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Resumo 

Em resultado da frequência de situações de seca que se tem verificado em Portugal Continental, 

designadamente nas últimas décadas, a par com o efeito das alterações climáticas, intensificam 

a vulnerabilidade ao fenómeno hidrológico extremo, impactando diretamente sobre 

disponibilidades hídricas, prementes para os setores agrícola, económico e social. 

A presente dissertação subjaz a caracterização de secas no território continental português em 

perspetivas complementares e inclui conjuntamente uma análise de tendências em séries de 

precipitação mensal. Para tal, foram selecionados 39 postos udométricos razoavelmente 

dispersos pelo país com séries longas de precipitação de 105 anos hidrológicos (outubro de 1912 

a setembro de 2017). 

Para a análise da intensidade, magnitude, duração das ocorrências de seca, houve a aplicar o 

índice de precipitação padronizada (SPI) e o índice de severidade de seca (DSI) a diferentes 

escalas temporais e limiares de seca. A análise da frequência dos períodos em seca por ano 

seguiu uma modelação não-paramétrica, pelo estimador KORE (kernel occurrence rate 

estimation), com bandas de confiança de 90%. 

A deteção de tendências de precipitação recorreu à técnica das médias móveis aritméticas e, 

para validação numérica, ao teste não-paramétrico de Mann-Kendall e estimador de declive de 

Sen, quantificando a magnitude das tendências estatisticamente significativas. 

Os resultados obtidos evidenciaram concordância entre a deteção de eventos de seca e o padrão 

intra-anual de precipitação, apontando para o acréscimo do número de períodos em seca e 

intensificação das ocorrências nos últimos 15 anos e para o decréscimo de precipitação 

generalizado aos diversos horizontes temporais analisados, em particular, março. 
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Abstract 

Climate change, along with the apparently increase in recent years, has heightened the society 

vulnerability to the extreme hydrological phenomena, undermining the agricultural, economic and 

social sectors.  

This paper presents a drought analysis in mainland Portugal based on two equivalent approaches 

along with a trend analysis in rainfall series. For that purpose, 39 rain gauges, uniformly 

distributed over the country, were selected with a long-term dataset spanning over 105 hydrologic 

years (October 1912 to September 2017). 

To analyse the intensity, magnitude and duration of the drought occurrences, the Standardized 

Precipitation Index (SPI) and Drought Severity Index (DSI) were applied to different time scales 

and drought thresholds. 

The yearly occurrence rates of the periods under drought conditions was assessed by a non-

parametric method, namely a kernel occurrence rate estimation (KORE), with a pointwise 90% 

confidence band around the frequency estimates. 

In order to identify significant trends in rainfall, the Mann-Kendall test was applied along with the 

Sen’s slope estimator to assign a numerical value to the trend magnitudes. 

The results thus achieved provided evidence of agreement between drought events and the intra-

annual rainfall pattern. The findings suggested an increased frequency of the periods under 

drought conditions and a widespread increasing in the intensity and magnitude of drought events 

over the last 15 years, compared to the initial 90 years of the study. Furthermore, decreasing 

trends in the rainfall were generally stood out over different time scales, particularly in March. 
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1 Introdução 

 Nota prévia 

Este capítulo preludia a presente dissertação, ao apresentar o seu âmbito e motivação e, para 

tanto, integrar os principais propósitos numa análise estruturada. 

 Considerações gerais e motivação 

Em face das alterações climáticas, as necessidades prementes da população perante 

disponibilidade hídrica e valores de pluviosidade limitados, conduzem à análise de fenómenos 

hidrológicos extremos, como as secas. 

Segundo a Comissão Europeia (2012), à escala europeia, entre 1976 e 2006, o número de zonas 

e pessoas afetadas pelas secas incrementou cerca de 20% e os custos totais das secas cifraram 

os 100 000 milhões de EUR. De resto, entre 2011 e 2012, a região Mediterrânea presenciou um 

dos mais gravosos eventos de seca, com registos de precipitação a ficarem pelos 40% dos níveis 

médios. 

Tendo em conta a vulnerabilidade para a seca e escassez hídrica evidenciada em grande parte 

da Europa, sugerida por Lloyd-Hughes & Saunders (2002), o aumento da frequência e 

intensidade das secas assume impactes ambientais, económicos e sociais significativos. Com 

efeito, diversos estudos reiteram a complexidade do comportamento espácio-temporal naquela 

região meridional (Lionello, 2012) assim como a propensão para o aumento da ocorrência de 

fenómenos climáticos extremos (Ummenhofer & Meehl, 2017). 

No caso da Península Ibérica, por intermediar áreas climáticas temperadas e subtropicais, a 

variabilidade da precipitação é caracterizada por um comportamento espacial distinto. Tal conduz 

a padrões de seca variáveis na península (Rodó et al., 1997, Rodriguez-Puebla et al., 1998, 

Serrano et al., 1999), denotados por verões marcadamente secos. 

De acordo com o IPMA (2018a), em Portugal, nos últimos 75 anos, registaram-se 12 episódios 

de seca significativos: 1943/1946, 1965, 1976, 1980/1981, 1991/1992, 1994/1995, 1998/1999, 

2004/2006, 2008/2009, 2011/2012, 2014/2015 e 2016/2017. Destes, o evento de 2004/2006 é 

tido como o mais intenso (10 meses consecutivos com mais de 10% de território nacional em 

situação de seca severa e extrema) e um dos de maior extensão territorial (ao abranger a 

totalidade do território continental português). 

Neste sentido, segundo o GPP (2018a), a seca de 2016/2017 (compreendida entre abril de 2017 

e março de 2018, no ano hidrológico seguinte) foi a única em situação de seca severa e extrema 

a afetar integralmente o país em outubro – início do ano hidrológico. Assinalava-se ainda, em 

fevereiro, um valor de 84% de território naquelas condições. 
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Estando ciente da crescente gravidade dos efeitos destas ocorrências, torna-se primordial 

prosseguir com a sua análise. 

Não obstante a existência de uma ampla caracterização das secas em Portugal Continental, 

apenas se estudou a intensidade do fenómeno. Assim, ampliando muito significativamente os 

estudos antecedentes e, muito pertinentemente, atualizando-os, a presente dissertação tem o 

propósito de analisar as secas em perspetivas diferentes, mas complementares. Compreende 

ainda uma análise de tendências de precipitação. 

Nesse âmbito, foram selecionados 39 postos udométricos, uniformemente distribuídos pelo país, 

com séries longas de valores de precipitação mensal finalizando em setembro de 2017, com 

vista à deteção e quantificação de tendências e quebras de homogeneidade para diversos 

horizontes temporais. 

Para o efeito de análise de tendências, foram realizadas duas abordagens: aplicação de médias 

móveis e aplicação do teste de Mann-Kendall e, concomitantemente, o estimador estatístico da 

magnitude da tendência, Sen’s slope (declive de Sen). 

De seguida, procedeu-se à aplicação dos indicadores de secas – o SPI (Standardized 

Precipitation Index) e o DSI (Drought Severity Index) – de modo a analisar a intensidade, 

magnitude e a duração das secas. Adicionalmente, analisou-se a frequência dos períodos em 

seca, mediante modelação não-paramétrica, baseada num estimador de KORE (kernel 

occurrence rate estimation ou estimativa de densidade kernel) combinado com bandas de 

confiança associadas. 

 Estrutura do documento 

A presente dissertação está organizada em cinco capítulos. 

No Capítulo 1 Introdução apresentam-se os principais objetivos e a estrutura da presente 

dissertação, enquadrados nos motivos e relevância do desenvolvimento das matérias. 

No Capítulo 2 Considerações teóricas são explanados os detalhes teóricos subjacentes à análise 

de secas, com enfoque na caracterização e categorização do fenómeno em Portugal Continental; 

causas, previsão e impactes decorrentes; cenários de avaliação e contingência a incorporar na 

gestão e mitigação do risco associado. Nesse âmbito, é ainda proposta a utilização, devidamente 

fundamentada, de dois índices de deteção de secas.  

Paralelamente, explicitam-se duas abordagens para a deteção de tendências em séries longas 

de precipitação mensal, com destaque para o teste não paramétrico de Mann-Kendall para 

identificação das tendências estatisticamente significativas e para o estimador de declive de Sen, 

o qual quantifica a magnitude das tendências. 

No Capítulo 3 Dados base descreve-se o processo que conduziu à seleção dos postos 

udométricos, a utilizar de acordo com os pressupostos do capítulo anterior.  



3 
 

No Capítulo 4 Resultados, são expostos e analisados os resultados quer relativos à deteção de 

tendências em secas, nomeadamente à intensidade, magnitude, duração e frequência (dos 

períodos em seca), quer relativos à deteção de tendências em séries de precipitação, com 

descrição qualitativa e/ou quantitativa. 

No Capítulo 5 Conclusões, evidenciam-se as principais notas subsequentes ao estudo e alude-

se a desenvolvimentos futuros.  

No Anexo A enumera-se a totalidade dos postos udométricos estudados. 

No Anexo B sistematizam-se os resultados obtidos da aplicação da técnica das médias móveis 

aritméticas e da identificação de quebras de homogeneidade, por posto e período do ano.  

Por último, note-se que este documento se faz acompanhar pelo Anexo C | Resultados, em 

formato digital (CD), pela impossibilidade de comportar fisicamente a totalidade dos resultados 

obtidos, não obstante a relevância de informação. 
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2 Considerações teóricas 

 Análise de secas 

2.1.1 Introdução 

Neste capítulo são explanadas considerações teóricas subjacentes à análise de secas. Face a 

uma definição discricionária, demarca-se sumariamente o seu enquadramento; classificação; 

limiares; causas e previsão; impactes; medidas de mitigação e monitorização. 

Salvaguarde-se, contudo, a aplicabilidade das matérias acima à Península Ibérica e, em detalhe, 

ao território continental português. 

2.1.2 Conceito de seca 

As secas constituem fenómenos hidrológicos extremos por compreenderem períodos de tempo 

seco manifestamente anómalos, com diminuição e/ou ausência de precipitação sobre uma 

região. 

Nesse sentido, a demarcação temporal da seca é difusa e a sua ocorrência, morosa, pode 

assumir extensões superficiais de consideráveis proporções (Hipólito & Vaz, 2011).  

Não obstante a implicação, importa diferenciar a variabilidade climática temporal de que resulta 

a ocorrência de seca de outras igualmente conducentes a escassez de água (water scarcity). 

Para tanto, de acordo com Pereira et al. (2009), têm-se: aridez, como fenómeno natural 

permanente, caracterizado por valores de precipitação anual média significativamente reduzidos 

e insuficientes para regular a humidade dos solos; desertificação, permanente e induzida pelo 

Homem, pressupõe a exploração indevida do solo e recursos hídricos com impacte direto na 

degradação de ecossistemas. 

Pelo desequilíbrio hidrológico desencadeado, os eventos de seca acarretam consequências 

sociais, ambientais e económicas. São disso exemplo as quebras na produtividade agrícola, a 

redução acentuada das disponibilidades hídricas de superfície e subterrâneas ou o decréscimo 

na produção anual de energia elétrica.  

De acordo com a APA (2018), em 2017, a produção nacional assinalou uma queda de 16,6% 

face ao ano transato. Tal decorreu fundamentalmente da diminuição da componente hídrica 

(31,3% em 2016 para 14,1% em 2017) suscitada pela seca que teve lugar em 2017. 

Contudo, a definição de seca reveste-se de alguma complexidade. O estudo de Smakhtin & 

Schipper (2008) rejeita uma abordagem categórica universal e sugere a necessidade de 

discriminar o conceito localmente, reforçando a pertinência de consenso científico para a 

clarificação das diferentes perceções de conceito. 
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Torna-se, pois, relevante uma análise transversal a qualquer definição. De um modo geral, com 

vista a detetar a variabilidade climática, é necessária a associação de escalas temporais às 

ocorrências de seca, apoiando o seu estudo em séries longas de registos de precipitação, que 

permitam concluir sobre a estacionaridade das condições climáticas e hidrológicas (Santos, 

2012). 

2.1.3 Classificação de seca 

O fenómeno de seca pode ser atualmente analisado pela abordagem de Wilhite & Glantz (1985), 

a qual, de acordo com as variáveis instrumentais utilizadas, sugere uma categorização em seca 

meteorológica, seca agrícola, seca hidrológica e seca socioeconómica.  

A seca meteorológica (ou climatológica), intrinsecamente dependente da região em análise, 

respeita à ocorrência que, de modo consecutivo, compreende valores de precipitação inferiores 

à condição padrão. Bhuiyan (2017) sugere a comparação com o valor médio de precipitação, 

pelo menos, em 30 anos. 

A escassez de precipitação pode ser acompanhada de situações anómalas, mas de menor 

relevância, de pressão, temperatura e humidade relativa do ar. Todavia, importa ressalvar, no 

âmbito da vulnerabilidade da seca meteorológica, o papel da distribuição temporal de 

precipitação. Com efeito, se no decurso de um episódio de seca, porventura ocorrer um período 

anómalo de precipitação elevada, a situação de seca manter-se-á se esse intervalo for limitado 

e de curta duração.   

A seca agrícola segue a anterior descrição com enfoque nos impactes agrícolas que poderão 

advir da escassez de água. Avaliam-se igualmente os níveis de humidade do solo, 

evapotranspiração e temperatura. Assume, assim, relevância, a dependência das propriedades 

físicas e biológicas do solo, a suscetibilidade da cultura em causa e a sua fase de 

desenvolvimento. 

A seca hidrológica surge pelo agravamento do défice de precipitação, ou seja, quando se 

assinala tanto um aumento na duração da ocorrência de seca como uma redução significativa 

da disponibilidade hídrica do solo, do escoamento superficial e da capacidade de 

armazenamento em albufeiras.  

Por seu turno, além da diminuição da precipitação, o estudo da seca socioeconómica torna 

indissociável a dimensão populacional do consumo dos recursos médios disponíveis e da 

procura, quando a última claramente supera as reservas (stress hídrico). Tal repercute-se com 

severidade nos impactes ecológicos, económicos e sociais, quando em causa está 

fundamentalmente o abastecimento de água para consumo humano, para as atividades 

industriais e para a rega, entre outros. 
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Estudos recentes, Crausbay et al. (2017), instam a revisão concetual de seca agrícola, por 

considerarem negligenciar a dimensão ambiental e basear-se somente nos impactes agrícolas 

diretamente afetos às comunidades populacionais. 

Neste sentido, amplificam aquela definição e propõem o termo seca ecológica, como um défice 

de disponibilidade de água que potencia a vulnerabilidade dos ecossistemas, como a adaptação 

de espécies às condições de seca, e inviabiliza os serviços ambientais. Em suma, procuram 

evidenciar os impactes naturais, tipicamente não avaliados.  

Ressalve-se ainda, para efeitos de análise, a diferenciação entre seca pontual e seca regional. 

A identificação de uma região em seca tem complexidade acrescida, baseando-se num conjunto 

de medições pontuais (em estações climatológicas pontuais) representativas da área em apreço. 

Uma vez confirmada a homogeneidade da região, as características pontuais são devidamente 

ponderadas. Se numa região a área afetada for superior a 50%, está-se perante uma situação 

de seca generalizada (Santos, 1998).   

2.1.4 Limiares de seca 

De modo a reconhecer oportuna e facilmente os episódios de seca, fixam-se valores de 

referência da variável instrumental utilizada para detetar o fenómeno, a partir dos quais se 

considera estar perante um evento de seca. Como menciona Santos (1998), a identificação de 

valores limite da variável instrumental depende de questões económicas e sociais que, por sua 

vez, são função da perceção do fenómeno, de região para região, consoante se processa a 

satisfação dos diversos usos da água. 

Resulta, portanto, uma complexidade acrescida ao estabelecer estes limiares, na medida em que 

a procura de água de água é irregular e variável ao longo do tempo (série temporal não 

estacionária). Não obstante este aspeto, opta-se normalmente pela utilização de valores de 

referência constantes no tempo, como médias, medianas ou quantis de probabilidade de não 

excedência definidos a partir da variável instrumental. 

2.1.5 Causas e previsão de secas 

O fenómeno hidrológico em estudo pode ser desencadeado por diversos fatores. Segundo 

Santos (2012), evidenciam-se os fatores climáticos já que, pela sua variação temporal e espacial, 

influenciam significativamente as disponibilidades hídricas e, deste modo, ditam a ocorrência de 

secas. Destacam-se, pois, os indicadores de precipitação, evaporação, temperatura, vento, 

insolação e humidade, os níveis das águas superficiais e subterrâneas (GPP, 2018b). 

De acordo com Trigo et al. (2002), a Oscilação do Atlântico Norte (North Atlantic Oscillation, 

NAO) surge como modo de variabilidade da circulação atmosférica com considerável 

repercussão climática em toda a Europa.  
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Conceptualmente, entenda-se esta oscilação como a diferença de pressão normalizada com o 

nível do mar, por exemplo, entre a Islândia e os Açores, propiciadora da criação de ventos que 

determinam os padrões de temperatura e precipitação a nível europeu e, em particular, ibérico.  

Em Portugal, o IPMA (2018b) estabelece a propensão do território continental português para a 

ocorrência de secas, uma vez que o anticiclone subtropical do Atlântico Norte se mantém 

regularmente numa posição tal que menoriza a influência da frente polar na Península Ibérica. 

Na região, Santos et al. (2015) ressalvam dois momentos fundamentais no regime de 

precipitação: o inicial, no outono, e o posterior, na primavera. Com efeito, em média, 75% da 

precipitação no território nacional regista-se no semestre húmido, de outubro a março. 

Dada a ausência de pluviosidade estival, a primavera destaca-se como a estação mais previsível 

naquele regime, e, por conseguinte, detetável face a futuros episódios de seca. 

2.1.6 Impactes de seca 

Segundo Santos (2012), a quantificação dos efeitos inerentes às secas é variável e basilar à 

caracterização do fenómeno, na medida em que a sua definição segue os impactes expectáveis 

(ambientais, sociais e económicos). Como tal, classificam-se os efeitos como diretos ou indiretos, 

se não diretamente desencadeados pelo evento meteorológico.  

Destes últimos têm-se a propensão para o risco de incêndios florestais, a degradação da 

qualidade dos recursos hídricos e de culturas agrícolas e a erosão do solo (Hipólito & Vaz, 2011). 

Na Figura 1 sintetizam-se os impactes diretos segundo o enquadramento acima. 
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Figura 1 - Impactes de seca, tipos e ligações; adaptado de NDMC (2018) 

Enfatize-se ainda a relação entre a vulnerabilidade social ao fenómeno em países em 

desenvolvimento e a forte amplificação dos seus impactes. A FAO (2018) aponta as recentes 

crises humanitárias vivenciadas nas regiões do Corno de África, em 2011 e de Sahel, em 2012, 

que ameaçaram a subsistência de milhões de pessoas. 

2.1.7 Avaliação e contingência de secas 

 Introdução 

Pelos impactes reconhecidos decorrentes do fenómeno, importa, naturalmente, preconizar 

medidas de mitigação e monitorização. 

Em Portugal, desde 2017, tais tarefas estão a cargo da Comissão Permanente de Prevenção, 

Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca (CPPMAES), de coordenação 

interministerial, com assessoria técnica do Grupo de Trabalho (GTSeca)1. A este organismo fica 

incumbida a preparação e apresentação de planos estratégicos, monitorização de fatores 

meteorológicos e humidade do solo, atividades agrícolas e recursos hídricos (GPP, 2018b). 

                                                      
1 Integram as seguintes entidades: APA; GPP; DGADR; ICNF; ERSAR; ANPC; DGS; DGAE; DGEG; IPMA. 
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Ressalvem-se as situações de emergência, para a qual é requerida uma articulação institucional 

pluridisciplinar de mais entidades da Administração Pública, relevantes para a análise. 

 Mitigação de secas 

As medidas de mitigação impõem-se no seguimento da predição do fenómeno, descrita no 

subcapítulo 2.1.5. A implementação dessas diretrizes procura, pois, colmatar os danos nos 

domínios da sustentabilidade, ecossistemas e humano. 

Para tanto, pelo entendimento de Hipólito & Vaz (2011), há a ajustar as abordagens a considerar 

em cada região, fundamentalmente pela dependência distinta entre os recursos hídricos e o nível 

socioeconómico. Segundo Eludoyin et al. (2017), importa distinguir, na gestão do risco, 

abordagens proativas e reativas nos momentos precedente, durante e procedente ao episódio 

de seca. 

Do ponto de vista precedente, o mesmo estudo apela à previsão sazonal do fenómeno, com base 

em ferramentas de apoio à decisão, aferindo a vulnerabilidade do território à ocorrência e 

reforçando a sua resiliência. Com efeito, associa políticas de gestão e conservação integrada do 

solo, desenvolvimento de bacias hidrográficas e gestão de programas florestais. Exalte-se o 

controlo no aumento do abastecimento de água, a regulação dos consumos urbanos, a conceção 

de alternativas ao transporte em canais, sujeitos a maior evaporação e a aplicação de seguros e 

investimentos em explorações agrícolas (a título legislativo). 

Em Portugal, em 2018, foi apresentado o Programa Nacional de Regadios. A iniciativa do 

Governo, com a criação de mais de 90 000 ha de regadio até 2022, compromete-se a 

desenvolver o setor agrícola, providenciando maior armazenamento de água e, justamente, 

potenciando a resiliência do território à ocorrência de seca (DGADR, 2018). 

No que respeita aos instantes durante e procedentes à seca, importa dispor de medidas que 

apontem para respostas de emergência. Tendo por base uma célere avaliação de impacte social 

da seca, procede-se, em regra, a medidas de financiamento, de garantia de géneros alimentícios 

e regularização do abastecimento de água público, industrial e para irrigação. 

Em conformidade, Hipólito & Vaz (2011) realçam a complexidade no abastecimento de água em 

situações de seca. Com efeito, em zonas com elevada evaporação, é discutível a eficácia da 

criação de novas origens de água baseadas em albufeira, pois as perdas de água daí 

decorrentes podem mesmo resultar em menores disponibilidades hídricas. Em alternativa, em 

períodos de seca, pode recorrer-se às reservas subterrâneas ou à dessalinização da água que, 

contudo, é onerosa e pouco prática em contexto de emergência. 

Regista-se ainda uma imposição da redução da procura de água, como medida mais facilmente 

aplicável. Tal é suportado quer com a consciencialização da população nos usos de água, a nível 

doméstico e industrial, quer com a regulamentação do seu consumo. Em complemento, têm-se 

a exploração consciente de albufeiras de armazenamento, a redução de caudais ecológicos e o 
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melhoramento de práticas agronómicas, como a adoção de culturas com menor necessidade de 

regadio e de sistemas de rega mais eficientes. 

 Monitorização de secas 

A monitorização de secas assume um papel decisivo no desenvolvimento de soluções a 

implementar, no domínio da prevenção e deteção de episódios de seca. 

Neste sentido, deve avaliar-se a evolução temporal do comportamento das variáveis 

instrumentais. Destacam-se os valores de precipitação e de escoamentos mensais e 

acumulados, de volumes armazenados em albufeiras, níveis piezométricos (em aquíferos) e de 

temperatura do ar. 

Na Península Ibérica, as bacias hidrográficas com recursos hídricos partilhados correspondentes 

aos rios transfronteiriços Minho, Lima, Douro, Tejo e Guadiana totalizam 45% da área total 

dessas bacias e quase 64% da área do território português (ONU, 2013). Entre os diversos 

acordos bilaterais, vigora desde 1998 a Convenção sobre Cooperação para a Proteção e o 

Aproveitamento Sustentável das Águas das Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas (Convenção 

de Albufeira).  

De acordo com o GPP (2018b), dessa Convenção resultou a Comissão para a Aplicação e 

Desenvolvimento da Convenção de Albufeira (CADC) com vista, entre outras matérias, à 

monitorização e coordenação de procedimentos perante situações de seca. Em Portugal, a 

CADC operacionaliza a gestão com a APA. 

Em Portugal, a monitorização da seca meteorológica, agrícola e hidrológica no território 

continental português segue a abordagem presente na Tabela 1, conforme estabelecido pela 

CPPMAES. 

Tabela 1 - Afetação do processo de monitorização de secas; adaptado de GPP (2018b) 

Parâmetro Entidade Periodicidade 

Precipitação, Teor de Água no Solo, Temperatura do 

ar e Previsões meteorológicas (temperatura e 

precipitação) 

IPMA Mensal 

Agricultura de Sequeiro e Pecuária Extensiva GPP/DRAP/INE Mensal 

Armazenamento de Água Subterrânea APA Mensal 

Armazenamento de água superficial (albufeiras) APA Semanal 

Armazenamento nas Albufeiras dos Aproveitamentos 

Hidroagrícolas Grupo II e algumas do Grupo III (de 

interesse local e regional para o desenvolvimento 

agrícola da região) 

DGADR Semanal 
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 Descritores de seca 

2.2.1 Introdução 

Evidenciadas pela deficiência de precipitação, as ocorrências de seca podem ser amplamente 

mensuráveis. Por forma a permitir, quer a avaliação das ocorrências de secas, quer o 

planeamento de medidas preventivas, importa estudar as características do fenómeno, a saber 

a respetiva intensidade, magnitude, duração e frequência (dos períodos em seca). 

Para tanto, recorre-se a índices de secas, de entre os quais se destacam na presente 

dissertação: o índice de precipitação padronizada (SPI) e o índice de severidade de seca (DSI). 

2.2.2 Índice de precipitação padronizada (SPI)  

Proposto por McKee et al. (1993), o índice de precipitação padronizada destaca-se na 

identificação de períodos de seca com base em registos longos de valores de precipitação. Com 

efeito, um dos indicadores mais utilizados nas últimas duas décadas (Vicente-Serrano et al., 

2012). 

O SPI representa o défice de precipitação padronizada (desvio de precipitação face à média para 

diferentes escalas temporais). Na sua obtenção, recorre-se a séries de valores de precipitação 

mensais e/ou acumulados em grupos de meses: 3, 6, 12, 24 ou 48 meses: SPI1, SPI3, SPI6, 

SPI12, SPI24 e SPI48. De acordo com Guttman (1999), citado em Hipólito & Vaz (2011), a menos 

que se disponha de séries muito longas, não devem ser considerados os períodos de 

acumulação de precipitação com duração superior a 24 meses. 

Não obstante a seleção da escala temporal do índice ser arbitrária, a mesma atende aos tempos 

de resposta à ausência de precipitação dos diferentes reservatórios de água na bacia 

hidrográfica: humidade no solo, neve (com capacidade de resposta célere), escoamento 

superficial e reservas em aquíferos e albufeiras (com capacidade resposta lenta). A assunção de 

distintas escalas temporais está intrinsecamente associada à tipologia da seca.  

Para escalas até 6 meses, em que resultem estimativas sazonais de precipitação denotadas pelo 

défice de precipitação e humidade no solo, admite-se que o SPI permita identificar as secas do 

tipo meteorológico e agrícola. Assinale-se o facto de precipitação concentrada no tempo poder 

ser inadvertidamente tomada como consistente, perante um período curto de observação. Por 

não ser garantido o restabelecimento dos reservatórios de água, fica comprometida a estimação 

da duração dos episódios de seca. 

Para escalas compreendidas entre 9 e 12 meses, com diminuição gradual do escoamento e das 

reservas em albufeiras, têm-se as secas hidrológicas. Agravam-se os impactes deste tipo de 

seca, se o défice de precipitação for suficientemente consistente no tempo, decorrente da lenta 

capacidade de resposta dos aquíferos (Santos & Portela, 2010). 
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No que respeita ao cálculo do SPI2, fixados o posto udométrico e escala temporal 𝑡, para uma 

amostra de valores de precipitação mensais ou cumulativos (mínima de 30 anos, com menção 

anterior), procede-se ao seu ajustamento a uma função de distribuição de probabilidades. 

Inicialmente, McKee et al. (1993) preconizaram a função de distribuição Gama, atendendo à 

assimetria normalmente exibida pelas amostras de precipitação. 

Diversos autores, como Vicente-Serrano (2006), ressalvam, contudo, o facto desta distribuição 

variar significativamente com a escala temporal adotada. Por oposição, defendem o ajustamento 

à precipitação a uma dada escala temporal, 𝑥, da lei de Pearson III para a variável aleatória com 

valores 𝑥 > 0, conforme a equação (1). Apontam maior flexibilidade de tal lei dados os seus três 

parâmetros (mais um do que a distribuição Gama). 

𝑓(𝑥) =
1

𝛼Γ(𝛽)
(

𝑥 − 𝛾

𝛼
)

𝛽−1

𝑒−(
𝑥−𝛾

𝛼
) (1) 

sendo Γ a função Gama, 𝛼 o parâmetro de forma, 𝛽 o parâmetro de escala e 𝛾 o parâmetro de 

localização. Sugere-se a estimação destas grandezas pelo método dos momentos-L, robusto 

quando a dimensão da amostra aumenta e pouco sensível a valores espúrios (Eslamian & Feizi, 

2007). 

Após ajustamento da lei estatística, atribui-se a cada valor da precipitação uma probabilidade de 

não-excedência, à qual, por sua vez, se associa o correspondente valor da normal reduzida, 

diretamente adotado para definir o SPI.  

Deste modo, o índice passa a apresentar um valor esperado nulo (𝜇 = 0) e um desvio-padrão 

unitário (𝜎 = 1), i.e., descreve precipitações padronizadas. No período em análise, valores 

positivos de SPI denotam precipitações superiores à média; valores negativos precipitações 

inferiores à média; valores nulos ausência de desvios em relação à média. 

Para a categorização das secas foram adotados os limites de SPI propostos por Agnew (2000), 

presentes na Tabela 2. Tal classificação assenta em classes de probabilidade e não somente 

nos valores de SPI para a magnitude, sugerindo uma abordagem mais consistente, 

nomeadamente na deteção de secas moderadas. 

Tabela 2 - Valores de SPI e categorização das secas; adaptado de Agnew (2000) 

Categoria da seca SPI 
Probabilidade de 

não-excedência 

Normal <0,84 e >-0,84 0,60 

Moderada <-0,84 0,20 

Severa <-1,28 0,10 

Extrema <-1,65 0,05 

 

                                                      
2 O formalismo matemático inerente ao procedimento de cálculo do SPI pode ser consultado em bibliografia própria, 
como em Santos & Portela (2010). 
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A ampla utilização do SPI prende-se com as seguintes vantagens:  

• Elevada flexibilidade, suscetível de aplicação a diferentes escalas temporais e 

conducente ao reconhecimento dos vários tipos de seca (McKee et al., 1993);  

• Reduzida complexidade de cálculo face a outos índices (Hayes et al., 1999);  

• Tratando-se de valores padronizados, adequam-se à descrição de períodos tanto 

húmidos, como secos (McKee et al.,1993), com obtenção de resultados consistentes 

entre si (Lloyd-Hughes & Saunders, 2002); 

• Independência das condições de humidade no solo e da topografia do terreno (Lloyd-

Hughes & Saunders, 2002); 

• Versatilidade por aplicação a outras variáveis hidrológicas além da precipitação, como o 

escoamento (McKee et al., 1993); 

• Aplicabilidade a regiões climáticas diferenciadas, baseada numa representação espacial 

consistente (Guttman, 1998). 

2.2.3 Índice de severidade de seca (DSI) 

Inicialmente proposto por Bryant et al. (1992), o índice de severidade de seca resulta da dedução 

subsequente de Philips & McGregor (1998). No essencial, recorre a anomalias (ou défices) 

acumuladas mensais de precipitação e permite a identificação de condições de seca em 

diferentes hiatos temporais, fundamentalmente: DSI3 (3 meses), DSI6 (6 meses) e DSI12 (12 

meses). 

De acordo com Guerreiro et al. (2017), à semelhança do que sucede com o SPI, escalas 

menores, associadas a secas do tipo meteorológica e agrícola, permitem identificar prontamente 

o início dos eventos, antecipam o seu término e sugerem uma menor duração expetável dos 

mesmos. Assim, os autores priorizam a robustez e fiabilidade associada às escalas de 6 a 12 

meses, como medida de seca hidrológica. 

No que respeita ao cálculo do índice, para cada posto udométrico, é identificado o episódio de 

seca sempre que, para determinada escala temporal, a precipitação nesse mês for inferior à 

média mensal no período de tempo em causa, sendo já negativa a anomalia no mês precedente 

(valor inferior à média). Nesta condição, somam-se os seus valores. Caso contrário, o DSI toma 

o valor nulo e o evento de seca é finalizado. 

Concretizando, para DSI𝑖, com 𝑖 = {3,6,12}, considere-se uma anomalia de precipitação 

denotada no mês 𝑡, 𝑋𝑡. 

• Se 𝑋𝑡 < 0 (i.e., precipitação no mês 𝑡 menor que a média mensal correspondente) e 

anomalias em 𝑡 − (𝑖 − 1), 𝑋𝑡−(𝑖−1), menores que a média para o período de 𝑖 meses 

associado, então inicia-se um episódio de seca. 

• DSI em 𝑡 assume valor positivo e igual à anomalia nesse mês. 
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• No mês subsequente, 𝑡 + 1, seja 𝑋𝑡+1 a anomalia de precipitação. O valor de DSI 

acumula o valor no mês 𝑡 à anomalia em 𝑡 + 1, desde que o valor médio de precipitação 

para 𝑖 meses não seja ultrapassado pelas precipitações em 𝑡 + 1, 𝑡, 𝑡 − 1,… 𝑡 − (𝑖 − 1). 

Por último, os valores do índice são normalizados por divisão pela precipitação anual média ao 

posto inerente, e expressos em percentagem desta. 

Para a categorização das secas foi adotada a classificação com os limites de DSI indicados por 

Guerreiro et al. (2017), presentes na Tabela 3. 

Tabela 3 - Valores de DSI e categorização das secas; adaptado de Guerreiro et al. (2017) 

Categoria da seca DSI 

Severa >50% 

Extrema >100% 

2.2.4 Características das secas 

Com base nos índices de seca, e com vista à monitorização e prevenção do fenómeno, são 

atribuíveis as seguintes propriedades: intensidade (gravidade do défice de precipitação ou 

hídrico); magnitude (valor acumulado do índice em cada evento de seca); duração (duração 

desse evento); frequência (dos períodos em seca).  

No pressuposto de aplicação do SPI, fixados o limiar de seca e a escala temporal do índice, a 

intensidade é dada pelos valores do índice em si, a magnitude, pelo somatório dos valores SPI 

durante um evento de seca e a duração, pelo período de tempo durante o qual o valor SPI 

permanece abaixo daquele limiar, tipicamente expressa em meses. 

O estudo da frequência dos períodos em seca seguiu uma modelação não-paramétrica, baseada 

no estimador KORE, proposto por Diggle (1985), que procede ao alisamento de uma série 

discreta de ocorrências temporais, conforme a equação (2). 

�̂�(𝑡) = ℎ−1 ∑ 𝐾 (
𝑡 − 𝑇𝑖

ℎ
)

𝑚

𝑖=1

(2) 

sendo �̂�(𝑡) para cada instante 𝑡, o número esperado eventos acima do limiar estabelecido (d-1), 

ℎ a largura de banda (d), 𝑚 o número total de excedências, (𝑡 − 𝑇𝑖) a diferença entre cada 

instante atual, 𝑡, e os instantes de ocorrências das excedências (d) e K a função kernel (Portela 

et al., 2018), para a qual, segundo Mudelsee et al. (2003), se pode adotar o seguinte kernel 

gaussiano: 

𝐾(𝑦) =
1

√2𝜋
𝑒

(−
𝑦2

2
)

(3) 
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Na aplicação do anterior modelo à análise da frequência dos períodos em condições de seca, 

�̂�(𝑡) foi multiplicado por 325,25 de modo a referi-lo a uma base anual, facilitando a apreciação de 

resultados. Silverman (1986) descreve ℎ pela equação (4). 

ℎ = 0,9 min {𝑠,
𝐴𝐼𝑄

1,34
} 𝑚−

1
5 (4) 

com 𝑠, o desvio-padrão da amostra dos instantes de ocorrência das excedências e 𝐴𝐼𝑄, a 

correspondente amplitude inter-quartis. 

A aplicação da equação (2) resulta, por norma, na subestimação da frequência nos períodos em 

condições de seca anteriores ao instante inicial e posteriores ao instante final, havendo, deste 

modo, um enviesamento dos resultados nos extremos do intervalo em análise. Para diminuir 

esse enviesamento pode recorrer-se ao método da reflexão para geração de pseudo-dados 

(pseudodata), para durações triplas de ℎ anteriores ao instante inicial e posteriores ao instante 

final (Portela et al. 2018).  

A largura de banda surge como fator de alisamento. Dada a sazonalidade inter-anual do regime 

hidrológico em Portugal, no estabelecimento de �̂�(𝑡), ℎ deverá ser superior a 365 dias. 

Neste sentido, procurando quantificar as incertezas inerentes à estimação, estabelecem-se 

bandas de confiança através da técnica reamostragem aleatória de bootstrap (Cowling et al., 

1996; Mudelsee M., 2011), com intervalos de confiança a 90%. 

Por seu turno, a abordagem relativa ao DSI fornece diretamente, para cada limiar, o número de 

ocorrências de seca e a duração associada (número de sequências e de meses no ano 

hidrológico com índice superior aos apresentados na Tabela 3). 

 Análise de tendências em séries de precipitação 

2.3.1 Introdução 

No âmbito da deteção e caracterização de episódios de seca, assume-se preponderante o estudo 

da precipitação face ao de outras variáveis hidro-climatológicas, pelo facto de as alterações no 

comportamento da precipitação serem facilmente percecionadas e quantificáveis, para o que 

contribui a ampla rede de monitorização da precipitação em Portugal Continental. 

Neste capítulo, apresentam-se sumariamente dois procedimentos teóricos complementares à 

análise de séries de precipitação (com registo nos postos udométricos de Portugal Continental), 

no sentido da identificação e quantificação de tendências monotónicas.    
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2.3.2 Preenchimento de falhas de registo em séries de precipitação mensal 

Como mencionado, para a seleção dos postos udométricos priorizam-se aqueles com 

simultaneidade de registos mensais num período longo. Contudo, em resultado da existência de 

falhas de registo nas séries de precipitação mensal, procede-se, quanto possível, ao seu 

preenchimento.  

Para tanto, Vicente-Serrano et al. (2010) instam a consideração de postos próximos de cada um 

que assinale falhas esporádicas de registo. Exequível, assim, através de modelos de 

interpolação local, quer determinísticos, como o inverso da potência das distâncias, quer 

estocásticos, como a regressão linear simples. 

No presente caso optou-se por este último, pelo que o preenchimento das falhas mensais seguiu 

o cálculo computacional desenvolvido por Portela (s/d).  

Sejam 𝑃1 um posto udométrico a ser analisado; 𝑚1,𝑡 o mês com falha em 𝑃1; 𝑃1,𝑖 com 𝑖 =

{1,2,3, … , 𝑀𝑃𝑈} e 𝑀𝑃𝑈 o número total de postos que são geograficamente mais próximos de 𝑃1 e 

que dispõem de registo naquele mês. Nestes, identifica-se um período comum com registos de 

precipitação para o mês omisso e estipula-se a correlação estatística a exigir entre os postos em 

causa. 

Para cada 𝑚1,𝑡, ordenam-se crescentemente as correlações entre os valores mensais no posto 

𝑃1 e os 𝑃1,𝑖, sendo 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐸𝐿1,1 a mais elevada correlação de entre os valores 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐸𝐿1,𝑗 com 𝑗 =

{1,2,3, … , 𝑀𝑃𝑈} a obter.  

Por conseguinte, para o preenchimento, seleciona-se o 𝑃1,𝑖 condizente com 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐸𝐿1,1: 𝑃1,1. 

Contudo, pode não verificar simultaneidade de registos tal que permita colmatar todas as falhas 

em 𝑃1, caso 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐸𝐿1,1 seja inferior ao valor exigido. Nesse caso, avança-se para 𝑃1,2 e assim 

por diante. 

No final, às séries de precipitação no mês em falta em 𝑃1 e 𝑃1,𝑖, aplica-se o modelo de regressão 

linear simples sem termo aleatório. Concretizando, o modelo passa pelo seguinte procedimento: 

Sejam 𝑋 e 𝑌 as séries de precipitação que contemplam 𝑁 registos simultâneos de um dado mês 

nos postos 𝑃1 e 𝑃1,𝑖 (o apontado para o preenchimento); 𝑥𝑖 e 𝑦𝑖 com 𝑖 = {1,2,3, … , 𝑁𝑃𝑈} elementos 

genéricos daquelas séries, respetivamente. 

A estimativa de precipitação mensal em falta no mês 𝑡 (1 ≤ 𝑡 ≤ 𝑁𝑃𝑈) em função de 𝑋 (em 𝑃1,𝑖) é 

resultante das equações (5) a (8). Note-se que (5) representa a expressão simplificada da 

regressão pela não consideração do termo aleatório, com  �̅� e �̅� os valores médios de 𝑋 e 𝑌 e 𝑏 

o declive da reta implícita ao modelo. 

𝑦𝑡
′ = �̅� + 𝑏(𝑥𝑡 − �̅�) (5) 
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�̅� =
∑  𝑥𝑖

𝑁
𝑖=1

𝑁𝑃𝑈

(6) 

�̅� =
∑  𝑦𝑖

𝑁
𝑖=1

𝑁𝑃𝑈

(7) 

𝑏 = ∑ 𝑦𝑖

𝑁

𝑖=1

(𝑥𝑖 − �̅�) ∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑁

𝑖=1

⁄ (8) 

2.3.3 Técnica das médias móveis aritméticas e quebras de homogeneidade 

Como abordagem para a aferição estatística de tendências em séries longas de precipitação 

anual, sazonal e mensal, i.e., uma variação padronizada e consistente no tempo, pode recorrer-

se ao conceito das médias móveis aritméticas. 

A técnica em consideração, desenvolvida por Kenney & Keeping (1962) em Portela et al. (2011) 

assume-se como o procedimento mais amplamente aplicado. Com efeito, apontam-se tanto o 

alisamento das flutuações espúrias de curto período numa determinada série, como as 

tendências ou ciclos longos que nela figurem.   

Seja uma série temporal com valores consecutivos de precipitação de dimensão 𝑁, a média 

móvel de dimensão 𝑛 é dada pela média das sucessivas 𝑁 − 𝑛 + 1 partições (ou blocos) de 𝑛 

valores em que a série é subdividida (𝑁 > 𝑛). Segundo Portela & Quintela (2001), o valor de 𝑛 

deve ser suficientemente grande de modo a descrever padrões hidrológicos aproximadamente 

médios, mas tal que não reduza por completo o número de subconjuntos a analisar. 

Para tal, a média móvel decorre entre o instante 𝑡 até 𝑡 + (𝑛 − 1), pelo que a determinação das 

sucessivas médias da precipitação em análise, 𝑃�̅�, se faz pela equação (9). 

𝑃�̅� =
∑ 𝑝𝑘

𝑡+(𝑛−1)
𝑘=1

𝑛
(9) 

Para remeter a uma mesma base as sucessivas médias móveis determinadas com base na 

precipitação, num dado posto e intervalo de tempo, e assim poder compará-las entre si, opta-se 

pela sua adimensionalização pelos valores médios das precipitações inerentes aos períodos 

globais a estudar, 𝑃�̅� �̅�⁄ . Deste modo, estando-se perante uma série estacionária, i.e., sem 

quebras de homogeneidade, espera-se que a representação das médias móveis relativas a esse 

intervalo de tempo flutue em torno da unidade. 

Objeto de menção no mesmo estudo, no sentido de comparação das médias, constituem-se duas 

subséries contíguas no tempo: a primeira, subsérie anterior, 𝑃𝑎, de dimensão 𝑁𝑎 e decorrendo 

entre os anos 1 e 𝑁𝑎; a segunda, subsérie posterior, 𝑃𝑝, de dimensão 𝑁𝑝 = 𝑁 − 𝑁𝑎, entre os anos 

𝑁𝑎 + 1 e 𝑁. Como tal, para uma série com dimensão 𝑁, se 𝑛 for a dimensão mínima de qualquer 

uma das subséries, perfazem-se, no total, 𝑁 − 2𝑛 + 1 blocos. 
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Para tanto, Portela et al. (2011) fundamentam com o formalismo matemático do teste paramétrico 

de Student, com a estatística de teste, 𝑡𝑠, definida pela expressão (10). Em pormenor, pelas 

equações (11) e (12), avalia-se a significância da diferença dos valores médios de ambas as 

séries.  

𝑡𝑠 =
|𝑃�̅� − 𝑃�̅�|

𝑠√1
𝑁𝑎

⁄ + 1
𝑁𝑝

⁄

(10)
 

𝑃�̅� =
∑ 𝑝𝑖

𝑁𝑎
𝑖=1

𝑁𝑎

(11) 

𝑃�̅� =
∑ 𝑝𝑖

𝑁
𝑖=𝑁𝑎+1

𝑁𝑝

(12) 

Sendo 𝑠 a estimativa do desvio-padrão da população, 𝑠, ponderada pelos desvios-padrão 

inerentes a cada subsérie, 𝑠𝑎 e 𝑠𝑝, dados pelas equações (13) a (15). 

𝑠 = √
(𝑁𝑎 − 1)𝑠𝑎

2 + (𝑁𝑝 − 1)𝑠𝑝
2

𝑁𝑎 + 𝑁𝑝 − 2
(13) 

𝑠𝑎
2 =

∑ (𝑝𝑖 − 𝑃�̅�)2𝑁𝑎
𝑖=1

𝑁𝑎 − 1
(14) 

𝑠𝑝
2 =

∑ (𝑝𝑖 − 𝑃�̅�)
2𝑁𝑝

𝑖=1

𝑁𝑝 − 1
(15) 

Saliente-se a fixação do nível de confiança, 𝜂 = 1 − 𝛼, para o qual se considera a hipótese dos 

valores de precipitação descritos nas equações (11) e (12) não serem significativamente 

diferentes. Enquadrada num teste bilateral, rejeitar-se-á sempre que, para o nível de significância 

𝛼 e  𝑁𝑎 + 𝑁𝑝 − 2 graus de liberdade, resulte o descrito na equação (16) 

|𝑡𝑠| > 𝑡(1−𝛼
2⁄ ) (16) 

2.3.4 Teste de Mann-Kendall e estimador de declive de Sen 

Concomitante ao anterior procedimento, prossegue-se com a deteção de tendências 

monotónicas em séries de precipitação através da aplicação do teste não paramétrico de Mann-

Kendall. Por meio da disposição inicial de Mann (1945) e desenvolvimento posterior de Kendall 

(1975), citados por Portela et al. (2011), o teste é reconhecido pelos resultados bastante 

apreciáveis.  

Para o efeito, atente-se na série temporal de dimensão 𝑁, com termo genérico 𝑌𝑖, com 𝑖 =

{1,2,3, … , 𝑁}. Cada valor dos seus valores de 𝑖 = {1,2,3, … , 𝑁 − 1} é comparado com os 

imediatamente subsequentes, 𝑌𝑗, com 𝑗 = {𝑖 + 1, 𝑖 + 2, … , 𝑁}.  
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Pela sistematização do sinal das sucessivas diferenças, com as equações (17) e (18), explicita-

-se a estatística de teste, 𝑆.  

𝑠𝑔𝑛(𝑌𝑗 − 𝑌𝑖) = {

   1             𝑠𝑒 𝑌𝑗 > 𝑌𝑖

  0             𝑠𝑒 𝑌𝑗 = 𝑌𝑖

−1           𝑠𝑒 𝑌𝑗 < 𝑌𝑖

(17) 

𝑆 = ∑ ∑ 𝑠𝑔𝑛(𝑌𝑗 − 𝑌𝑖)

𝑛

𝑗=𝑖+1

𝑛−1

𝑖=1

(18) 

Cita-se igualmente no mesmo estudo no qual, para amostra com grande dimensão, e apontando 

como hipótese nula, 𝐻0, a ausência de tendência, a estatística de teste, 𝑆, apresenta 

aproximadamente distribuição normal com valor esperado e variância em conformidade nas 

equações (19) e (20). 

𝐸(𝑆) = 0 (19) 

𝑉𝑎𝑟(𝑆) =
𝑁(𝑁 − 1)(2𝑁 + 5)

18
−

∑ 𝑡𝑗(𝑡𝑗 − 1)(2𝑡𝑗 + 5)
𝑝
𝑗=1

18
(20) 

Para a relação e em (20), veja-se a dependência da dimensão da amostra, 𝑁 e a consideração, 

afetada de sinal negativo, de tied groups, ou seja, elementos iguais ou repetidos a existir na 

amostra, com 𝑡𝑗 o seu contador até à dimensão total, 𝑝.  

Na aplicação efetuada, por se entender frutífera a implementação de algoritmo computacional 

do teste3 em questão, a significância de 𝑆 para a hipótese nula é testada por avaliação do 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 −

𝑝. Com efeito, sempre que 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 − 𝑝 < 𝛼, rejeita-se 𝐻0, entenda-se estar-se perante uma 

tendência estatisticamente significativa na série. 

Advindos deste procedimento, dados pelas equações (21) e (22), têm-se: coeficiente de 

correlação de Kendall, 𝜏 (−1 ≤ 𝜏 ≤ 1), que quantifica a robustez da tendência estatística; 

parâmetro 𝐷, como número máximo de combinações de 𝑆. 

𝜏 = 𝑆 𝐷⁄ (21) 

𝐷 = [
1

2
𝑁(𝑁 − 1) −

1

2
∑ 𝑡𝑗(𝑡𝑗 − 1)

𝑝

𝑗=1

]

1
2⁄

[
1

2
𝑁(𝑁 − 1)]

1
2⁄

(22) 

A par da deteção de tendências estatisticamente significativas, prioriza-se a estimativa da 

respetiva magnitude. Segundo Hirsch et al. (1982), incide-se no estimador estatístico de declive 

de Sen, inicialmente desenvolvido por Theil (1950) e Sen (1968).  

Com efeito, defina-se o declive de Sen pela equação (23). 

                                                      
3 Alternativamente, por 𝑍(𝑡) = 𝑠𝑔𝑛(𝑆) (

|𝑆|−1

𝜎
), rejeitar-se-ia 𝐻0 sempre que |𝑍(𝑡)| > 𝑍𝛼

2⁄ , com 𝜎 o desvio-padrão, 𝑍𝛼
2⁄  a 

variável normal reduzida da função de distribuição normal padrão e 𝛼 o nível de significância da amostra.  
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𝐷𝑖𝑗 =
𝑌𝑗 − 𝑌𝑖

𝑋𝑗 − 𝑋𝑖

(23) 

em que (1 ≤ 𝑋𝑖 < 𝑋𝑗 ≤ 𝑁), com 𝑋𝑖 e 𝑋𝑗 os anos em que ocorrem as observações de ordem 𝑖 e 𝑗, 

respetivamente.  

Por fim, a magnitude da tendência é estimada pela mediana dos valores de 𝐷𝑖𝑗. Os autores 

exaltam a consistência dos resultados perante elementos espúrios e rejeitam o efeito de 

sazonalidade na condição de se tratar de séries temporais univariadas. 
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3 Dados base 

 Introdução 

Neste capítulo são identificados os postos udométricos de Portugal Continental utilizados na 

caracterização de secas e na deteção e quantificação de tendências da precipitação. Como tal, 

apresentam-se os critérios subjacentes à seleção de tais postos e à aplicabilidade das amostras 

de precipitação mensal em estudo.  

 Postos udométricos a utilizar 

A seleção dos postos udométricos é consubstanciada pela rede meteorológica do Sistema 

Nacional de Informação de Recursos Hídricos, SNIRH (2018), tutelado pela Agência Portuguesa 

do Ambiente, APA. 

Atendendo à variabilidade espacial da precipitação em Portugal Continental, com valores médios 

anuais superiores a 2800mm, na região noroeste e inferiores a 400mm no sul do país, num 

padrão decrescente (de Norte para Sul e de Oeste para Este), procedeu-se à compilação e 

atualização, quanto possível à data da presente dissertação, de uma seleção composta por 764 

postos udométricos capazes de traduzir a variabilidade de comportamento. Tal seleção é 

identificada nos Anexos A e C.1 nas versões impressa e digital, respetivamente. O período de 

base subjacente ao estudo foi de 108 anos hidrológicos, entre outubro de 1910 e setembro de 

2018. 

Contudo, a análise das séries de precipitação mensal revelou a existência de falhas de registo, 

pelo que se justificou o seu preenchimento, por aplicação do procedimento objeto de menção no 

subcapítulo 2.3.2. 

Para tanto, houve que estabelecer os valores a adotar para os coeficientes de correlação entre 

registos no posto com falhas mensais e nos postos passíveis de serem utilizados no 

preenchimento daquelas falhas, para o que se ensaiaram diferentes valores, tendo-se 

diferenciado os períodos de outubro a junho, em que foram exigidas maiores correlações, e os 

meses de julho a setembro, em que se admitiram menores correlações, pelo facto de se estar 

perante valores, na sua maioria, muito reduzidos em que pequenas variações pontuais muito 

facilmente “destroem” a estrutura de correlação espacial, por serem muito circunscritas. 

Concretamente, de modo a estabelecer o modelo de preenchimento de dados, consideraram-se 

as seguintes três combinações de valores dos coeficientes de correlação no conjunto daqueles 

dois períodos (referindo-se o primeiro valor à correlação aplicável aos meses de outubro a junho 

e o segundo, à aplicável de julho a setembro): (0,7;0,6), (0,8;0,5) e (0,7;0,5). A pesquisa dos 

postos a utilizar no preenchimento de cada falha num dado posto considerou os 200 postos 

geograficamente mais próximos deste último. Adicionalmente, para atribuir significado ao modelo 
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regressão, fixou-se em 10 o número mínimo de anos com registos simultâneos a considerar no 

preenchimento de cada falha.  

Contudo, não tendo sido possível o preenchimento de todos os registos de precipitação mensal 

omissos, para identificar o conjunto de postos e o horizonte temporal a considerar no presente 

estudo, foram selecionados, para cada um dos postos udométricos, os anos hidrológicos que 

compreendessem os seguintes critérios: 

• Número total de falhas remanescentes não superior a 4 (33,3%); 

• Preenchimento completo dos anos hidrológicos de 2015/2016 e 2016/2017 por 

constituírem o período bianual mais recente com dados disponíveis e consistentes, e 

pretender-se que a dissertação incorporasse informação tão atualizada quanto possível. 

Resultaram 653 postos que, não obstante as falhas pontuais, perfizeram 105 anos hidrológicos 

(de outubro de 1912 a setembro de 2017), dimensão amplamente superior aos 30 anos de 

análise recorrentemente apontados por diversos autores. 

De entre tais postos, selecionaram-se os que simultaneamente apresentavam o menor número 

de falhas, a par com uma distribuição espacial ampla e uniforme sobre o território continental 

português. Com efeito, na Figura 2 localizam-se esquematicamente os 39 postos udométricos 

resultantes, bem como o respetivo enquadramento na distribuição da precipitação anual média 

em Portugal Continental. 

Na Tabela 4 identifica-se e enumera-se tal seleção, evidenciando a sua distribuição pelas 

principais bacias hidrográficas portuguesas (nomeadamente Minho, Douro, Tejo e Guadiana).  

Nas Tabelas 5 e 6 sistematizam-se os resultados, em termos de número de falhas, decorrentes 

das diferentes hipóteses de coeficientes de correlação, demarcando-se as falhas remanescentes 

após a aplicação do procedimento automático de preenchimento (naquele período de 105 anos 

hidrológicos).  

Em face dos resultados antecedentes, optou-se por prosseguir o estudo com as séries de 

precipitação obtidas por preenchimento com base no coeficiente de correlação de 0,7, à exceção 

dos meses de julho a setembro, em que se adotou o valor de 0,5. As escassas falhas que, ainda 

assim, subsistiram foram preenchidas com as correspondes precipitações médias mensais, mas 

evidentemente calculadas a parir das séries históricas de precipitação, precedentes ao 

preenchimento automático. 

Na Tabelas 7 e 8 apresentam-se os valores da precipitação mensal média e precipitação anual 

média assim obtidos para os 39 postos adotados no estudo.  

No Anexo C.2 apresentam-se integralmente as séries de precipitação objeto de preenchimento. 
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Figura 2 - Portugal Continental. (a) Isolinhas da precipitação anual média; adaptado de APA (s/d); (b) Localização esquemática dos postos udométricos analisados, identificados na Tabela 4, por 
meio de pontos 
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Tabela 4 - 39 postos udométricos utilizados: caracterização geral 

Posto udométrico Coordenadas de localização 

Nome Código Designação Bacia hidrográfica 

M P 

(m) (m) 

MERUFE 01G/03UG PU1 MINHO -21188,3 261001,3 

LEONTE 03I/03UG PU2 CÁVADO/RIBEIRAS COSTEIRAS -1175,6 232892,9 

SOUTELO (CHAVES) 03L/02UG PU3 DOURO 49767,3 231677,9 

TRAVANCAS 03N/01G PU4 DOURO 68747,5 240166,5 

CABECEIRAS DE BASTO 04J/06UG PU5 DOURO 12849,6 204828,6 

CAMPO DE VÍBORAS 04R/03UG PU6 DOURO 131489,2 207250,7 

FOLGARES 06N/01C PU7 DOURO 71214,3 181904,6 

MONCORVO 06O/04UG PU8 DOURO 90784,2 166818,3 

CARVIÇAIS 06P/02UG PU9 DOURO 104284,0 168541,6 

ADORIGO 07L/01U PU10 DOURO 44170,9 164227,8 

PINDELO DOS MILAGRES 09J/02U PU11 VOUGA/RIBEIRAS COSTEIRAS 14372,1 126379,9 

FREIXEDAS 09O/02U PU12 DOURO 82047,8 113678,4 

GOUVEIA 11L/01UG PU13 MONDEGO 45760,5 91772,2 

SANTO VARÃO 12F/02C PU14 MONDEGO -39905,5 57405,9 

GÓIS 13I/01G PU15 MONDEGO 1684,6 54247,5 

PENHA GARCIA 13O/01UG PU16 TEJO 95139,0 42135,7 

LADOEIRO 14N/02UG PU17 TEJO 74231,0 17972,0 

ALVAIÁZERE 15G/01UG PU18 TEJO -21184,1 17665,1 

NISA 16L/03UG PU19 TEJO 39942,0 -16815,0 

PERNES 17F/01UG PU20 TEJO -45674,2 -30700,8 

BEMPOSTA 17I/02UG PU21 TEJO -665,4 -35472,9 

CASTELO DE VIDE 17M/01G PU22 TEJO 58617,6 -28281,6 

PRAGANÇA 18C/01G PU23 RIBEIRAS DO OESTE -80427,1 -51714,0 

ALTER DO CHÃO 18L/01UG PU24 TEJO -21188,3 261001,3 

SANTO ESTEVÃO 20E/02UG PU25 TEJO -1175,6 232892,9 

PAVIA 20I/01G PU26 TEJO 49767,3 231677,9 

ESTREMOZ 20L/01G PU27 TEJO 68747,5 240166,5 

CAIA (MONTE CALDEIRAS) 20O/02UG PU28 GUADIANA 12849,6 204828,6 

COLARES (SARRAZOLA) 21A/01C PU29 RIBEIRAS DO OESTE 131489,2 207250,7 

ÉVORA-MONTE 21K/02UG PU30 TEJO 71214,3 181904,6 

BARRAGEM DE PEGO DO ALTAR 23G/01C PU31 SADO 90784,2 166818,3 

AMIEIRA 24L/01C PU32 GUADIANA 104284,0 168541,6 

BARRANCOS 25P/01UG PU33 GUADIANA 44170,9 164227,8 

SANTA VITÓRIA 26I/01UG PU34 SADO 14372,1 126379,9 

BARRAGEM DE MIRA 28G/01C PU35 MIRA 82047,8 113678,4 

ROSÁRIO (ALMODÔVAR) 28I/02U PU36 GUADIANA 45760,5 91772,2 

MÉRTOLA 28L/01UG PU37 GUADIANA -39905,5 57405,9 

VALVERDE 31E/03C PU38 RIBEIRAS DO ALGARVE 1684,6 54247,5 

SANTA CATARINA (TAVIRA) 31K/01UG PU39 RIBEIRAS DO ALGARVE 95139,0 42135,7 
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Tabela 5 - 39 postos udométricos utilizados: número de falhas de registos mensais de precipitação remanescentes do preenchimento automático, com discretização por coeficientes de correlação 
(período de 105 anos hidrológicos de 1912/1913 a 2016/2017)  

    Número de falhas remanescentes do preenchimento automático 

Posto udométrico Coeficientes de correlação (-) 

Nome Código Designação 

0,7 0,6 0,8 0,5 0,7 0,5 

Outros 
meses 

Mai Jun Jul Ago Set 
Outros 
meses 

Mai Jun Jul Ago Set 
Outros 
meses 

Mai Jun Jul Ago Set 

MERUFE 01G/03UG PU1 3 - - 1 1 - 3 - - - - - 3 - - - - - 

LEONTE 03I/03UG PU2 3 - - - - - 3 - - - - - 3 - - - - - 

SOUTELO (CHAVES) 03L/02UG PU3 - - - 2 - - 1 26 1 - - - - - - - - - 

TRAVANCAS 03N/01G PU4 - - 1 - - - 3 1 4 - - - - - 1 - - - 

CABECEIRAS DE BASTO 04J/06UG PU5 3 - - - - - 3 - - - - - 3 - - - - -  

CAMPO DE VÍBORAS 04R/03UG PU6 - - - - - - 1 1 19 - - - - - - - - - 

FOLGARES 06N/01C PU7 - 1 - - - - - 34 2 - - - - 1 - - - - 

MONCORVO 06O/04UG PU8 - - 1 - - - - 8 5 - - - -  1 - - - 

CARVIÇAIS 06P/02UG PU9 - - - - - - - - 20 - - - - - - - - - 

ADORIGO 07L/01U PU10 - - 2 1 - - - 2 26 - - - - - 2 - - - 

PINDELO DOS 
MILAGRES 

09J/02U PU11 - - - - 2 - 2 - - - 1 - - - - - 1 - 

FREIXEDAS 09O/02U PU12 - - - - 20 - - - 20 - - - - - - - - - 

GOUVEIA 11L/01UG PU13 - 1 - - - - 1 6 2 - - - - 1 - - - - 

SANTO VARÃO 12F/02C PU14 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 

GÓIS 13I/01G PU15 4 2 - - - - 12 3 8 - - - 4 2 - - - - 

PENHA GARCIA 13O/01UG PU16 - - - 3 - - - - 1 - - - - - - - - - 

LADOEIRO 14N/02UG PU17 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 

ALVAIÁZERE 15G/01UG PU18 - - - - 1 - - 2 15 - - - - - - - - - 

NISA 16L/03UG PU19 - - - - - - - - 19 - - - - - - - - - 

PERNES 17F/01UG PU20 - - - 2 - - - 1 2 - - - - - - - - - 

BEMPOSTA 17I/02UG PU21 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 
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Tabela 6 - 39 postos udométricos utilizados: número de falhas de registos mensais de precipitação remanescentes do preenchimento automático, com discretização por coeficientes de correlação (período de 
105 anos hidrológicos de 1912/1913 a 2016/2017) - Cont. 

    Número de falhas remanescentes do preenchimento automático 

Posto udométrico Coeficientes de correlação (-) 

Nome Código Designação 

0,7 0,6 0,8 0,5 0,7 0,5 

Outros 
meses 

Mai Jun Jul Ago Set 
Outros 
meses 

Mai Jun Jul Ago Set 
Outros 
meses 

Mai Jun Jul Ago Set 

CASTELO DE VIDE 17M/01G PU22 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

PRAGANÇA 18C/01G PU23 - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - 

ALTER DO CHÃO 18L/01UG PU24 - - - - 4 - - - 1 - - - - - - - - - 

SANTO ESTEVÃO 20E/02UG PU25 - - - - 2 - 19 - - - - - - - - - - - 

PAVIA 20I/01G PU26 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 

ESTREMOZ 20L/01G PU27 - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - 1 - 

CAIA 
(MONTE CALDEIRAS) 

20O/02UG PU28 - - - - 4 - 41 19 - - - - - - - - - -  

COLARES (SARRAZOLA) 21A/01C PU29 - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - 

ÉVORA-MONTE 21K/02UG PU30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

BARRAGEM DE PEGO 

DO ALTAR 
23G/01C PU31 - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - 

AMIEIRA 24L/01C PU32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

BARRANCOS 25P/01UG PU33 - - - 20 - - - 1 22 - - - - - - - - - 

SANTA VITÓRIA 26I/01UG PU34 - - - 17 - 18 19 19 1 - - - - - - - - - 

BARRAGEM DE MIRA 28G/01C PU35 - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - 

ROSÁRIO (ALMODÔVAR) 28I/02U PU36 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

MÉRTOLA 28L/01UG PU37 - - - - 2 - 8 23 26 - 2 - - - - - 2 - 

VALVERDE 31E/03C PU38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SANTA CATARINA (TAVIRA) 31K/01UG PU39 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Tabela 7 - 39 postos udométricos utilizados: precipitação mensal média e precipitação anual média no período de 105 anos hidrológicos (1912/1913 a 2016/20017). Número de falhas objeto de preenchimento 
automático e manual 

Posto udométrico Precipitação mensal média (mm) 

Precipitação média 
anual (mm) 

Número de falhas 

Nome Código Designação Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Total 

Objeto de 
preenchimento 

Automático Manual 

MERUFE 01G/03UG PU1 158,79 226,05 274,20 252,07 251,47 179,81 143,51 129,20 66,22 18,22 30,59 97,50 1827,632 986 983 3 

LEONTE 03I03UG PU2 270,55 327,45 406,69 421,23 329,31 310,77 213,83 211,48 109,89 53,83 65,24 153,69 2873,93 527 524 3 

SOUTELO (CHAVES) 03L/02UG PU3 76,66 101,41 110,78 108,20 95,73 77,33 68,49 67,24 41,65 12,16 15,49 41,67 816,81 548 548 0 

TRAVANCAS 03N/01G PU4 101,62 111,65 125,11 122,92 100,14 101,65 80,64 77,11 43,67 18,35 20,66 50,29 953,80 88 87 1 

CABECEIRAS DE BASTO 04J/06UG PU5 130,48 172,35 199,89 196,85 173,94 159,15 116,42 99,05 55,06 22,83 22,98 62,02 1411,02 192 189 3 

CAMPO DE VÍBORAS 04R/03UG PU6 68,41 75,67 78,34 76,49 67,19 65,81 58,64 59,76 36,67 17,16 14,22 35,00 653,35 363 363 0 

FOLGARES 06N/01C PU7 64,17 70,92 77,94 70,37 67,09 56,02 52,86 55,19 34,31 11,99 11,10 29,08 601,04 495 494 1 

MONCORVO 06O/04UG PU8 58,35 63,13 66,12 59,39 53,25 49,12 43,61 48,41 30,96 10,84 9,96 30,59 523,72 216 215 1 

CARVIÇAIS 06P/02UG PU9 75,81 82,37 89,81 90,09 72,79 69,96 58,31 59,74 33,58 16,85 14,89 38,00 702,20 356 356 0 

ADORIGO 07L/01U PU10 61,80 77,04 86,68 83,64 70,56 62,43 51,31 50,64 30,32 10,95 10,76 31,66 627,79 432 430 2 

PINDELO DOS 
MILAGRES 

09J/02U PU11 129,4 159,9 178,8 190,1 161,4 148,0 112,1 90,2 48,9 15,0 22,4 62,7 1319,02 1055 1054 1 

FREIXEDAS 09O/02U PU12 71,65 80,77 95,99 90,55 69,62 70,10 61,12 63,97 32,49 13,48 9,76 31,73 691,24 736 736 0 

GOUVEIA 11L/01UG PU13 106,74 131,20 130,38 144,66 128,46 123,28 102,87 82,86 49,05 18,61 16,72 49,00 1083,83 425 424 1 

SANTO VARÃO 12F/02C PU14 88,49 119,34 122,94 116,75 104,90 87,42 82,21 66,65 32,33 9,43 12,07 39,62 882,14 770 770 0 

GÓIS 13I/01G PU15 106,23 136,31 155,69 153,43 137,94 123,54 99,40 83,07 40,05 15,98 14,51 50,12 1116,27 169 163 6 

PENHA GARCIA 13O/01UG PU16 94,21 99,96 102,39 97,62 87,07 83,82 64,64 56,08 28,13 8,98 8,37 40,64 771,92 111 111 0 

LADOEIRO 14N/02UG PU17 69,56 75,41 72,33 74,20 67,01 68,79 50,83 47,36 24,99 6,25 6,87 30,73 594,33 252 252 0 

ALVAIÁZERE 15G/01UG PU18 118,79 148,97 167,91 167,13 142,82 130,74 97,95 82,06 39,55 10,48 10,52 53,12 1170,04 317 317 0 

NISA 16L/03UG PU19 74,17 92,68 97,64 91,32 82,62 74,84 54,58 48,26 21,79 5,21 6,02 32,45 681,58 323 323 0 

PERNES 17F/01UG PU20 81,42 107,05 111,08 113,83 92,68 91,85 64,87 55,88 21,64 6,25 5,56 37,39 789,52 99 99 0 

BEMPOSTA 17I/02UG PU21 65,73 98,22 94,34 88,99 80,12 74,61 61,96 41,56 18,89 4,20 6,33 35,31 670,26 894 894 0 

CASTELO DE VIDE 17M/01G PU22 91,41 99,95 120,46 112,06 97,44 94,49 70,81 61,60 26,12 6,97 7,66 43,55 832,53 308 308 0 

PRAGANÇA 18C/01G PU23 90,13 119,80 125,12 119,24 102,75 99,21 74,03 60,04 23,36 5,58 5,42 36,06 860,74 131 131 0 
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Tabela 8 - 39 postos udométricos utilizados: precipitação mensal média e precipitação anual média no período de 105 anos hidrológicos (1912/1913 a 2016/20017). Número de falhas objeto de preenchimento 
automático e manual – Cont. 

 Posto udométrico Precipitação mensal média (mm) 

Precipitação anual 
média (mm) 

Número de falhas 

Nome Código Designação Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Total 

Objeto de 
preenchimento 

Automático Manual 

ALTER DO CHÃO 18L/01UG PU24 66,80 75,05 74,98 80,78 71,77 67,44 51,27 44,93 20,88 5,51 3,53 31,00 593,94 95 95 0 

SANTO ESTEVÃO 20E/02UG PU25 64,67 75,91 78,05 71,27 64,15 65,63 51,84 40,13 16,81 3,93 3,67 26,86 562,91 309 309 0 

PAVIA 20I/01G PU26 58,11 66,15 73,70 70,35 63,21 62,98 50,34 40,37 17,57 3,92 3,14 25,57 535,41 88 88 0 

ESTREMOZ 20L/01G PU27 68,35 80,44 88,04 78,42 73,71 73,03 57,59 41,01 22,71 6,87 4,61 27,11 621,89 90 89 1 

CAIA (MONTE 
CALDEIRAS) 

20O/02UG PU28 54,90 60,70 66,52 57,14 57,73 61,08 45,84 33,44 23,60 2,42 2,63 28,78 494,77 909 909 0 

COLARES (SARRAZOLA) 21A/01C PU29 81,47 103,74 103,10 88,34 78,60 80,05 62,59 46,54 15,91 4,71 6,21 34,29 705,55 886 886 0 

ÉVORA-MONTE 21K/02UG PU30 65,01 73,14 83,41 66,81 62,25 72,00 50,39 39,62 19,57 8,36 6,66 24,36 571,57 900 900 0 

BARRAGEM DE PEGO 
DO ALTAR 

23G/01C PU31 63,31 70,11 75,69 73,62 64,39 64,04 50,19 39,19 14,73 2,91 3,76 26,28 548,21 463 463 0 

AMIEIRA 24L/01C PU32 60,59 64,30 71,45 72,76 64,01 60,15 56,34 38,39 17,09 3,79 2,95 23,32 535,13 668 668 0 

BARRANCOS 25P/01UG PU33 59,06 68,17 68,59 66,88 57,60 62,93 52,30 39,18 23,07 4,78 3,26 27,04 532,86 416 416 0 

SANTA VITÓRIA 26I/01UG PU34 53,42 68,85 74,40 66,61 59,13 60,13 48,12 33,97 13,79 1,50 2,53 20,63 503,08 543 543 0 

BARRAGEM DE MIRA 28G/01C PU35 70,55 80,35 85,41 65,76 66,25 69,88 58,08 34,31 12,41 0,84 2,23 24,23 570,30 875 875 0 

ROSÁRIO (ALMODÔVAR) 28I/02U PU36 59,06 82,67 89,95 65,26 66,45 63,00 54,52 31,17 9,91 2,17 2,75 23,97 550,88 1005 1005 0 

MÉRTOLA 28L/01UG PU37 50,71 56,34 60,83 47,58 41,46 46,40 34,00 25,12 10,26 1,39 1,82 16,81 392,71 445 443 2 

VALVERDE 31E/03C PU38 56,62 82,82 83,37 72,96 71,13 61,66 42,76 24,18 6,79 1,40 1,92 18,53 524,13 1009 1009 0 

SANTA CATARINA 
(TAVIRA) 

31K/01UG PU39 70,51 91,94 110,87 89,64 81,78 76,33 49,57 30,92 8,81 0,62 2,04 23,09 636,13 743 743 0 
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4 Resultados 

 Introdução 

Neste capítulo procede-se à apresentação e análise dos resultados decorrentes do estudo 

efetuado nos 39 postos udométricos, identificados na Tabela 4, a partir dos registos de 

precipitação mensal, no período dos 105 anos hidrológicos, de 1912/1913 a 2016/2017. 

Com efeito, um dos desafios da presente dissertação concerniu no tratamento, apresentação e 

análise do manancial de resultados obtido. Assim, conforme disposto anteriormente, optou-se 

por dividir os resultados relativos à análise de secas, com as abordagens do SPI e DSI e os 

resultados relativos à deteção e/ou quantificação de tendências em séries de precipitação, pelas 

abordagens da técnica das médias móveis aritméticas e quebras de homogeneidade e pelo teste 

de Mann-Kendall e estimador de declive de Sen. 

Tal como inicialmente anunciado, em face da limitação do presente documento, apresentam-se 

em CD a totalidade dos resultados obtidos.  

 Resultados da análise de secas 

4.2.1 Aplicação do índice de precipitação padronizada (SPI) 

Em conformidade com as escalas temporais do SPI analisadas de 1, 3, 6 e 12 meses (SPI1, 

SPI3, SPI6 e SPI12) e com o período de 105 anos hidrológicos, as dimensões das séries de 

precipitação mensais ou acumuladas intervenientes no estudo foram de 1260, 1258, 1255 e 

1249, respetivamente. 

Para cada posto e escala temporal determinaram-se o número de episódios de seca e a 

correspondente magnitude e duração. Numa análise dos resultados, ainda que preliminar, 

denotou-se um comportamento distinto exibidos pelas séries, ao progredir-se em relação ao 

presente. Neste sentido, de modo a evidenciar tal comportamento, a aplicação do índice inferiu 

sobre os seguintes três períodos4: 

• Período de base, de outubro de 1912 a setembro de 2017 – 105 anos hidrológicos; 

• Período mais remoto, de outubro de 1912 a setembro de 2002 – 90 anos hidrológicos; 

• Período mais recente, de outubro de 2002 a setembro de 2017 – 15 anos hidrológicos. 

Nas Figuras 3 a 14 segue-se a categorização de secas nos limiares de SPI da Tabela 2 de acordo 

com as condições de seca moderada, severa e extrema. Apresentam-se os resultados para a 

magnitude, duração, número total de secas, número médio de secas por ano, magnitude média 

                                                      
4 Tal divisão é consubstanciada pelo comportamento evidenciado nos resultados da magnitude e duração das secas, 
nos últimos 15 anos. Neste sentido, optou-se por estender a partição temporal no estudo das restantes características. 
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por ano e duração média de secas por ano. Anote-se, na representação gráfica da magnitude e 

duração dos episódios de seca, a gradação a cinzento referente à sobreposição de resultados 

para os 39 postos udométricos em estudo. 

Com efeito, de modo a permitir a comparação de resultados, nas figuras manteve-se a respetiva 

escala vertical, relativa a cada uma das quatro escalas temporais avaliadas, independentemente 

do limiar de seca. 

Nas Tabelas 9 e 10 sistematizam-se algumas das características das secas no conjunto dos 39 

postos analisados e para cada limiar de seca, designadamente: número de ocorrências de seca, 

valores mínimo e médio de SPI e respetivos desvios-padrão. A sombreado estão destacados os 

valores mais gravosos, i.e., a que correspondem: maior número total de ocorrências de seca; 

menor valor mínimo de SPI e menor média (maiores intensidades); maior desvio-padrão 

(traduzindo maior variabilidade temporal). Anota-se que a identificação das ocorrências de seca 

não atendeu à eventualidade de pertencerem a um mesmo evento. 

De resto, nas Tabelas 11 e 12 sintetiza-se a análise quantitativa exploratória da evolução da 

secas, para a qual foram adotadas duas perspetivas: numa fixou-se a classe de seca (no 

respetivo limiar) e analisou-se a avaliação de resultados (expressa em termos percentuais) entre 

escalas temporais do SPI; noutra fixou-se a escala temporal do SPI e analisou-se a variação de 

resultados (em termos percentuais) em função do limiar.  

Anote-se que estas tabelas se fazem representar por valores acumulados da totalidade dos 

postos analisados, nomeadamente o número de ocorrências, valor mínimo, média e desvio-

padrão. 

Nas Figuras 15 e 16 exemplificam-se, com base nos postos de Leonte (03I/03UG), Carviçais 

(06P/02UG), Pindelo dos Milagres (09J/02U), Góis (13I/01G), Pernes (17F/01UG) e Bemposta 

(17I/02UG), para seca moderada (SPI=-0,84), os resultados da modelação não-paramétrica 

baseada no estimador KORE relativos à frequência dos períodos em seca, juntamente com as 

bandas de confiança de 90%, obtidas pela técnica de bootstrap.  

No Anexo C.3 seguem os restantes resultados para as curvas de frequência, por posto 

udométrico, para cada escala temporal de SPI e para aquele limiar de seca. 

Na Figura 17 sobrepõem-se as curvas das estimativas das frequências de ocorrência de períodos 

em seca por ano, para cada escala temporal de SPI, dos 39 postos utilizados.  
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Figura 3 - Características das secas (em termos absolutos e médios) para SPI à escala mensal (SPI1) e seca moderada (SPI=-
0,84) no conjunto dos 39 postos udométricos analisados: (a) magnitude; (b) duração, em meses; (c) número de secas por ano; 
(d) número médio de secas por ano; (e) magnitude média por ano; (f) duração média por ano, em meses. Períodos de 1912/1913 
a 2016/2017 (amarelo); de 1912/1913 a 2001/2002 (cinzento); de 2002/2003 a 2016/2017 (vermelho) 

(a) (b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 
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Figura 4 - Características das secas (em termos absolutos e médios) para SPI a três meses (SPI3) e seca moderada (SPI=-0,84) 
no conjunto dos 39 postos udométricos analisados: (a) magnitude; (b) duração, em meses; (c) número de secas por ano; (d) 
número médio de secas por ano; (e) magnitude média por ano; (f) duração média por ano, em meses. Períodos de 1912/1913 a 
2016/2017 (amarelo); de 1912/1913 a 2001/2002 (cinzento); de 2002/2003 a 2016/2017 (vermelho) 

(a) (b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 
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Figura 5 - Características das secas (em termos absolutos e médios) para SPI a seis meses (SPI6) e seca moderada (SPI=-0,84) 
no conjunto dos 39 postos udométricos analisados: (a) magnitude; (b) duração, em meses; (c) número de secas por ano; (d) 
número médio de secas por ano; (e) magnitude média por ano; (f) duração média por ano, em meses. Períodos de 1912/1913 a 
2016/2017 (amarelo); de 1912/1913 a 2001/2002 (cinzento); de 2002/2003 a 2016/2017 (vermelho) 

(a) (b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 
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Figura 6 - Características das secas (em termos absolutos e médios) para SPI a doze meses (SPI12) e seca moderada (SPI=-
0,84) no conjunto dos 39 postos udométricos analisados: (a) magnitude; (b) duração, em meses; (c) número de secas por ano; 
(d) número médio de secas por ano; (e) magnitude média por ano; (f) duração média por ano, em meses. Períodos de 1912/1913 
a 2016/2017 (amarelo); de 1912/1913 a 2001/2002 (cinzento); de 2002/2003 a 2016/2017 (vermelho) 

-160

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

1912 1932 1952 1972 1992 2012

M
a
g

n
it
u

d
e

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1912 1932 1952 1972 1992 2012

D
u

ra
ç
ã
o
 (

m
e
s
e
s
)

0

5

10

15

20

25

30

N
ú

m
e
ro

 d
e
 s

e
c
a
s

1912/1913 a 2016/2017 1912/1913 a 2001/2002 2002/2003 a 2016/2017 Média

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

N
ú

m
e
ro

 m
é
d

io
  

d
e
 s

e
c
a
s
 p

o
r 

a
n

o

1912/1913 a 2016/2017 1912/1913 a 2001/2002 2002/2003 a 2016/2017 Média 1912/1913 a 2016/2017 Média 1912/1013 a 2001/2002 Média 2002/2003 a 2016/2017

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

M
a
g

n
it
u

d
e
 m

é
d

ia
 p

o
r 

a
n

o

1912/1913 a 2016/2017 1912/1913 a 2001/2002 2002/2003 a 2016/2017 Média 1912/1913 a 2016/2017 Média 1912/1013 a 2001/2002 Média 2002/2003 a 2016/2017

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D
u

ra
ç
ã
o
o
 m

é
d

ia
  
d

e
 s

e
c
a
s
 p

o
r 

a
n

o

1912/1913 a 2016/2017 1912/1913 a 2001/2002 2002/2003 a 2016/2017 Média 1912/1913 a 2016/2017 Média 1912/1013 a 2001/2002 Média 2002/2003 a 2016/2017

(a) (b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 



35 
 

 

Figura 7 - Características das secas (em termos absolutos e médios) para SPI à escala mensal (SPI1) e seca severa (SPI=-1,28) 
no conjunto dos 39 postos udométricos analisados: (a) magnitude; (b) duração, em meses; (c) número de secas por ano; (d) 
número médio de secas por ano; (e) magnitude média por ano; (f) duração média por ano, em meses. Períodos de 1912/1913 a 
2016/2017 (amarelo); de 1912/1913 a 2001/2002 (cinzento); de 2002/2003 a 2016/2017 (vermelho) 

(a) (b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 
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Figura 8 - Características das secas (em termos absolutos e médios) para SPI a três meses (SPI3) e seca severa (SPI=-1,28) no 
conjunto dos 39 postos udométricos analisados: (a) magnitude; (b) duração, em meses; (c) número de secas por ano; (d) número 
médio de secas por ano; (e) magnitude média por ano; (f) duração média por ano, em meses. Períodos de 1912/1913 a 2016/2017 
(amarelo); de 1912/1913 a 2001/2002 (cinzento); de 2002/2003 a 2016/2017 (vermelho) 

(a) (b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 
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Figura 9 - Características das secas (em termos absolutos e médios) para SPI a seis meses (SPI6) e seca severa (SPI=-1,28) 
no conjunto dos 39 postos udométricos analisados: (a) magnitude; (b) duração, em meses; (c) número de secas por ano; (d) 
número médio de secas por ano; (e) magnitude média por ano; (f) duração média por ano, em meses. Períodos de 1912/1913 a 
2016/2017 (amarelo); de 1912/1913 a 2001/2002 (cinzento); de 2002/2003 a 2016/2017 (vermelho) 

(a) (b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 
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Figura 10 - Características das secas (em termos absolutos e médios) para SPI a doze meses (SPI12) e seca severa (SPI=-1,28) 
no conjunto dos 39 postos udométricos analisados: (a) magnitude; (b) duração, em meses; (c) número de secas por ano; (d) 
número médio de secas por ano; (e) magnitude média por ano; (f) duração média por ano, em meses. Períodos de 1912/1913 a 
2016/2017 (amarelo); de 1912/1913 a 2001/2002 (cinzento); de 2002/2003 a 2016/2017 (vermelho) 

(a) (b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 
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Figura 11 - Características das secas (em termos absolutos e médios) para SPI à escala mensal (SPI1) e seca extrema (SPI=-
1,65) no conjunto dos 39 postos udométricos analisados: (a) magnitude; (b) duração, em meses; (c) número de secas por ano; 
(d) número médio de secas por ano; (e) magnitude média por ano; (f) duração média por ano, em meses. Períodos de 1912/1913 
a 2016/2017 (amarelo); de 1912/1913 a 2001/2002 (cinzento); de 2002/2003 a 2016/2017 (vermelho) 

(a) 

(c) 

(b) 

(d) 

(e) 

(f) 
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Figura 12 - Características das secas (em termos absolutos e médios) para SPI a três meses  (SPI3) e seca extrema (SPI=-1,65) 
no conjunto dos 39 postos udométricos analisados: (a) magnitude; (b) duração, em meses; (c) número de secas por ano; (d) 
número médio de secas por ano; (e) magnitude média por ano; (f) duração média por ano, em meses. Períodos de 1912/1913 a 
2016/2017 (amarelo); de 1912/1913 a 2001/2002 (cinzento); de 2002/2003 a 2016/2017 (vermelho)  

(a) 

(c) 

(b) 

(d) 

(e) 

(f) 
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Figura 13 - Características das secas (em termos absolutos e médios) para SPI a seis meses  (SPI6) e seca extrema (SPI=-1,65) 
no conjunto dos 39 postos udométricos analisados: (a) magnitude; (b) duração, em meses; (c) número de secas por ano; (d) 
número médio de secas por ano; (e) magnitude média por ano; (f) duração média por ano, em meses. Períodos de 1912/1913 a 
2016/2017 (amarelo); de 1912/1913 a 2001/2002 (cinzento); de 2002/2003 a 2016/2017 (vermelho) 

(a) (b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 
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Figura 14 - Características das secas (em termos absolutos e médios) para SPI a doze meses  (SPI12) e seca extrema (SPI=-
1,65) no conjunto dos 39 postos udométricos analisados: (a) magnitude; (b) duração, em meses; (c) número de secas por ano; 
(d) número médio de secas por ano; (e) magnitude média por ano; (f) duração média por ano, em meses. Períodos de 1912/1913 
a 2016/2017 (amarelo); de 1912/1913 a 2001/2002 (cinzento); de 2002/2003 a 2016/2017 (vermelho)  

(a) (b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 
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Tabela 9 - Caracterização geral das ocorrências de seca, por posto udométrico, com escalas temporais SPI1 e SPI3 e para os diferentes limiares de seca no período de 105 anos hidrológicos (1912/1913 a 
2016/2017) 

 SPI1 SPI3 

 -0,84 -1,28 -1,65 -0,84 -1,28 -1,65 

 Número de 
ocorrências 

Valor 
mínimo 

Média 
Desvio-
padrão 

Número de 
ocorrências 

Valor 
mínimo 

Média 
Desvio-
padrão 

Número de 
ocorrências 

Valor 
mínimo 

Média 
Desvio-
padrão 

Número de 
ocorrências 

Valor 
mínimo 

Média 
Desvio-
padrão 

Número de 
ocorrências 

Valor 
mínimo 

Média 
Desvio-
padrão 

Número de 
ocorrências 

Valor 
mínimo 

Média 
Desvio-
padrão 

  

01G/03UG 189 -2,167 -1,192 0,260 57 -2,167 -1,513 0,207 11 -2,167 -1,864 0,124 249 -4,276 -1,397 0,485 124 -4,276 -1,741 0,470 58 -4,276 -2,093 0,478 

03I/03UG 239 -4,188 -1,253 0,344 102 -4,188 -1,538 0,338 23 -4,188 -1,908 0,538 252 -3,913 -1,378 0,469 127 -3,913 -1,718 0,431 59 -3,913 -2,042 0,438 

03L/02UG 197 -2,573 -1,196 0,289 65 -2,573 -1,542 0,220 21 -2,573 -1,780 0,216 250 -2,568 -1,346 0,390 118 -2,568 -1,682 0,300 57 -2,568 -1,935 0,227 

03N/01G 239 -2,396 -1,223 0,299 91 -2,396 -1,537 0,208 19 -2,396 -1,851 0,195 264 -4,774 -1,370 0,502 122 -4,774 -1,743 0,515 53 -4,774 -2,124 0,581 

04J/06UG 184 -1,819 -1,172 0,248 54 -1,819 -1,500 0,128 5 -1,819 -1,749 0,042 256 -4,759 -1,391 0,550 129 -4,759 -1,742 0,580 51 -4,759 -2,178 0,720 

04R/03UG 186 -2,345 -1,298 0,374 82 -2,345 -1,645 0,289 35 -2,345 -1,925 0,203 226 -4,956 -1,638 0,923 120 -4,956 -2,162 1,003 68 -4,956 -2,705 1,042 

06N/01C 224 -4,383 -1,293 0,382 97 -4,383 -1,580 0,408 24 -4,383 -2,063 0,571 252 -4,748 -1,391 0,529 117 -4,748 -1,803 0,519 65 -4,748 -2,096 0,530 

06O/04UG 189 -2,065 -1,178 0,232 58 -2,065 -1,462 0,170 6 -2,065 -1,869 0,128 254 -2,961 -1,337 0,412 113 -2,961 -1,705 0,344 57 -2,961 -1,967 0,295 

06P/02UG 213 -2,345 -1,204 0,293 71 -2,345 -1,545 0,231 19 -2,345 -1,862 0,193 258 -4,010 -1,362 0,445 123 -4,010 -1,711 0,409 53 -4,010 -2,061 0,394 

07L/01U 193 -2,167 -1,239 0,291 81 -2,167 -1,509 0,232 20 -2,167 -1,863 0,169 257 -4,872 -1,381 0,557 118 -4,872 -1,789 0,591 57 -4,872 -2,168 0,658 

09J/02U 243 -2,439 -1,214 0,305 81 -2,439 -1,565 0,245 25 -2,439 -1,872 0,196 249 -4,305 -1,398 0,444 135 -4,305 -1,695 0,397 59 -4,305 -2,011 0,413 

09O/02U 205 -2,242 -1,207 0,306 68 -2,242 -1,563 0,245 20 -2,242 -1,889 0,159 259 -3,134 -1,331 0,396 121 -3,134 -1,659 0,337 48 -3,134 -1,984 0,309 

11L/01UG 217 -2,335 -1,270 0,316 95 -2,335 -1,576 0,208 31 -2,335 -1,822 0,155 260 -4,486 -1,377 0,507 124 -4,486 -1,742 0,518 53 -4,486 -2,108 0,616 

12F/02C 238 -3,672 -1,281 0,353 101 -3,672 -1,603 0,308 28 -3,672 -1,949 0,388 253 -4,422 -1,382 0,491 122 -4,422 -1,738 0,488 52 -4,422 -2,136 0,519 

13I/01G 228 -2,341 -1,280 0,330 96 -2,341 -1,604 0,239 31 -2,341 -1,894 0,171 259 -4,012 -1,379 0,476 125 -4,012 -1,747 0,435 62 -4,012 -2,046 0,437 

13O/01UG 152 -1,700 -1,196 0,200 57 -1,700 -1,414 0,107 3 -1,700 -1,686 0,020 244 -5,222 -1,351 0,509 108 -5,222 -1,759 0,516 56 -5,222 -2,052 0,568 

14N/02UG 195 -2,341 -1,197 0,274 63 -2,341 -1,525 0,211 11 -2,341 -1,884 0,218 263 -2,317 -1,315 0,378 114 -2,317 -1,675 0,289 57 -2,317 -1,911 0,204 

15G/01UG 203 -1,990 -1,242 0,267 86 -1,990 -1,497 0,187 19 -1,990 -1,785 0,111 257 -2,558 -1,337 0,377 120 -2,558 -1,667 0,286 55 -2,558 -1,919 0,221 

16L/03UG 182 -2,344 -1,281 0,336 90 -2,344 -1,552 0,261 23 -2,344 -1,912 0,254 241 -4,452 -1,376 0,513 108 -4,452 -1,784 0,517 51 -4,452 -2,164 0,529 

17F/01UG 201 -1,810 -1,197 0,244 76 -1,810 -1,469 0,128 7 -1,810 -1,735 0,041 258 -2,542 -1,344 0,384 123 -2,542 -1,671 0,296 51 -2,542 -1,958 0,234 

17I/02UG 208 -2,304 -1,267 0,337 75 -2,304 -1,642 0,258 31 -2,304 -1,882 0,206 238 -3,732 -1,445 0,537 128 -3,732 -1,802 0,498 65 -3,732 -2,125 0,513 

17M/01G 199 -4,107 -1,300 0,428 90 -4,107 -1,627 0,442 27 -4,107 -2,047 0,608 236 -5,142 -1,467 0,683 114 -5,142 -1,918 0,746 61 -5,142 -2,328 0,816 

18C/01G 172 -2,175 -1,260 0,334 69 -2,175 -1,616 0,213 32 -2,175 -1,808 0,132 247 -4,104 -1,342 0,471 112 -4,104 -1,710 0,469 47 -4,104 -2,074 0,532 

18L/01UG 163 -1,641 -1,137 0,225 52 -1,641 -1,418 0,084 0 0,000 0,000 0,000 259 -2,156 -1,301 0,333 124 -2,156 -1,598 0,211 40 -2,156 -1,851 0,141 

20E/02UG 152 -1,872 -1,195 0,254 51 -1,872 -1,484 0,189 12 -1,872 -1,780 0,075 220 -3,373 -1,381 0,490 98 -3,373 -1,798 0,452 50 -3,373 -2,119 0,421 

20I/01G 157 -2,339 -1,206 0,264 59 -2,339 -1,480 0,193 11 -2,339 -1,788 0,185 234 -2,409 -1,314 0,356 100 -2,409 -1,660 0,258 47 -2,409 -1,879 0,194 

20L/01G 164 -1,930 -1,240 0,266 66 -1,930 -1,523 0,146 14 -1,930 -1,740 0,098 237 -3,542 -1,348 0,430 116 -3,542 -1,670 0,402 45 -3,542 -2,069 0,373 

20O/02UG 173 -1,976 -1,214 0,300 60 -1,976 -1,567 0,206 17 -1,976 -1,842 0,090 224 -2,483 -1,395 0,431 118 -2,483 -1,727 0,320 63 -2,483 -1,978 0,217 

21A/01C 221 -3,474 -1,297 0,413 100 -3,474 -1,637 0,383 28 -3,474 -2,136 0,396 248 -5,329 -1,455 0,670 115 -5,329 -1,937 0,721 65 -5,329 -2,312 0,766 

21K/02UG 205 -2,075 -1,286 0,296 94 -2,075 -1,552 0,207 24 -2,075 -1,856 0,133 248 -2,766 -1,369 0,426 122 -2,766 -1,706 0,357 54 -2,766 -2,037 0,281 

23G/01C 191 -2,344 -1,212 0,291 73 -2,344 -1,507 0,232 13 -2,344 -1,918 0,227 259 -3,254 -1,317 0,398 109 -3,254 -1,671 0,370 42 -3,254 -2,058 0,302 

24L/01C 167 -2,470 -1,277 0,330 72 -2,470 -1,589 0,259 21 -2,470 -1,942 0,184 229 -4,480 -1,409 0,544 109 -4,480 -1,813 0,539 54 -4,480 -2,159 0,581 

25P/01UG 198 -2,074 -1,199 0,281 71 -2,074 -1,511 0,207 21 -2,074 -1,782 0,124 238 -2,637 -1,331 0,395 102 -2,637 -1,708 0,309 49 -2,637 -1,954 0,266 

26I/01UG 186 -2,074 -1,259 0,321 75 -2,074 -1,596 0,210 23 -2,074 -1,868 0,141 254 -2,853 -1,381 0,422 128 -2,853 -1,712 0,341 59 -2,853 -2,013 0,269 

28G/01C 209 -1,963 -1,230 0,263 84 -1,963 -1,501 0,165 16 -1,963 -1,780 0,092 250 -2,518 -1,350 0,405 116 -2,518 -1,723 0,277 65 -2,518 -1,924 0,194 

28I/02U 183 -2,070 -1,193 0,323 68 -2,070 -1,554 0,213 14 -2,070 -1,889 0,141 252 -4,182 -1,376 0,517 117 -4,182 -1,775 0,510 56 -4,182 -2,124 0,541 

28L/01UG 164 -1,743 -1,185 0,237 54 -1,743 -1,472 0,132 7 -1,743 -1,701 0,029 212 -3,254 -1,367 0,460 103 -3,254 -1,729 0,406 49 -3,254 -2,050 0,372 

31E/03C 179 -4,525 -1,279 0,510 70 -4,525 -1,704 0,586 19 -4,525 -2,328 0,839 251 -4,944 -1,383 0,575 116 -4,944 -1,780 0,637 49 -4,944 -2,218 0,780 

31K/01UG 139 -1,674 -1,165 0,206 36 -1,674 -1,447 0,102 3 -1,674 -1,666 0,011 215 -3,030 -1,318 0,432 92 -3,030 -1,707 0,381 37 -3,030 -2,081 0,330 
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Tabela 10 - Caracterização geral das ocorrências de seca, por posto udométrico, com escalas temporais SPI6 e SPI12 e para os diferentes limiares de seca no período de 105 anos hidrológicos (1912/1913 a 
2016/2017) 

 SPI6 SPI12 

 -0,84 -1,28 -1,65 -0,84 -1,28 -1,65 

 Número de 
ocorrências 

Valor 
mínimo 

Média 
Desvio-
padrão 

Número de 
ocorrências 

Valor 
mínimo 

Média 
Desvio-
padrão 

Número de 
ocorrências 

Valor 
mínimo 

Média 
Desvio-
padrão 

Número de 
ocorrências 

Valor 
mínimo 

Média 
Desvio-
padrão 

Número de 
ocorrências 

Valor 
mínimo 

Média 
Desvio-
padrão 

Número de 
ocorrências 

Valor 
mínimo 

Média 
Desvio-
padrão 

  

01G/03UG 251 -3,832 -1,414 0,500 127 -3,832 -1,786 0,450 68 -3,832 -2,067 0,446 251 -3,114 -1,421 0,480 140 -3,114 -1,741 0,409 70 -3,114 -2,043 0,374 

03I/03UG 231 -3,342 -1,465 0,509 126 -3,342 -1,818 0,431 73 -3,342 -2,076 0,392 232 -2,830 -1,467 0,482 135 -2,830 -1,773 0,406 68 -2,830 -2,086 0,343 

03L/02UG 242 -3,046 -1,409 0,430 135 -3,046 -1,703 0,350 62 -3,046 -1,992 0,315 243 -3,362 -1,413 0,472 135 -3,362 -1,722 0,413 59 -3,362 -2,078 0,387 

03N/01G 261 -3,085 -1,374 0,407 135 -3,085 -1,662 0,363 49 -3,085 -2,028 0,366 255 -2,535 -1,383 0,373 131 -2,535 -1,681 0,273 66 -2,535 -1,903 0,192 

04J/06UG 237 -3,823 -1,464 0,555 127 -3,823 -1,836 0,513 66 -3,823 -2,187 0,490 227 -3,455 -1,458 0,626 98 -3,455 -2,035 0,551 71 -3,455 -2,274 0,456 

04R/03UG 242 -4,975 -1,563 0,860 125 -4,975 -2,042 0,972 63 -4,975 -2,645 1,063 243 -5,601 -1,515 0,772 125 -5,601 -1,964 0,854 64 -5,601 -2,455 0,959 

06N/01C 265 -2,660 -1,344 0,403 120 -2,660 -1,695 0,336 56 -2,660 -1,982 0,275 261 -2,524 -1,317 0,347 126 -2,524 -1,598 0,283 40 -2,524 -1,953 0,204 

06O/04UG 261 -2,907 -1,366 0,426 125 -2,907 -1,723 0,345 63 -2,907 -1,992 0,282 240 -2,878 -1,412 0,464 125 -2,878 -1,761 0,381 66 -2,878 -2,044 0,309 

06P/02UG 245 -3,159 -1,404 0,478 125 -3,159 -1,755 0,425 62 -3,159 -2,079 0,378 235 -3,257 -1,436 0,534 112 -3,257 -1,873 0,466 67 -3,257 -2,164 0,382 

07L/01U 248 -3,249 -1,389 0,432 127 -3,249 -1,704 0,380 58 -3,249 -2,011 0,361 233 -4,088 -1,448 0,492 129 -4,088 -1,745 0,473 58 -4,088 -2,124 0,473 

09J/02U 269 -3,064 -1,334 0,436 120 -3,064 -1,706 0,395 49 -3,064 -2,091 0,337 254 -2,705 -1,359 0,421 122 -2,705 -1,687 0,381 51 -2,705 -2,036 0,349 

09O/02U 262 -3,161 -1,367 0,414 124 -3,161 -1,702 0,363 56 -3,161 -1,989 0,360 255 -3,092 -1,386 0,443 127 -3,092 -1,734 0,375 63 -3,092 -2,009 0,347 

11L/01UG 253 -3,146 -1,388 0,456 122 -3,146 -1,736 0,424 59 -3,146 -2,046 0,415 263 -3,058 -1,370 0,452 119 -3,058 -1,732 0,440 54 -3,058 -2,073 0,447 

12F/02C 256 -3,233 -1,388 0,456 132 -3,233 -1,720 0,403 59 -3,233 -2,063 0,372 248 -3,489 -1,392 0,542 107 -3,489 -1,848 0,545 55 -3,489 -2,220 0,532 

13I/01G 266 -2,867 -1,363 0,392 131 -2,867 -1,681 0,307 59 -2,867 -1,952 0,245 264 -2,843 -1,357 0,413 132 -2,843 -1,672 0,353 52 -2,843 -2,011 0,337 

13O/01UG 247 -3,939 -1,401 0,493 122 -3,939 -1,768 0,458 62 -3,939 -2,097 0,423 245 -3,495 -1,393 0,471 123 -3,495 -1,755 0,402 61 -3,495 -2,085 0,318 

14N/02UG 262 -3,718 -1,357 0,417 132 -3,718 -1,668 0,364 51 -3,718 -2,013 0,361 264 -2,650 -1,334 0,349 129 -2,650 -1,625 0,261 50 -2,650 -1,883 0,222 

15G/01UG 256 -2,959 -1,379 0,413 130 -2,959 -1,693 0,347 57 -2,959 -2,010 0,287 243 -2,793 -1,395 0,458 119 -2,793 -1,757 0,392 58 -2,793 -2,073 0,327 

16L/03UG 248 -3,669 -1,398 0,492 115 -3,669 -1,784 0,477 55 -3,669 -2,151 0,449 240 -3,668 -1,391 0,535 110 -3,668 -1,812 0,527 55 -3,668 -2,176 0,530 

17F/01UG 257 -2,798 -1,385 0,447 123 -2,798 -1,751 0,379 64 -2,798 -2,035 0,315 239 -2,727 -1,427 0,471 126 -2,727 -1,771 0,394 71 -2,727 -2,032 0,334 

17I/02UG 248 -2,940 -1,420 0,517 108 -2,940 -1,908 0,413 73 -2,940 -2,118 0,332 231 -3,900 -1,469 0,597 124 -3,900 -1,850 0,580 55 -3,900 -2,349 0,546 

17M/01G 239 -5,394 -1,437 0,642 110 -5,394 -1,888 0,707 53 -5,394 -2,357 0,773 242 -4,102 -1,382 0,609 104 -4,102 -1,888 0,629 56 -4,102 -2,272 0,638 

18C/01G 250 -2,978 -1,388 0,450 126 -2,978 -1,731 0,387 60 -2,978 -2,044 0,341 262 -2,794 -1,333 0,377 123 -2,794 -1,642 0,326 50 -2,794 -1,957 0,280 

18L/01UG 258 -2,323 -1,362 0,388 127 -2,323 -1,689 0,277 68 -2,323 -1,900 0,192 230 -2,650 -1,412 0,469 125 -2,650 -1,754 0,371 66 -2,650 -2,033 0,297 

20E/02UG 230 -5,241 -1,494 0,688 115 -5,241 -1,973 0,687 69 -5,241 -2,326 0,685 222 -5,796 -1,476 0,682 107 -5,796 -1,964 0,699 61 -5,796 -2,353 0,705 

20I/01G 247 -2,781 -1,399 0,441 124 -2,781 -1,753 0,347 63 -2,781 -2,021 0,287 213 -3,140 -1,494 0,532 120 -3,140 -1,857 0,437 72 -3,140 -2,115 0,380 

20L/01G 254 -5,308 -1,390 0,588 107 -5,308 -1,893 0,603 66 -5,308 -2,191 0,594 228 -3,650 -1,419 0,582 100 -3,650 -1,901 0,583 52 -3,650 -2,311 0,541 

20O/02UG 261 -2,911 -1,352 0,471 109 -2,911 -1,792 0,424 58 -2,911 -2,110 0,335 245 -3,106 -1,398 0,541 105 -3,106 -1,862 0,537 47 -3,106 -2,380 0,382 

21A/01C 243 -5,397 -1,447 0,656 118 -5,397 -1,871 0,721 59 -5,397 -2,309 0,804 235 -4,420 -1,410 0,591 106 -4,420 -1,861 0,620 54 -4,420 -2,233 0,681 

21K/02UG 232 -3,118 -1,438 0,556 108 -3,118 -1,876 0,533 56 -3,118 -2,276 0,451 233 -3,197 -1,403 0,583 93 -3,197 -1,959 0,560 53 -3,197 -2,346 0,442 

23G/01C 258 -3,142 -1,368 0,443 126 -3,142 -1,705 0,403 54 -3,142 -2,052 0,390 234 -3,895 -1,441 0,549 123 -3,895 -1,800 0,536 62 -3,895 -2,166 0,539 

24L/01C 242 -5,217 -1,447 0,712 107 -5,217 -1,958 0,812 57 -5,217 -2,418 0,880 238 -4,650 -1,417 0,582 108 -4,650 -1,863 0,604 56 -4,650 -2,256 0,611 

25P/01UG 243 -2,751 -1,407 0,427 128 -2,751 -1,724 0,345 71 -2,751 -1,962 0,281 238 -3,312 -1,405 0,515 113 -3,312 -1,817 0,468 64 -3,312 -2,122 0,407 

26I/01UG 244 -3,262 -1,427 0,466 125 -3,262 -1,791 0,371 70 -3,262 -2,042 0,307 230 -2,889 -1,461 0,433 141 -2,889 -1,721 0,345 71 -2,889 -2,007 0,255 

28G/01C 232 -3,511 -1,384 0,482 108 -3,511 -1,773 0,445 56 -3,511 -2,101 0,384 220 -3,534 -1,461 0,594 105 -3,534 -1,911 0,582 53 -3,534 -2,348 0,525 

28I/02U 241 -3,590 -1,423 0,547 117 -3,590 -1,831 0,527 57 -3,590 -2,248 0,468 233 -3,559 -1,434 0,528 117 -3,559 -1,818 0,493 61 -3,559 -2,176 0,434 

28L/01UG 226 -3,482 -1,478 0,521 129 -3,482 -1,814 0,450 70 -3,482 -2,108 0,418 222 -3,097 -1,513 0,608 113 -3,097 -1,990 0,497 70 -3,097 -2,308 0,356 

31E/03C 261 -4,714 -1,374 0,472 125 -4,714 -1,729 0,452 53 -4,714 -2,102 0,475 224 -2,879 -1,484 0,518 127 -2,879 -1,814 0,457 63 -2,879 -2,175 0,390 

31K/01UG 232 -3,474 -1,458 0,557 119 -3,474 -1,861 0,504 65 -3,474 -2,198 0,451 232 -3,930 -1,422 0,625 105 -3,930 -1,912 0,637 52 -3,930 -2,407 0,569 
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Tabela 11 - Síntese da caracterização geral das ocorrências de seca com variação relativa dos parâmetros em estudo, fixando o limiar de seca. Valores acumulados dos 39 postos analisados 
 

Limiar de seca SPI Número de ocorrências 
Valor  

mínimo 
Média Desvio-padrão Variação 

-0,84 

SPI1 7547 -94,49 -48,01 11,82     

SPI3 9612 -145,48 -53,63 18,71 27,36% ▲ 53,95% ▼ 11,70%▼ 58,28% ▲ 

SPI6 9700 -138,17 -54,85 19,44 0,92% ▲ 5,02% ▲ 2,27% ▼ 3,89% ▲ 

SPI12 9347 -132,66 -55,31 20,11 -3,64% ▼ 3,98% ▲ 0,84% ▼ 3,46% ▲ 

-1,28 

SPI1 2890 -94,49 -60,17 9,00     

SPI3 4550 -145,48 -66,37 17,06 57,44% ▲ 53,95% ▼ 10,31% ▼ 89,66% ▲ 

SPI6 4759 -138,17 -69,49 17,89 4,59% ▲ 5,02% ▲ 4,71% ▼ 4,84% ▲ 

SPI12 4629 -132,66 -70,47 18,54 -2,73% ▼ 3,98% ▲ 1,41% ▼ 3,63% ▲ 

-1,65 

SPI1 714 -92,85 -70,92 7,80     

SPI3 2082 -145,48 -78,93 16,97 191,60% ▲ 56,68% ▼ 11,30% ▼ 117,51% ▲ 

SPI6 2369 -138,17 -82,39 16,78 13,78% ▲ 5,02% ▲ 4,38% ▼ 1,13% ▼ 

SPI12 2317 -132,66 -84,04 16,80 -2,20% ▼ 3,98% ▲ 2,00% ▼ 0,12% ▲ 

 

Tabela 12 - Síntese da caracterização geral das ocorrências de seca com variação relativa dos parâmetros em estudo, fixando o valor de SPI. Valores acumulados dos 39 postos analisados 

SPI Limiar de seca Número de ocorrências Valor mínimo Média Desvio-padrão Variação 

SPI1 

-0,84 7547 -94,49 -48,01 11,82     

-1,28 2890 -94,49 -60,17 9,00 -61,71% ▼ ▬ -25,31% ▼ -23,90% ▼ 

-1,65 714 -92,85 -70,92 7,80 -75,29% ▼ 1,74% ▲ -17,87% ▼ -13,27% ▼ 

SPI3 

-0,84 9612 -145,48 -53,63 18,71     

-1,28 4550 -145,48 -66,37 17,06 -52,66% ▼ ▬ -23,76% ▼ -8,81% ▼ 

-1,65 2082 -145,48 -78,93 16,97 -54,24% ▼ ▬ -18,92% ▼ -0,54% ▼ 

SPI6 

-0,84 9700 -138,17 -54,85 19,44     

-1,28 4759 -138,17 -69,49 17,89 -50,94% ▼ ▬ -26,71% ▼ -7,97% ▼ 

-1,65 2369 -138,17 -82,39 16,78 -50,22% ▼ ▬ -18,56% ▼ -6,20% ▼ 

SPI12 

-0,84 9347 -132,66 -55,31 20,11     

-1,28 4629 -132,66 -70,47 18,54 -50,48% ▼ ▬ -27,41% ▼ -7,82% ▼ 

-1,65 2317 -132,66 -84,04 16,80 -49,95% ▼ ▬ -19,25% ▼ -9,39% ▼ 
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Figura 15 - Resultados da aplicação da técnica de bootstrap para a estimativa da frequência de ocorrência de períodos em seca por ano, sob o limiar de seca moderada (SPI=-0,84) nos postos udométricos, da 
esquerda para a direita: Leonte (03I/03UG); Carviçais (06P/02UG); Pindelo dos Milagres (09J/02U), com bandas de confiança a 90%. As linhas verticais a preto denotam os instantes pontuais em que ocorreram 
as excedências no registo temporal do SPI  

Leonte (03I/03UG) Carviçais (06P/02UG) Pindelo dos Milagres (09J/02U) 
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Figura 16 - Resultados da aplicação da técnica de bootstrap para a estimativa da frequência de ocorrência de períodos em seca por ano, sob o limiar de seca moderada (SPI=-0,84) nos postos udométricos, da 
esquerda para a direita: Góis (13I/01G); Pernes (17F/01UG); Bemposta (17I/02UG), com bandas de confiança a 90%. As linhas verticais a preto denotam os instantes pontuais em que ocorreram as excedências 
no registo temporal do SPI 

 

Góis (13I/01G) Pernes (17F/01UG) Bemposta (17I/02UG) 
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Figura 17 - Sobreposição das estimativas das frequências de ocorrência de períodos em seca por ano para os postos udométricos utilizados, sob o limar de seca moderada (SPI=-0,84): (a) SPI1; (b) SPI3; (c) 
SPI6; (d) SPI12 

(a) (b) 

(c) (d) 
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4.2.2 Aplicação do índice de severidade de seca (DSI)  

No que respeita ao DSI, a bibliografia da especialidade evidencia a sua adequação às escalas 

temporais que, de algum modo, remetem para episódios de seca meteorológica a hidrológica. 

Em conformidade, destacam-se, nesta dissertação, os resultados obtidos para as séries de DSI3, 

DSI6 e DSI12 (dimensão das séries em cada posto analisado de 1257, 1254 e 1248 meses, 

respetivamente). 

Nesse sentido, obtiveram-se as séries de valores de DSI, em cada um dos 39 postos udométricos 

sinalizados, para os 105 anos hidrológicos. 

Nas Figuras 18 e 19 exemplificam-se para os postos Leonte (03I/03UG), Carviçais (06P/02UG), 

Pernes (17F/01UG), Bemposta (17I/02UG), Barragem de Mira (28G/01C) e Rosário (Almodôvar) 

(28I/02U), os resultados da aplicação do índice e a demarcação dos limiares da Tabela 3, 

conducentes às situações de seca severa e extrema.  

No Anexo C.4 seguem os restantes resultados, por posto udométrico, para cada escala temporal 

de DSI. 
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Figura 18 - Resultados da aplicação do DSI às escalas de três meses (DSI3), 6 meses (DSI6) e 12 meses (DSI12) nos postos udométricos, da esquerda para a direita, de cima para baixo: Leonte (03I/03UG); 
Carviçais (06P/02UG); Pernes (17F/01UG). Limiares de seca severa, DSI=50% (linha azul) e seca extrema, DSI=100% (linha laranja) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leonte (03I/03UG) Carviçais (06P/02UG) Pernes (17F/01UG) 
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Figura 19 - Resultados da aplicação do DSI às escalas de três meses (DSI3), 6 meses (DSI6) e 12 meses (DSI12) nos postos udométricos, da esquerda para a direita, de cima para baixo: Bemposta (17I/02UG); 
Barragem de Mira (28G/01C); Rosário (Almodôvar) (28I/02U). Limiares de seca severa, DSI=50% (linha azul) e seca extrema, DSI=100% (linha laranja) 

 

Bemposta (17I/02UG) Barragem de Mira (28G/01C) Rosário (Almodôvar) (28I/02U) 
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4.2.3 Apreciação e discussão de resultados 

Mediante os resultados das Figuras 3 a 14, atendendo à categorização do fenómeno de seca, 

para os períodos mencionados de 90 e 15 anos, denotam-se as seguintes considerações: 

• Face ao reconhecimento de secas moderadas (-1,28<SPI≤-0,84), para SPI1, têm-se em 

maior número as secas nos últimos 15 anos, verificado em 64% dos postos analisados, 

comparativamente às demais escalas do SPI, onde o número de eventos de seca é 

superior no período antecedente de 90 anos em cerca da totalidade dos postos. 

• Face ao reconhecimento de secas severas (-1,65<SPI≤-1,28), tanto para SPI1 como 

SPI3, têm-se em maior número as secas nos últimos 15 anos, verificado em 72% e 49% 

dos postos analisados, respetivamente (com 5% das ocorrências a verificarem-se em 

igual número de postos, para SPI3, em ambos os períodos).  

Nas demais escalas do SPI, o número de eventos de seca é superior no período 

antecedente de 90 anos em 80% dos postos.  

• Face ao reconhecimento de secas extremas (SPI≤-1,65), para SPI1, 87% dos postos 

analisados registaram igual número de secas em ambos os períodos, comparativamente 

às demais escalas do SPI, onde o número de eventos de seca é superior no período 

recente de 15 anos em cerca da totalidade dos postos. 

• Em termos de características médias por ano, independentemente da escala temporal 

do SPI e do limiar de seca, o período recente de 15 anos é o que notoriamente regista 

um número superior de secas, com maior magnitude e duração em cerca da totalidade 

dos postos analisados.  

A análise conjunta das Figuras acima evidencia, dos 105 anos considerados e ao progredir-se 

para o presente, um acréscimo claro na magnitude e duração das secas para qualquer escala 

temporal de SPI e limiares de seca adotados. Este comportamento é acentuado à medida que 

se incrementa a escala temporal até 12 meses. 

Mediante os resultados das Tabelas 9 e 10, as características mais gravosas afiguram-se nos 

postos Campo de Víboras (04R/03UG), Pindelo dos Milagres (09J/02U), Santo Estevão 

20E/02UG), Colares (Sarrazola) (21A/01C), Valverde (31E/03C). Observa-se que para escalas 

temporais do SPI de 1 e 3 meses (seca meteorológica), pelos postos analisados, a situação de 

seca severa e extrema agrava-se tendencialmente na região nordeste do território continental, 

ao passo que, progredindo para escalas de 6 e 12 meses (de seca agrícola a hidrológica), 

acentuam-se as ocorrências nas regiões centro e sul. 

Os resultados da Tabela 11 demonstram um aumento expressivo na sucessão de secas severas 

a extremas para as escalas de 3 e 6 meses e um recuo para 12 meses. Em especial para a 

escala mensal, regista-se maior intensidade. De resto, com exceção de seca extrema para SPI6, 

assinala-se tanto maior variabilidade quanto maior o grupo de meses que leve ao 

reconhecimento de secas. 
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Os resultados da Tabela 12 demonstram que, não obstante o padrão de decréscimo do número 

de ocorrências e da sua variabilidade temporal, a intensidade é agravada com os sucessivos 

limiares de seca. 

Face aos resultados das Figuras 15 a 17, denotam-se as seguintes considerações: 

• A estimativa da frequência de ocorrência dos períodos em seca evidencia uma 

variabilidade inter-anual acentuada, com um padrão não-estacionário. Por exemplo, 

considerando SPI6 no posto Góis (13I/01G), o pico de �̂�(𝑡) exibido na década de 1970 é 

significativamente inferior ao limite superior da banda de confiança nos anos de 2010. 

Contudo, quando avaliado o SPI1 em postos como Leonte (03I/03UG), Carviçais 

(06P/02UG), Pindelo dos Milagres (09J/02U), verifica-se que a variabilidade na 

frequência entre 1920 e 1980 assume menor expressão, dissidindo do comportamento 

apresentado para as restantes escalas temporais. 

• A frequência de ocorrência dos períodos em seca sugere um acréscimo, comum à 

maioria dos postos udométricos, ao progredir para o presente. Tal acréscimo acentua-

se sensivelmente desde as décadas de 1980 e 1990 até aos anos mais recentes. 

Ressalvam-se postos como Leonte (03I/03UG) e Carviçais (06P/02UG), ao isolarem o 

valor máximo nos anos de 2010, decrescendo nos anos subsequentes. 

• Perante a análise conjunta da frequência de ocorrência dos períodos em seca moderada 

para os 39 postos, é admissível a concordância entre padrões de variação temporal das 

frequências, respetivamente para cada escala de SPI. Com efeito, embora exiba um pico 

próximo de 2010 na avaliação de SPI1, regista-se um aumento consecutivamente 

crescente desde SPI3, SPI6 até ao valor máximo para SPI12.  

Mediante os resultados das Figuras 18 e 19, denotam-se as seguintes considerações: 

• Detetaram-se mais situações de seca para escalas temporais menores, em média, com 

55% de ocorrências para DSI3, 52% para DSI6 e 50% para DSI12. Tal predominância é 

observável nos postos de Leonte (03I/03UG) e Bemposta (17I/02UG). Evidenciam-se 

ocorrências de maior duração para DSI12, comuns à maioria dos postos udométricos 

analisados. 

• Face ao reconhecimento de secas severas (DSI=50%), verificou-se uma evolução 

imperativa de aumento do número médio de ocorrências para escalas temporais 

elevadas, com 10% para DSI3, 16% para DSI6 e 31% para DSI12. Por exemplo, em 

Bemposta (17I/02UG). 

• Face ao reconhecimento de secas extremas (DSI=100%), verificou-se uma evolução 

imperativa de aumento do número médio de ocorrências para escalas temporais 

elevadas, com 3% para DSI3, 6% para DSI6 e 14% para DSI12. Por exemplo, em Pernes 

(17F/01UG). 

• Perante a análise conjunta para os 39 postos, é admissível a concordância entre padrões 

de variação temporal do DSI. Não obstante o número médio de secas ser inferior para 

DSI6 e DSI12, as ocorrências assinaladas revelaram maior intensidade face às de DSI3.  
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 Resultados da análise de tendências em séries de precipitação 

4.3.1 Aplicação da técnica das médias móveis aritméticas e quebras de 

homogeneidade 

A deteção de tendências incidiu sobre séries mensais de precipitação, após o preenchimento 

das falhas de registo, objeto de menção, para os postos udométricos identificados. Para o efeito, 

fixou-se a dimensão mínima de cálculo de cada uma das subséries, 𝑛, em 15 anos e o nível de 

significância, 𝛼, em 5%. 

De modo a descrever os padrões intra-anual e anual da precipitação, foram atendidos 8 períodos 

do ano: inverno (de outubro a março), verão (de abril a setembro), 1º trimestre (de outubro a 

dezembro), 2º trimestre (de janeiro a março), 3º trimestre (de abril a junho), 4º trimestre (de julho 

a setembro), ano hidrológico (de outubro a setembro) e março (cuja análise se individualizou 

devido à especial relevância que a monitorização da sua pluviosidade assume no contexto 

agrícola).  

No Anexo C.5 apresentam-se, sob representação gráfica, a totalidade dos resultados relativos à 

aplicação da técnica das médias móveis aritméticas e da identificação de quebras de 

homogeneidade aos 39 postos e períodos do ano considerados.  

Tais resultados são exemplificados na Figura 20 para os postos de Leonte (03I/03UG), Góis 

(13I/01G), Pindelo dos Milagres (09J/02U) e Pernes (17F/01UG). Anota-se que, para efeitos de 

representação gráfica, a identificação das subséries inerentes ao cálculo de médias móveis foi 

efetuada por meio do ano civil dessa subsérie. Cada uma das quebras de homogeneidade foi 

também atribuída ao ano civil de início do ano hidrológico em que essa quebra ocorre. 

No Anexo B sistematizam-se os resultados obtidos da aplicação da técnica das médias móveis 

aritméticas e da identificação de quebras de homogeneidade, por posto e período do ano.  

Para a avaliação das tendências exibidas, não foram consideradas as séries que, 

consistentemente nos últimos 20 anos (de outubro de 1996 a setembro de 2017) e nos seus 

sucessivos subperíodos até à dimensão mínima estipulada, apresentassem quebras de 

homogeneidade espúrias, uma vez não ser possível concluir-se se estava ou não perante um 

comportamento persistente no tempo.  
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Leonte (03I/03UG) 

Figura 20 - Resultados pela aplicação da técnica de médias móveis, em subconjuntos de 15 anos (a) e quebras de homogeneidade 
correspondentes (b): Leonte (03I/03UG); Pindelo dos Milagres (09J/02U); Góis (13I/01G); Pernes (17F/01UG). Resultados compreendidos entre 
1912/1913 e 2016/2017, nos períodos: ano hidrológico; inverno; verão; 1º trimestre 1; 2º trimestre; 3º trimestre; 4º trimestre; março 

Góis (13I/01G) 

Pindelo dos Milagres (09J/02U) 

Pernes (17F/01UG) 

 (a)  (b) 
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4.3.2 Aplicação do teste de Mann-Kendall e estimador de declive de Sen 

A deteção de tendências incidiu sobre séries mensais de precipitação, após o preenchimento 

das falhas de registo, objeto de menção, para os postos udométricos identificados. Para tanto, a 

respeito do teste não paramétrico de Mann-Kendall, fixou-se o nível de significância, 𝛼, em 5%. 

Considerou-se que a hipótese nula, 𝐻0, ausência de tendência estatisticamente significativa, é 

rejeitada para 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 − 𝑝 < 𝛼. Em particular, denotam-se variações significativas da precipitação 

sempre que 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 − 𝑝 < 0,05. 

Na Tabela 13 demarcam-se as tendências estatisticamente significativas de acréscimo e 

decréscimo de precipitação, a que se sobrepõe o valor numérico do estimador de declive de Sen 

(mm/ano), para a quantificação da magnitude inerente. As células sem valor indiciam ausência 

de tendência estatisticamente significativa.  

Apresentam-se os resultados discretizados para os períodos do ano mencionados no subcapítulo 

precedente: inverno (de outubro a março), verão (de abril a setembro), 1º trimestre (de outubro 

a dezembro), 2º trimestre (de janeiro a março), 3º trimestre (de abril a junho), 4º trimestre (de 

julho a setembro), ano hidrológico (de outubro a setembro) e mensal. 
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Tabela 13 - Resultados da aplicação do teste de Mann-Kendall e estimador de declive de Sen. Resultados discretizados periodicamente, referidos ao ano hidrológico, para nível de significância de 5%: 
tendência de acréscimo estatisticamente significativa (azul); tendência de decréscimo estatisticamente significativa (amarelo); ausência de tendência (branco); valor numérico (declive de Sen) 

01G/03UG -5,43977 -4,61042 -1,26096 -2,76429 -0,76142 -0,50145 -0,45689

03I/03UG -10,65700 -8,21396 -3,00440 -5,51674 -2,08902 -1,72197 -1,82562 -0,95263 -0,54740 -0,27894 -0,67209

03L/02UG -2,90428 -2,13074 -0,71578 -1,28711 -0,64404 -0,50729 -0,21320

03N/01G -2,07796 -1,67669 -1,43590 -0,61880 -0,55457

04J/06UG -4,93987 -3,94808 -1,42828 -2,35847 -1,19871 -1,30749 -0,49020 -0,27411

04R/03UG -0,92154 -0,58865

06N/01C -0,70868 -0,28560

06O/04UG -1,41553 -1,29988 -0,87835 -0,38000

06P/02UG -3,11066 -2,46854 -0,82633 -0,96310 -1,47500 -0,58260 -0,25343 -0,40222 -0,53250 -0,19014

07L/01U -0,78038 -0,53405

09J/02U -5,66077 -4,27196 -0,94001 -2,90658 -0,90770 -0,73041 -0,79388 -1,43483 -0,44304 -0,22875

09O/02U -2,32243 -1,80485 -0,59107 -0,94870 -0,95076 -0,46344 -0,46796 -0,35749 -0,19958

11L/01UG -2,83295 -2,76688 -2,33159 -1,05689

12F/02C -2,86152 -2,35164 -1,53250 -0,56696 -0,87594

13I/01G -3,81570 -3,15598 -2,43194 -1,25518

13O/01UG -1,74142 -1,65799 -1,33944 -0,86897 0,00001

14N/02UG -1,53732 -1,13032 -1,11209 -0,67560 -0,11931

15G/01UG -4,66011 -4,34771 -1,60476 -2,89693 -0,70168 -0,68048 -0,79708 -1,28660

16L/03UG -1,53139 -1,49080 -1,22751 -0,55801 -0,07748

17F/01UG -3,46633 -2,96186 -0,60423 -2,22640 -0,45038 -0,56220 -0,59132 -0,37101 -0,99161 -0,10000

17I/02UG -1,67012 -1,41672 -1,40370 -0,56220 -0,59132 -0,37101 -0,99161 -0,10000

17M/01G -2,76412 -2,49581 -1,86402 -0,49867 -0,94909

18C/01G -1,23717 0,19883 -0,65718 0,03333

18L/01UG -1,19033 -0,65718 0,03333

20E/02UG -0,32017 -0,47402

20I/01G -0,96847 -0,47263 0,00001 0,00920

20L/01G -2,80349 -2,35314 -1,61403 -0,43324 -0,32317 -0,36250 -0,73280 0,00001

20O/02UG -1,56782 -1,37090 -1,04674 -0,26746 -0,29486 -0,50474

21A/01C -1,03120 -0,68371

21K/02UG -1,95401 -1,79540 -0,77432 -1,05022 -0,42402 -0,65169

23G/01C 0,79781 -0,76338 -0,40933 0,01171

24L/01C -1,03707 -0,38052 -0,39275 0,00001

25P/01UG -1,26209 -0,88703 -0,27961 -0,56886

26I/01UG -1,00205 -0,78569 -0,29110 -0,44182 -0,05688 -0,00433 0,00001

28G/01C -0,92136 -0,33642 -0,38376

28I/02U -0,89271 -0,35569 -0,37602

28L/01UG -0,63946 -0,34281 -0,03125

31E/03C -0,71658 -0,34347 -0,00090 0,00001

31K/01UG -0,71658 -0,42524 -0,56780 0,00001

Posto udométrico

Nome Código OUT NOV DEZ JAN FEV MARANO VERÃOINVERNO

Período de registo

CABECEIRAS DE BASTO

T1 T2 T3 T4 ABR MAI JUN JUL AGO SET

MERUFE

LEONTE

SOUTELO (CHAVES)

TRAVANCAS

LADOEIRO

CAMPO DE VÍBORAS

FOLGARES

MONCORVO

CARVIÇAIS

ADORIGO

PINDELO DOS MILAGRES

FREIXEDAS

GOUVEIA

SANTO VARÃO

GÓIS

PENHA GARCIA

COLARES (SARRAZOLA)

ALVAIÁZERE

NISA

PERNES

BEMPOSTA

CASTELO DE VIDE

PRAGANÇA

ALTER DO CHÃO

SANTO ESTEVÃO

PAVIA

ESTREMOZ

CAIA (MONTE CALDEIRAS)

ROSÁRIO (ALMODÔVAR)

MÉRTOLA

VALVERDE

SANTA CATARINA (TAVIRA)

ÉVORA-MONTE

BARRAGEM DE PEGO DO 

ALTAR

AMIEIRA

BARRANCOS

SANTA VITÓRIA

BARRAGEM DE MIRA
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4.3.3 Apreciação e discussão de resultados  

Mediante os resultados dos Anexos B e C.5, denotam-se as seguintes considerações: 

• Para cada um dos períodos do ano das séries de precipitação em análise, à exceção do 

4º trimestre, se corroborou a tendência de decréscimo de precipitação face aos 

referentes valores médios. Tal tendência é fundamentalmente demarcada em: 92% dos 

postos no ano hidrológico, 85% dos postos no inverno, 79% dos postos no 2º trimestre 

e 56% dos postos em março.  

• Com efeito, ainda que de modo menos acentuado, o decréscimo generalizado em março 

influi nos resultados para o 2º trimestre, como exemplificado nos gráficos (a) da Figura 

20. Por outro lado, excetuam-se os postos de Freixedas (09O/02U), Pragança (18C/01G) 

e Barragem de Mira (28G/01C), que no mês de março particularmente nos últimos 

períodos de 15 anos, registaram um acréscimo de precipitação.  

• Os gráficos (b) da Figura 20, a exemplo da deteção de quebras de homogeneidade, são 

consonantes com a apreciação gráfica das médias móveis, ao expressarem quebras 

persistentes ao longo do registo, igualmente em março e no 2º trimestre, atribuíveis à 

diminuição continuada de precipitação. 

• O 4º trimestre foi o período do ano analisado para o qual a maioria dos postos (59%) não 

assinalou quebras de homogeneidade, ou seja, os sucessivos valores médios das séries 

emparelhadas, anterior e posterior, não registaram alteração significativa entre si nos 

últimos 20 anos.  

Contudo, os 10% de postos remanescentes indicadores tendência, apontam para o 

decréscimo de precipitação. 

Mediante os resultados da Tabela 13, denotam-se as seguintes considerações: 

• Para o nível de significância de 5%, as tendências estatisticamente significativas, i.e., 

tais que hipótese nula de ausência de tendência é rejeitada, foram em valor: 100 para 

as séries de precipitação mensal (21%), 53 para as séries de precipitação trimestral 

(34%), 32 para as séries de precipitação semestral, no verão e inverno (41%), 22 para 

as séries de precipitação anual (56%) e 39 para março (100%). 

Todos os postos udométricos em estudo manifestaram, pelo menos, uma variação 

estatisticamente significativa de precipitação correspondente à sua diminuição. 

• Das 100 ocorrências mensais: 8 demarcaram acréscimos de precipitação entre 0,00001 

mm/ano e 0,03333 mm/ano, nos meses de julho e agosto, em postos como Pragança 

(18C/01G), Alter do Chão (18L/01UG) e Barragem de Mira (28G/01C); 92 demarcaram 

decréscimos de precipitação, designadamente no mês de março, para o qual se verificou 

a magnitude máxima, em valor absoluto, de 1,82562 mm/ano, em Leonte (03I/03UG). 

Ressalve-se que, para a totalidade dos postos, os meses de outubro e abril não 

registaram variações significativas. 
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• Das 53 ocorrências trimestrais: 2 demarcaram acréscimos de precipitação de 0,19883 

mm/ano para Pragança (18C/01G) e de 0,79781 mm/ano para Barragem de Pego do 

Altar (23G/01C), no 1º e 4 º trimestres, respetivamente; 51 demarcam decréscimos de 

precipitação designadamente no 2º trimestre, pela inclusão do mês de março, com a 

magnitude máxima, em valor absoluto, de 5,51674 mm/ano, em Leonte (03I/03UG). 

• Todas as 32 ocorrências semestrais, verão e inverno, conferem significado estatístico à 

diminuição de precipitação. Contudo, de tais ocorrências: 8 registaram-se no semestre 

seco e 24 no semestre húmido. A tendência de decréscimo no inverno é quantificada 

com magnitude superior face à do verão. Em Leonte (03I/03UG), têm-se respetivamente 

os valores máximos absolutos: 8,21396 mm/ano e 3,00440 mm/ano. 

• Todas as 22 ocorrências dizem respeito a variações de decréscimo da precipitação 

anual. Destacam-se as magnitudes, em valor absoluto, de 10,65700 mm/ano para 

Leonte (03I/03UG) e 5,66077 mm/ano para Pindelo dos Milagres (09J/02U). 
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5 Conclusões 

Neste capítulo são sistematizadas as conclusões dedutíveis da presente dissertação e apontam-

se perspetivas para o desenvolvimento de futura investigação sobre o tema. 

O estudo efetuado incidiu sobre Portugal Continental e compreendeu a caracterização de secas, 

de modo a inferir, designadamente, a respeito da intensidade, magnitude, duração e frequência 

das respetivas ocorrências, a par com a deteção e quantificação de tendências significativas em 

séries de precipitação. Para o efeito, adotaram-se 39 postos udométricos, razoavelmente 

dispersos por Portugal Continental, para os quais foi possível dispor de 105 anos hidrológicos de 

precipitações mensais, de outubro de 1912 a setembro de 2017. 

A análise de secas considerada recorreu aos dois indicadores de seca teoricamente sustentados, 

o SPI e DSI, e a de tendências de precipitação, à técnica de médias móveis aritméticas e deteção 

de quebras de homogeneidade, a par com o teste não-paramétrico de Mann-Kendall 

complementado pelo estimador de declive de Sen. 

Decorrentes do estudo efetuado, resumem-se os principais resultados: 

• No período de 90 anos (1912/1913 a 2001/2002), registou-se o maior número de 

situações de seca agrícola a hidrológica (SPI6, SPI12) correspondentes a secas 

moderadas. Não obstante, no período de 15 anos (2002/2003 a 2016/2017), tiveram-se 

em maior número as secas meteorológicas (SPI1, SPI3) classificadas como extremas. 

• Embora não se tenha efetuado uma caracterização espacial das secas, a análise 

permitiu diferenciar, todavia, uma concentração de eventos de seca agrícola a 

hidrológica nas regiões centro e sul do território continental português. Tal distribuição é 

particularmente evidenciada para os limiares de seca severa e extrema.  

Comparativamente, a região nordeste apresenta uma maior uniformidade de secas 

meteorológicas.    

Por esta apreciação, é corroborado o padrão espacial de distribuição de precipitação, 

anteriormente apresentado na Figura 2. 

• Nos últimos 15 anos, assistiu-se a uma correlação nítida entre o acréscimo da magnitude 

e da duração dos episódios de seca, tanto mais evidente quanto maior a escala temporal 

do SPI e menor o limiar de seca adotado. 

• Todos os postos udométricos analisados registaram um comportamento não-

estacionário, no que respeita às estimativas das frequências dos períodos em seca, em 

especial para secas hidrológicas moderadas, desde as décadas de 1980 e 1990 até ao 

presente. 

• A aplicação do DSI sugeriu, para a maioria dos postos udométricos, um acréscimo das 

situações de seca severa a extrema agravado com o aumento da escala temporal. Tal 

assume repercussão no grau de escassez de água nos escoamentos superficiais e nos 

reservatórios artificias, diretamente afetos às secas hidrológicas.  
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• A variação de precipitação estatisticamente significativa mais frequente apontou no 

sentido do decréscimo da precipitação, generalizada a todos os postos. As tendências 

detetadas foram acentuadas nos últimos anos de registo designadamente para os 

períodos: ano hidrológico, inverno, 2º trimestre e março. 

• Nas áreas climáticas em que Portugal Continental se insere não se anteciparia, à partida, 

diminuição ou ausência de precipitação no inverno, semestre preponderante para o 

balanço hídrico. Porém, as tendências verificadas apontaram para o claro decréscimo 

de precipitação, evidenciando notoriamente situações de seca.  

Contudo, importa referir que a precipitação constituiu a única variável instrumental objeto de 

menção no estudo, pelo que a análise dos resultados para escalas temporais menores tem de 

ser parcimoniosa. Daqui poderão resultar situações de seca de curta duração e muito 

concentradas no tempo, sem atender a outros reservatórios de água, como as reservas 

subterrâneas, essenciais para a avaliação de secas agrícolas, hidrológicas e socioeconómicas. 

Em suma, para os 39 postos udométricos, ao longo do período considerado, o estudo mostrou 

existir correspondência entre os indicadores SPI e DSI, ao evidenciarem a intensificação e a 

gravidade das características das secas, em anos mais recentes. A similaridade das conclusões 

obtidas permitiu constituir uma base comum de postos com os resultados mais gravosos.  

Os diferentes procedimentos aplicados para a deteção de tendências de precipitação, com 

significado estatístico, entre a técnica das médias móveis e o teste de Mann-Kendall conduziram 

a resultados totalmente concordantes entre si, consubstanciando os indícios de alteração do 

padrão intra-anual da precipitação. 

Ainda assim, durante a realização deste trabalho, identificaram-se algumas questões passíveis 

de serem analisadas em desenvolvimento sequente: 

• Abrangência do estudo a um número superior de postos udométricos e a inclusão de 

registos longos de precipitação tão recentes quanto possível, no sentido de uma 

caracterização das secas mais ampla, fiável e atualizada. 

• Quantificação do efeito das tendências detetadas nas disponibilidades hídricas de 

superfície e, nomeadamente no desempenho das origens de água, e em particular das 

baseadas em albufeiras de regularização. 

• Validação matemática de programas e modelos hidrológicos de monitorização contínua, 

associando por exemplo, probabilidades de recuperação a estados de secas. 

• Estudo da influência dos modos de circulação atmosférica atreitos à regulação climática 

(como seja a Oscilação do Atlântico Norte, NAO), designadamente no que respeita às 

ocorrências de fenómenos hidrológicos extremos, como as secas. 
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ANEXO A | Seleção de postos udométricos
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Nome Código 

FRIESTAS 01F/01UG 

VALENÇA 01F/02UG 

PARADA (MONÇÃO) 01G/02UG 

MERUFE 01G/03UG 

PORTELINHA 01H/02G 

FONTE BOA 01H/03UG 

MELGAÇO 01H/04UG 

CUBALHÃO 01H/05G 

FIÃES (MELGAÇO) 01H/06UG 

CASTRO LABOREIRO 01I/01U 

COVAS 02E/01U 

VILA NOVA DE CERVEIRA 02E/02GC 

ARGA DE BAIXO 02E/03UG 

CAMINHA 02E/04UG 

SAPARDOS 02F/01UG 

CERDEIRA 02F/02G 

LABRUJO 02F/03U 

CHÃ DE VIRIALHO 02F/04G 

ABEDIM 02G/01U 

PORTA COVA 02G/02U 

EXTREMO 02G/03G 

SISTELO 02G/04UG 

CABREIRO 02G/05UG 

CHOÇAS 02G/06U 

LOMBADINHA 02G/07U 

VILA FRANCA 02G/08U 

CASAL SOEIRO 02G/09G 

CABANA MAIOR (extinta) 02G/10U 

AVELEIRAS 02G/11UG 

CABANA MAIOR 02G/12UG 

BOUÇÃ DOS HOMENS 02H/01UG 

BELEIRAL 02H/02U 

PENEDA 02H/03UG 

LINDOSO (extinta) 02H/04U 

PORTO CHÃO 02H/06U 

BRITELO 02H/07UG 

MEZIO 02H/08G 

LINDOSO 02H/09UG 

SOAJO 02H/10UG 

PITÕES DAS JÚNIAS 02J/01G 

CASAIS DA VEIGA (EX. PADORNELOS) 02K/01UG 

GESTOSA 02O/01UG 

VINHAIS 02O/02UG 

MOIMENTA DA RAIA 02P/01C 

MONTEZINHO 02Q/01UG 

RIO ONOR 02R/01UG 

DEILÃO 02R/02G 

ASPRA 03D/02U 

NOGUEIRA 03E/02UG 

VALADARES 03E/04UG 

MONTARIA 03E/05UG 

PONTE DE LIMA 03F/01G 

CANDEEIRA 03F/02U 

GERAZ DO LIMA 03F/03UG 

MOREIRA DO LIMA 03F/04UG 

CALVELO 03F/05UG 

SOUTO 03G/01U 

PONTE DA BARCA 03G/02C 

PORTELA DO VADE 03G/03UG 

CALDELAS 03G/04UG 

BOALHOSA 03G/05UG 

COVIDE (EX. JUNCEDA) 03H/02UG 

SÃO BENTO DA PORTA ABERTA 03H/03UG 

SEIXAS (EX. PORTUZELO) 03H/04G 

CIBÕES 03H/05UG 

PORTELA DO HOMEM 03I/01G 

BOUÇA DA MÓ 03I/02U 

LEONTE 03I/03UG 

XERTELO 03I/04G 

GEREZ 03I/05U 

PEDRA BELA 03I/06UG 

ERMIDA 03I/07G 

PINCÃES 03I/08UG 

SALAMONDE 03I/09UG 

SEZELHE 03J/01UG 

OUTEIRO 03J/02UG 

PARADELA DO RIO 03J/03UG 

VIADE 03J/04UG 

VILA DA PONTE 03J/05G 

VENDA NOVA 03J/07G 

GRALHÓS 03K/02UG 

FIRVIDAS 03K/04UG 

CERVOS 03K/05UG 

BARRACÃO 03K/06UG 

ALTURAS DO BARROSO 03K/07UG 

VILAR DO PORRO 03K/08UG 

SOUTELINHO DA RAIA 03L/01UG 

Nome Código 

SOUTELO (CHAVES) 03L/02UG 

BOTICAS 03L/03G 

CHAVES 03M/01G 

TRAVANCAS 03N/01G 

REBORDELO 03O/01UC 

PENHAS JUNTAS 03O/02G 

CELAS 03P/01UG 

PINELA 03Q/02UG 

SAMIL 03Q/03UG 

BARROSELAS 04E/01UG 

ESPOSENDE 04E/02UG 

PALME 04E/03UG 

BARCELOS 04F/01C 

UCHA 04F/03UG 

SAMEIRO 04G/02UG 

TURIZ 04G/03UG 

ALGERIZ 04G/04UG 

VILAÇA 04G/05UG 

GONDIZALVES 04G/06C 

PÓVOA DO LANHOSO 04H/01UG 

FONTELA 04H/02UG 

BARRAGEM DE GUILHOFREI 04I/01CG 

BRANCELHE 04I/02UG 

ZEBRAL 04I/03UG 

VILAR DO CHÃO 04I/04UG 

GONTIM 04I/05UG 

PENEDO 04I/06UG 

CANIÇO 04J/01G 

SALTO 04J/02C 

COUTO DE DORNELAS 04J/03UG 

CAVEZ 04J/04UG 

GONDIÃES 04J/05U 

CABECEIRAS DE BASTO 04J/06UG 

RIBEIRA DA PENA 04K/01UG 

SANTA MARIA DA MONTANHA 04K/02G 

LIXA DO ALVÃO 04K/03UG 

VIDAGO 04L/01UG 

PADRELA 04M/01UG 

VALE DE ÉGUA 04M/02UG 

RIO TORTO 04N/01C 

CARVALHAIS 04O/02U 

POMBARES 04P/01UG 

QUINTA DAS LAMPAÇAS 04P/02G 

SENDAS 04P/03UG 

SANTA COMBINHA 04P/04UG 

LAMAS DE PODENCE 04P/05UG 

MACEDO DE CAVALEIROS 04P/06UG 

IZEDA 04Q/01UG 

ARGOZELO 04R/01UG 

PINELO 04R/02G 

CAMPO DE VÍBORAS 04R/03UG 

AVELANOSO 04S/01UG 

MALHADAS 04T/01U 

PÓVOA DE VARZIM 05E/03UG 

VIATODOS 05F/01UG 

PARADA 05F/02UG 

FARIA 05F/03UG 

SANTO TIRSO 05G/02C 

CASTELÕES 05G/03UG 

ESCUDEIROS 05G/05UG 

LORDELO 05G/06UG 

FAFE 05H/01UC 

ARADA 05H/03UG 

CELORICO DE BASTO 05I/01UG 

CARVALHO 05I/02G 

LOUREIRO 05I/03UG 

MOREIRA DO REI 05I/04G 

MODIM DE BASTO 05J/01U 

ERMELO 05J/02U 

ARJUIZ 05J/03G 

PARADANÇA 05J/04G 

GOUVÃES DA SERRA 05K/01U 

LAMAS DE ALVADIA 05K/02UG 

LAMAS DE OLO 05K/03UG 

VILA POUCA DE AGUIAR 05L/01UG 

MINAS DE JALES 05L/02C 

TORRE DO PINHÃO 05L/03UG 

JOU 05M/01UG 

PALHEIROS 05M/02U 

MURÇA 05M/03U 

VALES (VALPAÇOS) 05M/04UG 

PASSOS 05N/03U 

LAMAS DE ORELHÃO 05N/04UG 

BORNES 05O/01UG 

SANTA COMBA VILARIÇA 05O/02U 

CHACIM 05P/01UG 

PEREDO 05P/02U 

Nome Código 

VALES 05P/03G 

ALFÂNDEGA DA F 05P/04UG 

MORAIS 05Q/01UG 

SOUTELO (MOGADOURO) 05Q/02G 

MOGADOURO 05Q/03UG 

PORRAIS 05Q/05G 

SANHOANE 05R/01UG 

FONTE DA ALDEIA 05S/01UG 

BARRAGEM DO PICOTE (EDP) 05S/02G 

LEÇA DA PALMEIRA 06E/02UG 

VILA CHÃ (MINDELO) 06E/03UG 

ERMESINDE 06F/03UG 

LAMOSO 06G/02UG 

ÁGUA LONGA (AGRELA) 06G/03G 

PENAFIEL 06H/01UG 

AMARANTE 06I/01G 

MARCO DE CANAVEZES 06I/02UG 

CAMPEÃ 06J/01UG 

CANDEMIL 06J/02UG 

SÃO CIBRÃO 06K/02U 

CUMEEIRA 06K/03U 

FONTES 06K/04U 

VILA CHÃ (ALIJÓ) 06M/01G 

FOLGARES 06N/01C 

CARRAZEDE DE ANSIÃES 06N/02U 

FONTE LONGA 06N/03UG 

PONTE SABOR 06O/02UG 

TRAVELO 06O/03U 

MONCORVO 06O/04UG 

ADEGANHA 06O/05UG 

JUNQUEIRA 06O/06C 

CEREJAIS 06P/01G 

CARVIÇAIS 06P/02UG 

FORNOS DE LAGOAÇA 06Q/01UG 

BUSTELO (SERRA DE PIAS) 07G/01G 

ENTRE-OS-RIOS 07H/01UG 

SOBRADO DE PAIVA 07H/02G 

BARQUEIROS 07J/02U 

GRALHEIRA 07J/05UG 

SAMODAIS 07K/03U 

ADORIGO 07L/01U 

VILA SECA 07L/04UG 

BARCOS 07L/05U 

SANTA LEUCÁDIA 07L/08U 

VALE DE FIGUEIRA 07L/10UG 

ARCOS 07L/11U 

SARZEDO 07L/13U 

PARADINHA 07L/14UG 

FREIXO DE NUMÃO 07N/05UG 

ALMENDRA 07O/04U 

CASTELO MELHOR 07O/05UG 

LIGARES (QUINTA SANTIAGO) 07P/04UG 

FREIXO DE ESPADA À CINTA 07Q/01U 

FIÃES 08F/01U 

ESPARGO (FEIRA) 08F/02UG 

BARRAGEM DE CASTELO BURGÃES 08G/01C 

AROUCA 08H/01UG 

MOSTEIRO DE CABRIL 08I/01UG 

COVELO DE PAIVÔ 08I/02U 

SÃO MARTINHO DAS MOITAS 08I/03UG 

MEZIO (PAIVA) 08J/02G 

PICÃO 08J/03U 

CASTRO DAIRE 08J/04G 

PENDILHE 08J/05UG 

CASTRO DAIRE (LAMELAS) 08J/06G 

TOURO 08K/01UG 

VILA NOVA DE PAIVA 08K/02G 

BARRAGEM DE VILAR TABUAÇO (EDP) 08L/02G 

LEOMIL 08L/03UG 

ARIZ 08L/04U 

CARREGAL (EDP) 08L/05U 

LAPA 08L/06UG 

QUINTA DA FUMADINHA 08L/07UG 

PENEDONO 08M/01U 

SERNANCELHE 08M/02G 

FERREIRIM (EDP) 08M/04U 

GUILHEIRO (EDP) 08M/05U 

PONTE ABADE (EDP) 08M/06U 

MEDA 08N/01U 

MARIALVA 08N/02G 

ERVEDOSA (PINHEL) 08N/03G 

VALE AFONSINHO 08O/01UG 

ESCALHÃO 08P/02G 

ALBERGARIA-A-VELHA 09G/01UG 

BOUÇÃ (PESSEGUEIRO DO VOUGA) 09G/03UG 

CAMPIA 09H/01UG 

SEJÃES (OLIVEIRA DE FRADES) 09H/02UG 

Nome Código 

MANHOUCE (EDP) 09H/03U 

RIBEIRADIO 09H/04UG 

SÃO PEDRO DO SUL 09I/01C 

PINDELO DOS MILAGRES 09J/02U 

CALDE 09J/03UG 

LUBAGUEIRA BODIOSA 09J/04UG 

SÁTÃO 09K/01G 

QUEIRIGA 09K/02UG 

BRUFE (BARREIROS) 09K/03UG 

AGUIAR DA BEIRA 09L/01UG 

FORNINHOS 09L/02UG 

VILA NOVINHA 09M/01UG 

TRANCOSO 09M/02U 

SOBRAL DO PICHORRO 09M/03UG 

PINHEL 09O/01G 

FREIXEDAS 09O/02U 

VERMIOSA 09P/01U 

ALMEIDA 09P/02UG 

GAFANHA DA NAZARÉ 10E/03UG 

OLIVEIRA DO BAIRRO 10G/01UG 

VARZIELAS 10H/02G 

ERMIDA (TONDELA) 10I/01UG 

VILAR DE BESTEIROS 10I/02UG 

FRAGOSELA DE BAIXO 10J/03UG 

MANGUALDE 10K/01UG 

PENALVA DO CASTELO 10K/02UG 

FORNOS DE ALGODRES 10L/01UG 

CELORICO DA BEIRA 10M/01G 

MOURILHE 10M/02UG 

MESQUITELA 10M/03UG 

CODECEIRO 10N/01UG 

SOBRAL DA SERRA 10N/04UG 

MAÇAINHAS 10N/05UG 

PÍNZIO 10O/01UG 

ALMEIDINHA 10O/02UG 

MIUZELA 10O/03G 

VILAR FORMOSO 10Q/01UG 

PRAIA DE MIRA 11E/01C 

CANTANHEDE 11F/01UG 

ESTRADA 11F/02UG 

ALMAÇA 11H/01UG 

SANTA COMBA DÃO 11I/01G 

SÃO JOANINHO 11I/02U 

CARREGAL DO SAL 11I/03UG 

TÁBUA 11I/04UG 

CALDAS DE FELGUEIRAS 11J/01UG 

OLIVEIRA DO HOSPITAL 11J/02C 

SEIA 11K/01UG 

PARANHOS DA BEIRA 11K/03UG 

GOUVEIA 11L/01UG 

LAGOA COMPRIDA 11L/07CG 

VALE DO ROSSIM 11L/09G 

PENHAS DOURADAS 11L/10G 

VALHELHAS 11M/01UG 

RAMELA 11N/01UG 

BENDADA 11N/02UG 

PEGA 11O/01G 

ALDEIA DA PONTE 11P/01UG 

FERREIRA-A-NOVA 12E/02UG 

SANTO VARÃO 12F/02C 

BOLETA (CARAPINHEIRA) 12F/03UG 

ALHASTROS (CARAPINHEIRA) 12F/04U 

COIMBRA 12G/02UG 

TROUXEMIL 12G/04UG 

ALAGOA 12G/05C 

PENACOVA 12H/01U 

VILA NOVA DE POIARES 12H/02UG 

ARGANIL 12H/03U 

CÔJA 12J/01UG 

SOBRAL DE SÃO MIGUEL 12K/01UG 

BARRAGEM DO COVÃO DE FERRO 12L/01U 

COVILHÃ 12L/03G 

ALCARIA 12L/04UG 

CARIA 12M/01UG 

CAPINHA 12M/02UG 

CASTELEIRO 12N/01UG 

PENAMACOR 12O/01UG 

MEIMÃO 12O/02U 

MONTE CAVALEIRO 12O/03UG 

BARRAGEM DE MEIMOA 12O/04C 

VALE DE ESPINHO 12P/01UG 

CASAL DO RATO 13D/04UG 

REVELES (ABRUNHEIRA) 13E/01UG 

LOURIÇAL 13E/02UG 

SOURE 13F/01G 

DEGRACIAS 13F/02UG 

PENELA 13G/01UG 

Nome Código 

CONDEIXA 13G/02UG 

LOUSÃ 13H/03UG 

LOUÇAINHA (SIMONTE) 13H/04C 

CASTANHEIRA DE PÊRA 13H/05UG 

LOUÇAINHA (OUTEIRO) 13H/06C 

CAMPELO 13H/07UG 

COENTRAL GRANDE 13H/08UG 

CARAPINHAL 13H/09UG 

GÓIS 13I/01G 

CADAFAZ 13I/02UG 

FAJÃO 13J/01UG 

PAMPILHOSA DA SERRA 13J/03UG 

SILVARES 13K/02UG 

ALTO DA FOZ DO GIRALDO 13K/05UG 

GRALHAS 13L/02G 

CASAL DA SERRA 13L/03U 

VALE DE PRAZERES 13M/02U 

CASTELO NOVO 13M/03G 

SÃO MIGUEL DE ACHA 13N/01UG 

MONTE DO CONDE 13N/02U 

PENHA GARCIA 13O/01UG 

ARANHAS 13O/02UG 

MONSANTO 13O/03U 

MONTE REAL 14D/03C 

VIEIRA DE LEIRIA 14D/04U 

GUIA (ESTAÇÃO) 14E/01G 

MATA DA BIDOEIRA 14E/02UG 

VALE SEGUEIRO 14E/03UG 

POMBAL 14F/01UG 

ANSIÃO 14G/01C 

ALMOSTER 14G/03U 

CUMIEIRA 14G/04UG 

CHÃO DE COUCE 14G/05UG 

FIGUEIRÓ DOS VINHOS 14H/01UG 

BARRAGEM DA BOUÇÃ (EDP) 14H/02C 

PEDROGÃO GRANDE 14I/01UG 

BARRAGEM DO CABRIL (EDP) 14I/02C 

OLEIROS 14J/01UG 

ISNA 14J/02UG 

SARNADAS DE SÃO SIMÃO (EDP) 14K/01U 

ALMACEDA 14K/02U 

SARZEDAS (EDP) 14K/03U 

ESTREITO 14K/04UG 

PÓVOA DE RIO DE MOINHOS (EDP) 14L/01U 

CHÃO DA VA (EDP) 14L/02U 

ALCAINS 14M/01UG 

MATA 14M/02UG 

BARRAGEM CABEÇO MONTEIRO 14N/01C 

LADOEIRO 14N/02UG 

CABEÇO MONTEIRO 14N/04 

IDANHA-A-VELHA 14O/01UG 

ALCAFOZES 14O/02U 

MACEIRA (LIS) 15D/03UG 

LEIRIA 15E/01UG 

CARANGUEJEIRA 15E/03G 

ALBERGARIA DOS DOZE 15F/01UG 

CAXARIAS 15F/02C 

ALVAIÁZERE 15G/01UG 

REGO DA MURTA 15G/02G 

FREIXIANDA 15G/03UG 

ALVIOBEIRA 15G/04U 

CERNACHE DE BONJARDIM 15H/01C 

FERREIRA DO ZÊZERE 15H/02UG 

BECO 15H/03U 

SERTÃ 15I/01UG 

VILA DE REI 15I/02UG 

PROENÇA-A-NOVA 15J/01UC 

CANIÇAL CIMEIRO (EDP) 15J/02G 

VALES DE CARDIGOS 15J/03U 

MONTES DA SENHORA (EDP) 15K/01U 

FOZ DO COBRÃO 15K/02U 

SARNADINHA 15K/03U 

BENQUERENÇAS 15L/01U 

SARNADAS DE RODÃO 15L/02UG 

LENTISCAIS 15M/02UG 

MALPICA DO TEJO 15M/03UG 

MONFORTE DA BEIRA 15N/01UG 

ROSMANINHAL 15O/01UG 

CELA 16C/01C 

ALFEIZERÃO 16C/02G 

ALJUBARROTA 16D/01UG 

PORTO CARRO 16D/02U 

PATAIAS (GARE) 16D/03UG 

CRESPOS 16E/01UG 

MINDE 16E/02G 

PORTO DE MÓS 16E/03UG 

SERRA DE SANTO ANTÓNIO 16E/04U 
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Nome Código 

SANTA CATARINA DA SERRA 16E/05U 

BATALHA 16E/06C 

BOLEIROS 16F/03U 

PEDROGÃO 16F/04C 

VILA NOVA DE OURÉM 16F/05U 

CARRAZEDE 16G/02UG 

BARRAGEM DE CASTELO DE BODE (EDP) 16H/01C 

AMÊNDOA (EDP) 16I/01U 

CHÃO DE CODES 16I/02UG 

MOURISCAS 16I/03UG 

SARDOAL 16I/04UG 

SÃO PEDRO DO ESTEVAL 16J/01U 

CARVOEIRO 16J/02UG 

VILA VELHA DE RODÃO 16K/01G 

FRATEL (EDP) 16K/03U 

MONTE DO ARNEIRO 16K/04U 

MONTALVÃO 16L/01UG 

CENTRAL DA BRUCEIRA 16L/02U 

NISA 16L/03UG 

PÓVOA E MEADAS 16L/04UG 

VAU 17B/01U 

SAPEIROS 17C/01C 

VIMEIRO (ALCOBAÇA) 17C/02UG 

SANTA CATARINA 17C/03U 

SALIR DE MATOS 17C/05UG 

ALVORNINHA 17C/06G 

ÓBIDOS 17C/07C 

BARRAGEM DE ÓBIDOS (DGADR) 17C/08C 

TURQUEL 17D/01UG 

ARRIMAL 17D/03UG 

FRÁGUAS 17D/04G 

ALCOBERTAS 17D/05U 

ALCANEDE 17E/01U 

ABRÃ 17E/02UG 

AZÓIA DE CIMA 17E/03UG 

CORTIÇAL 17E/04G 

PERNES 17F/01UG 

ALCANENA 17F/02UG 

ALCOROCHEL 17F/03G 

TORRES NOVAS 17F/05UG 

CHAMUSCA 17G/02G 

CONSTÂNCIA 17G/04UG 

ABRANTES 17H/01C 

BEMPOSTA 17I/02UG 

GAVIÃO 17J/01UG 

MARGEM 17J/02UG 

COMENDA 17K/01UG 

VALE DO PESO 17L/02UG 

ALPALHÃO 17L/03UG 

CASTELO DE VIDE 17M/01G 

BEIRÃ 17M/03UG 

RIBEIRA DE NISA 17M/04U 

MOLEDO 18B/01UG 

CAMPELOS 18B/03UG 

VIMEIRO (LOURINHÃ) 18B/04UG 

PRAGANÇA 18C/01G 

A-DOS-FRANCOS 18C/02U 

VERMELHA 18C/03UG 

ASSEICEIRA 18D/01C 

SÃO JOÃO DA RIBEIRA 18D/02UG 

ALCOENTRE 18D/03C 

VILA NOVA DE SÃO PEDRO 18D/04U 

SANTARÉM (ESA) 18E/01C 

ALMEIRIM 18F/01UG 

CHOUTO 18G/01G 

ULME 18G/02UG 

MARIANOS 18G/03UC 

POMBAS 18H/02UG 

LARANJAL (PONTE SÔR) 18I/01C 

PONTE SÔR 18I/02U 

LONGOMEL 18J/01U 

CAMPO EXPERIMENTAL CRATO (CHANÇA) 18K/01C 

ALDEIA DA MATA 18K/02UG 

ALTER DO CHÃO 18L/01UG 

URRA 18M/02U 

SÃO JULIÃO 18N/01UG 

ALEGRETE 18N/02G 

TORRES VEDRAS 19B/01UG 

MAXIAL 19B/03UG 

VENTOSA 19B/04U 

ORJARIÇA 19B/05C 

SOBRAL DE MONTE AGRAÇO 19C/01UG 

CABANAS DE TORRES 19C/02U 

ABRIGADA 19C/03G 

PENEDOS DE ALENQUER 19C/04C 

VILA CHÃ (ALENQUER) 19C/05U 

MERCEANA 19C/07G 

Nome Código 

MECA 19C/08C 

ALENQUER 19C/10U 

PEREIRO DA PALHACANA 19C/11U 

SANTANA CARNOTA 19C/12U 

OLHAVO 19C/13C 

OTA 19D/02UG 

MUGE 19E/01UG 

PONTÉVEL 19E/03UG 

RAPOSA 19F/01G 

MACHOQUEIRA DO GROU 19G/01UG 

LAMAROSA 19G/02UG 

ARNEIRO DA VOLTA 19G/03C 

BARRAGEM DE MONTARGIL 19H/02C 

BARRAGEM DE MONTARGIL (ANTIGA) 19H/03U 

GALVEIAS 19J/01U 

AVIS 19J/03UG 

BARRAGEM DO MARANHÃO 19J/04C 

ALBUFEIRA DO MARANHÃO 19J/04F 

SEDA 19K/01UG 

CABEÇO DE VIDE 19L/01UG 

FRONTEIRA 19L/02UG 

MONFORTE 19M/01UG 

ARRONCHES 19N/01UG 

SANTA EULÁLIA 19N/02U 

ESPERANÇA 19N/03UG 

BARRAGEM DO CAIA 19O/02C 

ALBUFEIRA DO CAIA 19O/02F 

DEGOLADOS 19O/03UG 

AZENHAS DO MAR 20A/01U 

SOBRAL DA ABELHEIRA 20B/02UG 

LOUSA 20B/03C 

CHELEIROS 20B/04GC 

MILHARADO 20B/06UG 

SÃO JULIÃO DO TOJAL 20C/01C 

ARRUDA DOS VINHOS 20C/02G 

ARRANHÓ 20C/03G 

CALHANDRIZ 20C/04UG 

VILA FRANCA DE XIRA (LEZÍRIA) 20D/01C 

BARRAGEM DE MAGOS 20E/01C 

SANTO ESTEVÃO 20E/02UG 

BENAVENTE 20E/03U 

CORUCHE 20F/01UG 

ERRA 20G/01UG 

PAVIA 20I/01G 

BROTAS 20I/02UG 

SOUSEL 20K/01UG 

CASA BRANCA 20K/02UG 

ESTREMOZ 20L/01G 

SANTO ALEIXO (SORRAIA) 20M/01UG 

PRAZERES 20M/02U 

SÃO BENTO DE ANA LOURA 20M/03U 

MURES ASSECA (TERRUGEM) 20M/04G 

CAIA (MONTE CALDEIRAS) 20O/02UG 

COLARES (SARRAZOLA) 21A/01C 

QUINTA DO PISÃO 21A/08UG 

LINHÓ 21A/09G 

BARRAGEM RIO DA MULA 21A/10G 

CASCAIS 21A/11G 

MALVEIRA DA SERRA 21A/12G 

ALGÉS 21B/06G 

BELAS 21B/09U 

CACÉM 21B/10G 

CANEÇAS 21B/11UG 

SACAVÉM DE CIMA 21C/01U 

LISBOA 21C/02G 

ALCOCHETE 21D/01UG 

CANHA 21F/01UG 

VENDAS NOVAS 21G/01UG 

LAVRE 21G/02UG 

CARAPUÇÕES (SÃO TORCATO) 21G/03G 

SÃO GERALDO 21H/01UG 

FOROS DE VALE DA FIGUEIRA 21H/02C 

REPRESA 21I/01UG 

VIMIEIRO 21J/01UG 

ARRAIOLOS 21J/02UG 

BARRAGEM DO DIVOR 21J/03C 

AZARUJA 21K/01UG 

ÉVORA-MONTE 21K/02UG 

VALE PEREIRO 21K/03UG 

CANAL 21L/01UG 

VILA VIÇOSA 21M/01UG 

ALANDROAL 21M/02UG 

JUROMENHA 21N/01UG 

MONTE DA CAPARICA 22B/01C 

VILA NOGUEIRA DE AZEITÃO 22C/02UG 

ÁGUAS DE MOURA 22E/01UG 

MOINHOLA 22F/03C 

Nome Código 

SÃO MARTINHO DE CASEBRES 22G/01UG 

MONTEMOR-O-NOVO 22H/01UG 

SANTIAGO DO ESCOURAL 22H/02UG 

REDONDO 22L/01U 

SANTA SUSANA 22L/02UG 

MONTOIOTO 22L/03UG 

SANTIAGO MAIOR 22M/01UG 

FORO ESPANHOL 22M/02C 

ROSÁRIO (CAPELINS) 22M/03UG 

FERREIRA CAPELINS 22M/04UG 

COMPORTA 23E/01C 

MONTEVIL 23F/01UG 

BARRAGEM DO PEGO DO ALTAR 23G/01C 

ALBUFEIRA DE PEGO DO ALTAR 23G/01F 

ALCÁÇOVAS 23I/01C 

SÃO MANÇOS 23K/01UG 

REGUENGOS 23L/01G 

MONSARAZ 23M/01U 

PONTE MOURÃO 23M/02C 

GRÂNDOLA 24F/01C 

TORRÃO 24H/01UG 

BARRAGEM DE VALE DO GAIO 24H/02C 

VIANA DO ALENTEJO 24I/01C 

ODIVELAS 24I/02G 

BARRAGEM DE ODIVELAS 24I/03C 

MONTE DO OUTEIRO 24J/01G 

ALBUFEIRA DO ALVITO 24J/02F 

ALVITO 24J/02UG 

CUBA 24J/03UG 

PORTEL 24K/01UG 

VIDIGUEIRA 24K/02UG 

AMIEIRA 24L/01C 

ALBUFEIRA DO ALQUEVA ILHA (EDIA) 24L/03C 

MONTE PATA ESTRELA 24M/01C 

AMARELEJA 24N/01UG 

AZINHEIRA BARROS 25G/01UG 

FORTES (CANHESTROS) 25H/02U 

FERREIRA DO ALENTEJO 25I/01UG 

PEDROGÃO DO ALENTEJO 25L/01UG 

MONTE DA TORRE 25M/03C 

MOURA (DHG) 25M/04U 

SOBRAL DA ADIÇA 25N/01UG 

SANTO ALEIXO DA RESTAURAÇÃO 25O/01UG 

BARRANCOS 25P/01UG 

SÃO DOMINGOS 26F/01UG 

BARRAGEM DE CAMPILHAS 26F/02C 

SANTA VITÓRIA 26I/01UG 

BARRAGEM DO ROXO 26I/02C 

ALBUFEIRA DO ROXO 26I/02F 

ALJUSTREL 26I/03UG 

TRINDADE 26J/01UG 

MONTE DA PONTE 26J/02G 

SANTA CLARA DO LOUREDO 26J/03U 

ALBERNOA 26J/04UG 

HERDADE DAS RASCAS 26J/05C 

SALVADA 26K/01UG 

SERPA 26L/01UG 

SANTA IRIA 26L/02UG 

HERDADE DE VALADA 26M/01C 

ALDEIA NOVA DE SÃO BENTO 26M/02G 

VILA VERDE DE FICALHO 26N/01U 

CERCAL DO ALENTEJO 27E/01UG 

RELÍQUIAS 27G/01G 

GARVÃO (MONTINHO) 27G/02U 

PANÓIAS 27H/01CG 

BARRAGEM MONTE DA ROCHA 27H/02C 

CASTRO VERDE 27I/01G 

SÃO MARCOS DA ATABOEIRA 27J/01UG 

CORTE PEQUENA 27J/02U 

VALE DE CAMELOS 27J/03C 

ALGODÔR 27K/01UG 

CORTE DA VELHA 27K/02UG 

MONTE NETA (PULO DO LOBO) 27L/01C 

VALE FORMOSO 27L/02G 

MINAS DE SÃO DOMINGOS 27M/02U 

ODEMIRA 28F/01UG 

BARRAGEM DE MIRA 28G/01C 

ALBUFEIRA DE SANTA CLARA 28G/01F 

ALDEIA DE PALHEIROS 28H/01G 

SANTANA DA SERRA 28H/03UG 

ALMODÔVAR 28I/01UG 

ROSÁRIO (ALMODÔVAR) 28I/02U 

ALCARIA LONGA 28J/01G 

PENILHOS 28J/02UG 

SANTA BÁRBARA DE PADRÕES 28J/03UG 

SENHORA GRAÇA DOS PADRÕES 28J/04U 

SÃO JOÃO DOS CALDEIREIROS 28K/01UG 

Nome Código 

ÁLAMO 28K/02UG 

SABÓIA 28L/01UG 

MESQUITA 28L/02UG 

ESPÍRITO SANTO 28L/03U 

CIMALHA 29F/01U 

FOZ DO FARELO 29F/02UG 

LADEIRA DE CIMA 29F/03G 

SABÓIA 29G/01UG 

SÃO MARCOS DA SERRA 29G/02G 

SÃO BARNABÉ 29I/01UG 

SANTA CLARA-A-NOVA 29I/02C 

DUGENO 29J/02U 

SANTA CRUZ 29J/03UG 

SÃO EPDRO DE SÓLIS 29J/04U 

GUEDELHAS 29J/05UG 

MARTIM LONGO 29K/01C 

GIÕES 29K/02UG 

MALFRADES 29K/03UG 

PENEDOS 29K/04UG 

MONTE DA BRINJEIRA 29K/05G 

PEREIRO 29L/01UG 

CORTES PEREIRAS 29L/02U 

MONTE DOS FORTES 29L/03U 

ALCOUTIM 29M/01UG 

SAPAL DE ODELEITE (Ex. FONTE DO PENEDO) 29M/02UG 

ALJEZUR 30E/01UG 

MARMELETE 30E/02UG 

BARRAGEM DA BRAVURA 30E/03C 

MONCHIQUE 30F/01C 

VIDIGAL 30F/05C 

ALFERCE 30G/01UG 

BARRAGEM DO ARADE 30G/03C 

FOZ DO RIBEIRO 30H/01U 

VALE DE BARRIGA 30H/02U 

SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES 30H/03UG 

SANTA MARGARIDA 30H/04UG 

PADERNE 30H/05UG 

MONTE RUIVO 30I/01U 

SOBREIRA 30I/02UG 

SALIR 30I/03UG 

BARRANCO DO VELHO 30J/01UG 

CATRAIA 30J/02G 

FEITEIRA 30J/03G 

MERCADOR 30K/01UG 

PICOTA 30K/02C 

CORUJOS 30L/01UG 

FAZ FATO 30L/03UG 

ALCARIA (CASTRO MARIM) 30L/04UG 

FIGUEIRAIS 30M/01G 

CASTRO MARIM 30M/03UG 

AZINHAL 30M/04U 

ALBUFEIRA DE ODELEITE 30M/05F 

BARRAGEM DO BELICHE 30M/06G 

LAGOS 31E/01UC 

BENSAFRIM 31E/02UG 

VALVERDE 31E/03C 

MEXILHOEIRA GRANDE 31F/02UG 

PORCHES 31G/02UG 

ALGOZ 31H/02C 

LOULÉ 31I/01UG 

POÇO DE BOLIQUEIME 31I/03U 

SÃO BRÁS DE ALPORTEL 31J/01C 

ARRABIA 31J/03U 

ESTOI 31J/04UG 

OLHÃO 31J/05U 

SANTA CATARINA (TAVIRA) 31K/01UG 

QUELFES 31K/02UG 

FUSETA 31K/03U 
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ANEXO B | Resultados da aplicação da técnica das médias móveis 

aritméticas e quebras de homogeneidade 
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Tabela 14 - Resultados da aplicação das médias móveis aritméticas e quebras de homogeneidade na deteção de tendências de precipitação. Resultados discretizados periodicamente: (▲) acréscimo de precipitação; (▼) decréscimo de precipitação; (▬) ausência de quebra de homogeneidade; (■) período não 
considerado em análise. Valor médio de precipitação em cada período. Anos de início e fim da quebra de homogeneidade detetada e valores de média móvel das subséries anterior (esquerda) e posterior (direita) 

 

 

Média Média Média Média Média Média Média Média

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

1963 1,0594 - 0,9417 1965 1,0766 - 0,9189 1967 1,0649 - 0,9258 1995 1,0242 - 0,9033 - 1977 1,0556 - 0,9059 1971 1,0922 - 0,8771 1993 1,0349 - 0,8754

2001 1,0600 - 0,6402 2001 1,0577 - 0,6541 2001 1,0663 - 0,6019 2001 1,0581 - 0,6512 - 2001 1,0566 - 0,6604 2001 1,0889 - 0,4665 2001 1,0440 - 0,7360

1959 1,0889 - 0,9251 1959 1,0907 - 0,9237 1959 1,0844 - 0,9289 1982 1,0653 - 0,8636 1959 1,1386 - 0,8833 1965 1,0893 - 0,9054 1990 1,0643 - 0,8046 -

2001 1,0813 - 0,5121 2001 1,0798 - 0,5209 2001 1,0851 - 0,4896 2001 1,0738 - 0,5570 2001 1,0855 - 0,4868 2001 1,0852 - 0,4889 2001 1,0848 - 0,4909 -

1954 1,0232 - 0,9839 1954 1,0151 - 0,9895 1938 1,0438 - 0,9848 1958 1,0067 - 0,9946 1957 1,0408 - 0,9682 1935 1,0497 - 0,9853 1980 1,0350 - 0,9329 1930 1,0373 - 0,9918

2001 1,0584 - 0,6495 2001 1,0581 - 0,6517 2001 1,0593 - 0,6444 2001 1,0499 - 0,7007 2001 1,0664 - 0,6013 2001 1,0557 - 0,6657 2001 1,0684 - 0,5899 2001 1,0694 - 0,5836

1959 1,0480 - 0,9596 1961 1,0596 - 0,9458 1970 1,0644 - 0,9174 _ _ - _ - 1968 1,0729 - 0,9134 - 1993 1,0207 - 0,9261

2001 1,0445 - 0,7332 2001 1,0361 - 0,7835 2001 1,0636 - 0,6184 _ _ - _ - 2001 1,0664 - 0,6015 - 2001 1,0428 - 0,7432

1976 1,0634 - 0,8969 1977 1,0663 - 0,8878 1993 1,0513 - 0,8172 1995 1,0420 - 0,8320 1968 1,1110 - 0,8682 1992 1,0581 - 0,8040 - 1996 1,0510 - 0,7835

2001 1,0672 - 0,5969 2001 1,0649 - 0,6106 2001 1,0734 - 0,5594 2001 1,0738 - 0,5573 2001 1,0565 - 0,6611 2001 1,0736 - 0,5586 - 2001 1,0530 - 0,6822

1996 1,0069 - 0,9706 - - _ _ - _ - - - -

2001 1,0406 - 0,7565 - - _ _ - _ - - - -

1995 1,0296 - 0,8817 _ _ - _ 1996 1,0359 - 0,8474 _ _ - _ - 1991 1,0398 - 0,8727 _ _ - _ 1992 1,0723 - 0,7561

2001 1,0283 - 0,8299 _ _ - _ 2001 1,0419 - 0,7488 _ _ - _ - 2001 1,0423 - 0,7464 _ _ - _ 2001 1,0564 - 0,6617

1965 1,0651 - 0,9311 - - _ _ - _ - - - -

2001 1,0379 - 0,7728 - - _ _ - _ - - - -

1936 1,1193 - 0,9627 1936 1,1466 - 0,9542 1951 1,0832 - 0,9488 1995 1,0487 - 0,8051 1939 1,2129 - 0,9226 1970 1,0803 - 0,8971 1996 1,0683 - 0,7099 -

2001 1,0637 - 0,6175 2001 1,0624 - 0,6255 2001 1,0666 - 0,6002 2001 1,0530 - 0,6819 2001 1,0724 - 0,5655 2001 1,0638 - 0,6173 2001 1,0728 - 0,5629 -

1992 1,0284 - 0,9040 1995 1,0366 - 0,8536 1996 1,0375 - 0,8407 - - 1992 1,0531 - 0,8208 _ _ - _ -

2001 1,0447 - 0,7320 2001 1,0425 - 0,7447 2001 1,0497 - 0,7018 - - 2001 1,0593 - 0,6444 _ _ - _ -

1959 1,0661 - 0,9444 1960 1,0794 - 0,9305 1980 1,0494 - 0,9054 1994 1,0415 - 0,8435 1962 1,1119 - 0,8943 1968 1,0706 - 0,9162 _ _ - _ -

2001 1,0636 - 0,6186 2001 1,0660 - 0,6041 2001 1,0569 - 0,6586 2001 1,0581 - 0,6513 2001 1,0734 - 0,5599 2001 1,0673 - 0,5962 _ _ - _ -

1960 1,0583 - 0,9490 1962 1,0716 - 0,9324 1968 1,0637 - 0,9243 1977 1,0676 - 0,8855 - 1970 1,0807 - 0,8965 _ _ - _ 1994 1,0713 - 0,7311

2001 1,0499 - 0,7007 2001 1,0487 - 0,7076 2001 1,0525 - 0,6850 2001 1,0476 - 0,7146 - 2001 1,0506 - 0,6963 _ _ - _ 2001 1,0493 - 0,7041

1965 1,0600 - 0,9365 1960 1,0691 - 0,9395 - - 1928 1,2108 - 0,9593 - _ _ - _ -

2001 1,0428 - 0,7433 2001 1,0459 - 0,7243 - - 2001 1,0626 - 0,6244 - _ _ - _ -

1960 1,0626 - 0,9452 1961 1,0667 - 0,9394 - 1995 1,0345 - 0,8622 1962 1,0985 - 0,9070 1996 1,0381 - 0,8381 _ _ - _ 1929 1,3137 - 0,9351

2001 1,0479 - 0,7127 2001 1,0494 - 0,7036 - 2001 1,0431 - 0,7413 2001 1,0561 - 0,6632 2001 1,0468 - 0,7191 _ _ - _ 2001 1,0860 - 0,4837

1945 1,0819 - 0,9608 1950 1,0953 - 0,9437 1996 1,0302 - 0,8716 - 1946 1,1526 - 0,9237 1991 1,0392 - 0,8746 _ _ - _ 1932 1,2456 - 0,9386

2001 1,0438 - 0,7369 2001 1,0452 - 0,7291 2001 1,0404 - 0,7579 - 2001 1,0593 - 0,6442 2001 1,0429 - 0,7428 _ _ - _ 2001 1,0866 - 0,4806

1968 1,0534 - 0,9366 1962 1,0568 - 0,9464 - _ _ - _ 1962 1,1160 - 0,8904 - _ _ - _ -

2001 1,0433 - 0,7403 2001 1,0461 - 0,7233 - _ _ - _ 2001 1,0674 - 0,5959 - _ _ - _ -

1959 1,0628 - 0,9472 1995 1,0309 - 0,8762 1983 1,0534 - 0,8836 _ _ - _ 1958 1,1270 - 0,8971 1983 1,0599 - 0,8692 _ _ - _ -

2001 1,0374 - 0,7757 2001 1,0342 - 0,7950 2001 1,0456 - 0,7264 _ _ - _ 2001 1,0603 - 0,6380 2001 1,0485 - 0,7088 _ _ - _ -

1935 1,1110 - 0,9671 1935 1,1407 - 0,9583 - 1995 1,0377 - 0,8492 1954 1,1294 - 0,9103 1993 1,0445 - 0,8415 _ _ - _ 1935 1,3171 - 0,9060

2001 1,0605 - 0,6370 2001 1,0644 - 0,6137 - 2001 1,0501 - 0,6992 2001 1,0785 - 0,5290 2001 1,0528 - 0,6833 _ _ - _ 2001 1,0897 - 0,4620

1995 1,0377 - 0,8493 1995 1,0418 - 0,8326 1996 1,0337 - 0,8569 - 1962 1,1332 - 0,8742 1996 1,0403 - 0,8289 _ _ - _ -

2001 1,0475 - 0,7147 2001 1,0502 - 0,6988 2001 1,0395 - 0,7632 - 2001 1,0611 - 0,6334 2001 1,0397 - 0,7620 _ _ - _ -

1936 1,1038 - 0,9676 1957 1,0754 - 0,9412 1960 1,0899 - 0,9214 1996 1,0380 - 0,8384 1954 1,1426 - 0,9011 1982 1,0624 - 0,8697 _ _ - _ 1930 1,3314 - 0,9268

2001 1,0631 - 0,6213 2001 1,0659 - 0,6048 2001 1,0546 - 0,6726 2001 1,0484 - 0,7095 2001 1,0834 - 0,4997 2001 1,0561 - 0,6636 _ _ - _ 2001 1,0980 - 0,4120

1962 1,0741 - 0,9300 1963 1,0894 - 0,9123 1984 1,0572 - 0,8695 - 1961 1,1206 - 0,8903 1987 1,0629 - 0,8350 - 1936 1,3522 - 0,8899

2001 1,0639 - 0,6166 2001 1,0609 - 0,6349 2001 1,0730 - 0,5621 - 2001 1,0828 - 0,5033 2001 1,0761 - 0,5436 - 2001 1,1018 - 0,3890

1959 1,0841 - 0,9291 1954 1,1056 - 0,9268 - - 1946 1,1989 - 0,9006 - - 1930 1,3258 - 0,9280

2001 1,0578 - 0,6530 2001 1,0613 - 0,6320 - - 2001 1,0707 - 0,5758 - - 2001 1,0872 - 0,4768

- - 1958 0,9201 - 1,0648 _ _ - _ 1962 1,0998 - 0,9058 _ _ - _ - 1996 1,0487 - 0,7932

- - 2001 1,0129 - 0,9226 _ _ - _ 2001 1,0515 - 0,6911 _ _ - _ - 2001 1,0356 - 0,7863

1993 1,0418 - 0,8508 1995 1,0479 - 0,8083 - - 1966 1,0991 - 0,8910 - _ _ - _ 1945 1,2397 - 0,8852

2001 1,0488 - 0,7069 2001 1,0538 - 0,6771 - - 2001 1,0633 - 0,6204 - _ _ - _ 2001 1,0848 - 0,4913

- - 1962 0,9365 - 1,0600 1976 0,9206 - 1,1290 - _ _ - _ _ _ - _ -

- - 2001 1,0346 - 0,7925 2001 1,0237 - 0,8575 - _ _ - _ _ _ - _ -

1984 1,0521 - 0,8812 1984 1,0555 - 0,8735 - 1960 0,8918 - 1,0947 1964 1,1043 - 0,8937 1991 1,0539 - 0,8275 - 1951 1,1787 - 0,8900

2001 1,0575 - 0,6549 2001 1,0555 - 0,6669 - 2001 1,0324 - 0,8057 2001 1,0788 - 0,5271 2001 1,0647 - 0,6116 - 2001 1,0902 - 0,4589

1940 1,1393 - 0,9468 1939 1,1609 - 0,9415 1991 1,0529 - 0,8308 - 1939 1,2107 - 0,9234 1992 1,0682 - 0,7698 - 1926 1,4561 - 0,9240

2001 1,0663 - 0,6024 2001 1,0702 - 0,5789 2001 1,0549 - 0,6703 - 2001 1,0852 - 0,4890 2001 1,0493 - 0,7042 - 2001 1,0992 - 0,4046

1958 1,0742 - 0,9399 1959 1,0984 - 0,9172 - - 1957 1,1370 - 0,8932 _ - - 1941 1,2667 - 0,8933

2001 1,0584 - 0,6498 2001 1,0618 - 0,6292 - - 2001 1,0766 - 0,5403 _ - - 2001 1,0854 - 0,4877

1983 1,0317 - 0,9308 1983 1,0354 - 0,9228 - _ _ - _ 1962 1,0823 - 0,9223 - _ _ - _ 1941 1,2565 - 0,8974

2001 1,0391 - 0,7651 2001 1,0366 - 0,7805 - _ _ - _ 2001 1,0606 - 0,6364 - _ _ - _ 2001 1,0790 - 0,5260

1962 1,0703 - 0,9336 1960 1,0739 - 0,9353 1992 1,0488 - 0,8354 1989 1,0640 - 0,8150 1962 1,1047 - 0,9011 1992 1,0550 - 0,8145 - 1932 1,3161 - 0,9210

2001 1,0702 - 0,5788 2001 1,0723 - 0,5665 2001 1,0643 - 0,6140 2001 1,0710 - 0,5737 2001 1,0736 - 0,5584 2001 1,0587 - 0,6477 - 2001 1,0785 - 0,5289

- - - 1977 0,7567 - 1,0470 1967 1,0839 - 0,9041 _ _ - _ _ _ - _ -

- - - 2001 0,8935 - 1,1006 2001 1,0686 - 0,5884 _ _ - _ _ _ - _ -

1995 1,0330 - 0,8680 1995 1,0419 - 0,8324 - _ _ - _ 1962 1,0984 - 0,9070 - _ _ - _ 1946 1,1749 - 0,9126

2001 1,0490 - 0,7059 2001 1,0522 - 0,6869 - _ _ - _ 2001 1,0780 - 0,5321 - _ _ - _ 2001 1,0773 - 0,5360

1976 1,0497 - 0,9192 1962 1,0777 - 0,9266 - 1996 1,0458 - 0,8052 1961 1,1077 - 0,9021 _ _ - _ _ _ - _ 1930 1,3182 - 0,9297

2001 1,0437 - 0,7379 2001 1,0469 - 0,7188 - 2001 1,0427 - 0,7441 2001 1,0513 - 0,6924 _ _ - _ _ _ - _ 2001 1,0745 - 0,5529

1975 1,0463 - 0,9277 1965 1,0624 - 0,9339 - - 1963 1,0956 - 0,9062 - _ _ - _ 1945 1,1773 - 0,9151

2001 1,0507 - 0,6960 2001 1,0556 - 0,6664 - - 2001 1,0625 - 0,6250 - _ _ - _ 2001 1,0757 - 0,5457

1995 1,0338 - 0,8650 1995 1,0427 - 0,8290 _ _ - _ 1976 0,9276 - 1,1176 1961 1,0946 - 0,9140 _ _ - _ _ _ - _ 1994 1,0611 - 0,7696

2001 1,0369 - 0,7785 2001 1,0379 - 0,7728 _ _ - _ 2001 1,0150 - 0,9101 2001 1,0647 - 0,6120 _ _ - _ _ _ - _ 2001 1,0463 - 0,7221

1996 1,0313 - 0,8670 1995 1,0360 - 0,8559 - _ _ - _ 1962 1,1083 - 0,8977 _ _ - _ _ _ - _ -

2001 1,0384 - 0,7694 2001 1,0397 - 0,7618 - _ _ - _ 2001 1,0584 - 0,6496 _ _ - _ _ _ - _ -

1977 1,0532 - 0,9100 1977 1,0589 - 0,9004 1995 1,0514 - 0,7944 _ _ - _ 1958 1,0810 - 0,9344 1987 1,0515 - 0,8650 - 1945 1,1406 - 0,9327

2001 1,0507 - 0,6955 2001 1,0497 - 0,7017 2001 1,0542 - 0,6745 _ _ - _ 2001 1,0615 - 0,6308 2001 1,0478 - 0,7134 - 2001 1,0776 - 0,5347

1995 1,0402 - 0,8392 1989 1,0517 - 0,8507 _ _ - _ - 1965 1,0890 - 0,9057 _ _ - _ _ _ - _ -

2001 1,0477 - 0,7137 2001 1,0517 - 0,6897 _ _ - _ - 2001 1,0627 - 0,6240 _ _ - _ _ _ - _ -

1995 1,0457 - 0,8173 1989 1,0445 - 0,8714 _ _ - _ - 1958 1,0829 - 0,9328 - _ _ - _ 1946 1,2220 - 0,8890

2001 1,0578 - 0,6534 2001 1,0622 - 0,6271 _ _ - _ - 2001 1,0771 - 0,5373 - _ _ - _ 2001 1,0827 - 0,5039

MERUFE 01G/03UG ▼ 1827,63

3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE MARÇO

Nome Código Tendência Início índice Tendência

ANO INVERNO VERÃO 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE
Posto udométrico

Período de registo

Início índice Tendência Início índice Tendência

179,81▼ 485,25 ▼ 659,04 683,35

Início índiceíndice Tendência Início índice TendênciaInícioInício índice Tendência Início índice Tendência

03I/03UG ▼ 2873,93

▼ 338,94 ▼ 146,31 ▼▼ 1342,39

310,77

SOUTELO (CHAVES) 03L/02UG ▼ 816,81 ▼ 570,10

▼ 1061,31 ▼ 535,19 ▼ 272,75▼ 2065,99 ▼ 807,94 ▼ 1004,69LEONTE

▼ 177,38 ▼ 69,32 ▼ 77,33▼ 246,70 ▼ 288,84 ▼ 281,26

CABECEIRAS DE BASTO 04J/06UG ▼ 1411,02 ▼ 1032,66

▼ 663,09 ▼ 290,72 ▬ 338,38TRAVANCAS 03N/01G ▼ 953,80

159,15▼ 378,36 ▼ 502,71 ▼ 529,95

▼ 101,65324,70 ▼ 201,42 89,30

04R/03UG ▼ 653,35

▼ 270,53 107,83 ▼

65,81

FOLGARES 06N/01C ▼ 601,04 ▬ 406,51

209,49 155,06 66,38431,91 221,44 ▬ 222,42CAMPO DE VÍBORAS

▼ 142,36 ▬ 52,17 ▼ 56,02▼ 194,53 ▬ 213,03 193,48

CARVIÇAIS 06P/02UG ▼ 702,20 ▼ 480,84

349,35 174,37 ▬ 187,59MONCORVO 06O/04UG ▼ 523,72

69,96▼ 221,37 ▼ 248,00 ▼ 232,84

49,12161,76 122,99 51,39

07L/01U ▼ 627,79

▼ 151,63 ▼ 69,74

62,43

PINDELO DOS MILAGRES 09J/02U ▼ 1319,02 ▼ 967,66

216,63 ▼ 132,26 ▬ 53,37▼ 442,15 ▼ 185,63 225,52ADORIGO

▼ 251,19 ▬ 100,18 148,01▼ 351,37 ▼ 468,12 ▼ 499,54

GOUVEIA 11L/01UG ▼ 1083,83 ▼ 764,72

▼ 478,69 ▼ 212,55 ▼ 248,42FREIXEDAS 09O/02U ▼ 691,24

123,28319,11 368,32 ▼ 396,41

▲ 70,10230,27 ▼ 157,58 ▬ 54,97

12F/02C ▼ 882,14

234,78 ▬ 84,33

▼ 87,42

GÓIS 13I/01G ▼ 1116,27 ▼ 813,14

▼ 309,07 ▼ 181,18 ▬ 61,12▼ 639,84 242,30 ▼ 330,77SANTO VARÃO

▼ 222,52 ▬ 80,61 ▼ 123,54▼ 303,13 398,23 ▼ 414,91

LADOEIRO 14N/02UG ▼ 594,33 ▼ 427,30

▼▼ 565,08 206,84 ▬ 296,56PENHA GARCIA 13O/01UG ▼ 771,92

68,79▼ 167,03 ▬ 217,30 ▼ 210,00

83,82268,51 148,85 ▬ 57,99

15G/01UG ▼ 1170,04

▼ 123,18 ▬ 43,85

▼ 130,74

NISA 16L/03UG ▼ 681,58 ▼ 513,27

▼ 440,69 ▼ 219,56 ▬ 74,11▼ 876,36 293,68 ▼ 435,67ALVAIÁZERE

▼ 124,63 ▬ 43,68 74,84▼ 168,31 264,48 ▼ 248,78

BEMPOSTA 17I/02UG ▼ 670,26 ▼ 502,02

▼▼ 597,91 ▼ 191,61 ▼ 299,56PERNES 17F/01UG ▼ 789,52

74,61▼ 168,24 258,29 ▼ 243,72

▼ 91,85298,36 ▼ 142,40 ▬ 49,21

17M/01G ▼ 832,53

▼ 122,41 45,84 ▼

▼ 94,49

PRAGANÇA 18C/01G 860,74 656,25

▼ 303,99 158,53 58,19▼ 615,82 216,71 311,82CASTELO DE VIDE

▬ 157,43 47,06 ▲ 99,21▼ 204,49 ▬ 335,05 ▼ 321,20

SANTO ESTEVÃO 20E/02UG 562,91 419,68

▼▼ 436,82 157,12 216,83ALTER DO CHÃO 18L/01UG ▼ 593,94

65,63▼ 143,24 ▼ 218,63 201,05

▼ 67,44219,99 117,08 ▬ 40,04

20I/01G ▼ 535,41

▬ 108,78 ▬ 34,46

▼ 62,98

ESTREMOZ 20L/01G ▼ 621,89 ▼ 461,99

▼ 196,53 ▼ 108,29 32,64▼ 394,49 140,92 ▼ 197,95PAVIA

▼ 121,31 38,59 ▼ 73,03▼ 159,91 236,83 ▼ 225,15

COLARES (SARRAZOLA) 21A/01C ▼ 705,55 ▼ 535,29

▼▼ 358,07 136,71 182,12CAIA (MONTE CALDEIRAS) 20O/02UG ▼ 494,77

80,05170,26 ▬ 288,31 ▼ 246,99

▼ 61,08175,94 ▬ 102,88 33,83

21K/02UG ▼ 571,57

125,04 ▬ 45,22 ▼

▼ 72,00

BARRAGEM DE PEGO DO 

ALTAR
23G/01C 548,21 411,16

▼ 201,06 ▼ 109,57 39,37▼ 422,62 ▼ 148,95 ▼ 221,56ÉVORA-MONTE

▬ 104,11 ▬ 32,94 64,04137,05 ▼ 209,11 ▼ 202,05

BARRANCOS 25P/01UG ▼ 532,86 ▼ 383,22

▼▼ 393,25 141,88 ▬ 196,34AMIEIRA 24L/01C ▼ 535,13

62,93149,64 ▼ 195,81 ▼ 187,40

▼ 60,15196,92 111,81 ▬ 30,06

26I/01UG ▼ 503,08

▬ 114,56 ▬ 35,09 ▼

▼ 60,13

BARRAGEM DE MIRA 28G/01C ▼ 570,30 ▼ 438,20

▼ 185,87 95,88 ▬ 24,66▼ 382,55 120,54 196,67SANTA VITÓRIA

▬ 104,80 ▬ 27,30 ▲ 69,88▬ 132,11 ▼ 236,31 ▼ 201,89

MÉRTOLA 28L/01UG ▼ 392,71 ▼ 303,31

▼▼ 426,40 124,48 ▬ 231,68ROSÁRIO (ALMODÔVAR) 28I/02U ▼ 550,88

46,40▼ 89,39 ▬ 167,88 ▼ 135,44

63,00194,71 ▬ 95,60 ▬ 28,89

31E/03C ▼ 524,13

▼ 69,38 20,01 ▼

61,66

SANTA CATARINA (TAVIRA) 31K/01UG ▼ 636,13 ▼ 521,07

▼ 205,74 ▬ 73,72 ▬ 21,85▼ 428,55 ▬ 95,58 222,81VALVERDE

89,31 ▬ 25,75 ▼ 76,33▬ 132,11 273,33 ▼ 247,74
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ANEXO C | Resultados (CD) 

 

ANEXO C.1 | REF_764PU.prn 

ANEXO C.2 | RES_PREENCHIMENTO_39PU.xlsx 

ANEXO C.3 | RES_SPI_FREQ 

ANEXO C.4 | RES_DSI.xlsx 

ANEXO C.5 | RES_MEDIAS_MOVEIS.xlsx 

 

 

 

 

 


