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Resumo 

Neste trabalho, são apresentadas as tendências e as possíveis alterações climáticas de índices de 
extremos da precipitação selecionados, nos períodos de 1950 a 2003 e 2046 a 2065, para Portugal 
continental. Os resultados revelam tendências de diminuição da precipitação estatisticamente 
significativas na primavera, principalmente no centro de Portugal. No futuro, espera-se uma 
diminuição da precipitação, principalmente no noroeste de Portugal, enquanto a contribuição da 
precipitação extrema para a precipitação total deverá aumentar, particularmente no sul do país. O 
número máximo de dias secos consecutivos também deverá aumentar em todo o país.  

Palavras-chave: precipitação extrema; tendências; Portugal continental; alterações climáticas 

 

1. Introdução 

Os extremos de precipitação podem causar impactos graves na sociedade, na economia, na 
agricultura e nos ecossistemas naturais. Em Portugal, vários foram os eventos que 
desencadearam cheias, movimentos de vertente ou secas. Como exemplos, refira-se, o 
evento de precipitação intensa em 25 de novembro de 1967 na região de Lisboa, quando 
522 pessoas morreram (Pereira et al., 2016) ou a seca de 2005 que causou prejuízos 
estimados de 285 milhões de euros, relacionados com a produção de energia hidroelétrica, 
a agricultura, a silvicultura ou o abastecimento de água (Santos et al., 2010).
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De acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), os 
extremos de precipitação continuarão a aumentar em frequência e intensidade (IPCC, 
2012). Vários estudos mostraram um aumento dos eventos de precipitação extrema na 
Europa durante as últimas décadas (Klein Tank et al., 2003; Madsen et al., 2014; van den 
Besselaar et al., 2013). Na Península Ibérica, vários trabalhos apontaram uma redução nos 
totais de precipitação, acompanhados de uma concentração de precipitação em menos dias 
(e.g. González-Hidalgo et al., 2009; Hidalgo-Muñoz et al., 2011; Martínez et al., 2007). Para 
Portugal, Lima et al. (2015) identificaram tendências predominantemente negativas na 
ocorrência de extremos de precipitação, embora não tenham sido, em geral, 
estatisticamente significativas no período de 1941-2007. Avó (2014), observou uma 
diminuição dos quantitativos de precipitação, entre 1951 e 2010, em todos os decis na 
escala anual, enquanto na escala sazonal, as estações do inverno, primavera e verão, 
assinalam uma diminuição, em oposição com o outono, que registou um aumento. 

Para além das tendências, também se avaliaram as projeções climáticas para Portugal. 
Costa et al. (2012), revelaram a projeção de decréscimos significativos na precipitação 
total para 2071-2100, principalmente no outono, sobre o noroeste e o sul de Portugal. 
Além disso, a contribuição dos dias com precipitação intensa para a precipitação total 
também deverá aumentar, principalmente no inverno e na primavera sobre o nordeste 
de Portugal. Melo-Gonçalves et al. (2016) demonstraram uma diminuição na precipitação 
anual sobre a Península Ibérica, principalmente no norte e noroeste (até 400 mm) 
enquanto, o número máximo de dias secos consecutivos deverá aumentar até meados do 
século XXI. 
 Visando consolidar e aprofundar o conhecimento destes comportamentos evolutivos, 
este trabalho pretende investigar as tendências históricas de índices extremos de 
precipitação usando um conjunto de dados numa malha regular ao longo de um período 
superior a 50 anos, uma vez que as análises de tendências de última geração em Portugal, 
se basearam principalmente em séries de estações meteorológicas (e.g. Espírito Santo et 
al., 2014; Lima et al., 2015; Lima et al., 2013; Santos, M. et al., 2013). Em segundo lugar, 
pretende-se avaliar as projeções futuras, com base em informação numa resolução 
espacial mais elevada do que a utilizada em estudos anteriores (e.g. Costa et al., 2012). 

 

2. Metodologia 

Em Portugal continental, existe um contraste nítido entre o Noroeste, a região mais 
pluviosa, e o Nordeste e o sul do país (Ramos, 1986). A precipitação anual varia entre mais 
de 2000 mm, no Noroeste, e menos de 500 mm no sudeste do país (Santos et al., 2017). 
A variabilidade espacial da precipitação reflete a distribuição irregular da orografia 
(Ferreira, 2005). Na região norte, as principais montanhas são aproximadamente sub-
paralelas à costa, formando uma barreira orográfica eficaz contra os ventos húmidos do 
Atlântico (Santos e Fragoso, 2013). Para além da altitude e da disposição dos relevos, a 
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distribuição da precipitação reflete a maior ou menor proximidade ao Oceano Atlântico, 
a localização latitudinal (entre a crista subtropical e a depressão subpolar), o papel 
desempenhado pelos padrões de teleconexão (por exemplo, Oscilação do Atlântico Norte 
e o Padrão Atlântico Leste) e a frequência de diferentes tipos de tempo (Melo-Gonçalves 
et al., 2016; Santos et al., 2016; Santos et al., 2017; Santos et al., 2015). 

O regime de precipitação apresenta uma sazonalidade forte, com um mínimo 
pronunciado no verão, registando-se por vezes, no sul do país uma secura total. De facto, 
cerca de 40% da precipitação anual ocorre no inverno (dezembro a fevereiro), enquanto 
menos de 6% ocorre no verão (junho a agosto) (Lima et al., 2015). Os meses restantes são 
períodos de transição (Trigo et al., 2000), sendo ainda relativamente chuvosos no 
noroeste, mas muito mais secos no sul do país. É entre Abril e Setembro que se verificam 
as mais nítidas diferenças no ritmo da precipitação entre as diferentes regiões do país 
(Ferreira, 2005). A irregularidade temporal da precipitação manifesta-se por longos 
períodos secos interrompidos por episódios intensos de precipitação, eventualmente 
desencadeadores de eventos de cheias ou inundações (Merino et al., 2016). 

Neste trabalho, usou-se a base de dados PT02 do Instituto Português do Mar e da 
Atmosfera (IPMA). Esta base de dados, contem informação de precipitação diária para 
Portugal Continental, numa malha regular com 0.2° de resolução horizontal, para o 
período de 1950 a 2003. Para tal, foram utilizados dados de 188 estações meteorológicas 
do IPMA e 618 postos udométricos da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) (Belo-
Pereira et al., 2011). 

Os índices de precipitação considerados no presente estudo, estão entre os sugeridos 
pelo Expert Team on Climate Change Detection and Indices (ETCCDI) e têm sido aplicados 
em diversos estudos em todo o mundo. O conjunto de 27 índices propostos (Karl et al., 
1999), baseados em valores diários de temperatura ou na quantidade diária de 
precipitação, estão disponíveis em http://etccdi.pacificclimate.org/indices.shtml. O 
cálculo dos índices baseou-se na definição de um dia húmido, ou seja, um dia com 
precipitação acumulada de pelo menos 1 mm e ocorrem em média, uma vez (ou várias 
vezes) a cada ano (ou estação). Neste trabalho, foram selecionados oito índices de 
precipitação (Tabela 1 e Figura 1): precipitação total (PRCPTOT), precipitação máxima em 
1 dia (R×1day), precipitação máxima em 5 dias (R×5day), índice de intensidade diária 
simples (SDII), número de dias com precipitação intensa (R20 mm), dias húmidos 
consecutivos (CWD), dias secos consecutivos (CDD) e contribuição dos dias muito húmidos 
para a precipitação total (R95PTOT).  

O PRCPTOT corresponde à precipitação anual total. Os índices R×1day e R×5day 
descrevem a precipitação máxima em 1 e 5 dias. O SDII reproduz a intensidade diária da 
precipitação e o R20 corresponde à quantidade de dias com precipitação ≥20 mm. O CWD 
refere-se ao número máximo de dias húmidos consecutivos (precipitação diária ≥1 mm), 
enquanto CDD é o número máximo de dias secos consecutivos (precipitação <1 mm). Por 
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último, o R95PTOT determina a contribuição da precipitação nos dias com precipitação 
acima do percentil 95 para a precipitação total (Santos et al., 2017). 

 

Tabela 1. Definição dos 8 índices de precipitação selecionados. 

Abreviatura  Nome Unidade 

PRCPTOT Precipitação total anual nos dias húmidos mm 

SDII Índice de intensidade diária simples mm dia-1 

R×1day Precipitação máxima em 1 dia mm 

R×5day Precipitação máxima em 5 dias mm 

R20 Número de dias com precipitação ≥ 20 mm dias 

CWD Dias húmidos consecutivos dias 

CDD Dias secos consecutivos dias 

R95PTOT Contribuição de dias muito húmidos % 

 

 

Figura 1. Distribuição espacial dos índices de precipitação selecionados: PRCPTOT, SDII, R×1day, 
R×5day, R20, CWD, CDD e R95PTOT, para Portugal continental e para o período 1950-2003. 
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Para a avaliação das tendências dos índices selecionados, foi aplicado o teste não 
paramétrico de Mann-Kendall (Kendall, 1976; Mann, 1945). Este teste, amplamente 
adotado para o estudo de tendências em séries climáticas (e.g. Acero et al., 2014; 
Łupikasza, 2010; Pakalidou et al., 2017; Río et al., 2011), foi aplicado para determinar a 
significância da tendência, enquanto o estimador de declive de Sen (Sen, 1968), foi 
adotado para fornecer a magnitude das tendências detetadas. O teste foi aplicado a um 
nível de significância de 5% e calculado através do programa MAKESENS, desenvolvido 
pelo Instituto Meteorológico Finlandês (Salmi et al., 2002). As tendências foram 
calculadas tanto para os dados anuais como para os dados sazonais: inverno, meses de 
dezembro, janeiro e fevereiro; primavera, meses de março, abril e maio; verão, meses de 
junho, julho e agosto; outono, meses de setembro, outubro e novembro.  

As projeções climáticas futuras também se basearam nos totais de precipitação diários 
numa malha regular sobre o continente. Os dados, com uma resolução espacial de ~12.5 
km, foram obtidos a partir de um conjunto de simulações multimodais de combinações 
(pares) de Modelos Climáticos Regionais (RCM) – e Modelos Climáticos Globais (GCM), 
produzidas no âmbito do projeto EURO-CORDEX (Giorgi et al., 2004; Jacob et al., 2014). 
Foram selecionadas simulações de sete pares RCM-GCM (Tabela 2). No projeto EURO-
CORDEX, estas cadeias de modelos foram geradas no âmbito do 20C3M, forçando ao 
longo do período de referência de 1986-2005 (20 anos). Para as projeções futuras, foi 
selecionado o período de 2046 a 2065 (20 anos) sob o cenário RCP8.5 (Moss et al., 2010; 
van Vuuren et al., 2011). Ambos os períodos, recente e futuro têm a mesma duração (20 
anos) para assegurar a consistência da análise. O conjunto de dados de precipitação 
baseado em observações (PT02) foi interpolado linearmente para a malha EURO-CORDEX 
(grelha menos grosseira) e foi usado como linha de base para as correções de viés ponto-
a-ponto, no período base de 1986-2005 (Santos et al., 2018). As projeções futuras dos 
diferentes índices são apresentadas como a média de ensemble do conjunto das 
simulações. 

 

3. Resultados 

As distribuições espaciais dos índices de precipitação selecionados, entre 1950 e 2003, 
confirmam os gradientes predominantes de norte-sul e oeste-este (Figura 3). 

Em geral, os valores de precipitação diminuem de norte para sul e de oeste para este. As 
exceções são os índices CDD e R95PTOT, nos quais os valores mais altos ocorrem no Sul 
(Figura 1). Os valores mais elevados dos índices PRCPTOT, R×1day, R×5day, SDII e R20 
registam-se no Noroeste, principalmente no conjunto montanhoso Peneda, Amarela e 
Gerês ou nas proximidades imediatas. De seguida, destacam-se o alinhamento das serras 
do Alvão, do Marão, do Montemuro, da Arada e do Caramulo e o alinhamento da 
Cordilheira Central. Quanto aos dias secos consecutivos (CDD), a sua frequência aumenta 
de Norte para Sul e, de forma bem mais acentuada, nas regiões a sul da Cordilheira 
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Central. A contribuição dos dias muito húmidos para a precipitação total (R95PTOT) 
apresenta os valores mais elevados no Algarve, nomeadamente no Sotavento, o que 
demostra a importância da precipitação forte naquela região para o total dos dias com 
precipitação. 

 

Tabela 2. As sete simulações utilizadas no presente estudo e recuperadas do projeto EURO-
CORDEX: a instituição líder, o modelo climático regional (RCM) e o modelo climático global 

(GCM), juntamente com as referências mais relevantes para cada modelo. 

Instituição RCM GCM 

CLM 
Community 

COSMO-CLM (CCLM) (Böhm 
et al., 2006; Rockel et al., 
2008) 

ERA-Interim (Dee et al., 2011) 

CNRM-CM5-r1i1p1 (Voldoire et al., 2013)  
EC-EARTH-v2.2-r12i1p1 (Hazeleger, Wilco et al., 
2012; Hazeleger, W. et al., 2012)  

MOHC-HadGEM2-r1i1p1 (Collins et al., 2008) 

MPI-M-MPI-ESM-LR (Giorgetta et al., 2013)  

CNRM 
ALADIN3 (Bubnová et al., 
1995; Déqué, 2010) 

ERA-Interim (Dee et al., 2011) 

CNRM-CM5-r1i1p1 (Voldoire et al., 2013) 

DMI 

HIRAM5 (Christensen et al., 
1996; Christensen et al., 
1998; Christensen et al., 
2007)  

ERA-Interim (Dee et al., 2011) 

EC-EARTH-v2.2-r13i1p1 (Hazeleger e Bintanja, 
2012; Hazeleger, W. et al., 2012) 

IPSL-INERIS WRF331F (Skamarock et al., 
2008) 

ERA-Interim (Dee et al., 2011) 

IPSL-CM5A-MR (Dufresne et al., 2013)  

KNMI 
RACMO22E (van Meijgaard 
et al., 2012; van Meijgaard 
et al., 2008) 

ERA-Interim (Dee et al., 2011) 
EC-EARTH-v2.2-r13i1p1 (Hazeleger e Bintanja, 
2012; Hazeleger, W. et al., 2012) 

MOHC-HadGEM2-r1i1p1 (Collins et al., 2008) 

MPI-CSC 
REMO2009 (Jacob et al., 
2012) 

ERA-Interim (Dee et al., 2011))  

MPI-M-MPI-ESM-LR (Giorgetta et al., 2013) 

SHMI 
RCA4 (Jones et al., 2011; 
Samuelsson et al., 2011) 

ERA-Interim (Dee et al., 2011) 

CNRM-CM5-r1i1p1 (Voldoire et al., 2013) 

EC-EARTH-v2.2-r13i1p1 (Hazeleger e Bintanja, 
2012; Hazeleger, W. et al., 2012) 

IPSL-CM5A-MR-r1i1p1 (Dufresne et al., 2013) 

MOHC-HadGEM2-ES-r1i1p1 (Collins et al., 2008) 

MPI-M-MPI-ESM-LR-r1i1p1 (Giorgetta et al., 
2013) 
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A Figura 2 mostra as tendências dos índices selecionados em Portugal Continental, de 
1950 a 2003. É visível uma tendência decrescente, com significância estatística, no centro 
de Portugal, consistentemente sugerida pelos índices de precipitação: PRCPTOT, SDII, 
R×1day, R×5day e R20. 

 

Figura 2. Tendências, por década, dos índices de precipitação selecionados para Portugal 
Continental e para o período de 1950 a 2003. Os triângulos representam a inclinação do Sen por 
década, com significância estatística, ao nível de significância de 5% (coeficiente de Z Kendall). 
Triângulos ascendentes e descendentes indicam tendências positivas e negativas, respetivamente. 
O tamanho do triângulo é proporcional à magnitude da tendência (na legenda). 

 

A Tabela 3 apresenta uma visão geral das tendências sazonais. No inverno, a percentagem 
de tendências estatisticamente significativas é reduzida, embora prevaleçam tendências 
de diminuição da precipitação. Apenas o índice do número de dias húmidos consecutivos 
(CWD) exibe uma tendência decrescente em 25% dos pontos da malha regular (com 
significância estatística). A primavera é a estação do ano que apresenta mais tendências 
com significância estatística (Figura 3). O índice PRCPTOT exibe tendências negativas, de 
–54 a –17 mm/década, com significância estatística, em 29% dos pontos da malha regular. 
A tendência decrescente da precipitação na primavera é também sugerida por outros 
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índices de precipitação, como o SDII, o R×1day, o R×5day e o R20 (Figura 3). O CDD (dias 
secos consecutivos) indicia uma tendência crescente na primavera nas regiões do sul de 
Portugal, mas apenas estatisticamente significativa em 7% dos pontos da malha regular. 
Por outro lado, o CWD tende a diminuir no sul do país, sendo esta tendência 
estatisticamente significativa em 16% dos pontos da malha regular (Tabela 3 e Figura 3). 

 

Tabela 3. Tendências estimadas dos índices de precipitação por década para as estações do ano e 
para Portugal Continental, no período de 1950 a 2003: média, variação, percentagem total e com 

significância estatística (5%) dos pontos da malha regular. 

Índice 

Inverno Primavera 

Média Variação 
% tend. neg. % tend. pos. 

Média Variação 
% tend. neg. % tend. pos. 

todas sign. todas sign. todas sign. todas sign. 

PRCPTOT -4 -30 a 30 70 0 30 0 -12 -54 a 17 95 29 5 1 

SDII 0.04 -1 a 1 38 3 62 4 -0.3 -1 a 0 84 29 16 0 

Rx1day -0.2 -4 a 3 58 5 42 2 -1 -7 a 2 88 26 12 0 

Rx5day -1 -15 a 6 74 4 26 1 -3 -12 a 3 92 19 8 0 

R20 -0.02 -1 a 1 54 2 46 0 -0.1 -1 a 0 86 28 14 0 

CWD -0.33 -1 a 1 86 25 14 1 -0.2 -1 a 1 83 16 17 0 

CDD 0.29 -1 a 1 25 0 75 0 0.9 -1 a 3 6 0 94 7 

R95PTOT -0.04 -1 a 1 54 2 46 2 -0.1 -1 a 1 65 3 35 2 

Índice 

Verão Outono 

Média Variação 
% tend. neg. % tend. pos. 

Média Variação 
% tend. neg. % tend. pos. 

todas sign. todas sign. todas sign. todas sign. 

PRCPTOT -3 -12 a 5 92 11 8 0 10 -19 a 40 7 1 93 7 

SDII -0.2 -1 a 1 84 10 16 2 0.06 -1 a 1 35 5 65 6 

Rx1day -1 -2 a 2 82 8 18 1 0.2 -6 a 6 40 5 60 5 

Rx5day -1 -4 a 1 93 5 7 0 -0.3 -12 a 8 46 2 54 1 

R20 0 -0 a 0 58 0 42 0 0.06 -1 a 1 21 2 79 9 

CWD -0.04 -0 a 0 18 12 82 1 0.2 -0.2 a 1 15 0 85 9 

CDD -0.32 -4 a 4 48 4 52 0 -1 -8 a 4 73 4 27 0 

R95PTOT 0.01 -6 a 4 46 4 54 5 -0.2 -2 a 2 61 7 39 1 

 

No verão, destacam-se as tendências decrescentes no número de dias húmidos 
consecutivos (CWD) em 12% dos pontos da malha regular. No outono, verifica-se um 
ligeiro aumento da precipitação total (PRCPTOT), embora sendo estatisticamente 
significativa em apenas 7% dos pontos da malha regular. As tendências crescentes variam 
entre 1 a 40 mm por década. O mesmo sucede com o SDII, Rx1day, Rx5day, R20 e CWD. 
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As projeções da média de ensemble dos índices de precipitação selecionados, para 2046–
2065, e as diferenças entre 2046–2065 e 1950–2003 estão patentes nas Figuras 4 e 5, 
respetivamente. É possível observar uma redução projetada na precipitação média anual 
(PRCPTOT), entre aproximadamente 30 e 140 mm, mas acompanhada por um aumento 
da intensidade da precipitação, visível em outros índices, como o R×1day, R×5day e 
R95PTOT. Aumentos no número médio máximo de dias húmidos consecutivos (CWD), de 
5 dias no Nordeste a 10 dias na costa Noroeste, são projetados para o período 2046-2065. 
Os índices de precipitação máxima em 1 e 5 dias (R×1day e R×5day) mostram aumentos 
significativos no norte de Portugal. De facto, espera-se que o total máximo de precipitação 
verificado em 5 dias consecutivos (R×5day) aumente, pelo menos 140 mm nas montanhas 
do Noroeste. O aumento significativo projetado na CDD (número de dias secos 
consecutivos) é claro, uma vez que se prevê um aumento de mais de 40 dias em quase 
todo o território continental. A contribuição da precipitação extrema para a precipitação 
total (R95PTOT) também deverá aumentar, principalmente no sul de Portugal, onde se 
espera que a contribuição de dias muito húmidos para o total da precipitação aumente 
mais de 40%.aumentar, principalmente no sul de Portugal, onde se espera que a 
contribuição de dias muito húmidos para o total da precipitação aumente mais de 40%. 

 

Figura 3. Como a Figura 2, mas com a primavera (março, abril, maio) 
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Figura 4. Distribuição espacial da média de ensemble dos índices de precipitação selecionados: 
PRCPTOT, SDII, R×1day, R×5day, R20, CWD, CDD e R95PTOT, para Portugal continental e para o 

período 2046–2065. 

 

4. Conclusão 

Ao longo deste trabalho identificamos tendências predominantemente de diminuição da 
precipitação, principalmente na primavera e no centro de Portugal, no período 1950-
2003, em linha com o obtido em estudos anteriores (e.g. Avó, 2014; Espírito Santo et al., 
2014; Lima et al., 2013). A diminuição da precipitação no inverno e na primavera sobre o 
Sudoeste da Europa e noroeste da África é comumente associada ao predomínio da fase 
positiva da Oscilação do Atlântico Norte (NAO) nas últimas quatro décadas (Goodess et 
al., 2002; Sáez de Cámara et al., 2015; Santos et al., 2016). O padrão do Atlântico Leste 
(EA) também é um padrão proeminente de larga escala dentro do setor euro-atlântico 
que controla significativamente os padrões de precipitação e temperatura do ar sobre 
Portugal (Santos et al., 2007; Santos, J. A. et al., 2013). No geral, os resultados obtidos no 
presente estudo, estão em clara concordância com estudos anteriores, mostrando que a 
diminuição na precipitação da primavera está associada a um fortalecimento da fase 
positiva da NAO e da fase negativa do padrão EA. 
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Figura 5. Diferenças entre os períodos de 2046-2065 e 1950-2003 dos índices de precipitação 

selecionados para Portugal continental. 

 

As projeções de mudança climática para 2046–2065 revelam uma diminuição da 
precipitação média anual (PRCPTOT), principalmente no noroeste de Portugal. Enquanto 
isso, a contribuição da precipitação extrema para a precipitação total (R95PTOT) deverá 
aumentar, particularmente no sul do país. O número máximo de dias secos consecutivos 
(CDD) também deverá aumentar significativamente em todo o território continental. 

Apesar das tendências de diminuição da precipitação, em especial na primavera, entre 
1950 a 2003 e das projeções de diminuição da precipitação total anual, a concentração da 
precipitação e o aumento dos períodos secos consecutivos deverão ser alvo de especial 
atenção. Esta evolução estima-se que ocorra acompanhada por um aumento das 
temperaturas do ar (Andrade et al., 2014). O aumento do número de dias secos 
consecutivos, particularmente no sul de Portugal, terá consequências potencialmente 
nefastas, por exemplo, na agricultura, gestão dos recursos hídricos ou na produção de 
energia hidroelétrica. Paralelamente, o aumento da ocorrência de eventos extremos, 
através da concentração da precipitação ou de quantitativos mais elevados em menos 
dias, acentuará a vulnerabilidade do território, com implicações, eventualmente, na 
ocorrência de riscos naturais. Estas projeções climáticas, com consequências no solo e na 
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água, devem favorecer a ocorrência de incêndios florestais, aumentar a erosão e 
contribuir para a desertificação das áreas mais interiores do país. 
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