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Resumo:

As variações na frequência e intensidade de fenómenos meteorológicos e climáticos 
extremos decorrentes de alterações do clima poderão ter impactos significativos na sociedade 
e no ambiente, nomeadamente nos recursos hídricos. Neste trabalho investigam-se alterações 
no regime de precipitação em Portugal Continental e na climatologia de eventos extremos 
usando índices climáticos recomendados pela Organização Mundial de Meteorologia, calculados 
a partir de 27 séries diárias de precipitação registadas em 1941-2012. Os resultados sugerem a 
existência de diferenças regionais nas tendências observadas nestes índices. Observa-se uma 
maior assimetria na distribuição temporal da precipitação, assim como variações na intensidade, 
persistência e frequência de fenómenos extremos a várias escalas, o que poderá ter impacto 
local e regional, nomeadamente no risco associado a situações de cheia e de seca.
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Abstract:

Trends in extreme rainfall in mainland Portugal in 1941-2012

Changes in the climate are expected to cause variations in the frequency and intensity 
of meteorological and climate extremes that might affect significantly the society and the 
environment, including water resources. In this study we investigate changes in the precipitation 
regime in mainland Portugal and the climatology of extreme events in 1941-2012. We analyse 
climate indices of extreme precipitation calculated from 27 daily precipitation time series 
recorded across the area. Results suggest the existence of regional differences in the indices’ 
trends. They point out to a greater asymmetry in the temporal distribution of precipitation and 
variations in the intensity, persistence and frequency of extreme events at various scales, 
which may influence the risk associated with floods and droughts.
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1. Introdução

A discussão do aquecimento global e de alterações climáticas tem conduzido à avaliação 
das implicações na variabilidade espacial e temporal de algumas componentes do balanço 
hídrico e, consequentemente, no ciclo da água e sistemas hidrológicos. Segundo o IPCC (2007) 
“‘é provável um aumento na frequência de eventos de precipitação intensa e extrema, nas 
latitudes médias e altas”. Variações na frequência e/ou intensidade de fenómenos meteorológicos 
e climáticos extremos poderão ter profundos impactos na sociedade e no ambiente (Karl et al., 
1997), constituindo um importante factor de risco, nomeadamente no risco associado a situações 
de cheia e de seca, situação para a qual muito podem contribuir as vulnerabilidades locais e 
regionais. Torna-se assim evidente a importância da análise e investigação das alterações destes 
fenómenos. As alterações climáticas têm efeitos na variabilidade, persistência e intensidade de 
precipitação, aspectos importantes no estudo de regimes de precipitação. Deste modo os 
regimes hidrológicos e, portanto, a distribuição, disponibilidade e sustentabilidade dos recursos 
hídricos regionais poderão ser afectados (Moberg et al., 2006; IPCC, 2007). 

As recentes alterações observadas na variabilidade dos processos hidro-climáticos 
evidenciam diferenças nos valores médios das variáveis relevantes e, mais importante, 
alterações nos eventos extremos a manifestarem-se num intervalo considerável de escalas 
espaciais e temporais. As limitações existentes na análise das tendências estimadas em variáveis 
hidrológicas, em especial na presença de forte variabilidade interanual, são agravadas por 
diferenças regionais e limitações da cobertura espacial e temporal das redes de observação 
(Huntington, 2006). 

A vulnerabilidade aos fenómenos extremos aumentou significativamente nas últimas 
décadas, devido a vários factores tais como o aumento da população, a concentração nas zonas 
urbanas, a pressão no litoral, o aumento das superfícies impermeáveis, desaparecimento de 
zonas húmidas, construções em zonas de inundações, etc. Embora de vulnerabilidade diferente, 
a verdade é que todas as regiões, em maior ou menor grau, estão sujeitas à ocorrência de 
desastres naturais, que constitui ainda hoje uma grande ameaça para o Homem, que se 
concretiza em perdas de vidas e bens, alterações ambientais e prejuízos materiais avultados 
(rebelo, 2003). Assim, a adaptação toma um sentido local/regional, entendendo-se a adaptação 
como sendo a forma como os sistemas natural e humano podem responder da melhor maneira 
às alterações do clima, de forma a reduzir os danos à qualidade da vida e sustentabilidade dos 
sistemas e a explorar as oportunidades benéficas.

Neste trabalho investigam-se, às escalas local e regional, alterações no regime de 
precipitação em Portugal Continental a partir de 27 séries temporais diárias de precipitação 
registadas nos últimos 70 anos. A climatologia de eventos extremos de precipitação, em 
particular a frequência, intensidade e duração de episódios de precipitação intensa e períodos 
secos, foi explorada recorrendo a índices climáticos definidos para valores diários da 
precipitação, e recomendados designadamente pela Organização Mundial de Meteorologia. Os 
resultados sugerem, em Portugal Continental, a existência de diferenças regionais nas 
tendências observadas a várias escalas. Observa-se uma maior assimetria na distribuição 
temporal da precipitação, assim como variações na intensidade e frequência de fenómenos 
extremos. Estes resultados enquadram-se nas projecções do clima futuro que apontam para a 
ocorrência de temperaturas mais altas e para situações de precipitação intensa e/ou seca, que 
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poderão ocorrer com maior frequência e intensidade. Perspectivam-se as consequências dessa 
maior variabilidade na área de estudo.

2. Área de estudo e dados de precipitação

Dados de precipitação

Para este estudo seleccionaram-se séries diárias de precipitação observadas no período 
1941‑2012 em 27 estações climatológicas e udométricas, identificadas no Quadro I e na Figura 1. 
A figura mostra também a hipsometria do território, sendo a maior altitude de aproximada‑
mente 2000 m. Os dados utilizados são das redes de estações do Instituto Português do Mar e da 
Atmosfera (IPMA) e da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) - Sistema Nacional de Informação 
de Recursos Hídricos (SNIRH). A selecção das séries teve em conta a representatividade, a 
duração dos registos e a qualidade e homogeneidade dos dados. Foi dada especial atenção à 

Quadro I
Identificação das estações meteorológicas e postos udométricos.

Estação
Altitude (m)

N.º  Nome

1  Montalegre 1005

2  Bragança 690

3  Ponte de Lima 18

4  Mirandela 250

5  Miranda do Douro 693

6  Pinhão 130

7  Porto 93

8  Pinhel 606

9  Viseu 636

10  Penhas Douradas 1380

11  Coimbra 171

12  Castelo Branco 386

13  Cela 2

14  Gavião 273

15  Portalegre 597

16  Santarém 73

17  Coruche 25

18  S. Julião Tojal 6

19  Lisboa 77

20  Moinhola 41

21  Évora 309

22  Amareleja 192

23  Beja 246

24  Castro Verde 217

25  Odemira 49

26  Aljezur 7

27  S.Brás Alportel 334

Tendências nos extremos de precipitação em Portugal Continental em 1941-2012
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ausência de falhas (i.e. tomou‑se como critério que o número de falhas de observação fosse 
inferior a 1%). Para além do controlo de qualidade dos dados, aplicaram-se testes de 
homogeneidade às séries mensais de precipitação, programa RHtestsV3 (Wang e Feng, 2010), 
com o objectivo de identificar heterogeneidades nas séries. Nos casos em que foram encontradas 
evidências de descontinuidades, e caso existisse, recorreu-se à história da estação (metadata) 
para confirmação. Confirmada a descontinuidade, as séries de valores diários da precipitação 
foram ajustadas de acordo com a metodologia proposta por Wang et al. (2007) e Wang (2008a,b). 
São fornecidos detalhes sobre a homogeneização das séries de precipitação em liMa et al. 
(2013).

Climatologia da precipitação

Em Portugal Continental, onde o clima é predominantemente influenciado pela latitude, 
a orografia e a proximidade do Oceano Atlântico, algumas variáveis climáticas, incluindo a 
precipitação, apresentam fortes gradientes norte-sul e oeste-este, e variabilidade sazonal e 
inter-anual muito acentuada (Miranda et al., 2006; liMa et al., 2007, 2010). Esta variabilidade da 
precipitação contribui para tornar a região vulnerável a fenómenos extremos associados à falta 
(secas) ou ao excesso de precipitação (cheias).

Figura 1
Rede de estações meteorológicas e postos udométricos, sobre mapa 
hipsométrico de Portugal Continental.
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A Figura 2 apresenta a distribuição espacial dos valores médios da precipitação anual e 
do número de dias com precipitação igual ou superior a 10 mm (normal climatológica 1971‑
2000). Estes elementos permitem uma melhor compreensão da contribuição dos índices de 
extremos para o clima médio. A região Noroeste (Minho) é uma das zonas da Europa que regista 
valores mais elevados de precipitação, atingindo a média da precipitação anual valores 
superiores a 2500 mm; e em várias zonas do interior do Alentejo, a precipitação anual acumulada 
não ultrapassa, em média, os 500 mm. O valor médio do número de dias no ano com precipitação 
≥ 10 mm varia entre 15 e 25 dias na região costeira do Centro e Sul do território, Península de 
Setúbal e nas terras baixas do interior e é superior a 50 dias em parte da região Norte.

3. Métodos

Neste trabalho exploram-se variações recentes na climatologia da precipitação extrema 
recorrendo a índices climáticos definidos para valores diários da precipitação. Os índices, que 
se apresentam no Quadro II, encontram‑se entre os recomendados pela Organização Mundial de 
Meteorologia (Peterson et al., 2001, e disponíveis em http://cccma.seos.uvic.ca/ETCCDI/ 
list_27_indices.html).

Figura 2
Valores médios da precipitação anual (esq.) e do número de dias com precipitação igual ou superior a 10 mm (dir.) ‑ normal 
climatológica 1971-2000.
Fonte: IM, (2008).

Tendências nos extremos de precipitação em Portugal Continental em 1941-2012



330

Os índices foram calculados na escala anual, tendo-se procedido à respectiva análise de 
tendência. Utilizou-se o t‑teste para determinar a significância estatística dos resultados. O 
teste foi aplicado para os níveis de significância de 25% e 5%. O sinal positivo ou negativo da 
estatística de teste identifica, respectivamente, a presença de tendência positiva (aumento) ou 
negativa (diminuição) da precipitação. 

O conceito de probabilidade está associado à caracterização das incertezas de tipo 
aleatório, inerentes à variabilidade natural nos processos relevantes. Este conceito é fundamental 
na definição quantitativa do risco e na sua análise, que assume uma grande complexidade no 
domínio da água (alMeida, 2011). Os índices estudados neste trabalho incluem índices probabilísticos, 
nomeadamente os relativos ao percentil 90, aos quais está associada uma probabilidade de 
ocorrência de 10% (ou seja, estão associados a períodos de retorno de 10 anos).

A análise das correlações entre os índices de condições médias (PRECTOT) e índices de 
extremos, foi usada como ferramenta adicional na análise da qualidade dos dados. As correlações 
(r) foram calculadas pelo método de Pearson.

4. Resultados e discussão

No Quadro III apresentam‑se os resultados relativos à análise de tendência dos índices 
estudados; o sinal positivo ou negativo da tendência indica respectivamente aumento e 
diminuição da variável em análise. Não sendo expresso o contrário, a referência à significância 
estatística dos resultados é relativa ao nível de 5%. Na cartografia dos índices o tamanho dos 
símbolos é proporcional aos valores das tendências.

Quadro II
Índices climáticos de precipitação.

Índices Definição Unidades

Persistência CDD Número máximo de dias consecutivos secos dias

CWD Número máximo de dias consecutivos com precipitação ≥1mm dias

Intensidade R10 Número de dias com precipitação ≥ 10 mm dias

RX5D Precipitação máxima acumulada em 5 dias consecutivos mm

RX10D Precipitação máxima acumulada em 10 dias consecutivos mm

SDII Intensidade diária da precipitação (i.e. precipitação total dividida pelo nº de dias 
com precipitação ≥1mm) mm/dia

Percentil R90p Percentil 90 dos dias chuvosos mm/dia

R90T % da quantidade de precipitação > percentil 90 dos dias chuvosos %

R90N Número de episódios > percentil 90 dos dias chuvosos dias

PRECTOT Precipitação total mm

Quadro III
Tendência dos índices anuais de precipitação: percentagem de estações com tendências positivas (+)/negativas (-) e 
correspondentes tendências estatisticamente significativas (Sig) ao nível de 5%.

Índices CDD CWD R10 RX5D RX10D R90p R90T R90N SDII PRECTOT

+ 37 19 30 33 30 44 59 48 41 37

Sig + 0 0 0 0 0 19 26 4 15 0

− 63 81 70 67 70 56 41 52 59 63

Sig - 0 7 15 22 15 11 19 11 26 15
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Precipitação total: variabilidade temporal e espacial

A variabilidade inter-anual da média regional da precipitação em Portugal Continental, 
no período 1941‑2012, apresenta‑se na Figura 3. A precipitação evidencia grande irregularidade 
e não se verifica tendência significativa no valor médio anual; no entanto, os últimos 30 anos 
foram particularmente pouco chuvosos em Portugal Continental, em comparação com os valores 
médios observados no período 1971‑2000 (Figura 2). De referir que, no período analisado, o ano 
de 2005 foi o mais seco, seguido de 2007 e 2004.

A Figura 4 (esq.) apresenta a distribuição espacial das tendências da precipitação 
anual nas 27 estações seleccionadas (Figura 1 e Quadro I). Verifica‑se que mais de 60% das 

Figura 3
Variabilidade inter-anual da média regional da precipitação no período 1941-2012.

Figura 4
Tendências, por década, da precipitação anual no período 1941-2012 (esq.) e variabilidade inter-anual em dois dos locais em 
que a diminuição da precipitação é estatisticamente significativa ao nível de 5% (dir.).

Tendências nos extremos de precipitação em Portugal Continental em 1941-2012
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estações apresentam tendência de diminuição, estatisticamente significativa em 15% e 22% 
dos casos, respectivamente ao nível de 5% e 25%. A Figura 4 (dir.) mostra também a 
variabilidade inter-anual em dois dos locais (Penhas Douradas, na Serra da Estrela, e 
Odemira, no Baixo Alentejo) em que a diminuição da precipitação é estatisticamente 
significativa ao nível de 5%.

Persistência de dias consecutivos secos e com precipitação 

No período 1941‑2012 não se observam tendências estatisticamente significativas ao 
nível de 5% no índice CDD (Figura 5 ‑ esq.), relativo a número máximo de dias consecutivos 
secos, definindo‑se como dia seco um dia em que a precipitação é inferior a 1.0 mm. No entanto, 
houve diminuição neste índice em cerca de 2/3 das estações (entre 1 e 3 dias por década) e 
aumento, até cerca de 2 dias por década, nas restantes. Cerca de 80% das estações apresentam 
tendência de diminuição do número de dias consecutivos com precipitação, CWD (Figura 5 ‑ 
dir.). 

Intensidade 

Número de dias com precipitação ≥ 10 mm
A tendência do número de dias com precipitação igual ou superior a 10 mm (R10) pode 

ser um indicador do aumento ou diminuição da intensidade de precipitação. A maioria das 

Figura 5
Tendência, por década, do número máximo de dias consecutivos secos (esq.) e com precipitação (dir.).
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estações (70%) apresenta diminuição do índice anual R10, estatisticamente significativa em 
apenas 15% das estações (Figura 6).

Precipitação máxima acumulada em 5 dias e 10 dias consecutivos 
Os índices RX5D e RX10D são importantes do ponto de vista da vulnerabilidade e risco 

de ocorrência de cheias. Em termos anuais verifica‑se uma tendência de diminuição na 
precipitação máxima acumulada em 5 e 10 dias consecutivos (Figura 7), em cerca de 70% das 
estações, sendo este resultado estatisticamente significativo em 22% e 15% das estações, 
respectivamente. A tendência anual de RX5D varia entre –7.7 e 6.6 mm/década e a de RX10D 
entre –11.8 e 10.2 mm/década. De referir ainda que, considerando os dois índices, apenas 6 
estações (4 na região norte: Montalegre, Miranda do Douro, Mirandela, Porto; e 2 na região 
de Lisboa: Lisboa e São Julião do Tojal) apresentam tendência positiva. Os maiores valores 
de RX5D e RX10D ocorreram nas últimas décadas e em particular nas regiões do Centro e 
Sul.

Figura 6
Tendência, por década, do número de dias com precipitação igual ou superior 
a 10 mm.

Tendências nos extremos de precipitação em Portugal Continental em 1941-2012
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Intensidade diária da precipitação 
A tendência no índice anual SDII, da intensidade diária da precipitação, varia entre –0.4 

e 0.5 mm/década. Em 26% das estações verifica‑se uma diminuição estatisticamente significativa 
do índice SDII e apenas 15% das estações apresentam aumento estatisticamente significativo. 
A diminuição de SDII observa-se em praticamente todo o território, mas com menor incidência 
na região Norte do país. 

Percentil 90 da precipitação diária: quantidade de precipitação e número de 
episódios 

As tendências do índice R90p, percentil 90 dos dias chuvosos, apresentam uma distribuição 
espacial irregular (Figura 8 ‑ esq.), com tendências positivas em 44% das estações, 
estatisticamente significativas em 19% das estações, e tendências negativas em 56% das 
estações, estatisticamente significativas em apenas 11% das estações.

A tendência da contribuição de dias chuvosos acima do percentil 90 para a precipitação 
total anual apresenta um padrão semelhante ao índice R90p; ou seja, o índice R90T aumentou 
em 59% das estações e diminuiu em 41% das estações, sendo estes resultados estatisticamente 
significativos respectivamente em 26% e 19% das estações (Figura 8 ‑ dir.). 

Por outro lado, o número anual destes episódios diários chuvosos (R90N) diminuiu em 52% 
das estações (estatisticamente significativo em 11% das estações) e só uma estação (i.e. cerca 
de 4%) apresenta um aumento estatisticamente significativo.

Figura 7
Tendências, por década, dos índices de precipitação máxima acumulada em 5 dias consecutivos (esq.) e 10 dias consecutivos 
(dir.).
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Correlação entre a precipitação total e os índices de extremos 

Analisam-se as correlações entre a precipitação total e os índices de extremos nas 27 
estações, no período 1941‑2012. A Figura 9 mostra os coeficientes de correlação e a variação 
entre as estações. Todas as estações apresentam correlações positivas e estatisticamente 
significativas, e em média as correlações são superiores a 0.5. Os índices R10 e R90N apresentam 
o coeficiente de correlação médio mais alto (superior a 0.8). A média da correlação para os 

Figura 8
Tendências, por década, dos índices R90p (esq.) e R90T (dir.).

Figura 9
Correlação entre a precipitação total e índices de extremos de 
precipitação nas 27 estações em Portugal Continental, em 1941-2012.
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índices de intensidade (RX5D e RX10D) é, respectivamente, 0.57 e 0.62. O índice R90T é o que 
apresenta, em média, menor correlação (r = 0.52).

5. Conclusões

A ocorrência de fenómenos extremos de natureza meteorológica e climática (cheias, 
secas, ...) é um facto que, com maior ou menor frequência, afecta Portugal, com incidências 
socioeconómicas que dependem, em boa medida, do grau de desenvolvimento e da organização 
das infra‑estruturas para minimizar os seus efeitos. Em geral, a intensificação do sinal climático 
pode ter impacto negativo no solo, recursos hídricos e ecossistemas, e, portanto, na sustentabilidade 
ambiental e económica local. No período 1941-2012, nas 27 estações estudadas em Portugal 
Continental, as tendências nos índices de extremos de precipitação apenas são estatisticamente 
significativas em algumas estações, em especial nas regiões mais vulneráveis, embora as 
tendências à escala sazonal apresentem sinal estatisticamente significativo num maior número de 
estações (e.g. LIMA et al., 2013). No entanto, por um lado, o aumento do número de episódios 
chuvosos e da contribuição de dias chuvosos para a precipitação total anual, em particular nas 
regiões mais susceptíveis à desertificação e à seca (Nordeste, interior do Alentejo e Algarve), 
poderão ter implicações importantes e impacto no risco de cheias rápidas e erosão hídrica do 
solo, resultando no aumento da degradação do solo (nalgumas regiões, um recurso já bastante 
fragilizado); em particular, espera-se que sejam as pequenas bacias de drenagem as mais 
afectadas em termos de escoamento superficial. Por outro lado, espera‑se que o maior número 
de episódios de seca tenha também um impacto negativo, especialmente à escala sazonal. Este 
aumento dos fenómenos extremos deve ser considerado na avaliação e definição de medidas de 
adaptação e de mitigação dos efeitos de mudança do clima local, e critérios de execução.

Em particular, destacam-se os seguintes resultados:
•	 precipitação total e os índices de extremos apresentam forte correlação, em particular 

para os índices R10 e R90N;
•	 decréscimo na precipitação anual, devido principalmente à diminuição do número de 

dias com precipitação igual ou superior a 10 mm;
•	 aumento da contribuição de dias chuvosos acima do percentil 90 para a precipitação 

anual, principalmente nos últimos 30 anos e nas regiões mais susceptíveis á desertifi‑
cação e à seca;

•	 maior número de estações com decréscimo do número de dias consecutivos com 
precipitação, quando comparado com o número de estações que apresentam aumento 
do número de dias secos consecutivos;

•	 diminuição na precipitação máxima acumulada em 5 e 10 dias consecutivos, ainda que 
nas últimas três décadas, e em particular nas regiões do Centro e Sul, tenham ocorrido 
os maiores valores destes indicadores.

A análise espacial da relação das tendências dos índices de extremos de precipitação com 
os factores geográficos (altitude, latitude, longitude), será explorada futuramente com vista à 
identificação de padrões na sua distribuição. Por outro lado a quantificação da variação espacial 
da relação entre os vários índices contribuirá também para uma melhor análise e conhecimento 
dos resultados obtidos.
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