
CARTOGRAFIA DE DECIS

DE PRECIPITAÇÃO EM

PORTUGAL CONTINENTAL
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OBJETIVOS
 O trabalho teve como objetivo a construção em

Sistema de Informação Geográfica de uma

cartografia de decis de precipitação, calculados a

partir de valores mensais no período

compreendido entre 1961 e 1990.

 Os decis cartografados foram o 2.º, o 5.º e o 8.º.
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OBJETIVOS

 Foi ainda efetuada a comparação ao nível das

estações do ano, sendo cartografados os valores

para os meses representativos de cada uma delas

(Janeiro, Abril, Julho e Outubro).

 Foram também cartografados os valores anuais

correspondentes aos três decis atrás referidos.
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SOFTWARE UTILIZADO

 Para a realização do 

trabalho foram 

utilizados como 

software, a folha de 

cálculo Excel e o 

Arcview 3.2, com 

extensão Spatial 

Analyst.

 Os dados de base 

foram fornecidos pelo 

Instituto de 

Meteorologia e os 

valores dos decis  de 

precipitação foram 

previamente 

calculados através de 

uma aplicação 

desenvolvida em 

linguagem Fortran 90.
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METODOLOGIA

 Construiu-se uma
rede constituída por
173 postos
udométricos e 57
estações
meteorológicas, tendo
em conta a sua
localização e o seu
período de
funcionamento e sem
valores em falta no
período considerado
(1961-90).
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MAPAS MENSAIS DO DECIL 2 (JANEIRO)

 A precipitação mais

elevada ocorre no Noroeste

(Serras da Peneda e

Gerês) e Serra de

Montemuro. A área do

Douro Litoral, Serra da

Estrela e Caramulo segue-

se-lhe. A diminuição dá-se

para sudeste, mas há

bolsas junto ao Douro

(oriental) e ao Tejo em que

os valores não excedem os

25 mm.
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MAPAS MENSAIS DO DECIL 2 (JULHO) 

 A generalidade do território

continental português

apresenta valores inferiores

a 1 mm, excetuando o

conjunto de Serras Lousã,

Estrela e Gardunha,

Nordeste transmontano e

Serra de Montemuro. Os

valores mais elevados

voltam a registar-se no Alto

Minho.
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MAPAS MENSAIS DO DECIL 2 

(ABRIL E OUTUBRO)
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DESCRIÇÃO DO DECIL 2 (ABRIL E OUTUBRO)

Nas estações intermédias, comparando

Abril e Outubro, é de realçar que o Abril é

mais chuvoso que o Outubro no Sul, com

este último mês a registar valores de

precipitação ainda próximos do zero no

sotavento algarvio.

Já no Norte, é em Outubro que se

registam valores mais elevados, chegando

a atingir a classe mais elevada na Serra

do Gerês (em Abril não ultrapassa 90 mm)
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MAPAS MENSAIS DO DECIL 5 (JANEIRO) 

 Verifica-se maior

homogeneidade de valores

em todo o norte litoral, com

as duas classes mais

elevadas a estenderem-se ao

sistema montanhoso

Candeeiros-Estrela. A área

junto ao Guadiana continua

a ter valores baixos, mas

perde-se a continuidade para

o Algarve. Parte oriental do

Douro e do Tejo têm valores

reduzidos.
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MAPAS MENSAIS DO DECIL 5 (JULHO)

 A homogeneidade

registada no decil

anterior perde-se

bastante e o valor

registado em todo o

litoral centro, bem

como nas áreas mais

elevadas do centro e

sul do país já se

destacam em relação

às áreas circundantes.
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MAPAS MENSAIS DO DECIL 5 

(ABRIL E OUTUBRO)
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DESCRIÇÃO DO DECIL 5 (ABRIL E OUTUBRO)

Nas estações intermédias, volta a verificar-se

que o Outubro é mais chuvoso no Norte e

menos chuvoso no Sul que o Abril, se bem que

essa diferença só se verifique relativamente ao

Baixo Alentejo.

No Norte, os valores mais elevados

generalizam-se por todo o Alto Minho em

Outubro, mas nas terras altas como a Serra da

Estrela ou Montemuro, apresenta maiores

quantitativos em Abril.
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MAPAS MENSAIS DO DECIL 8 (JANEIRO)

 Os valores mais elevados

voltam a ocorrer nas serras

da Peneda e Gerês, com a

generalidade do Alto Minho

e as serras de Montemuro e

Estrela a ficarem na classe

imediatamente anterior. Os

valores mais baixos

ocorrem na parte oriental

do Douro e do Tejo, bem

como junto ao Guadiana no

Alentejo.
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MAPAS MENSAIS DO DECIL 8 (JULHO)

 As serras da Peneda e Gerês

apresentam quantitativos de

precipitação mais elevados,

seguindo-se o resto do Alto

Minho. A costa algarvia,

bem como o litoral

alentejano e o vale do

Guadiana têm a menor

precipitação. De salientar

que a variabilidade espacial

é aqui ainda mais marcada

(Norte-Centro-Sul).
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MAPAS MENSAIS DO DECIL 8 

(ABRIL E OUTUBRO)
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DESCRIÇÃO DO DECIL 8 (ABRIL E OUTUBRO)

Nas estações intermédias, a diferença

relativamente aos decis anteriores é

evidente uma vez que, em todo o

continente português, o mês de Outubro é

mais chuvoso que o Abril, mesmo nas

regiões do Sul.

O contraste litoral (mais chuvoso) e o

interior é muito marcado, sobretudo no

mês de Abril.
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MAPAS DE DECIS ANUAIS (D2,D5, D8)
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DESCRIÇÃO DOS MAPAS DE DECIS ANUAIS

(D2, D5, D8)

 No decil 2, os quantitativos de precipitação mais

elevados ocorrem apenas nas terras altas do

Norte, em especial na Serra do Gerês, com todo o

sul do país a apresentar valores bastante baixos e

sem grande variabilidade.

 No decil 5, aumenta a variabilidade, com as áreas

montanhosas a destacarem-se. O litoral do

distrito de Coimbra apresenta já valores mais

elevados.

 No decil 8, a precipitação elevada do Norte

estende-se à região centro, enquanto o vale do

Guadiana e a parte oriental do Douro e do Tejo

apresentam os quantitativos mais baixos.
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CONCLUSÕES RELATIVAMENTE AOS MAPAS

➢ Os valores mais elevados da quantidade de

precipitação observam-se no noroeste de

Portugal, em especial nas serras da Peneda e

do Gerês.
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CONCLUSÕES RELATIVAMENTE AOS MAPAS

 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.
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CONCLUSÕES RELATIVAMENTE AOS MAPAS

➢ Em Janeiro 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) que circula ao longo dos

paralelos.
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CONCLUSÕES RELATIVAMENTE AOS MAPAS

 Em Julho 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 , existindo igualmente menor

variabilidade espacial em função da maior estabilidade

do ar.
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CONCLUSÕES RELATIVAMENTE AOS MAPAS

➢ Relativamente às estações intermédias, nos

decis 2 e 5, os quantitativos de precipitação em

Outubro são mais elevados do que em Abril no

Norte do país, o que se poderá explicar pelo

facto de no primeiro mês existir uma elevada

percentagem de circulação meridiana que, por

sua vez, origina condições meteorológicas

dominantes que são responsáveis pela queda de

precipitação através de depressões que circulam

ao norte da Península Ibérica.

24



CONCLUSÕES RELATIVAMENTE AOS MAPAS

➢ Já no Sul do país, os quantitativos de

precipitação são mais elevados em Abril do que

em Outubro o que se poderá explicar pelo facto

das precipitações naquela área serem

maioritariamente causadas por fenómenos

convectivos (trovoadas) e por depressões

situadas à latitude da Península Ibérica ou ao

sul dela, fenómenos que predominam como

origem dos quantitativos pluviométricos no

mês de Abril.
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CONCLUSÕES RELATIVAMENTE AOS MAPAS

➢ No decil 8, o mês de Outubro apresenta maior

quantidade de precipitação em todo o país do

que o Abril, o que representa uma inversão da

situação na região sul.
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CONCLUSÕES RELATIVAMENTE AOS MAPAS

 Tal facto poderá estar relacionado com a

ocorrência, nesses anos de maior precipitação,

quer de chuvas de origem frontal devido a uma

maior ondulação da corrente de jacto, quer a

situações de bloqueio em relação a depressões de

latitude subtropical. Esta última hipótese poderá

ainda estar relacionada com o facto de deixar de

existir continuidade dos valores mais baixos do

Alentejo para o Algarve no decil 5.
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CONCLUSÕES RELATIVAMENTE AOS MAPAS

➢ Relativamente aos mapas de decis anuais, é

de salientar que nos anos de precipitação

normal (D5) e nos particularmente chuvosos

(D8), o fator altitude ganha importância nos

quantitativos de precipitação.

➢ À medida que aumenta a quantidade de

precipitação, aumenta também a extensão de

área mais chuvosa no sentido litoral-interior.

➢ À medida que aumenta a quantidade de

precipitação, aumenta também a dissimetria

Norte-Sul no Alentejo.
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CONCLUSÕES RELATIVAMENTE AOS MAPAS

A legenda construída é a chave de todo o

processo. Ao ser elaborada uma legenda

idêntica para cada conjunto de decis,

privilegiou-se a análise das diferenças

entre os meses em cada decil, bem como a

variabilidade espacial existente.

No caso de se ter construído uma legenda

idêntica para cada mês, as conclusões

iriam incidir especialmente sobre as

diferenças entre cada decil ao longo dos

meses (Ex: D2out, D5out, D8out).
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CONCLUSÕES RELATIVAMENTE AOS MAPAS

 É ainda interessante verificar que, consoante os

quantitativos de precipitação (D2, D5 e D8),

também a variabilidade espacial se altera uma

vez que as situações sinóticas que lhe dão origem

são igualmente diversas.
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