesmo das milésimas.  

Assim, apesar de, numa análise comparativa da cartografia produzida pelos diferentes 

métodos, se poder afirmar que, em ambos os períodos e em todos os decis, a regressão 



 

120 
 

com duas covariáveis (altitude e distância ao litoral) apresenta um mapa com maior 

definição, captando de forma mais explícita as diferenças ao nível das diferentes regiões 

e que a cartografia gerada pela regressão com três covariáveis, embora de forma menos 

pronunciada também o salienta, a cartografia elaborada com base na regressão com a 

altitude foi a escolhida para análise da distribuição dos decis anuais e sazonais da 

precipitação por apresentar uma maior generalização, sem evidenciar diferenças mais 

localizadas (como sejam no vale de um rio ou no topo de uma serra). A reprodução mais 

generalista da distribuição da precipitação, proporcionando contrastes que se afiguram 

plausíveis nas diferentes regiões, acredita-se, correspondeu a uma distribuição da 

precipitação mais próxima da realidade e com menor grau de erro.  

7.2 – Resultados 

Os resultados relativos à modelação dos valores dos decis de precipitação, evidenciam 

uma forte dependência da densidade da rede de observação (que apresenta um padrão 

espacial disperso e um nível de significância elevado), da complexidade da topografia e 

da diversidade de padrões climáticos. 

Ao nível da caracterização dos dados, estes apresentam comportamentos distintos à 

escala anual e sazonal. No que diz respeito à modelação dos decis anuais, é importante 

salientar que a distribuição dos valores dos decis da precipitação em Portugal 

Continental, revela anisotropia, enquanto a direção de menor variabilidade é, grosso 

modo, N-S. Na comparação entre os dois períodos, verifica-se que o comportamento 

dos decis do período 1951-1980, apresenta genericamente valores mais elevados do eixo 

principal, quando comparado com os valores do período 1981-2010, o que dá indicação 

de um comportamento de maior continuidade espacial.  

No que diz respeito à análise dos parâmetros de interpolação aplicados aos valores dos 

resíduos dos decis sazonais, pode concluir-se que à semelhança dos aplicados na 

modelação dos decis anuais, estes revelam anisotropia, contudo quando se observam as 

diferenças existentes entre os valores de direção do eixo maior e menor, o 5º decil do 

inverno (1981-2010), e o 1º decil do outono (1981-2010), revelam diferenças 

superiores, ou seja, menor variabilidade. A direção de menor variabilidade poderá ser 

descrita grosso modo NE-SW, enquanto o patamar, como seria de esperar, é mais 

elevado à medida que aumenta o decil, em todas as estações do ano. 
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No que toca aos resultados obtidos após análise da cartografia resultante dos processos 

de modelação, as conclusões retiradas a partir da descrição da evolução verificada ao 

nível da distribuição espacial dos decis de precipitação do período 1951-1980 para o 

período 1981-2010, efetuada no capítulo anterior, podem ser assim resumidas: 

- Existiu uma redução anual dos quantitativos de precipitação do período 1951-1980 

para o período 1981-2010; 

- Em termos sazonais, a redução dos quantitativos de precipitação ocorreu sobretudo nas 

estações do Inverno, Primavera e Verão, facto que corrobora os trabalhos de Gallego et 

al (2006) para a Península Ibérica, Rodrigo e Trigo et al (2008) para a Península 

Ibérica, Rodrigo (2010) para a Península Ibérica, De Lima et al (2013), este 

parcialmente, Santos e Fragoso (2013), apenas para o Norte de Portugal e Espírito Santo 

et al (2013); 

- As estações do ano em que a redução de quantitativos de precipitação foi mais 

acentuada foram o Inverno e a Primavera, aspeto que está em concordância com os 

trabalhos de Santos e Fragoso (2013) e Espírito Santo et al (2013); 

- No Outono observou-se um aumento dos quantitativos de precipitação, conclusão que 

já havia sido retirada em trabalhos de Gallego et al (2006), para a Península Ibérica 

relativamente ao aumento do número de dias de precipitação, também por De Lima et al 

(2013), García-Borrón et al (2013), para a Península Ibérica, Santos e Fragoso (2013) 

para o Norte de Portugal, e Espírito Santo et al (2013); 

- Em termos regionais, a maior redução de quantitativos observou-se no Noroeste do 

país, designadamente no inverno e ao nível dos decis 1 e 9, correspondentes a valores 

extremos de precipitação, algo que está de acordo com o trabalho de Santos e Fragoso 

(2013). 

- No Centro do país observou-se uma maior redução dos quantitativos de precipitação 

no litoral do que no interior, aspeto que está em sintonia com o trabalho de Gallego et al 

(2006), para a Península Ibérica, e de Costa e Soares (2011).  

- No Sul do país observou-se um aumento dos valores de precipitação anual ao nível do 

9.º decil, designadamente no Algarve e Baixo Alentejo, estendendo-se junto ao litoral 

até à costa de Lisboa e pelo interior até sensivelmente ao limite norte do distrito de 

Évora. Esta conclusão está de acordo com o estudo de Costa e Soares (2008), que no 

seu trabalho fazem referência a um aumento das precipitações concentradas nas últimas 

três décadas (1955-1999) e a um aumento da sua variabilidade.  
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- Ao nível do primeiro decil, observou-se que o Inverno passou a ser mais seco que a 

Primavera junto à fronteira com Espanha, desde a parte oriental da bacia do Douro até à 

parte oriental da bacia do Tejo e a sul da Serra de São Mamede até ao limite sul do 

Baixo Alentejo na área junto ao Rio Guadiana. 

- A Primavera passou a ser, genericamente em todo o país e em todos os decis, mais 

seca que o Outono, contrariamente ao que sucedia no período 1951-1980, onde, ao nível 

do 1.º e do 5.º decil, o Outono apresentava maior grau de secura que a Primavera.  

7.3 – Desenvolvimentos futuros 

Os resultados apresentados anteriormente, quer ao nível da modelação espacial dos 

decis de precipitação, quer ao nível da evolução da distribuição espacial dos decis de 

precipitação sugerem um aprofundamento em trabalhos posteriores que possam não 

apenas melhorar a espacialização dos valores dos decis de precipitação, mas igualmente 

apontar causas para a evolução verificada entre os períodos 1951-1980 e 1981-2010.  

No que concerne ao primeiro aspeto, seria de todo o interesse a aplicação de um campo 

de climatologia sazonal, como o tipo de tempo, podendo apresentar-se como exemplo a 

frequência de situações depressionárias em cada estação do ano. Com a sua introdução, 

talvez se pudesse melhorar a modelação deste tipo de variável. Seria igualmente 

oportuna a realização de pesquisas que possam elucidar sobre quais os mecanismos 

atmosféricos (padrão do Atlântico Norte, padrão da Escandinávia ou padrão do 

Atlântico Oriental) e qual a sua importância no período avaliado, em determinadas 

regiões, a fim de se perceber a forma como modelaram a ocorrência frequente de anos 

com anomalias de precipitação. 

Em termos climáticos, dando sequência às causas anteriormente aventadas nos estudos 

mencionados em capítulos anteriores, há que atender sobretudo à circulação geral da 

atmosfera, designadamente às oscilações na predominância de determinados padrões de 

larga escala de circulação atmosférica que apresentam uma influência direta sobre o 

território continental português, entre os quais se destaca o padrão do Atlântico Norte 

(NAO), mas igualmente outros, como o padrão da Escandinávia (Scandinavian Pattern, 

SP), o padrão do Atlântico Oriental (Eastern Atlantic, EA). O desenvolvimento de 

estudos nesta matéria permitiria retirar conclusões sobre a relação entre a incidência de 

cada um destes padrões e a evolução da distribuição anual e especialmente sazonal dos 

decis de precipitação. No mesmo âmbito, seria interessante investigar a evolução 

ocorrida relativamente aos tipos de tempo nos períodos 1951-80 e 1981-2010, a fim de 
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obter uma melhor perceção da evolução ocorrida em termos regionais no território 

português. 
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Anexo 1 

Diferenças absolutas e percentuais por local de observação (decis anuais) de 1951-1980 para 

1981-2010 

  1.º Decil 5.º Decil 9.º Decil 

LATITUDE NUM Locais de observação mm % mm % mm % 

42,05 1046 Portelinha -247,70 -15,84 -337,00 -15,43 -787,40 -25,62 

41,85 1258 Deilão -3,30 -0,65 -53,70 -6,56 -172,20 -14,81 

41,83 1354 Travancas -160,90 -21,70 -185,20 -17,38 -293,10 -18,88 

41,82 11 Montalegre -80,30 -7,81 60,20 4,18 -372,10 -16,40 

41,80 575 Bragança 50,40 10,81 2,00 0,26 -4,50 -0,44 

41,80 1378 Ponte da Barca -202,00 -16,76 -156,30 -8,92 -441,50 -18,75 

41,77 1554 Ponte de Lima -245,50 -20,25 -374,50 -19,55 -649,90 -25,75 

41,53 2130 Barcelos -233,90 -20,55 -259,90 -16,28 -265,20 -12,18 

41,51 32 Mirandela 28,80 9,10 -14,40 -2,72 -33,60 -4,55 

41,50 2202 Santa Marta -143,80 -11,84 -12,20 -0,70 -68,90 -2,93 

41,50 35 Miranda do Douro 16,50 4,57 81,10 15,44 -17,60 -2,34 

41,30 2578 Folgares -36,30 -7,97 -99,20 -13,90 -164,80 -17,65 

41,27 567 Vila Real -98,80 -12,38 -122,30 -10,18 -477,60 -27,45 

41,26 2634 Amarante -134,10 -14,85 -283,80 -19,58 -475,90 -24,54 

41,17 55 Pinhão 20,30 5,12 -26,80 -4,05 -70,00 -7,73 

41,14 546 Porto 30,20 3,39 -109,40 -8,26 -142,30 -8,45 

40,95 2930 Escalhão -1,70 -0,44 -41,00 -7,22 -88,30 -11,20 

40,77 3202 Pinhel -54,10 -11,69 -134,50 -19,78 -123,90 -13,17 

40,71 560 Viseu -30,30 -3,79 -107,40 -8,56 -255,10 -14,67 

40,53 683 Guarda 40,60 6,98 -121,40 -13,44 -128,60 -9,53 

40,44 705 Anadia -0,50 -0,07 -115,90 -10,50 -277,10 -18,31 

40,41 568 Penhas Douradas -166,30 -13,81 -142,50 -8,49 -404,30 -17,05 

40,21 549 Coimbra -49,10 -6,60 -142,00 -13,66 -257,60 -18,66 

40,05 3862 Soure -186,80 -27,20 -239,70 -24,17 -248,40 -18,33 

39,84 570 Castelo Branco -59,90 -10,91 -137,00 -15,99 95,90 8,91 

39,83 4202 Ladoeiro -21,90 -5,63 -112,00 -17,74 -130,60 -15,22 

39,77 4282 Rego Murta -200,90 -25,93 -234,20 -20,56 -180,00 -13,03 

39,65 4434 Vila Velha Rodão -49,80 -9,55 -135,80 -16,42 -80,70 -7,64 

39,57 4518 Cela -214,60 -35,22 -148,70 -16,89 -199,90 -16,66 

39,46 4682 Gavião -110,20 -19,27 -80,80 -9,48 -142,30 -12,50 

39,45 4706 Abrantes -121,80 -23,11 -173,50 -21,32 -259,50 -23,05 

39,41 4738 Castelo de Vide -25,60 -4,56 -19,70 -2,36 -229,60 -18,58 

39,36 531 Cabo Carvoeiro -23,80 -5,72 -13,50 -2,28 15,80 2,08 

39,29 571 Portalegre -36,90 -5,61 -52,00 -5,94 -116,30 -9,89 

39,27 4850 Chouto -126,60 -22,21 -123,90 -15,34 -195,10 -17,60 

39,20 134 Santarém -82,60 -15,50 -74,90 -10,27 -18,90 -2,01 

39,20 4886 Pragança -109,80 -15,79 -206,60 -20,58 -165,20 -12,09 

38,99 5062 Barragem de Magos -50,80 -11,04 -84,30 -12,15 48,30 5,84 

38,97 5108 Coruche -115,50 -22,52 -135,10 -18,70 -143,80 -13,43 
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1.º Decil 5.º Decil 9.º Decil 

LATITUDE NUM Locais de observação mm % mm % mm % 

38,90 5126 Pavia -57,70 -13,48 -92,70 -14,79 -45,00 -5,62 

38,89 835 Elvas 1,60 0,44 -97,60 -15,67 0,80 0,10 

38,84 5178 São Julião doTojal -63,40 -12,51 -80,20 -10,56 65,20 6,61 

38,78 5246 Vila Vicosa -159,60 -30,15 -227,30 -26,01 -248,40 -21,53 

38,72 535 Lisboa -40,20 -7,73 -56,20 -7,29 119,90 12,02 

38,58 5474 Moinhola -53,50 -10,52 -57,70 -8,11 46,50 5,17 

38,57 557 Évora -28,50 -6,79 -76,70 -11,93 1,90 0,22 

38,42 5566 Reguengos -69,60 -18,10 -107,00 -18,43 -7,50 -0,99 

38,33 5682 Viana Alentejo -60,70 -12,05 -153,90 -20,62 -32,10 -3,40 

38,21 5766 Amareleja -56,80 -15,48 -88,90 -15,50 -44,50 -5,71 

38,17 5778 Grândola -85,60 -17,12 -21,40 -3,30 71,40 7,77 

38,03 562 Beja -65,90 -15,90 -95,50 -15,96 57,60 7,35 

37,95 783 Alvalade -25,30 -6,57 -37,90 -6,80 103,90 13,50 

37,94 5990 Serpa -21,90 -6,53 -70,20 -13,00 109,90 15,59 

37,76 863 Mértola -47,10 -13,96 -58,40 -11,36 -10,50 -1,61 

37,70 6190 Relíquias -172,50 -32,81 -150,70 -21,01 -110,10 -11,52 

37,70 6194 Castro Verde -71,80 -18,76 -71,30 -13,24 -46,30 -5,99 

37,60 6250 Odemira -115,20 -24,36 -76,60 -12,68 79,50 9,33 

37,44 6366 Martim Longo 4,00 1,24 -21,90 -4,14 -39,50 -5,25 

37,23 867 Vila Real S. António -2,80 -0,97 -70,40 -13,79 124,40 19,16 

37,20 6634 Bravura -9,20 -2,08 -65,70 -9,42 152,30 16,18 

37,16 6676 Alportel -63,60 -10,98 -69,90 -8,27 25,00 1,94 
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Anexo 2 

Diferenças absolutas e percentuais por local de observação (decis sazonais) de 

1951-1980 para 1981-2010 

 

  
Inverno (DJF) 1.º Decil 5.º Decil 9.º Decil 

LATITUDE NUM Local de observação mm % mm % mm % 

42,05 1046 Portelinha -247,30 -47,65 -103,30 -13,79 -418,90 -28,32 

41,85 1258 Deilão -29,30 -24,23 -120,40 -38,08 -22,20 -4,52 

41,83 1354 Travancas -96,70 -47,87 -96,90 -25,92 -264,30 -34,69 

41,82 11 Montalegre -89,70 -34,12 -84,50 -14,86 -140,80 -11,85 

41,80 575 Bragança -30,90 -22,82 -81,40 -27,75 30,00 5,98 

41,80 1378 Ponte da Barca -137,60 -36,98 -231,10 -31,90 -313,10 -24,18 

41,77 1554 Ponte de Lima -215,50 -50,08 -224,60 -28,96 -296,50 -24,46 

41,53 2130 Barcelos -95,50 -29,09 -86,70 -14,35 -254,10 -23,45 

41,51 32 Mirandela -20,30 -27,92 -61,00 -33,13 11,60 3,46 

41,50 2202 Santa Marta -54,60 -17,38 -27,50 -4,34 -117,30 -10,07 

41,50 35 Miranda do Douro -18,10 -22,68 9,80 6,65 88,50 27,21 

41,30 2578 Folgares -52,30 -47,33 -90,30 -39,42 -55,90 -12,95 

41,27 567 Vila Real -80,00 -32,69 -180,70 -35,21 -173,70 -20,38 

41,26 2634 Amarante -117,10 -39,15 -154,90 -28,56 -236,60 -24,51 

41,17 55 Pinhão -25,20 -21,86 -74,50 -27,61 -20,40 -4,60 

41,14 546 Porto -60,00 -24,94 -60,70 -12,56 -98,20 -11,64 

40,95 2930 Escalhão -27,00 -30,79 -81,30 -36,61 -15,20 -4,86 

40,77 3202 Pinhel -51,90 -45,17 -93,70 -36,63 -74,20 -17,73 

40,71 560 Viseu -61,30 -27,33 -107,90 -21,51 -3,60 -0,46 

40,53 683 Guarda -34,40 -23,29 -143,20 -41,64 -11,00 -1,98 

40,44 705 Anadia -66,70 -32,28 -76,10 -18,05 -143,00 -19,69 

40,41 568 Penhas Douradas -201,60 -47,64 -127,10 -19,52 -261,60 -22,01 

40,21 549 Coimbra -76,70 -36,37 -86,20 -21,18 -140,90 -20,17 

40,05 3862 Soure -128,40 -56,71 -131,40 -32,91 -23,70 -3,63 

39,84 570 Castelo Branco -99,50 -58,74 -124,00 -36,54 85,00 16,89 

39,83 4202 Ladoeiro -56,30 -51,75 -88,20 -38,30 -10,30 -2,65 

39,77 4282 Rego Murta -103,40 -44,68 -149,90 -32,74 -166,40 -22,83 

39,65 4434 Vila Velha Rodão -69,60 -42,31 -86,10 -28,37 25,30 4,93 

39,57 4518 Cela -106,70 -53,70 -95,80 -28,17 -35,90 -7,23 

39,46 4682 Gavião -91,90 -46,94 -84,60 -25,94 -151,00 -23,76 

39,45 4706 Abrantes -76,90 -45,58 -113,80 -38,02 -93,60 -19,57 

39,41 4738 Castelo de Vide -60,80 -36,19 -14,50 -5,33 -86,00 -14,78 

39,36 531 Cabo Carvoeiro -41,00 -31,64 -61,80 -23,44 19,10 5,23 

39,29 571 Portalegre -110,20 -50,92 -54,90 -17,20 -51,90 -8,72 

39,27 4850 Chouto -69,80 -45,83 -147,70 -42,60 -29,80 -6,10 

39,20 134 Santarém -87,10 -51,66 -60,00 -21,41 17,80 4,23 

39,20 4886 Pragança -108,20 -50,63 -186,00 -42,70 -94,70 -14,66 
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Inverno (DJF) 1.º Decil 5.º Decil 9.º Decil 

LATITUDE NUM Local de observação mm % mm % mm % 

38,99 5062 Barragem de Magos -86,60 -54,09 -76,50 -30,29 -5,30 -1,33 

38,97 5108 Coruche -77,50 -51,32 -172,10 -51,47 -21,40 -4,78 

38,90 5126 Pavia -77,60 -60,67 -79,70 -32,42 -15,50 -3,92 

38,89 835 Elvas -50,10 -48,93 -50,70 -24,80 13,00 3,26 

38,84 5178 São Julião doTojal -83,40 -47,55 -78,50 -25,02 6,90 1,38 

38,78 5246 Vila Vicosa -93,80 -55,40 -235,20 -56,42 -162,80 -25,92 

38,72 535 Lisboa -72,30 -41,79 -28,40 -8,91 -0,30 -0,06 

38,58 5474 Moinhola -78,50 -51,68 -95,30 -31,55 -1,40 -0,30 

38,57 557 Évora -53,00 -43,77 -80,50 -33,92 18,40 4,11 

38,42 5566 Reguengos -73,90 -55,73 -61,60 -30,75 -22,60 -6,00 

38,33 5682 Viana Alentejo -54,80 -40,12 -80,20 -29,42 -38,30 -7,72 

38,21 5766 Amareleja -66,70 -57,35 -62,10 -31,33 -60,30 -16,00 

38,17 5778 Grândola -89,10 -52,07 -107,50 -33,48 -103,50 -19,26 

38,03 562 Beja -78,30 -55,97 -17,40 -8,49 -29,10 -7,04 

37,95 783 Alvalade -85,40 -59,93 -15,30 -7,38 -5,50 -1,30 

37,94 5990 Serpa -54,40 -54,02 -42,50 -22,76 60,80 17,20 

37,76 863 Mértola -47,60 -45,42 -47,80 -25,24 -27,50 -7,61 

37,70 6190 Relíquias -113,40 -61,20 -84,40 -30,89 -142,50 -25,98 

37,70 6194 Castro Verde -58,30 -46,64 -54,00 -24,62 -52,20 -12,79 

37,60 6250 Odemira -79,20 -56,81 -34,70 -14,85 -14,50 -3,34 

37,44 6366 Martim Longo 10,60 12,77 -64,30 -29,81 23,20 5,71 

37,23 867 Vila Real S. António -32,40 -31,27 -44,20 -21,25 53,70 13,96 

37,20 6634 Bravura -41,90 -28,90 -52,50 -16,91 -41,10 -7,37 

37,16 6676 Alportel -58,90 -31,80 -37,90 -10,79 -62,20 -7,97 
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Diferenças absolutas e percentuais por local de observação (decis sazonais) de 

1951-1980 para 1981-2010 

 

  
Primavera (MAM) 1.º Decil 5.º Decil 9.º Decil 

LATITUDE NUM Local de observação mm % mm % mm % 

42,05 1046 Portelinha -83,80 -24,86 -111,40 -20,64 -174,30 -21,61 

41,85 1258 Deilão -32,30 -24,41 -15,80 -7,28 -56,20 -16,62 

41,83 1354 Travancas -54,60 -32,21 -58,30 -21,50 -125,50 -26,93 

41,82 11 Montalegre -30,10 -14,45 -32,60 -8,97 -134,90 -22,02 

41,80 575 Bragança -29,50 -25,90 -8,50 -4,67 -26,50 -9,37 

41,80 1378 Ponte da Barca -83,70 -30,03 -110,50 -24,12 -113,00 -15,95 

41,77 1554 Ponte de Lima -51,50 -19,13 -129,80 -27,96 -195,70 -27,10 

41,53 2130 Barcelos -14,70 -6,44 -75,50 -19,56 -115,90 -18,62 

41,51 32 Mirandela 0,10 0,14 -11,20 -8,19 -22,10 -10,47 

41,50 2202 Santa Marta -45,00 -16,56 -65,70 -13,80 88,80 13,78 

41,50 35 Miranda do Douro -12,30 -13,73 11,60 8,52 -13,00 -5,67 

41,30 2578 Folgares -23,70 -23,30 -40,00 -22,23 -43,50 -15,19 

41,27 567 Vila Real -49,60 -29,38 -87,40 -30,25 -134,70 -27,45 

41,26 2634 Amarante -78,20 -35,11 -100,20 -29,64 -109,90 -18,99 

41,17 55 Pinhão -10,70 -13,33 -40,20 -24,95 -22,80 -8,58 

41,14 546 Porto -30,10 -15,70 -63,90 -18,98 1,50 0,32 

40,95 2930 Escalhão -18,40 -20,63 -23,30 -16,24 -22,50 -10,10 

40,77 3202 Pinhel -17,10 -19,02 -37,60 -20,90 -67,70 -22,04 

40,71 560 Viseu -30,50 -16,99 -12,50 -4,07 -71,50 -13,74 

40,53 683 Guarda -26,00 -20,47 -6,20 -2,72 -166,60 -35,95 

40,44 705 Anadia -34,90 -20,60 -47,80 -16,70 -50,60 -11,48 

40,41 568 Penhas Douradas -92,80 -31,40 -81,90 -19,16 -118,30 -18,56 

40,21 549 Coimbra -10,90 -6,83 -40,10 -15,37 -77,00 -19,18 

40,05 3862 Soure -56,10 -35,04 -79,40 -31,66 -105,80 -24,94 

39,84 570 Castelo Branco -33,20 -28,97 -29,20 -15,18 -62,80 -18,76 

39,83 4202 Ladoeiro -31,80 -30,75 -47,80 -26,67 -34,60 -14,11 

39,77 4282 Rego Murta -53,20 -32,03 -36,90 -14,03 -80,40 -18,81 

39,65 4434 Vila Velha Rodão -25,60 -23,70 -29,90 -16,16 -87,90 -26,94 

39,57 4518 Cela -44,30 -30,68 -58,30 -25,68 -130,20 -34,91 

39,46 4682 Gavião -8,70 -8,77 -23,80 -11,35 -85,50 -24,08 

39,45 4706 Abrantes -41,00 -36,38 -51,10 -24,95 -115,60 -33,19 

39,41 4738 Castelo de Vide -40,30 -31,10 -47,70 -20,25 -58,30 -16,32 

39,36 531 Cabo Carvoeiro -6,00 -7,25 -18,10 -12,00 -50,90 -20,74 

39,29 571 Portalegre -35,60 -26,61 -44,30 -18,45 -59,00 -17,13 

39,27 4850 Chouto -39,60 -32,20 -46,10 -23,41 -98,40 -27,49 

39,20 134 Santarém -31,30 -28,95 -8,90 -5,27 -44,30 -14,96 

39,20 4886 Pragança -48,50 -31,47 -39,30 -16,16 -99,40 -23,63 

38,99 5062 Barragem de Magos -34,20 -31,75 -27,00 -15,32 -70,70 -24,76 

38,97 5108 Coruche -46,20 -41,92 -50,70 -26,28 -89,40 -27,87 

38,90 5126 Pavia -43,30 -44,36 -36,00 -21,31 -61,20 -24,12 

38,89 835 Elvas -36,10 -33,93 -29,60 -18,88 -54,00 -21,11 
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Primavera (MAM) 1.º Decil 5.º Decil 9.º Decil 

LATITUDE NUM Local de observação mm % mm % mm % 

38,84 5178 São Julião doTojal -28,00 -25,29 -43,20 -22,56 -57,10 -18,62 

38,78 5246 Vila Vicosa -27,70 -27,37 -55,50 -26,19 -96,50 -28,88 

38,72 535 Lisboa -34,20 -28,31 -18,60 -10,08 -58,80 -18,88 

38,58 5474 Moinhola -21,00 -19,25 -32,70 -17,26 -47,10 -16,75 

38,57 557 Évora -27,40 -26,68 -11,90 -7,89 -69,50 -24,58 

38,42 5566 Reguengos -37,60 -35,01 -29,10 -20,12 -40,60 -16,45 

38,33 5682 Viana Alentejo -27,20 -22,91 -29,50 -16,13 -86,30 -28,43 

38,21 5766 Amareleja -8,10 -9,06 -49,40 -30,74 -44,70 -18,84 

38,17 5778 Grândola -17,20 -18,66 -16,20 -9,53 -78,10 -26,56 

38,03 562 Beja -23,20 -24,97 -36,90 -23,18 -43,70 -17,31 

37,95 783 Alvalade -9,60 -11,64 -10,00 -7,31 -13,10 -6,23 

37,94 5990 Serpa -1,30 -1,84 -48,30 -30,30 -8,20 -3,38 

37,76 863 Mértola 18,20 34,87 -45,80 -31,41 -15,10 -6,95 

37,70 6190 Relíquias -10,30 -11,83 -68,70 -34,01 -71,20 -23,84 

37,70 6194 Castro Verde 3,30 5,43 -50,00 -33,36 -47,00 -18,13 

37,60 6250 Odemira -14,40 -18,16 -41,70 -23,47 -52,20 -18,33 

37,44 6366 Martim Longo 0,00 0,00 -10,50 -8,56 15,40 7,03 

37,23 867 Vila Real S. António -10,90 -17,22 -24,00 -19,28 -16,20 -8,53 

37,20 6634 Bravura -10,30 -12,47 -56,60 -29,73 -40,80 -14,75 

37,16 6676 Alportel -46,10 -34,69 -64,10 -29,94 -54,40 -16,87 
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Diferenças absolutas e percentuais por local de observação (decis sazonais) de 

1951-1980 para 1981-2010 

 

  
Verão (JJA) 1.º Decil 5.º Decil 9.º Decil 

LATITUDE NUM Local de observação mm % mm % mm % 

42,05 1046 Portelinha 11,80 26,11 -10,60 -7,33 -93,00 -29,12 

41,85 1258 Deilão -13,50 -43,41 -7,90 -11,47 2,50 1,87 

41,83 1354 Travancas -6,70 -19,53 -25,90 -29,27 -37,70 -20,50 

41,82 11 Montalegre 5,90 16,43 -3,40 -3,58 -23,40 -11,78 

41,80 575 Bragança -13,70 -40,77 13,00 23,90 -26,10 -18,71 

41,80 1378 Ponte da Barca 15,70 46,04 -1,10 -1,09 -45,90 -19,57 

41,77 1554 Ponte de Lima 0,40 0,82 -32,40 -23,21 -65,50 -24,45 

41,53 2130 Barcelos 2,30 4,74 -12,10 -10,77 -31,60 -14,90 

41,51 32 Mirandela -9,80 -41,35 10,80 22,00 1,90 1,84 

41,50 2202 Santa Marta -13,80 -22,59 -8,90 -7,00 -24,90 -10,29 

41,50 35 Miranda do Douro -12,90 -61,72 -3,20 -5,57 -20,00 -16,50 

41,30 2578 Folgares -10,30 -35,76 -20,80 -30,10 -33,90 -26,26 

41,27 567 Vila Real 6,80 30,91 -28,20 -30,10 -102,20 -43,01 

41,26 2634 Amarante -6,40 -13,85 -36,20 -33,93 -111,90 -45,07 

41,17 55 Pinhão -8,60 -49,43 -3,20 -5,82 -7,60 -6,63 

41,14 546 Porto 3,90 9,97 -13,70 -15,99 -23,50 -12,81 

40,95 2930 Escalhão -9,00 -54,22 -6,60 -14,47 -1,70 -1,45 

40,77 3202 Pinhel -15,00 -70,09 -13,40 -24,63 -36,80 -28,57 

40,71 560 Viseu 2,50 13,81 -26,90 -29,66 -8,20 -5,24 

40,53 683 Guarda -5,60 -36,36 -3,50 -6,68 4,70 3,87 

40,44 705 Anadia -6,10 -29,47 -6,50 -10,50 -13,10 -9,19 

40,41 568 Penhas Douradas -4,20 -12,17 -33,90 -32,94 -67,60 -28,72 

40,21 549 Coimbra -1,80 -8,91 -19,00 -27,18 -32,70 -20,44 

40,05 3862 Soure -4,60 -39,66 -19,40 -36,53 -58,40 -39,06 

39,84 570 Castelo Branco -1,60 -21,62 -18,70 -40,92 -9,30 -10,10 

39,83 4202 Ladoeiro -12,00 -90,23 -27,00 -59,60 -23,70 -24,66 

39,77 4282 Rego Murta -4,50 -32,14 -16,60 -30,86 9,30 8,07 

39,65 4434 Vila Velha Rodão -1,40 -21,54 -20,60 -53,65 -30,70 -37,76 

39,57 4518 Cela -4,20 -45,65 -15,00 -26,93 -20,80 -18,09 

39,46 4682 Gavião -3,10 -55,36 -8,40 -22,22 -36,00 -34,62 

39,45 4706 Abrantes 4,50 66,18 -29,50 -59,72 -50,30 -43,25 

39,41 4738 Castelo de Vide -5,40 -40,91 -12,10 -29,09 11,90 14,29 

39,36 531 Cabo Carvoeiro 2,20 46,81 -0,40 -1,65 -3,70 -7,27 

39,29 571 Portalegre -5,20 -42,62 -21,00 -46,88 -4,40 -4,58 

39,27 4850 Chouto 1,30 21,31 -16,50 -42,53 -18,00 -20,22 

39,20 134 Santarém -1,70 -38,64 -5,70 -21,92 9,20 16,49 

39,20 4886 Pragança 1,70 56,67 -0,80 -2,54 -30,10 -27,54 

38,99 5062 Barragem de Magos -5,20 -71,23 -4,50 -15,20 -8,60 -11,50 

38,97 5108 Coruche -2,50 -59,52 -10,50 -35,84 -3,90 -6,75 

38,90 5126 Pavia -4,60 -59,74 -17,10 -57,97 -35,70 -43,43 
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Verão (JJA) 1.º Decil 5.º Decil 9.º Decil 

LATITUDE NUM Local de observação mm % mm % mm % 

38,89 835 Elvas -6,40 -87,67 -11,10 -39,50 16,50 23,81 

38,84 5178 São Julião doTojal -2,20 -75,86 -5,70 -25,79 -2,70 -4,55 

38,78 5246 Vila Vicosa -5,00 -100,00 -25,70 -66,24 -24,50 -28,46 

38,72 535 Lisboa -0,90 -26,47 -6,80 -27,09 -17,10 -24,43 

38,58 5474 Moinhola -0,50 -9,43 -10,10 -36,20 -20,10 -27,80 

38,57 557 Évora -4,40 -65,67 -8,10 -33,47 -17,20 -20,98 

38,42 5566 Reguengos -5,40 -93,10 -10,00 -42,02 -16,40 -24,92 

38,33 5682 Viana Alentejo -3,80 -56,72 -7,20 -27,48 -20,20 -25,12 

38,21 5766 Amareleja -1,60 -55,17 -11,60 -49,57 -18,10 -25,86 

38,17 5778 Grândola -0,70 -31,82 -5,40 -33,75 -6,30 -13,97 

38,03 562 Beja -1,10 -50,00 -13,00 -58,82 -8,50 -13,28 

37,95 783 Alvalade -0,10 -7,14 -6,80 -43,59 1,60 4,43 

37,94 5990 Serpa -4,40 -100,00 -8,90 -50,86 -0,40 -0,74 

37,76 863 Mértola -0,80 -32,00 -16,30 -69,36 -2,00 -3,86 

37,70 6190 Relíquias -0,80 -50,00 -6,20 -39,24 -0,30 -0,69 

37,70 6194 Castro Verde -2,40 -80,00 -11,30 -61,75 -10,50 -23,18 

37,60 6250 Odemira 1,30 NA -5,90 -45,38 13,30 32,60 

37,44 6366 Martim Longo 0,40 NA -4,60 -37,40 28,40 71,18 

37,23 867 Vila Real S. António -0,60 -100,00 -8,20 -77,36 -1,30 -4,02 

37,20 6634 Bravura 1,00 500,00 1,30 13,27 14,80 29,19 

37,16 6676 Alportel 0,30 100,00 -14,80 -58,04 -0,40 -0,72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

137 
 

Diferenças absolutas e percentuais por local de observação (decis sazonais) de 

1951-1980 para 1981-2010 

 

  
Outono (SON) 1.º Decil 5.º Decil 9.º Decil 

LATITUDE NUM Local de observação mm % mm % mm % 

42,05 1046 Portelinha 5,40 2,00 -20,10 -3,64 -29,30 -3,25 

41,85 1258 Deilão 26,30 33,72 23,90 12,84 60,40 16,16 

41,83 1354 Travancas 5,90 4,69 14,10 5,64 62,80 15,29 

41,82 11 Montalegre 21,20 12,85 40,10 10,50 64,30 10,59 

41,80 575 Bragança 29,30 37,90 45,40 25,84 91,70 30,47 

41,80 1378 Ponte da Barca -9,50 -4,56 15,50 3,44 11,90 1,57 

41,77 1554 Ponte de Lima 15,90 6,56 3,10 0,65 -53,00 -7,03 

41,53 2130 Barcelos 64,70 33,77 53,80 13,52 -37,30 -5,26 

41,51 32 Mirandela 46,60 105,67 27,70 22,56 91,70 44,24 

41,50 2202 Santa Marta -20,50 -11,26 86,30 21,36 215,60 31,29 

41,50 35 Miranda do Douro 37,30 55,92 30,60 21,50 31,30 11,82 

41,30 2578 Folgares 41,10 72,61 -9,20 -4,91 29,90 10,71 

41,27 567 Vila Real 36,90 26,28 13,80 4,84 -25,60 -4,96 

41,26 2634 Amarante -4,20 -2,24 -8,10 -2,47 -18,70 -3,14 

41,17 55 Pinhão 38,00 57,49 3,20 1,87 9,10 2,93 

41,14 546 Porto 104,00 72,17 65,70 20,14 65,40 12,28 

40,95 2930 Escalhão 39,40 61,09 -1,30 -0,84 -23,40 -7,86 

40,77 3202 Pinhel 26,90 39,33 -4,70 -2,67 -26,10 -7,97 

40,71 560 Viseu 63,20 48,62 20,70 6,83 12,60 2,09 

40,53 683 Guarda 30,70 32,59 31,30 12,64 52,90 12,07 

40,44 705 Anadia 41,30 31,79 22,30 9,17 -24,20 -4,76 

40,41 568 Penhas Douradas 20,70 9,72 18,40 4,11 -17,10 -2,05 

40,21 549 Coimbra 52,00 43,30 17,80 7,68 28,60 5,53 

40,05 3862 Soure 0,60 0,48 -40,20 -15,51 -17,70 -3,95 

39,84 570 Castelo Branco 42,80 68,59 17,80 8,40 116,80 32,49 

39,83 4202 Ladoeiro 36,30 73,19 -4,10 -2,33 -8,70 -2,96 

39,77 4282 Rego Murta -5,00 -3,87 -15,50 -5,56 13,00 2,68 

39,65 4434 Vila Velha Rodão 30,20 46,25 1,90 0,94 75,30 22,45 

39,57 4518 Cela -4,20 -3,97 -47,20 -19,36 -11,60 -2,90 

39,46 4682 Gavião 50,10 65,23 -4,20 -1,98 35,80 9,67 

39,45 4706 Abrantes 23,90 29,29 -12,20 -5,69 11,60 3,42 

39,41 4738 Castelo de Vide 64,30 89,18 -37,30 -14,46 27,00 6,70 

39,36 531 Cabo Carvoeiro 32,50 43,98 28,80 18,65 86,60 30,62 

39,29 571 Portalegre 36,10 40,20 -21,70 -8,49 54,10 14,12 

39,27 4850 Chouto 27,70 33,17 -17,10 -7,61 13,70 4,17 

39,20 134 Santarém 26,90 33,84 16,50 7,70 39,30 11,42 

39,20 4886 Pragança 5,10 4,86 2,30 0,86 67,00 15,76 

38,99 5062 Barragem de Magos 46,70 95,70 -9,50 -4,98 117,40 40,50 

38,97 5108 Coruche 31,40 57,19 -17,70 -8,76 20,50 6,59 

38,90 5126 Pavia 28,30 63,03 18,10 11,36 68,30 24,63 
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Outono (SON) 1.º Decil 5.º Decil 9.º Decil 

LATITUDE NUM Local de observação mm % mm % mm % 

38,89 835 Elvas 8,90 16,42 8,70 5,17 37,30 13,89 

38,84 5178 São Julião doTojal 22,80 33,43 1,80 0,88 107,30 31,50 

38,78 5246 Vila Vicosa 29,00 54,61 -20,40 -8,82 -4,00 -1,10 

38,72 535 Lisboa 62,20 100,48 15,60 7,72 75,90 22,08 

38,58 5474 Moinhola 45,50 78,99 7,30 4,31 103,40 36,56 

38,57 557 Évora 30,30 60,48 11,20 6,25 23,30 7,78 

38,42 5566 Reguengos 9,90 22,25 -27,00 -16,32 41,70 16,46 

38,33 5682 Viana Alentejo 28,40 54,51 1,90 1,01 29,70 8,86 

38,21 5766 Amareleja 21,60 51,80 -11,60 -7,17 31,50 12,10 

38,17 5778 Grândola 28,10 45,77 19,50 12,16 107,30 38,93 

38,03 562 Beja 29,10 56,73 -10,80 -6,62 52,60 21,12 

37,95 783 Alvalade 24,90 51,02 27,30 19,08 51,60 18,75 

37,94 5990 Serpa 9,70 22,00 12,90 9,03 81,50 36,93 

37,76 863 Mértola 16,10 42,37 -10,90 -7,25 48,70 22,21 

37,70 6190 Relíquias 25,60 64,81 -35,50 -17,94 -15,70 -4,77 

37,70 6194 Castro Verde 29,00 71,78 -10,20 -7,42 51,90 20,24 

37,60 6250 Odemira 12,40 24,46 4,00 2,40 3,70 1,15 

37,44 6366 Martim Longo 22,70 70,28 -4,90 -3,60 73,30 29,53 

37,23 867 Vila Real S. António 20,20 74,81 2,00 1,57 61,70 25,92 

37,20 6634 Bravura 28,50 51,26 -14,50 -7,72 102,20 30,97 

37,16 6676 Alportel 29,00 48,66 8,40 4,03 80,80 19,86 

 

 


