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Abstract 

 

The research carried aimed to accomplish a comprehensive study on the occurrence rates of flood 

and extreme rainfall events in mainland Portugal, aiming at verifying if those rates comply or not with 

stationarity principle.  

For that purpose, 38 river gauge stations under natural conditions in what concerns the floods and 

having long series of mean daily flows were analyzed. For each of these watersheds, a rain gauge, 

with a long series of daily rainfalls, located inside or nearby the same watershed and expectable able 

of explain the extreme rainfall-flood process was assigned.  

The selection of the extreme discharge and rainfall events utilized the peaks-over-threshold technique 

applied to the daily series of mean daily flows and rainfall at river gauge stations and rain gauges, 

respectively. As for the occurrence rate analysis of the extreme events, a nonparametric method, 

based on a kernel estimator, combined with a pointwise kernel confidence band was applied.  

The results suggest that, over time, the occurrence rate of floods and extreme rainfall events show a 

nonstationary behavior with a decreasing trend, with the lowest rates or rates near the lowest ones in 

recent years. Thus, it is necessary to revise the mathematical formulation of the models for extreme 

hydrological events which is typically used in Portugal and that relies on the stationarity assumption. It 

also clearly showed that, contradicting the expected consequences of the climate changes, the 

occurrence rates of the floods and of the extreme rainfalls are not higher in the present: on the 

opposite, they were more frequent in the past. However, it is crucial to ascertain whether or not the 

non-stationary behavior of the analyzed events also affects their magnitudes and not only in their 

frequencies. 
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 Bootstrap method 
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Resumo  
 

A presente dissertação teve por objetivo desenvolver um estudo tão abrangente quanto possível 

sobre as frequências de ocorrência de cheias e de precipitações extremas em Portugal Continental 

de modo a concluir se tais frequências são ou não compatíveis com o pressuposto de 

estacionaridade.  

Para esse efeito, foram utilizadas 38 estações hidrométricas dominando bacias hidrográficas naturais 

e dispondo de séries longas de registos de caudais médios diários. A cada uma dessas bacias 

associou-se um posto udométrico, dispondo de uma série longa de precipitações diários e 

desejavelmente localizado no interior da bacia, de modo a ser representativo do regime das 

precipitações intensas geradoras de cheias na bacia. 

A seleção dos eventos de cheia e de precipitação extrema utilizou a técnica das séries de duração 

parcial aplicada aos registos de caudais médios diários e precipitações diárias naquelas estações 

hidrométricas e postos udométricos, respetivamente. A análise da frequência das ocorrências desses 

eventos extremos utilizou uma modelação não-paramétrica, baseada num estimador de kernel, 

combinado com a formulação de bandas de confiança, através de uma técnica de reamostragem 

aleatória de bootstrap. 

Os resultados obtidos sugerem que a frequência dos eventos de cheia e de precipitações extremas 

apresentam, ao longo do tempo, um comportamento não-estacionário, caracterizado por uma 

tendência decrescente, com valores mínimos ou próximos desses mínimos em anos recentes. Assim, 

é necessário o reequacionar o formalismo matemático dos modelos de análise de fenómenos 

hidrológicos extremos tipicamente utilizados em Portugal, uma vez que o mesmo assenta atualmente 

no princípio de estacionaridade. O estudo também evidenciou que, contradizendo os efeitos 

esperados das mudanças climáticas, as frequências de ocorrência de cheias e de precipitações 

extremas não é maior no presente: com efeito, tais fenómenos foram mais frequentes no passado. 

Contudo, é fundamental averiguar se tal comportamento não estacionário afeta a magnitude dos 

anteriores fenómenos e não apenas as suas frequências. 
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Capítulo 1 – Introdução 
 

1.1 – Introdução 

Neste capítulo, apresenta-se o âmbito e motivação da realização desta dissertação, bem como os 

seus principais objetivos e organização do documento escrito que a consubstancia. 

 

1.2 – Considerações gerais e objetivos da dissertação 

Segundo Quintela e Portela (2002), grande parte do exercício profissional e de investigação ligado à 

hidrologia em Portugal assenta no pressuposto da estacionaridade das variáveis hidrológicas, isto é, 

admite-se que o futuro é estatisticamente igual ao passado. No entanto, Bates et al. (2008) indica que 

atualmente existe um consenso na comunidade científica de que há uma crescente intensificação do 

ciclo hidrológico devido às mudanças climáticas, levando então à alteração do comportamento dos 

sistemas hidrológicos naturais (comportamento não estacionário) e ao aumento dos fenómenos 

hidrológicos extremos, como por exemplo secas, cheias e precipitações extremas. 

Portanto, é importante desenvolver uma investigação extensa para Portugal Continental que 

possibilite determinar se as séries hidrológicas que permitem a monitorização dos fenómenos 

hidrológicos extremos aí ocorrentes exibem indícios de um comportamento não estacionário. De 

acordo com Silva et al. (2016), caso se verifique a existência de um comportamento não estacionário 

nesse tipo de fenómenos, é necessário o reequacionamento dos formalismos matemáticos a aplicar 

na sua modelação, bem como analisar a necessidade de reforço e/ou mudanças na gestão de 

infraestruturas e sistemas relacionados com a utilização e controlo dos recursos hídricos superficiais. 

Segundo Ramos e Reis (2001), em Portugal, os fenómenos naturais que mais originaram vítimas 

humanas e prejuízos materiais foram as cheias, obviamente para além do terramoto de 1755. 

Portugal, devido ao reduzido tamanho de grande parte das suas bacias hidrográficas, com tempos de 

concentração inferiores ao dia, é muito suscetível à ocorrência de flash floods, sendo este o tipo de 

cheias que acarreta maior risco para as vidas humanas. 

Assim, a presente dissertação, em seguimento do tema lançado por por Silva et al. (2012a), tem 

como objetivo principal desenvolver uma análise extensa em Portugal Continental de forma a verificar 

se o comportamento das frequências de ocorrência de cheias e de precipitações extremas é 

estacionário ou não estacionário. Para esse efeito, foram estudadas 38 estações hidrométricas 

dominando bacias hidrográficas naturais, dispondo de séries longas de registos de caudais, e 

selecionou-se, para cada uma dessas bacias, um posto udométrico, de igual modo dispondo de uma 

série longa de registos de precipitações e desejavelmente localizado no interior da mesma de modo a 



2 

 

poder ser considerado em parte responsável pelo comportamento hidrológico exibido por aquela 

bacia.  

A seleção dos eventos de cheia e de precipitação extrema utilizou a técnica das séries de duração 

parcial aplicada aos registos de caudais médios diários e precipitações diárias daquelas 38 estações 

hidrométricas e postos udométricos, respetivamente. A análise da frequência das ocorrências desses 

eventos recorreu a uma modelação não-paramétrica, baseada num estimador de kernel, combinado 

com a formulação de bandas de confiança, através de uma técnica de reamostragem aleatória de 

bootstrap. 

Dada a abrangência e a complexidade de alguns dos modelos a aplicar houve que automatizar a 

generalidade dos procedimentos de análise. Para tanto desenvolveram-se algoritmos 

computacionais, alguns atuando diretamente sobre extensas bases de dados especificamente 

constituídas para o efeito, de forma a acelerar aqueles procedimentos e a conferir fiabilidade aos 

respetivos resultados, mas também a se desenvolverem ferramentas que, desde já, se colocam à 

disposição de estudos futuros.  

 

1.3 – Organização do documento 

A presente dissertação encontra-se organizada em 6 capítulos. 

No presente capítulo 1, Introdução, explicita-se o âmbito e a motivação da realização desta 

dissertação, bem como os seus principais objetivos e organização. 

O capítulo 2, Conceitos teóricos, contém os conceitos teóricos e práticos que permitiram analisar 

estações hidrométricas e postos udométricos, espalhados por Portugal Continental, quanto à 

estacionaridade/não estacionaridade das frequências de ocorrência de cheias e de precipitações 

extremas, respetivamente. Neste capítulo, apenas os conceitos teóricos de relevância prática 

imediata foram incluídos. 

O capítulo 3, Dados de base, refere-se ao processo de escolha das estações hidrométricas e postos 

udométricos a serem analisadas quanto à estacionaridade/não estacionaridade dos fenómenos 

hidrológicos extremos neles registados. 

No capítulo 4, Identificação dos acontecimentos hidrológicos extremos e caracterização da sua 

frequência, indica-se o processo e os critérios adotados para a constituição das amostras de caudais 

médios diários e de precipitações diárias excecionais, por aplicação da técnica de séries de duração 

parcial, seguida de um método não-paramétrico, baseado num estimador de kernel e em bandas de 

confiança, constituídas através de uma técnica de reamostragem aleatória de bootstrap, aplicados a 

essas amostras de excedências. 

No capítulo 5, Resultados, são apresentados e analisados os resultados, quer relativos à constituição 

das amostras de caudais médios diários e de precipitações diárias excepcionais, quer à modelação 
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não paramétrica da frequência de ocorrência de cheias e de precipitações extremas. Por último, são 

analisadas, para cada bacia hidrográfica adotada como caso de estudo e numa perspetiva conjunta, 

as estimativas das frequências de ocorrência dos fenómenos extremos de cheias e de precipitações. 

No capítulo 6, Conclusões, sistematizam-se as conclusões decorrentes da investigação efetuada e 

sugerem-se possíveis desenvolvimentos futuros. 
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Capítulo 2 – Conceitos teóricos 

 

2.1 – Introdução 

Neste capítulo são apresentados os conceitos teóricos e práticos que permitiram analisar estações 

hidrométricas e postos udométricos, espalhados por Portugal Continental, quanto à 

estacionaridade/não estacionaridade das frequências de ocorrência dos fenómenos extremos neles 

registados, designada e respetivamente, cheias e precipitações extremas. A identificação de tais 

fenómenos extremos foi levada a cabo tendo por base séries de caudais médios diários e de 

precipitações diárias. Note-se que apenas os conceitos teóricos de relevância prática imediata são 

mencionados. 

Os conceitos teóricos e práticos aqui expostos incidem sobre os seguintes aspetos: (i) avaliação se 

uma bacia hidrográfica exibe ou não um comportamento natural, designadamente, em situação de 

cheia; (ii) preenchimento de falhas de registo nas séries de caudais médios diários e de precipitações 

diárias; (iii) constituição de amostras de acontecimentos extremos, através da aplicação da técnica de 

séries de duração parcial a amostras temporalmente contínuas de caudais médios diários e de 

precipitações diárias; (iv) modelação não paramétrica da frequência de ocorrência de cheias e de 

precipitações extremas tendo por base as amostras constituídas pela técnica de séries de duração 

parcial. 

 

2.2 – Bacia hidrográfica com comportamento natural em 

situação de cheia 

O estudo da frequência de ocorrência de cheias deve ser efetuado sobre bacias hidrográficas que 

tenham um comportamento natural aquando a ocorrência daquele tipo de acontecimentos extremos. 

Na ocorrência de uma cheia considera-se que uma bacia hidrográfica exibe um comportamento 

natural quando não existe uma obra hidráulica, ou seja, uma barragem, que provoque uma grande 

alteração da resposta natural da bacia. Note-se que, durante uma cheia, uma dada barragem só 

altera o comportamento de uma bacia hidrográfica quando amortece caudais de cheia, isto é, quando 

os caudais de cheia descarregados para jusante da mesma são inferiores aos caudais de cheia que a 

ela afluem. 

Para averiguar se o comportamento, em termos de cheia, das bacias hidrográficas analisadas em que 

se concluiu existirem barragens podia ser considerado natural recorreu-se ao parâmetro adimensional 

Índice de Reservatório (IR), proposto por Lopez e Francés (2013). 
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O parâmetro IR aprecia o impacto que as regulações efetuadas pelas albufeiras existentes numa 

dada bacia hidrográfica têm na resposta natural dessa bacia quando da ocorrência de uma cheia. 

Lopez e Francés (2013) consideram que o impacte daquelas albufeiras é elevado quando 𝐼𝑅 > 0.25, 

passando então o comportamento da bacia hidrográfica a ser classificado como muito alterado. O 

parâmetro IR é calculado de acordo com seguinte equação: 

 𝐼𝑅 = ∑
𝐴𝑖𝐶𝑖

𝐴𝑔𝐶𝑔

𝑁

𝑖=1

 (1) 

onde,  

𝑁 – Número de albufeiras que influenciam a bacia hidrográfica em análise. 

𝐴𝑖 – Área da bacia hidrográfica na secção de cada albufeira 𝑖 [𝐿2]. 

𝐶𝑖 – Capacidade útil da albufeira 𝑖 [𝐿3]. 

𝐴𝑔 – Área da bacia hidrográfica em análise [𝐿2]. 

𝐶𝑔 – Escoamento anual médio na secção de referência da bacia hidrográfica [𝐿3]. 

Note-se que, nos casos em que 𝐼𝑅 > 0.25, a bacia hidrográfica em questão pode ser considerada 

natural até à data de entrada em exploração da(s) albufeira(s) pois até essa data 𝐼𝑅 < 0.25. 

 

2.3 – Preenchimento de falhas nas amostras de caudais 

médios diários 

A análise da frequência de ocorrência de cheias de uma determinada estação hidrométrica foi o seu 

registo de caudais médios diários. De modo a dispor de amostras tão longas quanto possível destes 

caudais foi necessário proceder ao preenchimento das falhas exibidas por aquelas amostras. Para o 

efeito aplicou-se um modelo de regionalização para o que foi associado a cada estação hidrométrica 

com falhas de registos uma outra estação hidrométrica, exibindo comportamento natural e dispondo 

de registos nos dias com falha naquela outra. 

Segundo Harvey et al. (2010) as técnicas usadas nos diferentes modelos de regionalização são 

inferência manual, interpolação, fatores de escala, equipercentile, regressão linear e modelação 

hidrológica. 

Portela e Quintela (2001, 2002a, 2002b, 2005b), usando como base longas séries de registos de 

escoamento em várias estações hidrométricas espalhadas por Portugal Continental, demonstraram 

que a altura de escoamento anual médio (𝐻) e a variabilidade temporal (anual, mensal e diária) do 

escoamento nos cursos de água portugueses estão intimamente relacionadas. Assim, Portela e 

Quintela, concluíram que �̅� pode ser usado como parâmetro de regionalização para preenchimento 

de falhas de informação hidrométrica de estações hidrométricas naturais em Portugal Continental. 
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Portela e Quintela (2005b), mediante a análise das curvas adimensionais de duração média anual de 

caudais médios diários de 54 estações hidrométricas, mas agrupadas em termos de 𝐻 superior ou 

inferior a 400 𝑚𝑚, concluíram que a forma daquelas curvas está intrinsecamente relacionada com a 

variabilidade temporal do escoamento nos cursos de água portugueses a nível diário. Na Figura 1 

representam-se as curvas adimensionais de duração média anual de caudais médios diários obtidas 

por aqueles autores. 

 

Figura 1 – Curvas adimensionais de duração média anual de caudais médios diários em: a) 54 estações 

hidrométricas, b) 26 destas e c) as restantes 28 com 𝐻 superiores e inferiores a 400𝑚𝑚, 

respetivamente (Portela e Quintela, 2005b). 

Mediante a análise da Figura 1, percebe-se que quanto menor for �̅� mais perto do eixo vertical se 

encontram as curvas de duração, as quais exibem ainda alguma dispersão, e que para 𝐻 > 400𝑚𝑚 

as diferentes curvas são praticamente coincidentes. Assim, quanto mais baixo for 𝐻 maior é a 

variabilidade temporal relativa do escoamento, pelo que para preencher as falhas de informação 

hidrométrica de uma estação com 𝐻 < 400𝑚𝑚 deve usar-se uma outra estação com 𝐻 semelhante 

de modo a assegurar a correlação entre registos diários nas duas estações. 

O modelo de regionalização usado nesta dissertação foi o desenvolvido por Portela e Quintela 

(2005b) para Portugal Continental o qual utiliza a altura de escoamento anual médio (𝐻) como 

parâmetro de regionalização. Este modelo permite o preenchimento das falhas de registo numa 

estação hidrométrica em regime natural, identificada pelo índice 2, por utilização dos registos numa 

outra estação hidrométrica, também em regime natural e identificada pelo índice 1, tendo como 

condição a proximidade das alturas dos escoamentos anuais médios nas duas estações 

hidrométricas, ou seja, 𝐻1 ≈ 𝐻2. Para o efeito pode aplicar-se qualquer uma das equações (2) a (4): 

 𝐻𝑖,𝑗
2 = 𝐻𝑖,𝑗

1
𝐻2

𝐻1

 (2) 

 𝑉𝑖,𝑗
2 = 𝑉𝑖,𝑗

1
�̅�2

�̅�1

 (3) 

 𝑄𝑖,𝑗
2 = 𝑄𝑖,𝑗

1
𝑄𝑚𝑜𝑑 2

𝑄𝑚𝑜𝑑1

 (4) 



7 

 

onde,  

𝐻𝑖,𝑗
𝑘  – Altura de escoamento no mês ou dia 𝑗 do ano 𝑖 e na secção 𝑘. 

𝐻𝑘 – Altura de escoamento anual médio na secção 𝑘. 

𝑉𝑖,𝑗
𝑘  – Volume afluente do escoamento no mês ou dia 𝑗 do ano 𝑖 e na secção 𝑘. 

�̅�𝑘 – Volume afluente anual médio do escoamento na secção 𝑘. 

𝑄𝑖,𝑗
𝑘  – Caudal do escoamento no mês ou dia 𝑗 do ano 𝑖 e na secção 𝑘. 

𝑄𝑚𝑜𝑑 𝑘
 – Caudal módulo na secção 𝑘. 

Note-se que, nas equações acima expostas o fator de escala é a altura 𝐻 ou grandezas diretamente 

com ela relacionadas. 

 

2.4 – Preenchimento de falhas nas amostras de 

precipitações diárias 

Para cada uma das estações hidrométricas a analisar quanto à estacionaridade da frequência das 

cheias nela ocorrentes selecionou-se um posto udométrico que de algum modo fosse expectável que 

influenciasse o comportamento daquela bacia. Para tanto impôs-se que o posto se localizasse no 

interior da bacia hidrográfica ou, não sendo tal possível, nas suas proximidades. 

Para esse posto udométrico analisou-se a frequência de ocorrência de precipitações extremas nele 

registadas fundamentalmente com o objetivo de corroborar os resultados da análise da frequência de 

ocorrência de cheias na estação hidrométrica a que o posto foi associado, isto é, com o objetivo de 

averiguar se a frequência dos acontecimentos extremos de caudal e de precipitação exibem ao longo 

do tempo comportamentos afins (independentemente das magnitudes desses acontecimentos). 

Note-se que, para a comparação em vista das frequências de acontecimentos hidrológicos extremos 

de diferentes naturezas requer que o período com registos simultâneos de caudais médios diários e 

de precipitações diárias seja longo. Por tal motivo foi necessário proceder ao preenchimento das 

falhas exibidas pelas amostras de precipitações diárias. 

De acordo com Campozano et al. (2014) as falhas em séries de precipitação podem ser preenchidas 

através de métodos determinísticos, métodos estocásticos ou de métodos usando inteligência 

artificial, sendo que estes últimos se revestem de alguma complexidade.  

Na aplicação efetuada o preenchimento das falhas exibidas pelas séries diárias de precipitação 

utilizou o procedimento desenvolvido por Portela (s/d) baseado no modelo de regressão linear 

simples, tendo-se optado pela versão sem termo aleatório. 

Genericamente, o modelo de regressão linear simples é caracterizado pela equação (5): 
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 𝑌𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝑋𝑖 + 𝜀𝑖 (5) 

onde, 

𝑌𝑖 – Variável dependente para a qual se quer descobrir o seu valor no instante 𝑖. 

𝑋𝑖 – Variável independente sobre a qual se sabe o seu valor no instante 𝑖. 

𝛼 – Ordenada na origem da reta de regressão linear obtida para 𝑋 e 𝑌. 

𝛽 – Declive da reta de regressão linear. 

𝜀𝑖 – Erro/resíduo aquando a obtenção da reta de regressão linear. 

Não se considerando o termo aleatório, tem-se que 𝜀𝑖 não é tido em conta aquando a obtenção da 

regressão linear de 𝑋 e 𝑌. Concretamente, este processo é caracterizado pelas equações (6) a (9). 

 𝑦𝑡
′ = �̅� + 𝑏(𝑥𝑡 − �̅�) (6) 

 
�̅� =

∑ 𝑥𝑖
𝑁
𝑖=1

𝑁
 (7) 

 
�̅� =

∑ 𝑦𝑖
𝑁
𝑖=1

𝑁
 (8) 

 
𝑏 =

∑ 𝑦𝑖(𝑥𝑖 − �̅�)𝑁
𝑖=1

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑁
𝑖=1

 (9) 

onde, 

𝑌 – Série de precipitação diária do posto udométrico que se quer corrigir (variável dependente). 

𝑋 – Série de precipitação diária do posto udométrico (variável independente) que ajudará a corrigir 

as falhas de 𝑌. 

𝑡 – Dia e mês para o qual se quer corrigir a falha de precipitação diária de 𝑌. 

𝑁 – Número de observações simultâneas de precipitação diária em 𝑡 entre 𝑋 e 𝑌. 

𝑦𝑖 e 𝑥𝑖 – Elementos genéricos de 𝑌 e 𝑋 respetivamente, onde 𝑖 = 1, 2, … , 𝑁. 

�̅� e �̅� – Valor médio de 𝑦𝑖 e 𝑥𝑖 respetivamente. 

𝑏 – Parâmetro da regressão. 

𝑦𝑡
′ – Estimativa de precipitação diária em falta no posto de 𝑌 para 𝑡. 

𝑥𝑡 – Precipitação conhecida em 𝑡 no posto de 𝑋. 
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2.5 – Séries de duração parcial 

O estudo da estacionaridade/não estacionaridade da frequência de ocorrência de acontecimentos 

extremos utilizou amostras de caudais médios diários e de precipitações diárias excecionais 

registados em estações hidrométricas e em postos udométricos, respetivamente. Essas amostras 

foram constituídas mediante a técnica das séries de duração parcial (SDP), em detrimento do uso da 

técnica das séries de máximos anuais (SMA). 

A técnica das séries de duração parcial consiste em reter, de uma série hidrológica temporalmente 

contínua, 𝑋𝑡, 𝑡 ∈ [𝑡0,  𝑡𝑛], todos os “picos”, 𝑋𝐷𝑃, que excedem um determinado limiar, 𝑢, no intervalo de 

tempo [𝑡0 + 𝑡𝑖 ,  𝑡0 + 𝑡𝑖 + ∆𝑡], desde que tais picos consubstanciem acontecimentos independentes 

entre si. Formalmente, o i-ésimo valor extremo da amostra é obtido pela expressão (10) (Silva et al., 

2016): 

 {𝑋𝐷𝑃𝑖
} = 𝑚𝑎𝑥{𝑋𝑡|𝑋𝑡 > 𝑢}𝑡=𝑡0+𝑡𝑖

𝑡=𝑡0+𝑡𝑖+∆𝑡
 (10) 

As vantagens da técnica SDP, comparativamente à técnica SMA, são as seguintes: 

 As amostras constituídas pela técnica SDP podem ter mais do que um acontecimento 

extremo por ano, ao contrário das constituídas pela técnica SMA. Deste modo, SDP levam a 

amostras mais representativas de acontecimentos extremos, e não a amostras simplistas que 

poderão desconsiderar informação relevante. 

 A técnica SMA adota apenas um acontecimento extremo por ano (aquele que tem maior 

magnitude), podendo então levar à constituição de amostras de valores muito discrepantes. 

Segundo Madsen et al. (1997), neste tipo de amostras, os acontecimentos extremos com 

magnitudes extremamente baixas podem comprometer os resultados da análise dos 

acontecimentos extremos. No entanto, tal problema não ocorre na técnica SDP. 

Em contrapartida, as desvantagens do uso da técnica das SDP são: 

 Maior complexidade, uma vez que a série criada pela técnica SDP tem que verificar uma 

variedade de critérios, como a independência entre os acontecimentos que a constituem, 

entre outros. 

 Alguma ambiguidade na seleção do limiar 𝑢. A seleção de um limiar baixo conduz à 

consideração de acontecimentos que não possuem uma magnitude excecional, podendo 

resultar na constituição de amostras muito grandes em que os diferentes acontecimentos 

poderão não ser independentes entre si. A seleção de um limiar alto poderá levar à não 

consideração de acontecimentos extremos relevantes, eliminado assim a principal vantagem 

da técnica SDP comparativamente à SMA. 

Os “picos” ou excedências que compõem uma SDP são passiveis de serem modelados por um 

processo estocástico bivariado que atende, tanto às magnitudes das excedências, {𝑋𝐷𝑃𝑖
}, como aos 

tempos/instantes de ocorrência dessas excedências, {𝑇𝑖}. Tal processo pode ser formalmente 
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descrito por {𝑇𝑖 ,  𝑋𝐷𝑃𝑖
}

𝑖=1

𝑀
, em que 𝑀 é o número total de ocorrências (Silva et al., 2016). No entanto, 

tal modelação só poderá ocorrer caso a amostra constituída pela técnica SDP verifique as seguintes 

condições: 

 Segundo Cunnane (1979), o número de excedências num dado intervalo de tempo [𝑡0,  𝑡𝑛] 

(por exemplo, o ano), é variável aleatória discreta que deverá seguir uma distribuição de 

Poisson de parâmetro 𝜆 (número médio de excedências por ano). 

 Segundo Lang et al. (1999), as excedências, 𝑋𝐷𝑃, devem ser variáveis aleatórias 

independentes, sendo este um pré-requisito de qualquer análise de frequência estatística. 

Anote-se que este processo estocástico bivariado, que visa a análise de acontecimentos extremos 

mediante o uso de amostras constituídas pela técnica SDP, foi introduzido na comunidade científica 

através dos trabalhos de Todorovic e Zelenhasic (1970), e de Todorovic (1978). 

Um dos aspetos fundamentais da técnica SDP respeita à seleção do limiar 𝑢 que deve resultar na 

constituição de uma amostra que proporcione uma boa adequação do modelo de análise da 

frequência de ocorrência de cheias e de precipitações extremas, bem como potenciar as vantagens 

da técnica SDP comparativamente à SMA. Para que tal aconteça, a seleção de 𝑢 deve conduzir a 

uma amostra que obedeça aos seguintes critérios: 

1. O número médio de excedências por ano, 𝜆, deve ser tal que o peso das vantagens da SDP, 

comparativamente à SMA, seja superior ao peso das desvantagens. 

2. As excedências, 𝑋𝐷𝑃, devem ser variáveis aleatórias independentes entre si. 

3. O limiar, na curva das médias das excedências em função do limiar, 𝑋𝐷𝑃 − 𝑢̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , deve situar-se 

num trecho sensivelmente linear (crescente, decrescente ou constante). 

4. A hipótese de o número de excedências por ano, 𝑀, seguir uma distribuição de Poisson tem 

de ser validada. 

Quanto ao critério 1, Cunnane (1973) demonstrou que a estimação de parâmetros no âmbito da 

técnica SDP é mais eficiente em detrimento da técnica SMA apenas quando o número médio de 

excedências por ano, 𝜆, verifica 𝜆 > 1.65, especialmente para amostras com poucos anos de registos. 

Lang et al. (1999), por sua vez recomendam adotar 𝑢 tal que 𝜆 > 2 ou 3 (Silva et al., 2016). 

Relativamente ao critério 2, alguns autores indicam uma série de diretivas, em função da variável 

hidrológica, com o objetivo de se selecionar acontecimentos extremos intercalados por períodos de 

recessão suficientemente pronunciados, levando então que esses acontecimentos tenham uma maior 

probabilidade de serem independentes entre si. Para a constituição de amostras de caudais médios 

diários pela técnica SDP, NERC (1975) e Cunnane (1979) sugerem que os acontecimentos de cheia 

devem estar separados no tempo, no mínimo, por 3 vezes o tempo de ponta da bacia hidrográfica da 

estação hidrométrica em questão, desde que o caudal médio diário entre esses acontecimentos 

decresça pelo menos dois terços do primeiro “pico”. Segundo Silva et al. (2012a), para a constituição 

de amostras de precipitações diárias pela técnica SDP, é usualmente aceite que entre duas 

excedências a precipitação diária deve decrescer até zero. 
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Miquel (1984), sugere o cálculo dos coeficientes de autocorrelação de incrementos 1 e 2 como teste 

adicional à independência das excedências selecionadas pela técnica SDP. A função de 

autocorrelação determina a influência/relação entre valores de uma série, 𝑥𝑖, e valores da mesma 

série com um incremento/lag 𝑘, 𝑥𝑖+𝑘. Formalmente, o coeficiente de autocorrelação de incremento 𝑘, 

𝑟𝑘, é dado pela equação (11): 

 𝑟𝑘 =
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)(𝑥𝑖+𝑘 − �̅�)𝑁−𝑘

𝑖=1

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑁
𝑖=1

 (11) 

onde, 

𝑟𝑘 – Coeficiente de autocorrelação de incremente/lag 𝑘, onde 𝑟𝑘 ∈ [−1, 1]. 

𝑁 – Dimensão da série. 

𝑥𝑖 e 𝑥𝑖+𝑘 – Observações 𝑖 e 𝑖 + 𝑘 da série 𝑥 respetivamente, onde 𝑖 = 1, 2, … , 𝑁 − 𝑘. 

�̅� – Média aritmética da série 𝑥. 

O coeficiente de autocorrelação pode ter os seguintes significados: 

 𝑟𝑘 = 1 significa que existe uma correlação perfeita entre 𝑥𝑖 e 𝑥𝑖+𝑘; 

 𝑟𝑘 = −1 significa que existe uma anti-correlação perfeita entre 𝑥𝑖 e 𝑥𝑖+𝑘; 

 𝑟𝑘 = 0 significa ausência total de correlação entre 𝑥𝑖 e 𝑥𝑖+𝑘, isto é, as observações de 𝑥 são 

independentes entre si. 

Compreende-se então que o limiar 𝑢 da técnica SDP deve levar à constituição de uma série de 

acontecimentos extremos com autocorrelação de incremento 1 e 2, 𝑟𝑘 ≈ 0. Segundo Box e  

Jenkins (1976) e Chatfield (1989), citado em NIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods, o 

intervalo de confiança com nível de significância 𝛼, do coeficiente de autocorrelação de incremento 𝑘, 

é dado pela equação (12): 

 ±
𝑧

1−
𝛼
2

√𝑁
 (12) 

onde, 

𝑁 – Dimensão da série. 

𝑧 – Valor da normal reduzida, 𝑧~𝑁(0, 1). 

Assim, de forma a se verificar o critério 2, a amostra constituída pela técnica SDP deve ter 𝑟𝑘 de 

incremento 1 e 2 compreendido no intervalo definido pela equação (13). 

 𝑟𝑘 ∈ [−
𝑧

1−
𝛼
2

√𝑁
; 

𝑧
1−

𝛼
2

√𝑁
] (13) 
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Davidson e Smith (1990) sugerem que o limiar 𝑢 escolhido deve verificar o critério 3, uma vez que 

garante a estabilidade dos parâmetros da distribuição que modela as amostras constituídas pela 

técnica SDP, quando essa distribuição pertence à família de Pareto. A curva 𝑋𝐷𝑃 − 𝑢̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  pode ser 

complementada com um intervalo de confiança com nível de significância 𝛼, o qual é dado pela 

equação (14). 

 𝑋𝐷𝑃 − 𝑢̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ± 𝑧
1−

𝛼
2

𝜎

√𝑁
 (14) 

onde, 

𝑋𝐷𝑃 − 𝑢̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  – Excedência média em função do limiar 𝑢. 

𝜎 – Desvio padrão de 𝑋𝐷𝑃 − 𝑢̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

𝑁 – Dimensão da série. 

𝑧 – Distribuição normal reduzida, onde 𝑧~𝑁(0, 1). 

Em relação ao critério 4, Cunnane (1979) sugere que que este pode ser testado com recurso à 

estatística de Fisher através do índice de dispersão, 𝐼𝐷, dado pela equação (15): 

 𝐼𝐷 =
𝜎2

𝜇
 (15) 

onde, 

𝜎2 – Variância de uma determinada série. 

𝜇 – Média aritmética de uma determinada série. 

O índice de dispersão indica qual a distribuição estatística padrão que uma determinada série segue, 

podendo então o valor de 𝐼𝐷 ter os seguintes significados: 

 𝐼𝐷 = 0, significa que a série retrata uma variável aleatória constante. 

 0 < 𝐼𝐷 < 1, exprime que série se aproxima de uma distribuição binomial. Indica também que, 

as ocorrências que constituem a série seguem um padrão mais regular que a aleatoriedade 

associada à distribuição de Poisson. 

 𝐼𝐷 = 1, indica que série segue uma distribuição de Poisson. 

 𝐼𝐷 > 1, expressa que a série se aproxima de uma distribuição binomial negativa. Indica 

também que, as ocorrências que constituem a série encontram-se muito dispersas, podendo 

então existir aglomerados de ocorrências. 

Pretende-se então que o número de excedências por ano, 𝑀 = {𝑚1, 𝑚2, … , 𝑚𝑁}, siga uma 

distribuição de Poisson, 𝐼𝐷 = 1. Segundo Fisher (1950), se 𝑀 é uma variável de Poisson, então, 𝐼𝐷 

segue uma distribuição Qui-quadrado, 𝜒2, com 𝑁 − 1 graus de liberdade. Assim, de forma a se 

verificar o critério 4, o 𝐼𝐷 da amostra constituída pela técnica SDP para um determinado limiar 𝑢, para 
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um intervalo de confiança com nível de significância 𝛼, deve estar compreendido no intervalo definido 

pela equação (16): 

 𝐼𝐷 =
𝜎𝑀

2

𝜆
∈ [

𝜒𝛼
2

,𝑁−1

2

𝑁 − 1
,

𝜒
1−

𝛼
2

,𝑁−1

2

𝑁 − 1
] (16) 

onde, 

𝜎2 – Variância de 𝑀. 

𝜆 – Número médio de excedências por ano. 

𝑁 – Dimensão de 𝑀. 

𝜒𝛼

2
,𝑁−1

2  e 𝜒
1−

𝛼

2
,𝑁−1

2  – Distribuição Qui-quadrado, com 𝑁 − 1 graus de liberdade, para p-values 
𝛼

2
 e  

1 −
𝛼

2
, respetivamente. 

No entanto, tendo em conta que esta dissertação irá apenas se incidir no estudo dos instantes de 

ocorrência das excedências, {𝑇𝑖}, a verificação dos critérios 3 e 4 não é muito relevante. 

Em suma, obter-se-ão um ou mais intervalos de possíveis limiares 𝑢 que obedeçam aos quatro 

critérios acima mencionados. Assim, deve selecionar-se o limiar mais baixo, dentro desses intervalos 

possíveis, uma vez que conduzirá à maior amostra de excedências. 

 

2.6 – Modelação não-paramétrica das frequências dos 

eventos de cheia e de precipitações extremas 

Mais uma vez, convêm relembrar que o objetivo principal desta dissertação é estudar a 

estacionaridade/não estacionaridade da frequência de ocorrência de cheias e de precipitações 

extremas. Esse estudo incide apenas sobre os instantes de ocorrência de excedências, {𝑇𝑖}, de uma 

amostra constituída pela técnica SDP aplicada a séries temporalmente continuas de caudais médios 

diários e de precipitações diárias, registadas em estações hidrométricas e em postos udométricos, 

respetivamente. 

Matematicamente, o que se pretende é estimar a função densidade de probabilidade de uma dada 

amostra de {𝑇𝑖} e aplicar sobre essa função bandas de confiança com nível de significância 𝛼, de 

forma quantificar as incertezas. É então sobre os resultados referentes a uma determinada estação 

hidrométrica ou posto udométrico que se retiram elações sobre a estacionaridade/não 

estacionaridade do regime hidrológico local referente a eventos extremos. 

A abordagem para a estimação da função densidade de probabilidade pode ser paramétrica ou  

não-paramétrica. Uma abordagem paramétrica presume que os dados a ser analisados são 

provenientes de um tipo de distribuição de probabilidade (distribuição normal, binomial, etc.), 
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enquanto uma abordagem não paramétrica não o faz. Tem-se então que a abordagem paramétrica 

faz mais suposições sobre a amostra a analisar do que a abordagem não-paramétrica, resultando em 

modelos mais rígidos onde a amostra não tem grande permissão para “exprimir” qual a sua função 

densidade de probabilidade. 

Nesta dissertação, optou-se pela adoção de um modelo não-paramétrico para o estudo da frequência 

de ocorrência de cheias, tendo essa escolha sido motivada por modelos aplicados em estudos 

anteriores semelhantes (Mudelsee et al., 2003, 2004, 2006; Silva et al. 2012a), bem como pelas 

diferenças entre as abordagens paramétrica e não-paramétrica, acima enunciadas. 

A análise em causa é uma análise univariada, uma vez que a amostra sobre a qual se aplicou o 

estudo consiste apenas numa variável, os instantes de ocorrência dos acontecimentos extremos, {𝑇𝑖}. 

Segundo Silverman (1986), os métodos possíveis não-paramétricos para estimação da função 

densidade de probabilidade univariada, são: 

 Histogramas. 

 Estimador ingênuo. 

 Estimador de kernel. 

 Método do vizinho mais próximo. 

 Método de kernel variável. 

 Estimadores por séries ortogonais. 

 Estimadores de máxima verossimilhança penalizada. 

 Estimadores de função de ponderação. 

 Domínios limitados e dados direcionais. 

Segundo Silverman (1986), o estimador de kernel é o método cujas propriedades são melhor 

conhecidas e possui uma ampla aplicabilidade, com particular interesse na análise univariada. 

Neste estudo, optou-se pela adoção de uma estimativa de densidade kernel para o estudo da 

frequência de ocorrência de cheias e de precipitações extremas, estando essa escolha também 

motivada por modelos aplicados em estudos anteriores semelhantes (Mudelsee et al., 2003, 2004, 

2006; Silva et al. 2012a), bem como pelas características deste método acima enunciadas. 

A estimativa de densidade de kernel usada nesta dissertação foi desenvolvida por Diggle (1985). Esta 

estimativa realiza a suavização/alisamento de dados através de um processo pontual e é 

caracterizada pela equação (17). 

 �̂�(𝑡) = ℎ−1 ∑ 𝐾 (
𝑡 − 𝑇𝑖

ℎ
)

𝑚

𝑖=1

 (17) 

onde, 

�̂�(𝑡) – Estimativa, para cada instante 𝑡, do número de eventos por dia acima do limiar (𝑑−1). 

ℎ – Largura da banda. 
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𝑚 – Número total de excedências. 

𝐾 – Função kernel. 

(𝑡 − 𝑇𝑖) – Diferença entre o instante atual, 𝑡, e os instantes de ocorrência das excedências, 𝑇𝑖, 

(𝑑−1). 

Note-se que, �̂�(𝑡) pode ser multiplicado por 365.25 de forma a representar o número ponderado 

esperado por ano para a frequência da ocorrência de eventos acima do limiar (𝑎−1, ou, na 

nomenclatura em Inglês, 𝑦−1), facilitando assim a sua interpretação. 

À semelhança dos trabalhos de Mudelsee et al. (2003, 2004, 2006) e Silva et al. (2012a), a função 

kernel usada nesta dissertação foi o kernel gaussiano dado pela equação (18): 

 𝐾(𝑦) =
1

√2𝜋
𝑒

(−
𝑦2

2
)
 (18) 

Note-se que, segundo Silverman (1982), citado em Mudelsee et al. (2004), o uso do kernel gaussiano 

leva à obtenção de uma suavização mais realística da estimativa de densidade de kernel, �̂�(𝑡). 

A estimativa de densidade de kernel, com kernel gaussiano e para um determinado instante 𝑡, 

processa-se através da aplicação da função densidade de probabilidade da distribuição normal a 

cada instante de ocorrência de uma excedência, 𝑇𝑖, seguida da suavização/alisamento desses dados 

através de um processo pontual. Uma caracterização visual deste procedimento pode ser observada 

na Figura 2. 

Sobre uma amostra de {𝑇𝑖}, constituída pela aplicação da técnica SDP a uma série hidrológica 

temporalmente contínua com intervalo de tempo [𝑡0,  𝑡𝑛], a aplicação da equação da equação (17) 

pode levar ao enviesamento junto de 𝑡0 e  𝑡𝑛. Esse enviesamento consiste numa subestimação de 

�̂�(𝑡) devido à não existência de dados de {𝑇𝑖} fora do intervalo de tempo [𝑡0,  𝑡𝑛]. 

 

Figura 2 – Aplicação da estimativa de densidade de kernel, mostrando kernels individuais (adaptado de Silva et 

al., 2015). 
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Segundo Mudelsee et al. (2004), para reduzir o viés nos extremos do intervalo de cálculo, 

antecedendo a obtenção de �̂�(𝑡), deve-se proceder à geração de pseudodata para fora do intervalo 

de tempo [𝑡0,  𝑡𝑛]. A geração dessa pseudodata pode ser realizada através da aplicação do método 

de reflexão. O método da reflexão pode ser descrito como a produção de um padrão temporal de 

ocorrência de eventos simétrico do registado, relativamente a cada extremo do intervalo de cálculo, 

para uma dada amplitude. Formalmente, o método de reflexão aplicado à obtenção da pseudodata, 

𝑝𝑇, pode ser expresso pelo sistema de equações (19). 

 {
𝑝𝑇(𝑖) = 𝑡0 − (𝑇𝑖 − 𝑡0)              𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡 < 𝑡0

𝑝𝑇(𝑖) = 𝑡𝑛 + (𝑡𝑛 − 𝑇𝑖)              𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡 > 𝑡𝑛
 (19) 

Assim, a obtenção da estimativa de densidade de kernel deve ser feita mediante a aplicação da 

equação (20), e não da equação (17): 

 �̂�(𝑡) = ℎ−1 ∑ 𝐾 (
𝑡 − 𝑇𝑖

ϯ

ℎ
)

𝑚ϯ

𝑖=1

 (20) 

onde, 

𝑇𝑖
ϯ – Amostra inicial de instantes de ocorrência das excedências, {𝑇𝑖}, aumentada com a 

pseudodata criada, 𝑝𝑇. 

𝑚ϯ – Número total de excedências de 𝑇𝑖
ϯ. 

Através da Figura 3 é possível observar a redução do viés nos extremos do intervalo de cálculo, 

mediante a geração de pseudodata. 

 

Figura 3 – Estimativa da frequência de ocorrência de cheias em Ponte Juncais, com (linha sólida) e sem (linha a 

tracejado) geração de pseudodata. Instantes de ocorrência de cheia representados através de linhas 

verticais (Silva et al., 2012a). 

Note-se que, segundo Mudelsee et al. (2004) e Mudelsee (2010, 2011), a criação de pseudodata é 

equivalente à extrapolação da função distribuição empírica das ocorrências junto das fronteiras, 

necessitando-se assim de alguma cautela aquando a análise dos valores obtidos de �̂�(𝑡) junto dessas 
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fronteiras. Tem-se também que Cowling e Hall (1996) propõem um outro método para a geração de 

pseudodata, o qual é, no entanto, muito mais complexo que o proposto acima. 

Mediante a análise da equação (20), percebe-se que a largura de banda, ℎ, atua como um fator de 

suavização/alisamento que esbate tanto mais os resultados quanto maior o seu valor, por fazer 

intervir mais instantes de ocorrência no cálculo do kernel (Silva et al., 2016). Matematicamente, ℎ 

provoca em �̂�(𝑡) as duas seguintes situações limite: 

 ℎ baixo leva a um viés reduzido e a uma elevada variância de �̂�(𝑡); 

 ℎ elevado leva a uma elevada suavização de �̂�(𝑡), resultando então num elevado viés e baixa 

variância. 

Segundo Silva et al. (2012a), para Portugal Continental, de forma a esbater o efeito da elevada 

sazonalidade intra-anual do seu regime hidrológico na caracterização do comportamento inter-anual 

de �̂�(𝑡), a largura de banda deve ser claramente superior a 365 dias. 

Como sugerido por Silverman (1986), ℎ para um kernel gaussiano deve ser calculado através da 

equação (21): 

 ℎ = 0.9𝑚𝑖𝑛 {𝑠,
𝐴𝐼𝑄

1.34
} 𝑚−

1
5 (21) 

onde, 

𝑠 – Desvio padrão da amostra de instantes de ocorrência das excedências, 𝑇𝑖. 

𝐴𝐼𝑄 – Amplitude inter-quartis da amostra de {𝑇𝑖}. 

𝑚 – Número total de excedências. 

Note-se que, a amplitude inter-quartis, 𝐴𝐼𝑄,não é mais que a diferença entre o quartil superior (3º 

quartil, 𝑄3) e o quartil inferior (1º quartil, 𝑄1). 

Seguidamente, é necessário quantificar as incertezas associadas ao cálculo de �̂�(𝑡) mediante a 

construção de bandas de confiança, as quais podem ser geradas por uma grande variedade de 

métodos. Nesta dissertação, as bandas de confiança foram obtidas com recurso à técnica de 

bootstrap, tendo esta escolha sido motivada por o uso desta mesma técnica em estudos anteriores 

semelhantes (Cowling et al., 1996; Mudelsee, 2011; Silva et al., 2012a). 

Segundo Silva et al. (2011), a técnica de bootstrap é um método de re-amostragem por simulação, a 

qual realiza inferência estatística mediante a obtenção de um elevado número de amostras por  

re-amostragem com reposição dos dados originais e com dimensão igual à da amostra inicial. Tem-se 

também que Hall et al. (2004) indica uma variedade de aplicações dos métodos de re-amostragem 

por simulação na área de hidrologia e recursos hídricos. 
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Existem muitos tipos da técnica de bootstrap, como por exemplo: 

 Re-amostragem da amostra inicial mediante o método de Monte Carlo ou exato (todas as  

re-amostragens possíveis da amostra inicial). 

 Bootstrap de suavização. 

 Bootstrap paramético. 

 Bootstrap com aproximação gaussiana. 

 Bootstrap studentizado. 

O tipo de bootstrap usado nesta dissertação para a criação das bandas de confiança em torno de �̂�(𝑡) 

com um nível de significância 𝛼 foi o desenvolvido por Cowling et al. (1996). Este algoritmo de 

bootstrap foi usado em muitos estudos anteriores semelhantes (Mudelsee et al., 2003, 2004; 

Mudelsee, 2011; Silva et al., 2012a, 2016), e recorre à geração de bandas de confiança do tipo  

𝑡-percentil. 

De acordo com Mudelsee (2010), o algoritmo de bootstrap de Cowling et al. (1996) é composto pelas 

seguintes etapas: 

1. Gerar 𝑁 re-amostragens/simulações com reposição da amostra 𝑇𝑖
ϯ (amostra inicial de 

instantes de ocorrência das excedências, {𝑇𝑖}, aumentada com a pseudodata criada, 𝑝𝑇). 

2. Calcular, para cada amostra gerada por simulação, a estimativa de densidade de kernel, 

�̂�∗𝑛(𝑡), através da equação (20), com o mesmo ℎ e instantes 𝑡 usados no cálculo de �̂�(𝑡). 

3. Calcular a média das 𝑁 estimativas de densidade de kernel obtidas, �̂�∗𝑛(𝑡), para cada  

instante 𝑡. Formalmente, esta etapa é descrita pela equação (22): 

 𝐴(𝑡) = 𝑁−1 ∑ �̂�∗𝑛(𝑡)

𝑁

𝑛=1

 (22) 

4. “Studentizar”, para cada instante 𝑡, cada amostra gerada de �̂�∗𝑛(𝑡). Formalmente, esta etapa 

é descrita pela equação (23): 

 𝑇𝑠𝑡𝑢𝑑(𝑡, 𝑛) = [�̂�∗𝑛(𝑡) − 𝐴(𝑡)][�̂�∗𝑛(𝑡)]
−

1
2 (23) 

5. Determinar 𝑡𝛼 através da equação (24). Tem-se que, 𝛼 é o nível de significância escolhido e 

𝑁𝑡 é o total de instantes 𝑡 para que foram calculadas todas as estimativas �̂�∗𝑛(𝑡) e �̂�(𝑡). Este 

passo requere interpolações porque o número de casos é discreto: 

 {|𝑇𝑠𝑡𝑢𝑑(𝑡, 𝑛)| ≤ 𝑡𝛼} = (1 − 2𝛼)𝑁𝑡𝑁 (24) 

6. Calcular a banda de confiança inferior mediante a aplicação da equação (25), para cada 

instante 𝑡: 

 𝑚𝑎𝑥 {0, 𝐴(𝑡) − 𝑡𝛼[ �̂�(𝑡)]
1
2} (25) 
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7. Calcular a banda de confiança superior através da equação (26), para cada instante 𝑡: 

 𝐴(𝑡) + 𝑡𝛼[ �̂�(𝑡)]
1
2 (26) 

É então finalmente possível tirar ilações quanto à estacionaridade/não estacionaridade da frequência 

de ocorrência de cheias e de precipitações extremas, através da análise da estimativa de densidade 

de kernel, �̂�(𝑡), acompanhada das bandas de confiança geradas, obtida com base nos registos 

diários de cada estação hidrométrica ou posto udométrico estudado, respectivamente. 

Como mencionado no subcapítulo 2.4, para cada uma das estações hidrométricas analisadas quanto 

à frequência de ocorrência de cheias selecionou-se um posto udométrico que se admitiu influenciar o 

comportamento hidrológico da bacia hidrográfica daquela estação. Assim, para cada par de estação 

hidrométrica e posto udométrico influente, é possível comparar as estimativas �̂�(𝑡) de forma a 

concluir se demonstram ou não o mesmo andamento ao longo do tempo (Figura 4). 

 

Figura 4 – Estimativas da frequência de ocorrência de cheia e de precipitação extrema na estação hidrométrica 
Ermida Corgo (S6) e no posto udométrico da Campeã (R3), respetivamente (Silva et al., 2012a). 
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Capítulo 3 – Dados de base 
 

3.1 – Introdução 

Neste capítulo é apresentado o processo de escolha das estações hidrométricas e dos postos 

udométricos a serem analisadas quanto à estacionaridade/não estacionaridade dos fenómenos 

extremos neles registados. 

Tal processo passou pelas seguintes etapas: (i) análise das amostras de caudais e de precipitações 

disponíveis a nível diário; (ii) definição dos critérios mínimos considerados adequados ao estudo 

dessas amostras; (iii) seleção de um conjunto de estações hidrométricas e de postos udométricos 

que cumprem os critérios mínimos antes estabelecidos; e (iv) preenchimento das falhas dos registos 

diários aí disponibilizados. 

 

3.2 – Estações hidrométricas a analisar 

Para escolher as estações hidrométricas a analisar quanto à frequência de ocorrência de cheias 

recorreu-se à rede hidrométrica, para Portugal Continental, apresentada no Sistema Nacional de 

Informação de Recursos Hídricos, SNIRH, composta por um total de 715 estações. 

Como mencionado no subcapítulo 2.3, a informação hidrométrica sobre a qual incidiu a análise foi 

constituída por caudais médios diários. De modo a obter amostras contínuas desses caudais tão 

longas quanto possível foi necessário preencher as falhas de registo. Em cada estação hidrométrica 

com falha de registos diários o procedimento de preenchimento utilizou a regionalização de 

informação proposta por Portela e Quintela (2005b), aplicado a partir de uma outra estação 

hidrométrica com comportamento igualmente natural em situação de cheia, como descrito no 

subcapítulo 2.3.  

Tal procedimento pressupõe o preenchimento das falhas de registo numa estação hidrométrica, 

identificada pelo índice 2 (𝐸𝐻2), por transposição dos registos disponibilizados numa outra estação 

natural, identificada pelo índice 1 (𝐸𝐻1), utilizando a altura de escoamento anual médio (𝐻) como 

parâmetro de regionalização. No entanto, considerou-se que a transposição só poderia efetuar-se 

caso existissem nas duas estações 15 ou mais anos de dados simultâneos de caudais médios 

diários, seguidos ou não seguidos, nas duas estações e que a correlação, R, entre esses caudais 

fosse 𝑅 ≥ 0.8. 

Tendo-se verificado que a aplicação do procedimento de preenchimento de falhas de caudais médios 

diários era algo morosa, criou-se um algoritmo computacional que recorre a uma extensa base de 

dados, de forma a acelerar a mesma. 
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Inicialmente, de modo a reduzir a número de estações hidrométricas possíveis de serem analisadas 

e, como tal, a incluir naquela base de dados, identificaram-se as que possuíam 20 ou mais anos de 

registo de caudais médios diários. Verificou-se que, apenas 112 das 715 estações possíveis 

cumpriam este critério. 

Seguidamente, construiu-se a base de dados de estações hidrométricas a usar pelo algoritmo 

computacional para aplicação do procedimento de preenchimento de falhas de informação 

hidrométrica de Portela e Quintela (2005b). Para além da anterior condição, essas estações 

hidrométricas tinham que reunir as seguintes condições: 

 Estações hidrométricas em regime natural no que respeita à ocorrência de cheias e com 

áreas de bacia hidrográfica compreendidas entre 3 e 6000 km2. 

 Existência de 15 ou mais anos de dados de caudais médios diários, seguidos ou não 

seguidos. 

 Índice de Reservatório (IR) inferior a 0.25 (se aplicável). 

Relativamente a esta ultima condição e como referido no subcapítulo 2.2, o pressuposto de 

comportamento em regime natural de uma bacia hidrográfica precisa de ser confirmado quando 

nessa bacia existe uma barragem que amorteça cheias e cuja data de entrada em exploração interfira 

com o período com registos de caudais médios diários. Nestes casos, a averiguação do regime 

natural durante a ocorrência de cheias foi feita mediante o cálculo do parâmetro adimensional IR, 

proposto por Lopez e Francés (2013). 

No cálculo do IR para uma determinada estação hidrométrica, a altura de escoamento anual médio 

(�̅�) foi calculada tendo como base todos os caudais médios diários registados na estação, a área da 

bacia hidrográfica associada à estação hidrométrica foi retirada dos anuários de caudais em Portugal 

Continental publicados pela ex-Direção Geral dos Recursos e Aproveitamentos Hidráulicos, e as 

características das albufeiras inseridas na bacia foram extraídas da CNPGB (Comissão Nacional 

Portuguesa de Grandes Barragens) e, havendo albufeiras na parte espanhola da bacia, de SEPREM 

(Sociedad Española de Presas y Embalses). 

Das 112 estações hidrométricas antes identificadas, apenas 21 necessitaram do cálculo do parâmetro 

IR. A Tabela 1, incluída na página seguinte, apresenta os valores de IR obtidos para as mesmas. 

Da análise da Tabela 1, conclui-se que apenas as estações de Covas, no rio Homem, e de Ponte de 

Alvalade Sado, no rio Sado, têm um valor de IR superior a 0.25. Assim, o comportamento das bacias 

hidrográficas associadas a essas estações hidrométricas, aquando a ocorrência de uma cheia, é 

classificado como muito alterado. No entanto, tendo em consideração os anos com registos de 

caudais médios diários nas duas estações, os anos de conclusão das barragens inseridas nas 

respetivas bacias hidrográficas e os valores de IR obtidos para as mesmas, apenas a estação Covas 

pode pertencer à base de dados, embora somente anteriormente à entrada em funcionamento do 

aproveitamento de Vilarinho das Furnas, em 1972.  
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Tabela 1 – Cálculo do parâmetro IR 

Estação hidrométrica Reservatório 

IR,i IR 

Código Nome Área �̅� Nome Curso de água Ano de conclusão Área Capacidade útil 

  
(𝒌𝒎𝟐) (𝒎𝒎) 

   
(𝒌𝒎𝟐) (𝒉𝒎𝟑) (-) (-) 

03J/06H Alto Cávado (Rio) 102,00 993,14 Alto Cávado Cávado 1964 102,00 2,00 0,0197 0,0197 

24L/01H Amieira 1474,00 140,47 
Vigia Ribeira do Vale de Vasco 1981 125,00 15,58 0,0064 

0,0193 
Monte Novo Degebe 1982 267,00 14,78 0,0129 

25M/01H Ardila (Foz) 3634,00 101,87 

Brovales Brovales 1960 203,00 7,00 0,0011 

0,0012 Burguillos del Cerro Arroyo Riviera de los Montes 1993 22,80 3,00 0,0001 

Tentudía Bodíon 1988 18,80 5,00 0,0001 

05Q/01H Azibo (Rio) 281,00 287,28 Azibo Ribeira do Azibo 1982 91,00 46,67 0,1872 0,1872 

04F/02H Barcelos 1437,00 1406,25 

Caniçada Cávado 1955 783,00 159,30 0,0430 

0,1250 

Salamonde Cávado 1953 642,00 56,30 0,0124 

Paradela Cávado 1956 269,00 159,00 0,0147 

Venda Nova Rabagão 1951 356,00 93,00 0,0114 

Alto Rabagão Rabagão 1964 210,00 557,92 0,0403 

Alto Cávado Cávado 1964 102,00 2,00 0,0001 

Vilarinho das Furnas Homem 1972 77,00 116,08 0,0031 

02H/02H Barragem do Lindoso 1525,00 981,98 Alto Lindoso Lima 1992 1525,00 347,01 0,2317 0,2317 

10P/01H Castelo Bom 897,00 335,67 Sabugal Côa 2000 130,00 10,40 0,0050 0,0050 

08O/02H Cidadelhe 1685,00 285,51 Sabugal Côa 2000 130,00 10,40 0,0017 0,0017 

03H/04H Covas 116,00 1250,19 Vilarinho das Furnas Homem 1972 77,00 116,08 0,5313 0,5313 

08P/01H Escalhão 2497,00 203,52 
Águeda Águeda 1932 910,00 24,00 0,0172 

0,0571 
Irueña Águeda 2003 460,00 110,00 0,0399 

12I/01H Fronhas (Rio) 652,00 326,80 

Fronhas Alva 1985 652,00 42,50 0,1995 

0,2003 

Covão do Meio Ribeira da Nave 1953 4,80 1,30 0,0000 

Lagoa Comprida Ribeira da Lagoa 1966 6,40 13,88 0,0006 

Lagoacho Ribeira do Covão do Urso 1993 4,80 1,53 0,0001 

Vale do Rossim Ribeira da Fervença 1956 5,40 3,40 0,0001 

25G/03H Moinho da Gamitinha 2721,00 89,21 

Campinhas Ribeira de Campilhas 1954 109,00 26,16 0,0043 

0,0894 

Roxo Ribeira do Roxo 1967 351,00 89,51 0,0476 

Fonte Serne Ribeira de Vale Diogo 1976 30,00 3,65 0,0002 

Daroeira Ribeira de Messejana 1953 29,50 5,60 0,0003 

Água Claras Barranco do Morgado 1990 3,18 2,10 0,0000 

Monte da Rocha Sado 1972 246,00 99,50 0,0371 

26G/05H Ponte Alvalade Sado 652,00 76,64 
Daroeira Ribeira de Messejana 1953 29,50 5,60 0,0051 

0,7564 
Monte da Rocha Sado 1972 246,00 99,50 0,7513 

20F/02H Ponte Coruche 5870,00 109,20 

Montargil Ribeira de Sôr 1958 1186,00 142,70 0,0450 

0,1562 

Furadouro Ribeira da Raia 1959 3374,00 0,40 0,0004 

Gameiro Ribeira da Raia 1960 3255,00 1,30 0,0011 

Maranhão Ribeira de Seda 1957 2282,00 180,90 0,1097 

Zambujo Ribeira do Zambujo 1994 13,60 1,23 0,0000 

03G/02H Ponde da Barca 1740,00 953,66 
Alto Lindoso Lima 1992 1525,00 347,01 0,1833 

0,1859 
Touvedo Lima 1993 1700,00 4,50 0,0026 

12H/03H Ponte Mucela 666,00 630,88 

Fronhas Alva 1985 652,00 42,50 0,0990 

0,0995 

Covão do Meio Ribeira da Nave 1953 4,80 1,30 0,0000 

Lagoa Comprida Ribeira da Lagoa 1966 6,40 13,88 0,0003 

Lagoacho Ribeira do Covão do Urso 1993 4,80 1,53 0,0000 

Vale do Rossim Ribeira da Fervença 1956 5,40 3,40 0,0001 

05Q/02H Ponte Remondes 2803,00 276,92 Azibo Ribeira do Azibo 1982 91,00 46,67 0,0020 0,0020 

12G/04H Ponte Santa Clara Coimbra 4929,00 603,22 

Fronhas Alva 1985 652,00 42,50 0,0019 

0,0696 

Covão do Meio Ribeira da Nave 1953 4,80 1,30 0,0000 

Lagoa Comprida Ribeira da Lagoa 1966 6,40 13,88 0,0000 

Lagoacho Ribeira do Covão do Urso 1993 4,80 1,53 0,0000 

Vale do Rossim Ribeira da Fervença 1956 5,40 3,40 0,0000 

Raiva Mondego 1981 3339,00 14,71 0,0034 

Aguieira Mondego 1981 3100,00 304,00 0,0643 

Ribeira do Paúl Ribeira do Paúl 2004 5,00 2,30 0,0000 

Caldeirão Ribeira do Caldeirão 1993 38,00 3,47 0,0000 

Fagilde Rio Dão 1984 428,00 2,80 0,0001 

06O/03H Quinta das Laranjeiras 3464,00 246,81 Azibo Ribeira do Azibo 1982 91,00 46,67 0,0014 0,0014 

03G/03H Rabaçal 1709,00 1017,14 
Alto Lindoso Lima 1992 1525,00 347,01 0,1781 

0,1807 
Touvedo Lima 1993 1700,00 4,50 0,0026 

23K/01H Vendinha 815,00 50,00 
Vigia Ribeira do Vale de Vasco 1981 125,00 15,58 0,0586 

0,1775 
Monte Novo Degebe 1982 267,00 14,78 0,1188 
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Em suma, apenas 95 das 112 estações hidrométricas identificadas cumpriam as condições para 

fazerem parte da base de dados. No anexo A identificam-se tais estações hidrométricas. 

De seguida, de entre as anteriores 95 estações hidrométricas identificaram-se as suscetíveis de 

serem analisadas quanto à estacionaridade da frequência de ocorrência de cheias. Pretendia-se que 

tais estações fossem representativas de todo o território de Portugal Continental e que 

apresentassem as seguintes características: 

 Menos de 35% de falhas hidrométricas no período com registos (descontínuos) de caudais 

médios diários. 

 Registos recentes de caudais médios diários em 29 ou mais anos. 

Deste modo, foram pré-selecionadas 44 estações hidrométricas que passaram à fase subsequente 

de preenchimento de falhas, de forma a obter um período contínuo com 25 anos (período mínimo 

adotado) ou mais anos de caudais médios diários. 

Como mencionado acima, a aplicação do método desenvolvido por Portela e Quintela (2005b) para o 

preenchimento de informação hidrométrica, de nível diário, foi feita mediante um algoritmo 

computacional que atua diretamente sobre a base de dados criada. Este algoritmo computacional 

apresenta as seguintes etapas: 

1. Averiguar se a estação hidrométrica a ser estudada possui alguma falha de caudais médios 

diários. Em caso negativo, não há lugar ao preenchimento de falhas e a estação pode, 

consequentemente, ser analisada quanto à frequência de ocorrência de cheias, pois já foi 

antes assegurado que apresenta um período contínuo de dados maior ou igual a 25 anos. 

Em caso afirmativo, é necessário preencher as falhas existentes, mediante execução das 

etapas sequentes. 

2. Calcular a correlação entre registos simultâneos, temporalmente contínuos ou não, de 

caudais médios diários na estação objeto de preenchimento, 𝐸𝐻2, e nas demais estações 

hidrométricas presentes na base de dados criada, 𝐸𝐻1,𝑖 (onde 𝑖 = 1, … , 95); 

3. Eliminar as estações em que as anteriores correlações tenham um valor de 𝑅 < 0.80 e/ou um 

período de registos simultâneos inferior a 15 anos (5475 dias). Designe-se, por 𝑁 é o número 

de estações hidrométricas remanescentes, ou seja, não eliminadas. 

4. Ordenar as 𝑁 estações hidrométricas anteriores por correlações decrescentes, 

𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙_𝐸𝐻1.1  > 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙_𝐸𝐻1.2 > ⋯ > 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙_𝐸𝐻1.𝑁   

5. Calcular as alturas de escoamento anual médio de 𝐸𝐻2, 𝐻2, e de 𝐸𝐻1.1, 𝐻1. Note-se que, 

estas alturas de escoamento devem ser calculadas com base nos mesmos dados usados no 

cálculo da correlação, na etapa 2; 

6. Aplicar, para as falhas de 𝐸𝐻2 em que se verifique a existência de registos diários em 𝐸𝐻1.1 a 

equação (4) do método desenvolvido por Portela e Quintela (2005b), descrito no subcapítulo 

2.3, com preenchimento dessas falhas. 

7. Havendo ainda falhas por preencher em 𝐸𝐻2 , repetir as etapas 5 e 6, utilizando os registos 

em estações hidrométricas correspondentes a correlações sucessivamente menores, até que 
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se preencham todas as falhas de caudais médios diários em 𝐸𝐻2 ou se usem todas as 𝑁 

estações. 

8. Analisar se a estação hidrométrica 𝐸𝐻2 ainda possui alguma falha de caudais médios diários. 

Em caso negativo, esta estação pode ser analisada quanto à frequência de ocorrência de 

cheias. Em caso afirmativo, é então necessário analisar se existe um período de dados 

hidrométricos seguidos de 25 ou mais anos. Caso não exista um período que obedeça a tal 

critério, conclui-se que a estação 𝐸𝐻2 não poderá ser analisada, sendo então descartada do 

estudo. Caso exista um ou mais períodos de 25 ou mais anos de dados seguidos, escolhe-se 

o período mais recente. 

Na Tabela 2, incluída nas páginas seguintes, sistematizam-se os resultados da aplicação deste 

algoritmo computacional a cada uma das 44 estações hidrométricas escolhidas para serem 

estudadas. A tabela mostra que 6 das 44 não cumprem o requisito de possuírem 25 ou mais anos 

com caudais médios diários contínuos pelo que, consequentemente, foram descartadas do estudo. 

Assim, na Tabela 3, que se segue à antecedente, são apresentadas as 38 estações hidrométricas 

que foram estudadas nesta dissertação, quanto à estacionaridade/não estacionaridade da frequência 

de ocorrência de cheias.  

No anexo B esquematiza-se a localização das anteriores 38 estações hidrométricas, bem como a 

delimitação das respetivas bacias hidrográficas. Não se pode deixar de observar que, não obstante 

os esforços desenvolvidos no sentido de dispor de estações hidrométricas razoavelmente dispersas 

pelo território nacional, os condicionalismos decorrentes das informação disponível resultaram numa 

concentração de estações no norte do País e de algumas estações no sul, não tendo sido possível 

cobrir extensas áreas do Centro. 
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Tabela 2 - Resultado do preenchimento de falhas de informação hidrométrica nas estações hidrométricas escolhidas. 

𝑬𝑯𝟐 𝑬𝑯𝟏 
Nº dados em 
simultâneo 

𝑹 

Nº falhas 
diárias 

corrigidas 

Período contínuo de registos 

com 𝑸𝒎𝒆𝒅 𝒅𝒊á𝒓𝒊𝒐 de 𝑬𝑯𝟐 Nome 
Nº falhas 
diárias 

% Falhas Área �̅�𝟐 𝑸𝒎𝒐𝒅𝟐 Nome Área �̅�𝟏 𝑸𝒎𝒐𝒅𝟏 

   
(𝒌𝒎𝟐) (𝒎𝒎) (𝒎𝟑/𝒔) 

 
(𝒌𝒎𝟐) (𝒎𝒎) (𝒎𝟑/𝒔) 

    

Albernoa 447 4,21 117,00 164,82 0,61 Monte da Ponte 707,00 114,91 2,58 10003 0,866 113 1969-10-01 a 1997-09-30 (28 anos) 

Alto Cávado (Rio) 1095 6,67 102,00 970,24 3,14 Fridão 2567,00 598,37 48,71  0,938 1095 1966-10-01 a 2011-09-30 (45 anos) 

Amieira 1257 5,93 1474,00 97,28 4,55 Vendinha 815,00 52,24 1,35 6446 0,854 492 Não superior a 25 anos 

Ardila (Foz) 2741 14,40 3634,00 - - - - - - - - - Não superior a 25 anos 

Azibo (Rio) 730 5,71 281,00 293,76 2,62 Castanheiro 3718,00 372,04 43,86 10220 0,944 730 1976-10-01 a 2011-09-30 (35 anos) 

Boticas 730 4,88 101,00 439,36 1,41 Vale Giestoso 77,00 637,88 1,56 14235 0,949 730 1970-10-01 a 2011-09-30 (41 anos) 

Cabriz 1188 7,23 17,00 775,21 0,42 Ermida Corgo 291,00 869,89 8,03 15237 0,925 1188 1966-10-01 a 2011-09-30 (45 anos) 

Castanheiro 0 0,00 3718,00 - - - - - - - - - 1958-10-01 a 2006-09-30 (48 anos) 

Castelo Bom 838 4,17 897,00 335,67 9,55 Cidadelhe 1695,00 286,41 15,39 19237 0,967 838 1956-10-01 a 2011-09-30 (55 anos) 

Castro Daire 730 3,03 291,00 733,19 6,77 Fragas da Torre 660,00 1005,30 21,04 22995 0,967 730 1945-10-01 a 2011-09-30 (66 anos) 

Cidadelhe 0 0,00 1695,00 - - - - - - - - - 1955-10-01 a 2011-09-30 (56 anos) 

Cunhas 0 0,00 338,00 - - - - - - - - - 1949-10-01 a 2011-09-30 (62 anos) 

Entradas 263 2,32 52,00 - - - - - - - - - 1971-10-01 a 2000-09-30 (29 anos) 

Ermida Corgo 0 0,00 291,00 - - - - - - - - - 1956-10-01 a 2011-09-30 (55 anos) 

Fragas da Torre 0 0,00 660,00 - - - - - - - - - 1946-10-01 a 2011-09-30 (65 anos) 

Gimonde 1095 6,67 404,00 
485,97 6,23 Vinhais (Quinta Ranca) 455,00 739,34 10,67 12775 0,905 365 

1966-10-01 a 2011-09-30 (45 anos) 
509,49 6,53 Fridão 2567,00 575,81 46,87 8395 0,904 730 

Manteigas 7465 32,45 28,00 - - - - - - - - - Não superior a 25 anos 

Moinho da Gamitinha 2583 11,79 2721,00 - - - - - - - - - Não superior a 25 anos 

Moinho da Ponte Nova 7300 31,25 441,00 - - - - - - - - - 1974-10-01 a 2011-09-30 (37 anos) 

Monte da Ponte 165 1,16 707,00 114,91 2,58 Albernoa 117,00 164,82 0,61 10003 0,866 104 1959-10-01 a 1997-09-30 (38 anos) 

Monte dos Fortes 705 4,70 288,00 255,16 2,33 Odeleite (Ponte) 347,00 280,73 3,09 7122 0,888 32 1965-10-01 a 1993-09-30 (28 anos) 

Monte dos Pachecos 1157 7,92 386,00 - - - - - - - - - Não superior a 25 anos 

Murça 730 4,88 265,00 404,97 3,40 Vale Giestoso 77,00 637,88 1,56 14235 0,904 730 1970-10-01 a 2011-09-30 (41 anos) 

Nelas 730 5,42 1159,00 344,39 12,66 Cidadelhe 1695,00 247,86 13,32 12775 0,882 730 1974-10-01 a 2011-09-30 (37 anos) 

Pai Diz 2920 21,05 50,00 892,30 1,41 Videmonte 121,00 746,18 2,86 9490 0,963 2920 1973-10-01 a 2011-09-30 (38 anos) 

Pavia 593 4,76 610,00 130,31 2,52 Torrão do Alentejo 465,00 147,15 2,17 10614 0,804 488 1959-10-01 a 1990-09-30 (31 anos) 

Ponte Cavez 0 0,00 1951,00 - - - - - - - - - 1957-10-01 a 2011-09-30 (54 anos) 

Ponte Figueira 1119 10,57 255,00 215,21 1,74 Cidadelhe 1695,00 246,82 13,27 9466 0,938 1119 1981-10-01 a 2010-09-30 (29 anos) 

Ponte Juncais 2305 7,53 606,00 387,18 7,44 Nelas 1159,00 358,51 13,18 7581 0,938 2274 1918-10-01 a 2001-09-30 (83 anos) 

Ponte Pinelo 730 4,55 585,00 236,29 4,38 Castanheiro 3718,00 346,09 40,80 13505 0,916 730 1967-10-01 a 2011-09-30 (44 anos) 

Ponte Remondes 730 3,57 2803,00 276,92 24,61 Quinta das Laranjeiras 3464,00 269,06 29,55 19710 0,924 730 1955-10-01 a 2011-09-30 (56 anos) 

Ponte Vale Maior 778 3,22 188,00 

1035,91 6,18 Ribeiro 204,00 995,28 6,44 6209 0,888 622 

1935-10-01 a 2000-09-30 (65 anos) 773,60 4,61 Ponte Águeda 405,00 695,46 8,93 19965 0,865 31 

972,39 5,80 Cabriz 17,00 751,14 0,40 11238 0,856 63 

Ponte Vouzela 1914 6,08 649,00 

568,94 11,71 Fridão 2567,00 570,40 46,43 5633 0,927 572 

1928-10-01 a 2002-09-30 (74 anos) 

632,20 13,01 Castro Daire 291,00 724,99 6,69 19457 0,921 776 

638,36 13,14 Lustosa da Ribafeita 274,00 448,77 3,90 7240 0,899 30 

698,16 14,37 
Ponte Requeixo 

(Cértima e Águeda) 
972,00 867,45 26,74 17307 0,820 31 
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𝑬𝑯𝟐 𝑬𝑯𝟏 
Nº dados em 
simultâneo 

𝑹 

Nº falhas 
diárias 

corrigidas 

Período contínuo de registos 

com 𝑸𝒎𝒆𝒅 𝒅𝒊á𝒓𝒊𝒐 de 𝑬𝑯𝟐 Nome 
Nº falhas 
diárias 

% Falhas Área �̅�𝟐 𝑸𝒎𝒐𝒅𝟐 Nome Área �̅�𝟏 𝑸𝒎𝒐𝒅𝟏 

   
(𝒌𝒎𝟐) (𝒎𝒎) (𝒎𝟑/𝒔) 

 
(𝒌𝒎𝟐) (𝒎𝒎) (𝒎𝟑/𝒔) 

    

Quinta das Laranjeiras 151 0,59 3464,00 197,72 21,72 Lustosa da Ribafeita 274,00 418,84 3,64 5930 0,849 151 1941-10-01 a 2011-09-30 (70 anos) 

Quinta Rape 0 0,00 170,00 - - - - - - - - - 1976-10-01 a 2011-09-30 (35 anos) 

Rabaçal 1095 7,50 1709,00 1017,14 55,12 Ponte Cavez 1951,00 488,78 30,24 13505 0,834 1095 1971-10-01 a 2011-09-30 (40 anos) 

Rebordelo 1095 5,36 857,00 571,81 15,54 Ponte Cavez 1951,00 533,04 32,98 18615 0,952 1095 1955-10-01 a 2011-09-30 (56 anos) 

Santa Marta do Alvão 0 0,00 52,00 - - - - - - - - - 1955-10-01 a 2011-09-30 (56 anos) 

Torrão do Alentejo 789 5,41 465,00 
107,93 1,59 Vendinha 815,00 53,06 1,37 6499 0,852 439 

1961-10-01 a 2000-09-30 (39 anos) 
147,15 2,17 Pavia 610,00 130,31 2,52 10614 0,804 182 

Vale Giestoso 0 0,00 77,00 - - - - - - - - - 1957-10-01 a 2011-09-30 (54 anos) 

Vale Trevo 730 3,71 390,00 214,53 2,65 Cidadelhe 1695,00 288,76 15,52 18980 0,831 730 1957-10-01 a 2011-09-30 (54 anos) 

Vascão 477 3,24 428,00 - - - - - - - - - Não superior a 25 anos 

Videmonte 730 5,57 121,00 745,98 2,86 Pai Diz 50,00 892,25 1,41 9489 0,963 730 1975-10-01 a 2011-09-30 (36 anos) 

Vinhais (Quinta Ranca) 3285 16,36 455,00 746,15 10,77 Fridão 2567,00 542,03 44,12 6205 0,938 3285 1956-10-01 a 2011-09-30 (55 anos) 

 

Tabela 3 - Estações hidrométricas a serem estudadas quanto à frequência de ocorrência de cheias. 

Designação Código Estação hidrométrica Período contínuo de registos com 𝑸𝒎𝒆𝒅 𝒅𝒊á𝒓𝒊𝒐 
 

Designação Código Estação hidrométrica Período contínuo de registos com 𝑸𝒎𝒆𝒅 𝒅𝒊á𝒓𝒊𝒐 

EH1 26J/01H Albernoa 1969-10-01 a 1997-09-30 (28 anos) 
 

EH20 11M/01H Pai Diz 1973-10-01 a 2011-09-30 (38 anos) 

EH2 03J/06H Alto Cávado (Rio) 1966-10-01 a 2011-09-30 (45 anos) 
 

EH21 20I/04H Pavia 1959-10-01 a 1990-09-30 (31 anos) 

EH3 05Q/01H Azibo (Rio) 1976-10-01 a 2011-09-30 (35 anos) 
 

EH22 04J/05H Ponte Cavez 1957-10-01 a 2011-09-30 (54 anos) 

EH4 03L/01H Boticas 1970-10-01 a 2011-09-30 (41 anos) 
 

EH23 09O/02H Ponte Figueira 1981-10-01 a 2010-09-30 (29 anos) 

EH5 07I/04H Cabriz 1966-10-01 a 2011-09-30 (45 anos) 
 

EH24 10L/01H Ponte Juncais 1918-10-01 a 2001-09-30 (83 anos) 

EH6 06M/01H Castanheiro 1958-10-01 a 2006-09-30 (48 anos) 
 

EH25 04R/01H Ponte Pinelo 1967-10-01 a 2011-09-30 (44 anos) 

EH7 10P/01H Castelo Bom 1956-10-01 a 2011-09-30 (55 anos) 
 

EH26 05Q/02H Ponte Remondes 1955-10-01 a 2011-09-30 (56 anos) 

EH8 08J/01H Castro Daire 1945-10-01 a 2011-09-30 (66 anos) 
 

EH27 09G/01H Ponte Vale Maior 1935-10-01 a 2000-09-30 (65 anos) 

EH9 08O/02H Cidadelhe 1955-10-01 a 2011-09-30 (56 anos) 
 

EH28 09I/02H Ponte Vouzela 1928-10-01 a 2002-09-30 (74 anos) 

EH10 04J/04H Cunhas 1949-10-01 a 2011-09-30 (62 anos) 
 

EH29 06O/03H Quinta das Laranjeiras 1941-10-01 a 2011-09-30 (70 anos) 

EH11 27I/01H Entradas 1971-10-01 a 2000-09-30 (29 anos) 
 

EH30 08L/01H Quinta Rape 1976-10-01 a 2011-09-30 (35 anos) 

EH12 06K/01H Ermida Corgo 1956-10-01 a 2011-09-30 (55 anos) 
 

EH31 03G/03H Rabaçal 1971-10-01 a 2011-09-30 (40 anos) 

EH13 08H/02H Fragas da Torre 1946-10-01 a 2011-09-30 (65 anos) 
 

EH32 03N/01H Rebordelo 1955-10-01 a 2011-09-30 (56 anos) 

EH14 03Q/01H Gimonde 1966-10-01 a 2011-09-30 (45 anos) 
 

EH33 05K/01H Santa Marta do Alvão 1955-10-01 a 2011-09-30 (56 anos) 

EH15 07L/01H Moinho da Ponte Nova 1974-10-01 a 2011-09-30 (37 anos) 
 

EH34 24H/03H Torrão do Alentejo 1961-10-01 a 2000-09-30 (39 anos) 

EH16 27J/01H Monte da Ponte 1959-10-01 a 1997-09-30 (38 anos) 
 

EH35 03K/01H Vale Giestoso 1957-10-01 a 2011-09-30 (54 anos) 

EH17 29L/01H Monte dos Fortes 1965-10-01 a 1993-09-30 (28 anos) 
 

EH36 08O/01H Vale Trevo 1957-10-01 a 2011-09-30 (54 anos) 

EH18 05M/01H Murça 1970-10-01 a 2011-09-30 (41 anos) 
 

EH37 10M/03H Videmonte 1975-10-01 a 2011-09-30 (36 anos) 

EH19 10K/03H Nelas 1974-10-01 a 2011-09-30 (37 anos) 
 

EH38 03P/01H Vinhais (Quinta Ranca) 1956-10-01 a 2011-09-30 (55 anos) 
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3.3 – Postos udométricos a analisar 

Nesta dissertação, recorreu-se à rede meteorológica, para Portugal Continental, disponibilizada 

também no SNIRH, composta por um total de 791 postos udométricos para escolher os postos a 

analisar quanto à frequência de ocorrência de precipitações extremas. 

Como mencionado no subcapítulo 2.4, a identificação das anteriores precipitações foi efetuada a 

partir de precipitações diárias, para o que foi necessário proceder ao preenchimento das falhas 

exibidas pelas correspondentes amostras, mediante utilização de informação meteorológica em 

outros postos, de acordo com o descrito no subcapítulo 2.4. 

Como então referido, o preenchimento das falhas de precipitações diárias no posto udométrico 2 

(𝑃𝑈2) utilizou a regressão linear simples sem termo aleatório aplicada aos registos simultâneos nesse 

posto e num posto 1 (𝑃𝑈1). Para tanto, impôs-se que os dois postos deveriam possuir pelo menos 15 

registos simultâneos de precipitações diárias no dia com falha, obviamente noutros anos que não o 

de ocorrência daquela falha, e que a correlação entre esses registos fosse 𝑅 ≥ 0.7. 

Para o preenchimento de falhas diárias nos meses de junho, julho, agosto e setembro o critério da 

correlação mínima foi tornado menos restritivo, mediante a consideração de uma correlação 

ligeiramente inferior, designadamente de 𝑅 ≥ 0.6, uma vez que para estes meses, nunca se registou, 

em qualquer posto udométrico localizado em Portugal Continental, uma precipitação diária que fosse 

a precipitação máxima anual. 

Tendo-se verificado que o preenchimento de falhas de precipitações diárias era algo moroso, 

desenvolveu-se um novo algoritmo computacional que procede à sua aplicação, recorrendo a uma 

base de dados. Para o efeito, houve que construir tal base, para o que foram considerados todos os 

postos udométricos com 16 ou mais anos de registos de precipitações diárias. Dos 791 postos 

existentes foram, assim, incorporados na base de dados os 613 postos identificados no anexo C. 

Como referido no subcapítulo 2.4, para cada uma das estações hidrométricas analisadas quanto à 

frequência de ocorrência de cheias selecionou-se um posto udométrico que se admitiu influenciar o 

comportamento hidrológico da bacia hidrográfica daquela estação, por se inserir no seu interior ou 

suficientemente próximo da mesma. 

O estudo de um determinado posto udométrico teve a ver com a apreciação da frequência de 

ocorrência de precipitações extremas no mesmo, mas, muito pertinentemente, com a comparação 

dessa frequência com a das cheias na estação hidrométrica a que o posto foi associado, de modo a 

concluir se as frequências de ambos os fenómenos hidrológicos extremos exibem ou não 

semelhanças. 

Note-se que, para realizar a anterior comparação é necessário que o período dispondo 

simultaneamente de dados referentes à frequência de cheias e de precipitações diárias intensas seja 

algo longo. 
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Os critérios aplicados à seleção do ou dos postos udométricos que foram associados a cada estação 

hidrométricas foram os seguintes: 

 As precipitações no posto devem influenciar o regime de cheias na estação hidrométrica. 

 O posto deve possuir 30 ou mais de anos de registo de precipitações diárias. 

 O anterior período de registo de precipitações diárias deve apresentar menos de 35% de 

falhas. 

Para as 38 estações hidrométricas analisadas foram, assim, pré-selecionados 176 postos 

udométricos que foram seguidamente objecto de preenchimento das falhas diárias, por aplicação do 

método desenvolvido por Portela (s/d). 

Como antes mencionado, a aplicação de tal método foi feita mediante um algoritmo computacional 

que recorre à base de dados criada, de acordo com as seguintes etapas: 

1. Averiguar se o posto udométrico a ser analisado, 𝑃𝑈2, possui falhas de registo de 

precipitações diárias. Em caso negativo, a amostra aí disponível não necessita de ser 

preenchida. Em caso afirmativo, é então necessário preencher as falhas ocorrentes, para o 

que são executadas as etapas sequentes. 

2. Averiguar se as precipitações diárias de 𝑃𝑈2 relativas ao dia 1 de outubro dos sucessivos 

anos exibem falhas. Em caso afirmativo executar as etapas seguintes e em caso negativo 

saltar para a etapa 9. 

3. Calcular a correlação entre precipitações relativas ao dia 1 de outubro (em anos consecutivos 

ou não) registadas no posto objeto de preenchimento, 𝑃𝑈2, e nos restantes postos 

udométricos que constituem a base de dados, 𝑃𝑈1,𝑖 (onde 𝑖 = 1, … , 613). 

4. Eliminar os postos em que as correlações tenham um valor 𝑅 < 0.7 (para os meses de junho, 

julho, agosto e setembro admitiu-se 𝑅 < 0.6 pelas mesmas razões antes apresentadas) e 

menos de 15 dados simultâneos, em anos consecutivos ou não, relativos ao dia em que 

ocorre a falha. Designe-se por 𝑁 é o número total de postos remanescentes, candidatos ao 

preenchimento da falha. 

5. Ordenar esses 𝑁 postos por correlações decrescentes, 

𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑃𝑈1.1 > 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑃𝑈1.2 > ⋯ > 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙_𝑃𝑈1.𝑁   

6. Calcular para 𝑃𝑈2 e 𝑃𝑈1.1 os parâmetros �̅�, �̅� e 𝑏, através das equações (7) a (9) do método 

desenvolvido por Portela (s/d), descrito no subcapítulo 2.4; 

7. Aplicar, para as falhas de 𝑃𝑈2 em que se verifique a existência de precipitações diárias em 

𝑃𝑈1.1 a equação (6), exposta no subcapítulo 2.4, de forma a preencher essas falhas. Caso a 

equação (6) dê um resultado negativo, considerou-se que a falha continuaria por preencher. 

8. Repetir as etapas 6 e 7, fazendo intervir os registos em postos a que correspondam 

correlações sucessivamente menores, até que se preencham todas as falhas de precipitação 

no dia 1 de outubro de 𝑃𝑈2 ou que se usem todos os 𝑁 postos remanescentes. 

9. Repetir as etapas 2 a 8, para os restantes 364 dias do ano hidrológico, isto é, de 2 de outubro 

a 30 de setembro. 
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10. Averiguar se o posto 𝑃𝑈2 ainda exibe falhas de precipitações diárias nos meses de junho, 

julho, agosto e setembro. Em caso afirmativo, corrigir essas falhas com o valor 0.0 𝑚𝑚, uma 

vez que sendo meses de verão é provável que não tenha ocorrido precipitação nesses dias 

ou que, tendo ocorrido, que as mesmas sejam irrelevantes para a constituição das amostras 

de precipitações extremas. 

11. Havendo ainda falhas em 𝑃𝑈2, preencher os períodos com 1 até 6 falhas seguidas, 

antecedidos e seguidos por precipitações diárias conhecidas, admitindo a variação linear 

entre estas precipitações. Quando tais períodos corresponderem ao início ou ao fim do 

período de registos, não havendo, portanto, precipitações conhecidas anteriores ou 

posteriores aos mesmos, e que seja conhecida a precipitação diária no dia imediatamente a 

seguir ao limite desses períodos, preenchimento dessas falhas com o valor dessa 

precipitação diária conhecida. 

12. Averiguar se o posto udométrico 𝑃𝑈2 ainda possui falhas de precipitações diárias. Em caso 

afirmativo, é necessário analisar se existe um período com registos diários consecutivos de 

30 ou mais anos (dimensão mínima adotada). Caso não exista tal período, o posto 𝑃𝑈2 é 

excluído do estudo. Caso contrário, o posto é considerado; se existir mais de um período de 

30 ou mais anos com precipitações diárias consecutivas, adota-se para prosseguimento do 

estudo o período mais recente. 

Na Tabela 4, incluída nas páginas seguintes, sistematizam-se os resultados da aplicação do anterior 

algoritmo computacional a cada um dos 176 postos udométricos pré-selecionados, identificando-se 

ainda os postos que se consideraram como tendo influência no comportamento hidrológico das 

bacias hidrográficas associadas às 38 estações hidrométricas analisadas. 

Tendo como base os resultados da Tabela 4 selecionou-se, seguidamente, para cada uma das 

estações hidrométricas estudadas apenas um posto udométrico com registos diários a serem 

analisados quanto à frequência de ocorrência de precipitações extremas. Esta escolha resultou de 

uma ponderação das seguintes diretivas: 

 É preferível escolher um posto que se encontre no interior da bacia hidrográfica do que no 

seu exterior, uma vez que possui maior influência no comportamento hidrológico da bacia. 

 Entre postos que se situem no exterior da bacia é preferível aquele que se encontra mais 

próximo da bacia hidrográfica. No entanto, entre postos que se situem no interior da bacia é 

preferível aquele que se encontra mais próximo do centro da bacia hidrográfica, ou em último 

caso, aquele que se situa mais próximo da estação hidrométrica em causa; 

 O posto udométrico escolhido deve ter um período contínuo de precipitações diárias maior ou 

igual a 30 anos e ter um período contínuo coincidente com o referente ao caudais médios 

diários na estação hidrométrica em questão, maior ou igual a 25 anos (período mínimo 

adotado). Note-se que, é preferível que esses dois períodos sejam os mais longos e recentes 

possíveis. 

 Entre dois ou mais postos candidatos à inclusão no estudo é preferível aquele em que a 

percentagem de falhas preenchidas tenha sido menor. 
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 Para cada estação hidrométrica deve ser selecionado um posto udométrico distinto das 

demais estações. 

Na Tabela 5 são identificados os 38 postos udométricos escolhidos e a analisar quanto à 

estacionaridade/não estacionaridade da frequência de ocorrência das precipitações extremas neles 

ocorrentes.  

A Tabela 5 indica que, em algumas situações, o posto udométrico que foi atribuído a determinada 

estação hidrométrica previsivelmente também influencia o comportamento das bacias hidrográficas 

associadas a outras estações hidrométricas analisadas. Assim, os resultados da modelação  

não-paramétrica da frequência de cheias em algumas estações hidrométricas podem ser comparados 

com os dessa modelação aplicada à frequência de precipitações extremas em mais de um posto 

udométrico.  

Na Tabela 6 apresentam-se para cada estação hidrométrica os postos udométricos utilizados para 

corroborar/comparar os resultados da modelação não paramétrica da frequência de acontecimentos 

hidrológicos extremos. 

No anexo B esquematiza-se a localização dos 38 postos udométricos relativamente às bacias 

hidrográficas das estações hidrométricas estudadas. 

 



31 

 

Tabela 4 - Resultado do preenchimento de falhas de informação meteorológica nos postos udométricos escolhidos. 

Estação hidrométrica Posto udométrico Nº falhas 
diárias 

corrigidas 

Período contínuo de 

registos com 𝑷𝒅𝒊á𝒓𝒊𝒂 

Período contínuo e simultâneo de 

registos de 𝑸𝒎𝒆𝒅 𝒅𝒊á𝒓𝒊𝒐 e 𝑷𝒅𝒊á𝒓𝒊𝒂 
Nome Área 

Período contínuo de 

registos com 𝑸𝒎𝒆𝒅 𝒅𝒊á𝒓𝒊𝒐 
Nome 

Localização para com 
a bacia hidrográfica 

Nº Falhas 
diárias 

% Falhas 

 
(𝒌𝒎𝟐) 

        

Albernoa 117.00 1969-10-01 a 1997-09-30 (28 anos) 

Albernoa Exterior 2491 17.96 2491 1978-10-01 a 2016-09-30 (38 anos) 19 anos 

Aljustrel Exterior 656 2.28 656 1931-10-01 a 2010-09-30 (79 anos) 28 anos 

Castro Verde Exterior 1206 3.84 1206 1930-10-01 a 2016-09-30 (86 anos) 28 anos 

São Marcos da Ataboeira Exterior 2456 12.46 2456 1956-10-01 a 2010-09-30 (54 anos) 28 anos 

Alto Cávado (Rio) 102.00 1966-10-01 a 2011-09-30 (45 anos) 
Casais da Veiga (Ex: Padornelos) Interior 4433 16.64 4433 1943-10-01 a 2016-09-30 (73 anos) 45 anos 

Sezelhe Interior 5548 22.69 5548 1949-10-01 a 2016-09-30 (67 anos) 45 anos 

Azibo (Rio) 281.00 1976-10-01 a 2011-09-30 (35 anos) 

Chacim Interior 878 3.08 878 1932-10-01 a 2010-09-30 (78 anos) 34 anos 

Lamas de Podence Interior 2376 15.50 2376 1974-10-01 a 2016-09-30 (42 anos) 35 anos 

Pombares Interior 3385 22.08 3385 1974-10-01 a 2016-09-30 (42 anos) 35 anos 

Quinta das Lampaças Interior 3309 21.59 3309 1974-10-01 a 2016-09-30 (42 anos) 35 anos 

Boticas 101.00 1970-10-01 a 2011-09-30 (41 anos) 

Boticas Exterior 185 0.78 185 1931-10-01 a 1996-09-30 (65 anos) 26 anos 

Cervos Exterior 2401 9.26 2401 1956-10-01 a 2016-09-30 (60 anos) 41 anos 

Soutelinho da Raia Exterior 4575 18.71 4575 1949-10-01 a 2016-09-30 (67 anos) 41 anos 

Cabriz 17.00 1966-10-01 a 2011-09-30 (45 anos) 
Gralheira Exterior 326 1.75 326 1945-10-01 a 1996-09-30 (51 anos) 30 anos 

Mosteiro de Cabril Exterior 3616 30.02 3616 1983-10-01 a 2016-09-30 (33 anos) 28 anos 

Castanheiro 3718.00 1958-10-01 a 2006-09-30 (48 anos) 

Celas Interior 3157 10.18 3157 1931-10-01 a 2016-09-30 (85 anos) 48 anos 

Folgares Interior 2483 11.15 2483 1955-10-01 a 2016-09-30 (61 anos) 48 anos 

Gestosa Interior 2480 7.99 2480 1931-10-01 a 2016-09-30 (85 anos) 48 anos 

Jou Interior 3071 14.02 3071 1956-10-01 a 2016-09-30 (60 anos) 48 anos 

Lamas de Orelhão Interior 2097 15.53 2097 1979-10-01 a 2016-09-30 (37 anos) 27 anos 

Minas de Jales Interior 2392 10.92 2392 1956-10-01 a 2016-09-30 (60 anos) 48 anos 

Moimenta da Raia Interior 2487 8.02 2487 1931-10-01 a 2016-09-30 (85 anos) 48 anos 

Rio Torto Interior 3978 10.48 3922 1913-10-01 a 2016-09-30 (103 anos) 48 anos 

Tinhela Interior 2816 9.08 2816 1931-10-01 a 2016-09-30 (85 anos) 48 anos 

Torre de Dona Chama Interior 1635 7.47 1635 1956-10-01 a 2016-09-30 (60 anos) 48 anos 

Travancas Interior 2032 5.35 1922 1913-10-01 a 2016-09-30 (103 anos) 48 anos 

Vale de Égua Interior 1807 13.75 1807 1980-10-01 a 2016-09-30 (36 anos) 26 anos 

Vales (Valpaços) Interior 2156 17.90 2156 1983-10-01 a 2016-09-30 (33 anos) 23 anos 

Vinhais Interior 2765 7.28 2713 1913-10-01 a 2016-09-30 (103 anos) 48 anos 

Castelo Bom 897.00 1956-10-01 a 2011-09-30 (55 anos) 

Aldeia da Ponte Interior 591 3.52 591 1955-10-01 a 2001-09-30 (46 anos) 45 anos 

Miuzela Interior 1172 5.95 1172 1956-10-01 a 2010-09-30 (54 anos) 54 anos 

Pega Interior 3146 15.12 3146 1959-10-01 a 2016-09-30 (57 anos) 52 anos 

Vale de Espinho Interior 2629 13.34 2629 1956-10-01 a 2010-09-30 (54 anos) 54 anos 

Castro Daire 291.00 1945-10-01 a 2011-09-30 (66 anos) 
Ariz Interior 231 1.51 231 1943-10-01 a 1985-09-30 (42 anos) 40 anos 

Pendilhe Interior 2416 10.34 2416 1943-10-01 a 2007-09-30 (64 anos) 62 anos 

Cidadelhe 1695.00 1955-10-01 a 2011-09-30 (56 anos) 

Aldeia da Ponte Interior 591 3.52 591 1955-10-01 a 2001-09-30 (46 anos) 46 anos 

Almeida Interior 1045 3.72 1045 1932-10-01 a 2009-09-30 (77 anos) 54 anos 

Almeidinha Interior 1910 9.18 1910 1959-10-01 a 2016-09-30 (57 anos) 52 anos 

Miuzela Interior 1172 5.95 1172 1956-10-01 a 2010-09-30 (54 anos) 54 anos 

Pega Interior 3146 15.12 3146 1959-10-01 a 2016-09-30 (57 anos) 52 anos 

Pinhel Interior 669 2.18 669 1932-10-01 a 2016-09-30 (84 anos) 56 anos 

Pínzio Interior 2423 12.07 2423 1955-10-01 a 2010-09-30 (55 anos) 55 anos 

Vale de Espinho Interior 2629 13.34 2629 1956-10-01 a 2010-09-30 (54 anos) 54 anos 
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Estação hidrométrica Posto udométrico Nº falhas 
diárias 

corrigidas 

Período contínuo de 

registos com 𝑷𝒅𝒊á𝒓𝒊𝒂 

Período contínuo e simultâneo de 

registos de 𝑸𝒎𝒆𝒅 𝒅𝒊á𝒓𝒊𝒐 e 𝑷𝒅𝒊á𝒓𝒊𝒂 
Nome Área 

Período contínuo de 
registos com 𝑸𝒎𝒆𝒅 𝒅𝒊á𝒓𝒊𝒐 

Nome 
Localização para com 
a bacia hidrográfica 

Nº Falhas 
diárias 

% Falhas 

 
(𝒌𝒎𝟐) 

        

Cunhas 338.00 1949-10-01 a 2011-09-30 (62 anos) 

Alturas do Barroso Interior 3871 16.83 3871 1946-10-01 a 2009-09-30 (63 anos) 60 anos 

Barracão Interior 3175 13.38 3175 1944-10-01 a 2009-09-30 (65 anos) 60 anos 

Cervos Interior 2401 9.26 2401 1956-10-01 a 2016-09-30 (60 anos) 55 anos 

Couto de Dornelas Interior 2859 9.92 2859 1931-10-01 a 2010-09-30 (79 anos) 61 anos 

Firvidas Interior 2853 12.61 2853 1954-10-01 a 2016-09-30 (62 anos) 57 anos 

Gondiães Interior 31 0.24 31 1949-10-01 a 1985-09-30 (36 anos) 36 anos 

Entradas 52.00 1971-10-01 a 2000-09-30 (29 anos) Castro Verde Exterior 1206 3.84 1206 1930-10-01 a 2016-09-30 (86 anos) 29 anos 

Ermida Corgo 291.00 1956-10-01 a 2011-09-30 (55 anos) 
Campeã Interior 5772 27.26 5772 1958-10-01 a 2016-09-30 (58 anos) 53 anos 

Vila Pouca de Aguiar Interior 2641 13.65 2641 1963-10-01 a 2016-09-30 (53 anos) 48 anos 

Fragas da Torre 660.00 1946-10-01 a 2011-09-30 (65 anos) 

Ariz Interior 231 1.51 231 1943-10-01 a 1985-09-30 (42 anos) 39 anos 

Castro Daire Interior 123 0.39 123 1915-10-01 a 2001-09-30 (86 anos) 55 anos 

Covelo de Paivô Interior 243 1.59 243 1943-10-01 a 1985-09-30 (42 anos) 39 anos 

Mezio (Paiva) Interior 138 0.59 138 1943-10-01 a 2007-09-30 (64 anos) 61 anos 

Mosteiro de Cabril Interior 3616 30.02 3616 1983-10-01 a 2016-09-30 (33 anos) 28 anos 

Pendilhe Interior 2416 10.34 2416 1943-10-01 a 2007-09-30 (64 anos) 61 anos 

Gimonde 404.00 1966-10-01 a 2011-09-30 (45 anos) 
Deilão Exterior 1089 3.51 1089 1931-10-01 a 2016-09-30 (85 anos) 45 anos 

Montezinho Interior 10454 33.70 10454 1931-10-01 a 2016-09-30 (85 anos) 45 anos 

Moinho da Ponte Nova 441.00 1974-10-01 a 2011-09-30 (37 anos) 

Aguiar da Beira Interior 3197 10.18 3197 1930-10-01 a 2016-09-30 (86 anos) 37 anos 

Penedono Interior 1279 5.01 1279 1932-10-01 a 2002-09-30 (70 anos) 28 anos 

Trancoso Interior 189 0.98 189 1932-10-01 a 1985-09-30 (53 anos) 11 anos 

Monte da Ponte 707.00 1959-10-01 a 1997-09-30 (38 anos) 

Albernoa Interior 2491 17.96 2491 1978-10-01 a 2016-09-30 (38 anos) 19 anos 

Almodôvar Interior 2506 8.17 2506 1931-10-01 a 2015-09-30 (84 anos) 38 anos 

Castro Verde Interior 1206 3.84 1206 1930-10-01 a 2016-09-30 (86 anos) 38 anos 

São Marcos da Ataboeira Interior 2456 12.46 2456 1956-10-01 a 2010-09-30 (54 anos) 38 anos 

Trindade Interior 2521 8.13 2494 1931-10-01 a 2015-09-30 (84 anos) 38 anos 

Monte dos Fortes 288.00 1965-10-01 a 1993-09-30 (28 anos) 
Barranco do Velho Interior 729 3.27 729 1955-10-01 a 2016-09-30 (61 anos) 28 anos 

Mercador Interior 500 2.40 500 1959-10-01 a 2010-09-30 (51 anos) 28 anos 

Murça 265.00 1970-10-01 a 2011-09-30 (41 anos) 
Jou Interior 3071 14.02 3071 1956-10-01 a 2016-09-30 (60 anos) 41 anos 

Minas de Jales Interior 2392 10.92 2392 1956-10-01 a 2016-09-30 (60 anos) 41 anos 

Nelas 1159.00 1974-10-01 a 2011-09-30 (37 anos) 

Celorico da Beira Interior 953 3.78 953 1941-10-01 a 2010-09-30 (69 anos) 36 anos 

Fornos de Algodres Interior 4141 34.38 4141 1983-10-01 a 2016-09-30 (33 anos) 28 anos 

Gouveia Interior 3319 11.81 3319 1930-10-01 a 2007-09-30 (77 anos) 33 anos 

Mangualde Interior 5133 16.35 5133 1930-10-01 a 2016-09-30 (86 anos) 37 anos 

Mourilhe Interior 3943 30.01 3936 1980-10-01 a 2012-09-30 (32 anos) 31 anos 

Sobral da Serra Interior 2408 21.99 2408 1979-10-01 a 2009-09-30 (30 anos) 30 anos 

Tamanhos Interior 2367 21.62 2367 1979-10-01 a 2009-09-30 (30 anos) 30 anos 

Pai Diz 50.00 1973-10-01 a 2011-09-30 (38 anos) 
Gouveia Exterior 3319 11.81 3319 1930-10-01 a 2007-09-30 (77 anos) 34 anos 

Valhelhas Exterior 2591 9.72 2591 1937-10-01 a 2010-09-30 (73 anos) 37 anos 

Pavia 610.00 1959-10-01 a 1990-09-30 (31 anos) 

Canal Interior 2563 18.98 2563 1979-10-01 a 2016-09-30 (37 anos) 11 anos 

Estremoz Interior 2717 7.02 2710 1911-10-01 a 2016-09-30 (105 anos) 31 anos 

Évora-Monte Interior 2726 20.19 2726 1979-10-01 a 2016-09-30 (37 anos) 11 anos 

Pavia Interior 2474 6.39 2459 1911-10-01 a 2016-09-30 (105 anos) 31 anos 

Vale Pereiro Interior 2697 20.53 2697 1979-10-01 a 2015-09-30 (36 anos) 11 anos 

Vimieiro Interior 2641 11.13 2641 1950-10-01 a 2015-09-30 (65 anos) 31 anos 
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Estação hidrométrica Posto udométrico Nº falhas 
diárias 

corrigidas 

Período contínuo de 

registos com 𝑷𝒅𝒊á𝒓𝒊𝒂 

Período contínuo e simultâneo de 

registos de 𝑸𝒎𝒆𝒅 𝒅𝒊á𝒓𝒊𝒐 e 𝑷𝒅𝒊á𝒓𝒊𝒂 
Nome Área 

Período contínuo de 
registos com 𝑸𝒎𝒆𝒅 𝒅𝒊á𝒓𝒊𝒐 

Nome 
Localização para com 
a bacia hidrográfica 

Nº Falhas 
diárias 

% Falhas 

 
(𝒌𝒎𝟐) 

        

Ponte Cavez 1951.00 1957-10-01 a 2011-09-30 (54 anos) 

Alturas do Barroso Interior 3871 16.83 3871 1946-10-01 a 2009-09-30 (63 anos) 52 anos 

Barracão Interior 3175 13.38 3175 1944-10-01 a 2009-09-30 (65 anos) 52 anos 

Boticas Interior 185 0.78 185 1931-10-01 a 1996-09-30 (65 anos) 39 anos 

Cervos Interior 2401 9.26 2401 1956-10-01 a 2016-09-30 (60 anos) 54 anos 

Chaves Interior 2978 9.60 2978 1931-10-01 a 2016-09-30 (85 anos) 54 anos 

Couto de Dornelas Interior 2859 9.92 2859 1931-10-01 a 2010-09-30 (79 anos) 53 anos 

Firvidas Interior 2853 12.61 2853 1954-10-01 a 2016-09-30 (62 anos) 54 anos 

Gondiães Interior 31 0.24 31 1949-10-01 a 1985-09-30 (36 anos) 28 anos 

Padrela Interior 3380 10.89 3380 1931-10-01 a 2016-09-30 (85 anos) 54 anos 

Ribeira da Pena Interior 6142 31.75 6142 1963-10-01 a 2016-09-30 (53 anos) 48 anos 

Soutelinho da Raia Interior 4575 18.71 4575 1949-10-01 a 2016-09-30 (67 anos) 54 anos 

Ponte Figueira 255.00 1981-10-01 a 2010-09-30 (29 anos) 

Almeidinha Interior 1910 9.18 1910 1959-10-01 a 2016-09-30 (57 anos) 29 anos 

Pinhel Interior 669 2.18 669 1932-10-01 a 2016-09-30 (84 anos) 29 anos 

Pínzio Interior 2423 12.07 2423 1955-10-01 a 2010-09-30 (55 anos) 29 anos 

Ponte Juncais 606.00 1918-10-01 a 2001-09-30 (83 anos) 

Celorico da Beira Interior 953 3.78 953 1941-10-01 a 2010-09-30 (69 anos) 60 anos 

Mourilhe Interior 3943 30.01 3936 1980-10-01 a 2012-09-30 (36 anos) 21 anos 

Sobral da Serra Interior 2408 21.99 2408 1979-10-01 a 2009-09-30 (30 anos) 22 anos 

Tamanhos Interior 2367 21.62 2367 1979-10-01 a 2009-09-30 (30 anos) 22 anos 

Ponte Pinelo 585.00 1967-10-01 a 2011-09-30 (44 anos) 

Argozelo Exterior 2650 8.54 2650 1931-10-01 a 2016-09-30 (85 anos) 44 anos 

Avelanoso Exterior 1403 4.87 1403 1931-10-01 a 2010-09-30 (79 anos) 43 anos 

Deilão Interior 1089 3.51 1089 1931-10-01 a 2016-09-30 (85 anos) 44 anos 

Pinelo Exterior 799 3.77 799 1958-10-01 a 2016-09-30 (58 anos) 44 anos 

Ponte Remondes 2803.00 1955-10-01 a 2011-09-30 (56 anos) 

Argozelo Interior 2650 8.54 2650 1931-10-01 a 2016-09-30 (85 anos) 56 anos 

Avelanoso Interior 1403 4.87 1403 1931-10-01 a 2010-09-30 (79 anos) 55 anos 

Campo de Víboras Interior 1389 4.82 1389 1931-10-01 a 2010-09-30 (79 anos) 55 anos 

Chacim Interior 878 3.08 878 1932-10-01 a 2010-09-30 (78 anos) 55 anos 

Deilão Interior 1089 3.51 1089 1931-10-01 a 2016-09-30 (85 anos) 56 anos 

Izeda Interior 4856 22.17 4856 1956-10-01 a 2016-09-30 (60 anos) 55 anos 

Lamas de Podence Interior 2376 15.50 2376 1974-10-01 a 2016-09-30 (42 anos) 56 anos 

Mogadouro Interior 4872 12.83 4846 1913-10-01 a 2016-09-30 (103 anos) 56 anos 

Montezinho Interior 10454 33.70 10454 1931-10-01 a 2016-09-30 (85 anos) 56 anos 

Morais Interior 2607 8.40 2607 1931-10-01 a 2016-09-30 (85 anos) 56 anos 

Pinela Interior 4145 34.41 4145 1983-10-01 a 2016-09-30 (33 anos) 28 anos 

Pinelo Interior 799 3.77 799 1958-10-01 a 2016-09-30 (58 anos) 53 anos 

Pombares Interior 3385 22.08 3385 1974-10-01 a 2016-09-30 (42 anos) 37 anos 

Quinta das Lampaças Interior 3309 21.59 3309 1974-10-01 a 2016-09-30 (42 anos) 37 anos 

Ponte Vale Maior 188.00 1935-10-01 a 2000-09-30 (65 anos) 
Arouca Exterior 273 1.17 273 1932-10-01 a 1996-09-30 (64 anos) 61 anos 

Barragem de Castelo Burgães Interior 6992 24.25 6992 1937-10-01 a 2016-09-30 (79 anos) 63 anos 

Ponte Vouzela 649.00 1928-10-01 a 2002-09-30 (74 anos) 

Aguiar da Beira Exterior 3197 10.18 3197 1930-10-01 a 2016-09-30 (86 anos) 72 anos 

Calde Interior 2708 23.93 2708 1979-10-01 a 2010-09-30 (31 anos) 23 anos 

Castro Daire Exterior 123 0.39 123 1915-10-01 a 2001-09-30 (86 anos) 73 anos 

Queiriga Interior 2412 22.03 2412 1980-10-01 a 2010-09-30 (30 anos) 22 anos 

Sátão Exterior 2922 14.04 2922 1959-10-01 a 2016-09-30 (57 anos) 43 anos 
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Estação hidrométrica Posto udométrico Nº falhas 
diárias 

corrigidas 

Período contínuo de 

registos com 𝑷𝒅𝒊á𝒓𝒊𝒂 

Período contínuo e simultâneo de 

registos de 𝑸𝒎𝒆𝒅 𝒅𝒊á𝒓𝒊𝒐 e 𝑷𝒅𝒊á𝒓𝒊𝒂 
Nome Área 

Período contínuo de 
registos com 𝑸𝒎𝒆𝒅 𝒅𝒊á𝒓𝒊𝒐 

Nome 
Localização para com 
a bacia hidrográfica 

Nº Falhas 
diárias 

% Falhas 

 
(𝒌𝒎𝟐) 

        

Quinta das Laranjeiras 3464.00 1941-10-01 a 2011-09-30 (70 anos) 

Alfândega da Fé Exterior 4689 13.24 4689 1913-10-01 a 2010-09-30 (97 anos) 69 anos 

Argozelo Interior 2650 8.54 2650 1931-10-01 a 2016-09-30 (85 anos) 70 anos 

Avelanoso Interior 1403 4.87 1403 1931-10-01 a 2010-09-30 (79 anos) 69 anos 

Campo de Víboras Interior 1389 4.82 1389 1931-10-01 a 2010-09-30 (79 anos) 69 anos 

Carviçais Exterior 1266 4.39 1266 1931-10-01 a 2010-09-30 (79 anos) 69 anos 

Cerejais Interior 927 4.70 927 1956-10-01 a 2010-09-30 (54 anos) 54 anos 

Chacim Interior 878 3.08 878 1932-10-01 a 2010-09-30 (78 anos) 69 anos 

Deilão Interior 1089 3.51 1089 1931-10-01 a 2016-09-30 (85 anos) 70 anos 

Izeda Interior 4856 22.17 4856 1956-10-01 a 2016-09-30 (60 anos) 55 anos 

Lamas de Podence Interior 2376 15.50 2376 1974-10-01 a 2016-09-30 (42 anos) 37 anos 

Mogadouro Interior 4872 12.83 4846 1913-10-01 a 2016-09-30 (103 anos) 70 anos 

Montezinho Interior 10454 33.70 10454 1931-10-01 a 2016-09-30 (85 anos) 70 anos 

Morais Interior 2607 8.40 2607 1931-10-01 a 2016-09-30 (85 anos) 70 anos 

Pinela Interior 4145 34.41 4145 1983-10-01 a 2016-09-30 (33 anos) 28 anos 

Pinelo Interior 799 3.77 799 1958-10-01 a 2016-09-30 (58 anos) 53 anos 

Pombares Interior 3385 22.08 3385 1974-10-01 a 2016-09-30 (42 anos) 37 anos 

Quinta das Lampaças Interior 3309 21.59 3309 1974-10-01 a 2016-09-30 (42 anos) 37 anos 

Quinta Rape 170.00 1976-10-01 a 2011-09-30 (35 anos) 

Aguiar da Beira Exterior 3197 10.18 3197 1930-10-01 a 2016-09-30 (86 anos) 35 anos 

Tamanhos Exterior 2367 21.62 2367 1979-10-01 a 2009-09-30 (30 anos) 30 anos 

Trancoso Interior 189 0.98 189 1932-10-01 a 1985-09-30 (53 anos) 9 anos 

Rabaçal 1709.00 1971-10-01 a 2011-09-30 (40 anos) 

Bouça dos Homens Interior 6044 29.57 6044 1960-10-01 a 2016-09-30 (56 anos) 40 anos 

Britelo Interior 3060 9.86 3060 1931-10-01 a 2016-09-30 (85 anos) 40 anos 

Castro Laboreiro Interior 411 3.75 411 1931-10-01 a 1961-09-30 (30 anos) 0 anos 

Lindoso 2 Interior 4525 33.51 4525 1979-10-01 a 2016-09-30 (37 anos) 32 anos 

Peneda Interior 850 3.64 850 1946-10-01 a 2010-09-30 (64 anos) 39 anos 

Portela do Homem Interior 3365 15.37 3365 1948-10-01 a 2008-09-30 (60 anos) 37 anos 

Portelinha Interior 3419 13.01 3419 1944-10-01 a 2016-09-30 (72 anos) 40 anos 

Tibo da Gavieira Interior 7722 28.98 7722 1943-10-01 a 2016-09-30 (73 anos) 40 anos 

Rebordelo 857.00 1955-10-01 a 2011-09-30 (56 anos) 
Gestosa Interior 2480 7.99 2480 1931-10-01 a 2016-09-30 (85 anos) 56 anos 

Travancas Interior 2032 5.35 1922 1913-10-01 a 2016-09-30 (103 anos) 56 anos 

Santa Marta do Alvão 52.00 1955-10-01 a 2011-09-30 (56 anos) 
Lixa do Alvão Interior 3189 12.31 3189 1945-10-01 a 2016-09-30 (71 anos) 56 anos 

Santa Marta da Montanha Interior 1656 5.82 1656 1938-10-01 a 2016-09-30 (78 anos) 56 anos 

Torrão do Alentejo 465.00 1961-10-01 a 2000-09-30 (39 anos) 
Alcáçovas Exterior 1921 6.19 1921 1931-10-01 a 2016-09-30 (85 anos) 39 anos 

Viana do Alentejo Interior 10324 34.08 10324 1933-10-01 a 2016-09-30 (83 anos) 39 anos 

Vale Giestoso 77.00 1957-10-01 a 2011-09-30 (54 anos) 

Barracão Interior 3175 13.38 3175 1944-10-01 a 2009-09-30 (65 anos) 52 anos 

Cervos Interior 2401 9.26 2401 1956-10-01 a 2016-09-30 (60 anos) 54 anos 

Firvidas Interior 2853 12.61 2853 1954-10-01 a 2016-09-30 (62 anos) 54 anos 

Vale Trevo 390.00 1957-10-01 a 2011-09-30 (54 anos) 

Codeceiro Interior 1497 7.32 1497 1956-10-01 a 2010-09-30 (56 anos) 53 anos 

Ervedosa (Pinhel) Interior 920 5.48 920 1955-10-01 a 2001-09-30 (46 anos) 44 anos 

Freixedas Interior 1467 8.55 1467 1956-10-01 a 2003-09-30 (47 anos) 46 anos 

Trancoso Exterior 189 0.98 189 1932-10-01 a 1985-09-30 (53 anos) 28 anos 

Videmonte 121.00 1975-10-01 a 2011-09-30 (36 anos) 
Gouveia Exterior 3319 11.81 3319 1930-10-01 a 2007-09-30 (77 anos) 32 anos 

Valhelhas Exterior 2591 9.72 2591 1937-10-01 a 2010-09-30 (73 anos) 35 anos 

Vinhais (Quinta Ranca) 455.00 1956-10-01 a 2011-09-30 (55 anos) 
Moimenta da Raia Interior 2487 8.02 2487 1931-10-01 a 2016-09-30 (85 anos) 55 anos 

Vinhais Interior 2765 7.28 2713 1913-10-01 a 2016-09-30 (103 anos) 55 anos 
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Tabela 5 – Postos udométricos a serem estudados quanto à frequência de ocorrência de precipitações extremas. 

Designação Código Posto udométrico Período contínuo de registos com 𝑷𝒅𝒊á𝒓𝒊𝒂  Designação Código Posto udométrico Período contínuo de registos com 𝑷𝒅𝒊á𝒓𝒊𝒂 

PU1 27J/01UG São Marcos da Ataboeira 1956-10-01 a 2010-09-30 (54 anos)  PU20 11L/01UG Gouveia 1930-10-01 a 2007-09-30 (77 anos) 

PU2 03J/01UG Sezelhe 1949-10-01 a 2016-09-30 (67 anos)  PU21 20L/01G Estremoz 1911-10-01 a 2016-09-30 (105 anos) 

PU3 04P/05UG Lamas de Pondence 1974-10-01 a 2016-09-30 (42 anos)  PU22 03M/01G Chaves 1931-10-01 a 2016-09-30 (85 anos) 

PU4 03L/03G Boticas 1931-10-01 a 1996-09-30 (65 anos)  PU23 10O/01UG Pínzio 1955-10-01 a 2010-09-30 (55 anos) 

PU5 07J/05UG Gralheira 1945-10-01 a 1996-09-30 (51 anos)  PU24 10M/01G Celorico da Beira 1941-10-01 a 2010-09-30 (69 anos) 

PU6 04N/01C Rio Torto 1913-10-01 a 2016-09-30 (103 anos)  PU25 02R/02G Deilão 1931-10-01 a 2016-09-30 (85 anos) 

PU7 10O/03G Miuzela 1956-10-01 a 2010-09-30 (54 anos)  PU26 04R/01UG Argozelo 1931-10-01 a 2016-09-30 (85 anos) 

PU8 08L/04U Ariz 1943-10-01 a 1985-09-30 (42 anos)  PU27 08G/01C Barragem de Castelo Burgães 1937-10-01 a 2016-09-30 (79 anos) 

PU9 09O/01G Pinhel 1932-10-01 a 2016-09-30 (84 anos)  PU28 08J/04G Castro Daire 1915-10-01 a 2001-09-30 (86 anos) 

PU10 03K/04UG Firvidas 1954-10-01 a 2016-09-30 (62 anos)  PU29 05Q/03UG Mogadouro 1913-10-01 a 2016-09-30 (103 anos) 

PU11 27I/01G Castro Verde 1930-10-01 a 2016-09-30 (86 anos)  PU30 09N/01UG Tamanhos 1979-10-01 a 2009-09-30 (30 anos) 

PU12 06J/01UG Campeã 1958-10-01 a 2016-09-30 (58 anos)  PU31 02H/07UG Britelo 1931-10-01 a 2016-09-30 (85 anos) 

PU13 08J/02G Mezio (Paiva) 1943-10-01 a 2007-09-30 (64 anos)  PU32 02O/01UG Gestosa 1931-10-01 a 2016-09-30 (85 anos) 

PU14 02Q/01UG Montezinho 1931-10-01 a 2016-09-30 (85 anos)  PU33 04K/02G Santa Marta da Montanha 1938-10-01 a 2016-09-30 (78 anos) 

PU15 08M/01UG Penedono 1932-10-01 a 2002-09-30 (70 anos)  PU34 23I/01C Alcáçovas 1931-10-01 a 2016-09-30 (85 anos) 

PU16 26J/01UG Trindade 1931-10-01 a 2015-09-30 (84 anos)  PU35 03K/05UG Cervos 1945-10-01 a 2016-09-30 (71 anos) 

PU17 30K/01UG Mercador 1959-10-01 a 2016-09-30 (57 anos)  PU36 10N/01UG Codeceiro 1956-10-01 a 2010-09-30 (56 anos) 

PU18 05M/01UG Jou 1956-10-01 a 2016-09-30 (60 anos)  PU37 11M/01UG Valhelhas 1937-10-01 a 2010-09-30 (73 anos) 

PU19 10N/04UG Sobral da Serra 1979-10-01 a 2009-09-30 (30 anos)  PU38 02P/01C Moimenta da Raia 1931-10-01 a 2016-09-30 (85 anos) 

 

Tabela 6 - Relação entre as estações hidrométricas e os postos udométricos analisados. 

Conjunto 

Estação hidrométrica Posto udométrico 
Período contínuo e simultâneo de 

registos de 𝑸𝒎𝒆𝒅 𝒅𝒊á𝒓𝒊𝒐 e 𝑷𝒅𝒊á𝒓𝒊𝒂 
Designação Nome 

Período contínuo de 

registos com 𝑸𝒎𝒆𝒅 𝒅𝒊á𝒓𝒊𝒐 
Designação Nome 

Localização para com 
a bacia hidrográfica 

Período contínuo de 

registos com 𝑷𝒅𝒊á𝒓𝒊𝒂 

C1 EH1 Albernoa 1969-10-01 a 1997-09-30 (28 anos) 
PU1 São Marcos da Ataboeira Exterior 1956-10-01 a 2010-09-30 (54 anos) 28 anos 

PU11 Castro Verde Exterior 1930-10-01 a 2016-09-30 (86 anos) 28 anos 

C2 EH2 Alto Cávado (Rio) 1966-10-01 a 2011-09-30 (45 anos) PU2 Sezelhe Interior 1949-10-01 a 2016-09-30 (67 anos) 45 anos 

C3 EH3 Azibo (Rio) 1976-10-01 a 2011-09-30 (45 anos) PU3 Lamas de Podence Interior 1974-10-01 a 2016-09-30 (42 anos) 35 anos 

C4 EH4 Boticas 1970-10-01 a 2011-09-30 (41 anos) PU4 Cervos Exterior 1956-10-01 a 2016-09-30 (60 anos) 41 anos 

C5 EH5 Cabriz 1966-10-01 a 2011-09-30 (45 anos) PU5 Gralheira Exterior 1945-10-01 a 1996-09-30 (51 anos) 30 anos 

C6 EH6 Castanheiro 1958-10-01 a 2006-09-30 (48 anos) 

PU6 Rio Torto Interior 1913-10-01 a 2016-09-30 (103 anos) 48 anos 

PU18 Jou Interior 1956-10-01 a 2016-09-30 (60 anos) 48 anos 

PU32 Gestosa Interior 1931-10-01 a 2016-09-30 (85 anos) 48 anos 

PU38 Vinhais Interior 1913-10-01 a 2016-09-30 (103 anos) 48 anos 

C7 EH7 Castelo Bom 1956-10-01 a 2011-09-30 (55 anos) PU7 Miuzela Interior 1956-10-01 a 2010-09-30 (54 anos) 54 anos 

C8 EH8 Castro Daire 1945-10-01 a 2011-09-30 (66 anos) PU8 Pendilhe Interior 1943-10-01 a 2007-09-30 (64 anos) 62 anos 

C9 EH9 Cidadelhe 1955-10-01 a 2011-09-30 (56 anos) 

PU7 Miuzela Interior 1956-10-01 a 2010-09-30 (54 anos) 54 anos 

PU9 Pinhel Interior 1932-10-01 a 2016-09-30 (84 anos) 56 anos 

PU23 Pínzio Interior 1955-10-01 a 2010-09-30 (55 anos) 55 anos 

C10 EH10 Cunhas 1949-10-01 a 2011-09-30 (62 anos) 

PU4 Cervos Interior 1956-10-01 a 2016-09-30 (60 anos) 55 anos 

PU10 Couto de Dornelas Interior 1931-10-01 a 2010-09-30 (79 anos) 61 anos 

PU35 Barracão Interior 1944-10-01 a 2009-09-30 (65 anos) 60 anos 
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Conjunto 

Estação hidrométrica Posto udométrico 
Período contínuo e simultâneo de 

registos de 𝑸𝒎𝒆𝒅 𝒅𝒊á𝒓𝒊𝒐 e 𝑷𝒅𝒊á𝒓𝒊𝒂 
Designação Nome 

Período contínuo de 

registos com 𝑸𝒎𝒆𝒅 𝒅𝒊á𝒓𝒊𝒐 
Designação Nome 

Localização para com 
a bacia hidrográfica 

Período contínuo de 

registos com 𝑷𝒅𝒊á𝒓𝒊𝒂 

C11 EH11 Entradas 1971-10-01 a 2000-09-30 (29 anos) PU11 Castro Verde Exterior 1930-10-01 a 2016-09-30 (86 anos) 29 anos 

C12 EH12 Ermida Corgo 1956-10-01 a 2011-09-30 (55 anos) PU12 Campeã Interior 1958-10-01 a 2016-09-30 (58 anos) 53 anos 

C13 EH13 Fragas da Torre 1946-10-01 a 2011-09-30 (65 anos) 

PU8 Pendilhe Interior 1943-10-01 a 2007-09-30 (64 anos) 61 anos 

PU13 Mezio (Paiva) Interior 1943-10-01 a 2007-09-30 (64 anos) 61 anos 

PU28 Castro Daire Interior 1915-10-01 a 2001-09-30 (86 anos) 55 anos 

C14 EH14 Gimonde 1966-10-01 a 2011-09-30 (45 anos) 
PU14 Montezinho Interior 1931-10-01 a 2016-09-30 (85 anos) 45 anos 

PU25 Deilão Exterior 1931-10-01 a 2016-09-30 (85 anos) 45 anos 

C15 EH15 Moinho da Ponte Nova 1974-10-01 a 2011-09-30 (37 anos) PU15 Penedono Interior 1932-10-01 a 2002-09-30 (70 anos) 28 anos 

C16 EH16 Monte da Ponte 1959-10-01 a 1997-09-30 (38 anos) 

PU1 São Marcos da Ataboeira Interior 1956-10-01 a 2010-09-30 (54 anos) 38 anos 

PU11 Castro Verde Interior 1930-10-01 a 2016-09-30 (86 anos) 38 anos 

PU16 Trindade Interior 1931-10-01 a 2015-09-30 (84 anos) 38 anos 

C17 EH17 Monte dos Fortes 1965-10-01 a 1993-09-30 (28 anos) PU17 Mercador Interior 1959-10-01 a 2010-09-30 (51 anos) 28 anos 

C18 EH18 Murça 1970-10-01 a 2011-09-30 (41 anos) PU18 Jou Interior 1956-10-01 a 2016-09-30 (60 anos) 41 anos 

C19 EH19 Nelas 1974-10-01 a 2011-09-30 (37 anos) 

PU19 Mourilhe Interior 1980-10-01 a 2012-09-30 (32 anos) 31 anos 

PU20 Gouveia Interior 1930-10-01 a 2007-09-30 (77 anos) 33 anos 

PU24 Celorico da Beira Interior 1941-10-01 a 2010-09-30 (69 anos) 36 anos 

C20 EH20 Pai Diz 1973-10-01 a 2011-09-30 (38 anos) 
PU20 Gouveia Exterior 1930-10-01 a 2007-09-30 (77 anos) 34 anos 

PU37 Valhelhas Exterior 1937-10-01 a 2010-09-30 (73 anos) 37 anos 

C21 EH21 Pavia 1959-10-01 a 1990-09-30 (31 anos) PU21 Vimieiro Interior 1950-10-01 a 2015-09-30 (65 anos) 31 anos 

C22 EH22 Ponte Cavez 1957-10-01 a 2011-09-30 (54 anos) 

PU4 Cervos Interior 1956-10-01 a 2016-09-30 (60 anos) 54 anos 

PU10 Couto de Dornelas Interior 1931-10-01 a 2010-09-30 (79 anos) 53 anos 

PU22 Chaves Interior 1931-10-01 a 2016-09-30 (85 anos) 54 anos 

PU35 Barracão Interior 1944-10-01 a 2009-09-30 (65 anos) 52 anos 

C23 EH23 Ponte Figueira 1981-10-01 a 2010-09-30 (29 anos) 
PU9 Pinhel Interior 1932-10-01 a 2016-09-30 (84 anos) 29 anos 

PU23 Pínzio Interior 1955-10-01 a 2010-09-30 (55 anos) 29 anos 

C24 EH24 Ponte Juncais 1918-10-01 a 2001-09-30 (83 anos) 
PU19 Mourilhe Interior 1980-10-01 a 2012-09-30 (36 anos) 21 anos 

PU24 Celorico da Beira Interior 1941-10-01 a 2010-09-30 (69 anos) 60 anos 

C25 EH25 Ponte Pinelo 1967-10-01 a 2011-09-30 (44 anos) 
PU25 Deilão Interior 1931-10-01 a 2016-09-30 (85 anos) 44 anos 

PU26 Argozelo Exterior 1931-10-01 a 2016-09-30 (85 anos) 44 anos 

C26 EH26 Ponte Remondes 1955-10-01 a 2011-09-30 (56 anos) 

PU3 Lamas de Podence Interior 1974-10-01 a 2016-09-30 (42 anos) 56 anos 

PU14 Montezinho Interior 1931-10-01 a 2016-09-30 (85 anos) 56 anos 

PU25 Deilão Interior 1931-10-01 a 2016-09-30 (85 anos) 56 anos 

PU26 Argozelo Interior 1931-10-01 a 2016-09-30 (85 anos) 56 anos 

PU29 Mogadouro Interior 1913-10-01 a 2016-09-30 (103 anos) 56 anos 

C27 EH27 Ponte Vale Maior 1935-10-01 a 2000-09-30 (65 anos) PU27 Barragem de Castelo Burgães Interior 1937-10-01 a 2016-09-30 (79 anos) 63 anos 

C28 EH28 Ponte Vouzela 1928-10-01 a 2002-09-30 (74 anos) 
PU28 Castro Daire Exterior 1915-10-01 a 2001-09-30 (86 anos) 73 anos 

PU30 Aguiar da Beira Exterior 1930-10-01 a 2016-09-30 (86 anos) 72 anos 

C29 EH29 Quinta das Laranjeiras 1941-10-01 a 2011-09-30 (70 anos) 

PU3 Lamas de Podence Interior 1974-10-01 a 2016-09-30 (42 anos) 37 anos 

PU14 Montezinho Interior 1931-10-01 a 2016-09-30 (85 anos) 70 anos 

PU25 Deilão Interior 1931-10-01 a 2016-09-30 (85 anos) 70 anos 

PU26 Argozelo Interior 1931-10-01 a 2016-09-30 (85 anos) 70 anos 

PU29 Mogadouro Interior 1913-10-01 a 2016-09-30 (103 anos) 70 anos 

C30 EH30 Quinta Rape 1976-10-01 a 2011-09-30 (35 anos) PU30 Aguiar da Beira Exterior 1930-10-01 a 2016-09-30 (86 anos) 35 anos 

C31 EH31 Rabaçal 1971-10-01 a 2011-09-30 (40 anos) PU31 Britelo Interior 1931-10-01 a 2016-09-30 (85 anos) 40 anos 

C32 EH32 Rebordelo 1955-10-01 a 2011-09-30 (56 anos) PU32 Gestosa Interior 1931-10-01 a 2016-09-30 (85 anos) 56 anos 

C33 EH33 Santa Marta do Alvão 1955-10-01 a 2011-09-30 (56 anos) PU33 Santa Marta da Montanha Interior 1938-10-01 a 2016-09-30 (78 anos) 56 anos 

C34 EH34 Torrão do Alentejo 1961-10-01 a 2000-09-30 (39 anos) PU34 Alcáçovas Exterior 1931-10-01 a 2016-09-30 (85 anos) 39 anos 

C35 EH35 Vale Giestoso 1957-10-01 a 2011-09-30 (54 anos) 
PU4 Cervos Interior 1956-10-01 a 2016-09-30 (60 anos) 54 anos 

PU35 Barracão Interior 1944-10-01 a 2009-09-30 (65 anos) 52 anos 

C36 EH36 Vale Trevo 1957-10-01 a 2011-09-30 (54 anos) PU36 Freixedas Interior 1956-10-01 a 2003-09-30 (47 anos) 46 anos 

C37 EH37 Videmonte 1975-10-01 a 2011-09-30 (36 anos) 
PU20 Gouveia Exterior 1930-10-01 a 2007-09-30 (77 anos) 32 anos 

PU37 Valhelhas Exterior 1937-10-01 a 2010-09-30 (73 anos) 35 anos 

C38 EH38 Vinhais (Quinta Ranca) 1956-10-01 a 2011-09-30 (55 anos) PU38 Vinhais Interior 1913-10-01 a 2016-09-30 (103 anos) 55 anos 
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Capítulo 4 – Identificação dos acontecimentos 

hidrológicos extremos e caracterização da sua 

frequência 

 

4.1 – Introdução 

Neste capítulo, são apresentados o processo e os critérios adotados para a constituição das 

amostras de caudais médios diários e de precipitações diárias excecionais, mediante a técnica de 

séries de duração parcial, bem como para o método não-paramétrico, com estimador de kernel, e 

bandas de confiança, constituídas através de uma técnica de reamostragem aleatória de bootstrap, 

aplicados essas amostras de excedências. 

 

4.2 – Séries de duração parcial 

O estudo da estacionaridade/não estacionaridade da frequência de ocorrência de acontecimentos 

extremos, recorrendo a uma modelação não-paramétrica, foi feito com base em amostras de 

acontecimentos excecionais de caudais médios diários e de precipitações diárias. Tais amostras 

foram constituídas mediante a técnica das séries de duração parcial (SDP), em detrimento do uso da 

técnica das séries de máximos anuais (SMA). 

Como descrito no subcapítulo 2.4, o limiar 𝑢 deve levar à constituição de uma amostra que 

proporcione uma boa adequação no modelo de análise da frequência de ocorrência de cheias e de 

precipitações extremas, bem como potencie as vantagens da técnica SDP comparativamente à SMA. 

Para que tal aconteça, a seleção de 𝑢 deve conduzir a uma amostra que obedeça aos seguintes 

critérios: 

1. O número médio de excedências por ano, 𝜆, deve ser tal que o peso das vantagens da SDP, 

comparativamente à SMA, seja superior ao peso das suas desvantagens. 

2. As excedências, 𝑋𝐷𝑃, devem ser variáveis aleatórias independentes entre si. 

3. O limiar, na curva das médias das excedências em função do limiar, 𝑋𝐷𝑃 − 𝑢̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , deve situar-se 

num trecho sensivelmente linear (crescente, decrescente ou constante). 

4. O número de excedências por ano, 𝑀, deve seguir uma distribuição de Poisson. 

De acordo com o enunciado no subcapítulo 2.5, tendo em conta que a análise efetuada incidiu 

apenas sobre os instantes de ocorrência das excedências, {𝑇𝑖}, a verificação dos critérios 3 e 4 não é 

muito relevante. Convém referir que, na constituição das amostras de excedências, pela técnica SDP, 

o critério 4 não foi sequer tido em conta. 
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A aplicação da técnica SDP aos caudais médios diários em cada uma das 38 estações hidrométricas 

selecionadas foi feita de acordo com as seguintes etapas: 

1. Selecionar os acontecimentos de cheia para o limiar inicial de 𝑢 = 1.0 𝑚3/𝑠, seguindo o 

critério sugerido por NERC (1975) e Cunnane (1979). Estas duas publicações sugerem que 

os acontecimentos de cheia devem estar separados, no mínimo, por 3 vezes o tempo de 

ponta da bacia hidrográfica da estação hidrométrica em questão, desde que o caudal médio 

diário entre esses acontecimentos decresça dois terços do primeiro “pico”. À semelhança de 

Silva et al. (2012a, 2013, 2016), dadas as reduzidas áreas das bacias hidrográficas da 

generalidade dos casos de estudo, admitiram-se tempos de concentração (que se considerou 

aproximarem dos tempos para a ponta) menores ou da ordem de um dia, intervalo de tempo 

que foi, assim, adotado na seleção das excedências. 

2. Calcular, tendo como base as 𝑋𝐷𝑃 selecionadas na etapa 1: (i) os parâmetros 𝜆; 𝑋𝐷𝑃 − 𝑢̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  e o 

seu intervalo de confiança, através da equação (14); (ii) 𝑟𝑘 de incremento 1 e 2, por aplicação 

da equação (11) e o seu intervalo de confiança, através da equação (13); (iii) o número de 

excedências por ano. Note-se que, todas as equações mencionadas nesta etapa se 

encontram no subcapítulo 2.4. 

3. Repetir as etapas 1 e 2 para limiares sucessivamente crescentes, com variações na ordem 

das décimas. O último limiar a ser adotado é igual ao máximo caudal médio diário menos 1. A 

título de exemplo, baseado na estação hidrométrica Castelo Bom (EH7), em que o máximo 

caudal médio diário é de 426.0 𝑚3/𝑠, testaram-se, assim, limiares variáveis entre 𝑢 =

1.0 𝑚3/𝑠 e 𝑢 = 425.0 𝑚3/𝑠. 

4. Traçar, tendo como base os resultados obtidos na etapa 2 para os diferentes limiares, as 

curvas representativas, em função do limiar, das autocorrelações de incremento 1 e 2, do 

número médio de excedências por ano e da média das excedências. Estas curvas, para a 

estação hidrométrica Castelo Bom, são apresentadas na Figura 5. 

(a) (b) (c) 

 

Figura 5 – Técnica de séries de duração parcial aplicada aos caudais médios diários na estação hidrométrica 

EH7 (designação apresentada na Tabela 3, do subcapítulo 3.2). (a) Função autocorrelação de 

incremento 1 (a preto) e 2 (a verde), em função do limiar; (b) Número médio de excedências por 

ano em função do limiar; (c) Média das excedências em função do limiar (a preto). As linhas 

vermelhas em (a) e (c) representam o intervalo de confiança de 95%. 
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5. Analisar quais os limiares testados que: (i) verificam 𝜆 > 2.0 (valor sugerido por  

Lang et al., 1999); (ii) confirmam a independência das excedências por 𝑟𝑘, de incremento 1 e 

2, se encontrar dentro do seu intervalo de confiança; (iii) se situam num trecho sensivelmente 

linear na curva 𝑋𝐷𝑃 − 𝑢̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ; e (iv) são maiores ou iguais a 7𝑄𝑚𝑜𝑑 pois segundo Quintela (1984), 

apenas um acontecimento com caudal maior ou igual a 7𝑄𝑚𝑜𝑑 constitui uma ocorrência de 

cheia. Caso não se encontre nenhum limiar que verifique todos estes critérios, adota-se, 

como último recurso, o critério 𝜆 > 1.65 (valor sugerido por Cunnane, 1973). No entanto, se 

mesmo assim não se encontrar um limiar que obedeça a todas estas regras, então, não se 

constitui a amostra de caudais médios diários excecionais pela técnica SDP para a estação 

hidrométrica em causa, levando assim ao seu descarte na análise da frequência de 

ocorrência de cheias e a não necessidade de executar as etapas sequentes de análise. Para 

a estação hidrométrica de Castelo Bom (EH7) adotada para exemplificar o procedimento de 

análise implementado, os intervalos obtidos de limiares possíveis de serem adotados foram 

[64.9; 76.9] e [77.2; 77.4], em 𝑚3/𝑠. 

6. Escolher o limiar que providenciará a maior amostra possível de excedências, isto é, 

escolher, dentro dos intervalos obtidos na etapa 5, o limiar com o menor valor. Para a estação 

de Castelo Bom, o limiar escolhido foi 𝑢 = 64.9 𝑚3/𝑠. 

7. Repetir a etapa 1 e 2 para o limiar escolhido na etapa anterior, individualizando, então, a 

amostra de caudais médios diários excecionais, pela técnica SDP, da estação hidrométrica 

em causa. 

8. Traçar, tendo como base dos resultados da etapa 7, as curvas representativas das 

autocorrelações de incremento 1 e 2, do número médio de excedências por ano, da média 

das excedências, do caudal médio diário e do número de excedência por ano. Estas curvas, 

para a estação hidrométrica Castelo Bom, são apresentadas na Figura 6, incluída na página 

seguinte 

Note-se que a aplicação da metodologia acima descrita é algo morosa, pelo que foi integralmente 

implementada num algoritmo computacional que a executa com bastante celeridade. Tal algoritmo foi 

aplicado aos caudais médios diários nas diferentes estações hidrométricas estudadas. 

Seguidamente, sujeitaram-se as amostras de excedências assim obtidas à modelação não-

paramétrica, descrita no subcapítulo 4.3, com caracterização da frequência de ocorrência de cheias. 

Como mencionado no subcapítulo 3.3, admitiu-se que, em algumas situações, o posto udométrico 

que foi associado a determinada estação hidrométrica, influenciaria o comportamento das bacias 

hidrográficas de outras estações hidrométricas. A associação estabelecida entre estações 

hidrométricas e postos udométricos consta da Tabela 6, incluída naquele mesmo subcapítulo. 

Na constituição da amostra de precipitações diárias excecionais em cada posto udométrico pela 

técnica SDP, para além dos critérios enunciados no início deste subcapítulo adotou-se um critério 

adicional, respeitante ao limiar: tal limiar deve conduzir a uma frequência média de acontecimentos 

pluvioso excecionais aproximadamente igual à média aritmética das frequências obtidas para as 

cheias nas estações hidrométricas a esse posto foi associado. 
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(a) (b) (c) 

 

(d) (e) 

 

Figura 6 – Técnica de séries de duração parcial aplicada aos caudais médios diários na estação hidrométrica 

EH7 (designação apresentada na Tabela 3, do subcapítulo 3.2). (a) Função autocorrelação de 

incremento 1 (a preto) e 2 (a verde), em função do limiar; (b) Número médio de excedências por 

ano em função do limiar; (c) Média das excedências em função do limiar (a preto); (d) Caudal 

médio diário em função do tempo, onde os círculos azuis correspondem às excedências; e (e) 

Número de excedências por ano (barras verticais), sendo a variação inter-anual descrita por uma 

curva de LOWESS (a preto) com um parâmetro de suavização de 0.2. As linhas a tracejado em (a), 

(b), (c) e (d) representam o limiar adotado para a EH, e as linhas vermelhas em (a) e (c) 

representam o intervalo de confiança de 95%. 

Como seria expectável, a aplicação da metodologia de constituição de amostras de precipitações 

excecionais pela técnica SDP é algo demorada pelo que também se criou um algoritmo 

computacional que a executa rapidamente. Para cada posto udométrico esse algoritmo processa-se 

de acordo com as seguintes etapas:  

1. Verificar se se conseguiu constituir as amostras de caudais médios diários excecionais, pela 

técnica SDP, nas estações hidrométricas associadas a esse posto. Caso não se tenha 

conseguido constituir essas amostras para todas aquelas estações, então, não é necessário 

constituir a amostra de precipitações diárias excecionais no posto udométrico, que, assim, é 

excluído da análise subsequente. Para os restantes casos, ou seja, quando numa ou mais 

das estações hidrométricas associadas ao posto foi possível identificar as cheias 

excepcionais, calcula-se a média aritmética das frequências anuais dessas cheias e 

executam-se as etapas seguintes. No caso, por exemplo, do posto udométrico Mogadouro 

(PU29), que se admitiu influenciar o comportamento das bacias hidrográficas das estações 
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hidrométricas de Ponte Remondes (EH26) e Quinta das Laranjeiras (EH29), os respetivos 

valores de 𝜆 foram 2.68 e 2.77. Deste modo, considerou-se que para o posto em menção o 

limiar a adotar deveria conduzir a um 𝜆 aproximadamente igual a 𝜆 = 2.73. 

2. Selecionar os acontecimentos de precipitações diárias extremas para o limiar 𝑢 = 1.0 𝑚𝑚, 

seguindo o critério adotado por Silva et al. (2012a), ou seja, impondo que entre dois 

acontecimentos de precipitação extrema a precipitação diária seja nula. 

3. Calcular, tendo como base as excedências selecionadas na etapa 2: (i) os parâmetros 𝜆; 

𝑋𝐷𝑃 − 𝑢̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  e o seu intervalo de confiança através da equação (14); (ii) 𝑟𝑘 de incremento 1 e 2, 

mediante a equação (11), e o seu intervalo de confiança, através da equação (13); (iii) o 

número de excedências por ano. As equações antes mencionadas encontram-se no 

subcapítulo 2.4. 

4. Repetir as etapas 2 e 3 para limiares sucessivamente crescentes, com incrementos na ordem 

das décimas. O último limiar a ser adotado é igual à precipitação diária máxima no posto em 

questão, menos 1. Para o posto de Mogadouro (PU29), em que a precipitação diária máxima 

foi de 170.93 𝑚𝑚, o último limiar ensaiado foi, assim, de 𝑢 = 169.93 𝑚𝑚. 

5. Tendo por base os resultados decorrentes dos diferentes limiares, traçar as curvas 

representativas, em função do limiar, das autocorrelações de incremento 1 e 2, do número 

médio de excedências por ano e da média das excedências. A Figura 7, incluída na página 

seguinte, exemplifica tais curvas tendo por base o posto Mogadouro. 

6. Analisar quais os limiares testados que: (i) verificam 𝜆 > 2.0 (valor sugerido por  

Lang et al., 1999); (ii) confirmam a independência das excedências por 𝑟𝑘 de incremento 1 e 2 

se encontrar dentro do seu intervalo de confiança; e (iii) se situam num trecho sensivelmente 

linear na curva 𝑋𝐷𝑃 − 𝑢̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ . Caso não se encontre nenhum limiar que verifique estes critérios, 

não se constitui a amostra de precipitações diárias excecionais pela técnica SDP para o posto 

udométrico em causa, levando assim à sua exclusão da análise da frequência de ocorrência 

de precipitações extremas. Para PU29, o intervalo de possíveis limiares assim identificados 

foi [23.2; 32.7], em 𝑚𝑚. 

7. Escolher, de entre o anterior limiar, o que conduz a um 𝜆 próximo do calculado na etapa 1 

com base nas estações hidrométricas associadas a esse posto. Para o posto Mogadouro, o 

limiar escolhido foi 𝑢 = 30 𝑚𝑚, que conduziu a 𝜆 = 2.72. 

8. Repetir as etapas 2 e 3 para o limiar escolhido na etapa anterior, especificando, então, a 

amostra de precipitações diárias excecionais, pela técnica SDP, no posto udométrico em 

questão. 

9. Traçar, tendo como base dos resultados obtidos na etapa 8, as curvas representativas das 

autocorrelações de incremento 1 e 2, do número médio de excedências por ano, da média 

das excedências, da precipitação diária e do número de excedência por ano. Para o posto 

udométrico Mogadouro tais curvas estão são apresentadas na Figura 8. 

 

 



42 

 

(a) (b) (c) 

 

Figura 7 – Técnica de séries de duração parcial aplicada às precipitações diárias no posto udométrico PU29 

(designação apresentada na Tabela 5, do subcapítulo 3.3). (a) Função autocorrelação de 

incremento 1 (a preto) e 2 (a verde), em função do limiar; (b) Número médio de excedências por 

ano em função do limiar; (c) Média das excedências em função do limiar (a preto). As linhas 

vermelhas em (a) e (c) representam o intervalo de confiança de 95%. 

(a) (b) (c) 

 

(d) (e) 

 

Figura 8 – Técnica de séries de duração parcial aplicada às precipitações diárias no posto udométrico PU29 

(designação apresentada na Tabela 5, do subcapítulo 3.3). (a) Função autocorrelação de 

incremento 1 (a preto) e 2 (a verde), em função do limiar; (b) Número médio de excedências por 

ano em função do limiar; (c) Média das excedências em função do limiar (a preto); (d) Precipitação 

diária em função do tempo, onde os círculos azuis correspondem às excedências; e (e) Número de 

excedências por ano (barras verticais), sendo a variação inter-anual descrita por uma curva de 

LOWESS (a preto) com um parâmetro de suavização de 0.2. As linhas a tracejado em (a), (b), (c) e 

(d) representam o limiar adotado para a PU, e as linhas vermelhas em (a) e (c) representam o 

intervalo de confiança de 95%. 
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O anterior algoritmo foi aplicado às precipitações diárias nos diferentes postos udométricos 

estudados. Às amostras das excedências assim obtidas aplicou-se a modelação não-paramétrica, 

descrita no subcapítulo 4.3, que permitiu estudar a frequência de ocorrência de precipitações 

extremas. 

 

4.3 – Modelação não-paramétrica da frequência dos eventos 

de cheia e de precipitações extrema 

Como enunciado no subcapítulo 2.6, a modelação da frequência dos eventos de cheia e de 

precipitações extrema aplicada às correspondentes amostras formadas pela técnica SDP, foi feita 

mediante o método não-paramétrico com recurso a um estimador de kernel gaussiano e 

complementada com a construção de bandas de confiança, através da técnica de reamostragem 

aleatória de bootstrap. À semelhança do que foi feito ao longo desta dissertação, criou-se um 

algoritmo computacional que procede a essa modelação, de acordo com as seguintes etapas: 

1. Calcular, para uma determinada amostra de excedências, seja de cheias ou de precipitações 

extremas, a largura de banda, ℎ, através da equação (21) do subcapítulo 2.6. 

2. Gerar a pseudodata, para fora do intervalo de tempo [𝑡0, 𝑡𝑛] da amostra de excedências em 

causa, através da aplicação do método de reflexão com a amplitude de 3ℎ (amplitude 

sugerida por Silva et al., 2012a). 

3. Obter a estimativa de densidade de kernel, �̂�(𝑡), através da equação (20), referida no 

subcapítulo 2.6; 

4. Criar as bandas de confiança de �̂�(𝑡) através do bootstrap de Cowling et al. (1996), descrito 

no subcapítulo 2.6, para 2000 simulações. 

5. Traçar o gráfico de �̂�(𝑡) com a respetiva banda de confiança. A título de exemplo, as bandas 

para a estação hidrométrica de Castelo Bom (EH7) e para o posto udométrico Mogadouro 

(PU29) são apresentadas na Figura 9, presente na página seguinte. 

O anterior algoritmo foi aplicado a todas as amostras de cheias e precipitações extremas. Por fim, 

analisaram-se os resultados assim obtidos e retiraram-se conclusões quanto à estacionaridade/não 

estacionaridade da frequência de ocorrência daqueles fenómenos hidrológicos extremos. 
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Figura 9 – Estimativa da frequência de ocorrência de cheias e de precipitações extremas (a preto) na estação 

hidrométrica EH7 e no posto udométrico PU29, respetivamente (designação apresentada nas 

Tabelas 3 e 5 dos subcapítulos 3.2 e subcapítulo 3.3, respetivamente). As áreas a cinzento 

representam as bandas de confiança de 95%, obtidas pela técnica de kernel de Cowling et al. 

(1996). As linhas verticais a preto indicam os instantes em que ocorreram as excedências (dados 

temporais das séries de duração parcial na hidrométrica/posto udométrico). 
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Capítulo 5 – Resultados 
 

5.1 – Introdução 

Neste capítulo são apresentados e analisados os resultados referentes, quer à criação das amostras 

de caudais médios diários e de precipitações diárias excecionais mediante aplicação da técnica de 

séries de duração parcial aos registos nas estações hidrométricas e postos udométricos previamente 

selecionados, quer à modelação não paramétrica da frequência de ocorrência daqueles 

acontecimentos excecionais. 

Por último, para cada estação hidrométrica e posto(s) udométrico(s) associado(s) à mesma, são 

comparadas as estimativas da frequência de ocorrência de cheias e de precipitações extremas. 

 

5.2 – Resultados relativos às estações hidrométricas 

Nas figuras incluídas nas páginas seguintes são apresentados os resultados referentes à técnica 

SDP aplicada aos caudais médios diários nas estações hidrométricas sobre as quais incidiu a análise. 

Antecedendo tais figuras, apresentam-se, na Tabela 7, os limiares adotados e os resultados a estes 

associados, de forma a constituir as amostras de caudais médios diários excecionais. Mediante a 

análise desta tabela, conclui-se que três estações hidrométricas não cumpriram as condições 

impostas para a constituição das amostras caudais médios diários excecionais através da técnica 

SDP, e que para a estação hidrométrica de Nelas se teve de adotar o critério mínimo de 𝜆 > 1.65 de 

forma a se conseguir constituir a correspondente amostra. 

Em cada uma das Figuras 10 a 21, referentes às estações hidrométricas em que foram constituídas 

as amostras de caudais médios diários excecionais, apresentam-se as curvas representativas: das 

autocorrelações de incremento 1 e 2 e respetivos intervalos de confiança; do número médio de 

excedências por ano; da média das excedências; dos caudais médios diários; e do número de 

excedências por ano. 

Para as anteriores estações hidrométricas apresentam-se, nas Figuras 22 a 24 as estimativas 

obtidas, através da modelação não-paramétrica com recurso a estimador de kernel gaussiano, da 

frequência de ocorrência de cheias e as bandas de confiança de 95% obtidas pela técnica de 

bootstrap de Cowling et al. (1996). 
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Tabela 7 – Limiares adotados para as estações hidrométricas analisadas e resultados a estes associados 

Designação Estação hidrométrica Período contínuo de registo com 𝑸𝒎𝒆𝒅 𝒅𝒊á𝒓𝒊𝒐 Área 𝑸𝒎𝒐𝒅 𝒖 possíveis 𝒖 adotado 
Nº de 

excedências 
𝝀 𝑿𝑫𝑷 − 𝒖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

Autocorrelação 
de Lag 𝒌 = 𝟏 

Autocorrelação 
de Lag 𝒌 = 𝟐 

Intervalo de confiança de 
95% da autocorrelação 

𝒉 

   
(𝒌𝒎𝟐) (𝒎𝟑/𝒔) (𝒎𝟑/𝒔) (𝒎𝟑/𝒔) 

  
(𝒎𝟑/𝒔) 

   
(𝒅𝒊𝒂𝒔) 

EH1 Albernoa 1969-10-01 a 1997-09-30 (28 anos) 117.00 0.60 4.3 a 15.4 9.0 84 3.00 15.56 0.197 0.018 ± 0.214 1063.95 

EH2 Alto Cávado (Rio) 1966-10-01 a 2011-09-30 (45 anos) 102.00 3.08 21.6 a 21.7; 23.0 a 26.7 23.1 102 2.27 15.12 0.094 0.044 ± 0.194 1742.29 

EH3 Azibo (Rio) 1976-10-01 a 2011-09-30 (35 anos) 281.00 2.46 17.3 a 21.2 19.0 78 2.23 23.30 0.016 -0.084 ± 0.222 1486.40 

EH4 Boticas 1970-10-01 a 2011-09-30 (41 anos) 101.00 1.37 9.6 a 12.0 11.2 111 2.71 17.29 0.085 0.055 ± 0.186 1478.23 

EH5 Cabriz 1966-10-01 a 2011-09-30 (45 anos) 17.00 0.41 2.9 a 3.6 2.9 145 3.22 1.77 -0.011 0.025 ± 0.163 1605.20 

EH6 Castanheiro 1958-10-01 a 2006-09-30 (48 anos) 3718.00 43.18 302.3 a 324.9 302.3 109 2.27 253.75 0.101 0.140 ± 0.188 1890.91 

EH7 Castelo Bom 1956-10-01 a 2011-09-30 (55 anos) 897.00 9.26 64.9 a 76.9; 77.2 a 77.4 64.9 135 2.45 48.78 -0.033 -0.114 ± 0.169 1988.58 

EH8 Castro Daire 1945-10-01 a 2011-09-30 (66 anos) 291.00 6.67 46.7 a 59.2; 61.4 a 65.2 46.7 197 2.98 38.31 -0.011 0.048 ± 0.140 2057.59 

EH9 Cidadelhe 1955-10-01 a 2011-09-30 (56 anos) 1695.00 15.26 106.8 a 130.9 106.8 152 2.71 80.71 -0.060 -0.011 ± 0.159 1957.87 

EH10 Cunhas 1949-10-01 a 2011-09-30 (62 anos) 338.00 8.67 75.4 a 76.1; 78.0 a 80.8 75.4 127 2.05 51.33 0.166 0.084 ± 0.174 2180.47 

EH11 Entradas 1971-10-01 a 2000-09-30 (29 anos) 52.00 0.19 1.4 a 5.2 2.0 110 3.79 5.09 0.072 -0.051 ± 0.187 991.30 

EH12 Ermida Corgo 1956-10-01 a 2011-09-30 (55 anos) 291.00 8.14 57.0 a 67.9; 68.3 a 80.4 57.0 180 3.27 45.67 0.124 0.006 ± 0.146 1892.03 

EH13 Fragas da Torre 1946-10-01 a 2011-09-30 (65 anos) 660.00 20.71 145.0 a 188.9 145.0 198 3.05 101.94 0.002 0.024 ± 0.139 2211.59 

EH14 Gimonde 1966-10-01 a 2011-09-30 (45 anos) 404.00 6.41 44.9 a 49.9; 59.0 a 59.4 44.9 141 3.13 50.65 0.132 0.103 ± 0.165 1659.46 

EH15 Moinho da Ponte Nova 1974-10-01 a 2011-09-30 (37 anos) 441.00 0.92 - - - - - - - - - 

EH16 Monte da Ponte 1959-10-01 a 1997-09-30 (38 anos) 707.00 2.91 20.4 a 83.8 20.4 174 4.58 63.56 0.093 0.122 ± 0.149 1302.52 

EH17 Monte dos Fortes 1965-10-01 a 1993-09-30 (28 anos) 288.00 2.21 15.6 a 45.2 15.6 129 4.61 37.18 0.062 0.153 ± 0.173 1036.01 

EH18 Murça 1970-10-01 a 2011-09-30 (41 anos) 265.00 3.31 23.2 a 27.1 23.2 96 2.34 29.68 0.035 0.101 ± 0.200 1543.26 

EH19 Nelas 1974-10-01 a 2011-09-30 (37 anos) 1159.00 12.22 85.6 a 97.8; 100.0 a 100.9 85.6 72 1.95 62.15 -0.101 -0.073 ± 0.231 1385.38 

EH20 Pai Diz 1973-10-01 a 2011-09-30 (38 anos) 50.00 1.46 10.3 a 11.6; 12.1 a 12.4 10.3 99 2.61 7.60 0.168 -0.050 ± 0.197 1352.59 

EH21 Pavia 1959-10-01 a 1990-09-30 (31 anos) 610.00 2.55 17.9 a 20.4; 20.7 a 25.2; 30.2 a 56.1 17.9 129 4.16 52.67 -0.048 -0.035 ± 0.173 1145.43 

EH22 Ponte Cavez 1957-10-01 a 2011-09-30 (54 anos) 1951.00 32.03 224.3 a 240.9 224.3 114 2.11 161.69 0.139 0.022 ± 0.184 2104.40 

EH23 Ponte Figueira 1981-10-01 a 2010-09-30 (29 anos) 255.00 1.66 11.6 a 16.4 11.6 76 2.62 12.32 0.035 -0.010 ± 0.225 1033.45 

EH24 Ponte Juncais 1918-10-01 a 2001-09-30 (83 anos) 606.00 8.81 61.7 a 68.9 61.7 154 1.86 75.12 0.035 0.077 ± 0.158 2996.72 

EH25 Ponte Pinelo 1967-10-01 a 2011-09-30 (44 anos) 585.00 4.27 30.1 a 41.3 30.1 113 2.57 49.91 0.181 0.048 ± 0.184 1621.67 

EH26 Ponte Remondes 1955-10-01 a 2011-09-30 (56 anos) 2803.00 23.98 173.0 a 174.9; 192.0 a 195.9; 204.0 a 262.9 173.0 150 2.68 237.44 0.077 -0.090 ± 0.160 2010.12 

EH27 Ponte Vale Maior 1935-10-01 a 2000-09-30 (65 anos) 188.00 4.92 - - - - - - - - - 

EH28 Ponte Vouzela 1928-10-01 a 2002-09-30 (74 anos) 649.00 13.36 94.6 a 95.8; 96.2 a 96.8 94.6 157 2.12 72.81 -0.146 0.105 ± 0.156 2619.34 

EH29 Quinta das Laranjeiras 1941-10-01 a 2011-09-30 (70 anos) 3464.00 27.01 
189.1 a 190.9; 195.0 a 195.9; 198.0 a 218.9; 

242.0 a 311.9; 318.0 a 321.9 
189.1 194 2.77 260.80 0.125 -0.124 ± 0.141 2167.20 

EH30 Quinta Rape 1976-10-01 a 2011-09-30 (35 anos) 170.00 2.68 23.9 a 27.6; 28.0 25.9 78 2.23 22.36 0.146 -0.027 ± 0.222 1448.69 

EH31 Rabaçal 1971-10-01 a 2011-09-30 (40 anos) 1709.00 52.83 - - - - - - - - - 

EH32 Rebordelo 1955-10-01 a 2011-09-30 (56 anos) 857.00 15.13 105.9 a 19.9; 114.0 a 123.9 105.9 145 2.59 87.12 0.069 0.143 ± 0.163 2056.16 

EH33 Santa Marta do Alvão 1955-10-01 a 2011-09-30 (56 anos) 52.00 1.51 10.6 a 15.7 10.6 193 3.45 8.96 -0.002 0.046 ± 0.141 1890.08 

EH34 Torrão do Alentejo 1961-10-01 a 2000-09-30 (39 anos) 465.00 2.03 14.3 a 52.4 14.3 160 4.10 36.61 0.053 0.035 ± 0.155 1438.58 

EH35 Vale Giestoso 1957-10-01 a 2011-09-30 (54 anos) 77.00 1.71 12.0 a 15.8 12.0 164 3.04 12.06 0.019 0.077 ± 0.153 1905.74 

EH36 Vale Trevo 1957-10-01 a 2011-09-30 (54 anos) 390.00 2.58 18.1 a 22.9 18.1 135 2.50 17.55 0.036 -0.033 ± 0.169 2084.15 

EH37 Videmonte 1975-10-01 a 2011-09-30 (36 anos) 121.00 2.98 20.9 a 21.8; 22.3 a 24.9; 25.8 a 26.3 20.9 99 2.75 16.96 0.187 0.065 ± 0.197 1378.24 

EH38 
Vinhais (Quinta 

Ranca) 
1956-10-01 a 2011-09-30 (55 anos) 455.00 11.43 80.1 a 93.6 80.1 149 2.71 50.79 0.143 0.009 ± 0.161 2006.34 
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                 (a) (b) (c) (d) (e) 

 

Figura 10 – Técnica de séries de duração parcial aplicada aos caudais médios diários nas estações hidrométricas EH1 a EH3 (designação apresentada na  

Tabela 7). (a) função autocorrelação de incremento 1 (a preto) e 2 (a verde) em função do limiar; (b) número médio de excedências por ano em função do 

limiar; (c) média das excedências em função do limiar (a preto); (d) caudal médio diário em função do tempo, onde os círculos azuis correspondem às 

excedências; e (e) número de excedências por ano (barras verticais), sendo a variação inter-anual descrita por uma curva de LOWESS (a preto) com o parâmetro 

de suavização de 0.2. As linhas a tracejado em (a), (b), (c) e (d) representam o limiar adotado para cada uma das EH, e as linhas vermelhas em (a) e (c) 

representam o intervalo de confiança de 95%. 
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                 (a) (b) (c) (d) (e) 

 

Figura 11 – Técnica de séries de duração parcial aplicada aos caudais médios diários nas estações hidrométricas EH4 a EH6 (designação apresentada na  

Tabela 7). (a) função autocorrelação de incremento 1 (a preto) e 2 (a verde) em função do limiar; (b) número médio de excedências por ano em função do 

limiar; (c) média das excedências em função do limiar (a preto); (d) caudal médio diário em função do tempo, onde os círculos azuis correspondem às 

excedências; e (e) número de excedências por ano (barras verticais), sendo a variação inter-anual descrita por uma curva de LOWESS (a preto) com o parâmetro 

de suavização de 0.2. As linhas a tracejado em (a), (b), (c) e (d) representam o limiar adotado para cada uma das EH, e as linhas vermelhas em (a) e (c) 

representam o intervalo de confiança de 95%. 
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                 (a) (b) (c) (d) (e) 

 

Figura 12 – Técnica de séries de duração parcial aplicada aos caudais médios diários nas estações hidrométricas EH7 a EH9 (designação apresentada na  

Tabela 7). (a) função autocorrelação de incremento 1 (a preto) e 2 (a verde) em função do limiar; (b) número médio de excedências por ano em função do 

limiar; (c) média das excedências em função do limiar (a preto); (d) caudal médio diário em função do tempo, onde os círculos azuis correspondem às 

excedências; e (e) número de excedências por ano (barras verticais), sendo a variação inter-anual descrita por uma curva de LOWESS (a preto) com o parâmetro 

de suavização de 0.2. As linhas a tracejado em (a), (b), (c) e (d) representam o limiar adotado para cada uma das EH, e as linhas vermelhas em (a) e (c) 

representam o intervalo de confiança de 95%. 
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                 (a) (b) (c) (d) (e) 

 

Figura 13 – Técnica de séries de duração parcial aplicada aos caudais médios diários nas estações hidrométricas EH10 a EH12 (designação apresentada na  

Tabela 7). (a) função autocorrelação de incremento 1 (a preto) e 2 (a verde) em função do limiar; (b) número médio de excedências por ano em função do 

limiar; (c) média das excedências em função do limiar (a preto); (d) caudal médio diário em função do tempo, onde os círculos azuis correspondem às 

excedências; e (e) número de excedências por ano (barras verticais), sendo a variação inter-anual descrita por uma curva de LOWESS (a preto) com o parâmetro 

de suavização de 0.2. As linhas a tracejado em (a), (b), (c) e (d) representam o limiar adotado para cada uma das EH, e as linhas vermelhas em (a) e (c) 

representam o intervalo de confiança de 95%. 
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                 (a) (b) (c) (d) (e) 

 

Figura 14 – Técnica de séries de duração parcial aplicada aos caudais médios diários nas estações hidrométricas EH13, EH14 e EH16 (designação apresentada na Tabela 7). 

(a) função autocorrelação de incremento 1 (a preto) e 2 (a verde) em função do limiar; (b) número médio de excedências por ano em função do limiar; (c) média 

das excedências em função do limiar (a preto); (d) caudal médio diário em função do tempo, onde os círculos azuis correspondem às excedências; e (e) número 

de excedências por ano (barras verticais), sendo a variação inter-anual descrita por uma curva de LOWESS (a preto) com o parâmetro de suavização de 0.2. As 

linhas a tracejado em (a), (b), (c) e (d) representam o limiar adotado para cada uma das EH, e as linhas vermelhas em (a) e (c) representam o intervalo de 

confiança de 95%. 



52 

 

                 (a) (b) (c) (d) (e) 

 

Figura 15 – Técnica de séries de duração parcial aplicada aos caudais médios diários nas estações hidrométricas EH17 a EH19 (designação apresentada na  

Tabela 7). (a) função autocorrelação de incremento 1 (a preto) e 2 (a verde) em função do limiar; (b) número médio de excedências por ano em função do 

limiar; (c) média das excedências em função do limiar (a preto); (d) caudal médio diário em função do tempo, onde os círculos azuis correspondem às 

excedências; e (e) número de excedências por ano (barras verticais), sendo a variação inter-anual descrita por uma curva de LOWESS (a preto) com o parâmetro 

de suavização de 0.2. As linhas a tracejado em (a), (b), (c) e (d) representam o limiar adotado para cada uma das EH, e as linhas vermelhas em (a) e (c) 

representam o intervalo de confiança de 95%. 
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                 (a) (b) (c) (d) (e) 

 

Figura 16 – Técnica de séries de duração parcial aplicada aos caudais médios diários nas estações hidrométricas EH20 a EH22 (designação apresentada na  

Tabela 7). (a) função autocorrelação de incremento 1 (a preto) e 2 (a verde) em função do limiar; (b) número médio de excedências por ano em função do 

limiar; (c) média das excedências em função do limiar (a preto); (d) caudal médio diário em função do tempo, onde os círculos azuis correspondem às 

excedências; e (e) número de excedências por ano (barras verticais), sendo a variação inter-anual descrita por uma curva de LOWESS (a preto) com o parâmetro 

de suavização de 0.2. As linhas a tracejado em (a), (b), (c) e (d) representam o limiar adotado para cada uma das EH, e as linhas vermelhas em (a) e (c) 

representam o intervalo de confiança de 95%. 
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                 (a) (b) (c) (d) (e) 

 

Figura 17 – Técnica de séries de duração parcial aplicada aos caudais médios diários nas estações hidrométricas EH23 a EH25 (designação apresentada na  

Tabela 7). (a) função autocorrelação de incremento 1 (a preto) e 2 (a verde), em função do limiar; (b) número médio de excedências por ano em função do 

limiar; (c) média das excedências em função do limiar (a preto); (d) caudal médio diário em função do tempo, onde os círculos azuis correspondem às 

excedências; e (e) Número de excedências por ano (barras verticais), sendo a variação inter-anual descrita por uma curva de LOWESS (a preto) com o 

parâmetro de suavização de 0.2. As linhas a tracejado em (a), (b), (c) e (d) representam o limiar adotado para cada uma das EH, e as linhas vermelhas em (a) e 

(c) representam o intervalo de confiança de 95%. 
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                 (a) (b) (c) (d) (e) 

 

Figura 18 – Técnica de séries de duração parcial aplicada aos caudais médios diários nas estações hidrométricas EH26, EH28 e EH29 (designação apresentada na Tabela 7). 

(a) função autocorrelação de incremento 1 (a preto) e 2 (a verde) em função do limiar; (b) número médio de excedências por ano em função do limiar;  

(c) média das excedências em função do limiar (a preto); (d) caudal médio diário em função do tempo, onde os círculos azuis correspondem às excedências; e  

(e) número de excedências por ano (barras verticais), sendo a variação inter-anual descrita por uma curva de LOWESS (a preto) com o parâmetro de suavização 

de 0.2. As linhas a tracejado em (a), (b), (c) e (d) representam o limiar adotado para cada uma das EH, e as linhas vermelhas em (a) e (c) representam o intervalo 

de confiança de 95%. 
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                 (a) (b) (c) (d) (e) 

 

Figura 19 – Técnica de séries de duração parcial aplicada aos caudais médios diários nas estações hidrométricas EH30, EH32 e EH33 (designação apresentada na Tabela 7). 

(a) função autocorrelação de incremento 1 (a preto) e 2 (a verde) em função do limiar; (b) número médio de excedências por ano em função do limiar;  

(c) média das excedências em função do limiar (a preto); (d) caudal médio diário em função do tempo, onde os círculos azuis correspondem às excedências; e  

(e) número de excedências por ano (barras verticais), sendo a variação inter-anual descrita por uma curva de LOWESS (a preto) com o parâmetro de suavização 

de 0.2. As linhas a tracejado em (a), (b), (c) e (d) representam o limiar adotado para cada uma das EH, e as linhas vermelhas em (a) e (c) representam o intervalo 

de confiança de 95%. 
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                 (a) (b) (c) (d) (e) 

 

Figura 20 – Técnica de séries de duração parcial aplicada aos caudais médios diários nas estações hidrométricas EH34 a EH36 (designação apresentada na  

Tabela 7). (a) função autocorrelação de incremento 1 (a preto) e 2 (a verde) em função do limiar; (b) número médio de excedências por ano em função do 

limiar; (c) média das excedências em função do limiar (a preto); (d) caudal médio diário em função do tempo, onde os círculos azuis correspondem às 

excedências; e (e) número de excedências por ano (barras verticais), sendo a variação inter-anual descrita por uma curva de LOWESS (a preto) com o parâmetro 

de suavização de 0.2. As linhas a tracejado em (a), (b), (c) e (d) representam o limiar adotado para cada uma das EH, e as linhas vermelhas em (a) e (c) 

representam o intervalo de confiança de 95%. 
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                 (a) (b) (c) (d) (e) 

 

Figura 21 – Técnica de séries de duração parcial aplicada aos caudais médios diários nas estações hidrométricas EH37 e EH38 (designação apresentada na  

Tabela 7). (a) função autocorrelação de incremento 1 (a preto) e 2 (a verde) em função do limiar; (b) número médio de excedências por ano em função do 

limiar; (c) média das excedências em função do limiar (a preto); (d) caudal médio diário em função do tempo, onde os círculos azuis correspondem às 

excedências; e (e) número de excedências por ano (barras verticais), sendo a variação inter-anual descrita por uma curva de LOWESS (a preto) com o parâmetro 

de suavização de 0.2. As linhas a tracejado em (a), (b), (c) e (d) representam o limiar adotado para cada uma das EH, e as linhas vermelhas em (a) e (c) 

representam o intervalo de confiança de 95%. 
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Figura 22 – Estimativa da frequência de ocorrência de cheias (curvas a preto) nas estações hidrométricas EH1 a EH12 (designação apresentada na Tabela 7) e respetivas 

bandas de confiança de 95% (áreas a cinzento) obtidas pela técnica de bootstrap de Cowling et al. (1996). As linhas verticais a preto indicam os instantes em 

que ocorreram as excedências (dados temporais das séries de duração parcial em cada estação hidrométrica). 
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Figura 23 – Estimativa da frequência de ocorrência de cheias (curvas a preto) nas estações hidrométricas EH13, EH14 e EH16 a EH25 (designação apresentada na Tabela 7) e 

respetivas bandas de confiança de 95% (áreas a cinzento) obtidas pela técnica de kernel de Cowling et al. (1996). As linhas verticais a preto indicam os instantes 

em que ocorreram as excedências (dados temporais das séries de duração parcial em cada estação hidrométrica). 
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Figura 24 – Estimativa da frequência de ocorrência de cheias (curvas a preto) nas estações hidrométricas EH26, EH28 a EH30 e EH32 a EH38 (designação apresentada na  

Tabela 7) e respetivas bandas de confiança de 95% (áreas a cinzento) obtidas pela técnica de kernel de Cowling et al. (1996). As linhas verticais a preto indicam 

os instantes em que ocorreram as excedências (dados temporais das séries de duração parcial em cada estação hidrométrica). 
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Mediante a análise dos resultados apresentados nas Figuras 22 a 24 é possível concluir o seguinte: 

 A frequência de ocorrência de cheias em grande parte das estações hidrométricas analisadas 

exibe uma elevada variabilidade inter-anual, demonstrando, assim, que estes acontecimentos 

têm um comportamento não-estacionário. Por exemplo, no gráfico de EH9 o pico que ocorre 

sensivelmente nos anos de 1960 é significativamente maior que o limite superior da banda de 

confiança obtida nos anos 1980. No entanto, algumas das estações não apresentam uma 

acentuada variabilidade na frequência em menção (ex: EH18, EH20, EH24, EH25 e EH37). 

 A estimativa da frequência de ocorrência de cheias na maioria das estações hidrométricas 

analisadas exibe um decréscimo ao longo do tempo, apresentando valores mínimos em anos 

recentes (ex: EH3, EH9, EH19 e EH35) ou valores próximos dos mínimos (ex: EH5, EH12, 

EH22 e EH36). No entanto, em algumas das estações hidrométricas analisadas tal frequência 

é muito aproximadamente constante ao longo do tempo (ex: EH14, EH18, EH24 e EH25) ou 

mesmo crescente (caso de estudo EH4). 

 Todos os casos de estudo apresentam pelo menos um aumento, mais ou menos significativo, 

de �̂�(𝑡) próximo dos anos de 1960, 1980 e/ou 2000. Na sua maioria, indicam frequências 

mínimas ou próximas das mínimas nos anos de 1990. 

 Dos poucos casos de estudo em que foi possível a obtenção de �̂�(𝑡) em anos anteriores a 

1950, a grande maioria apresenta um aumento da frequência dos acontecimentos extremos 

junto dos anos de 1930 e/ou 1940, e valores mínimos ou próximo dos mínimos nos anos de 

1950 (ex: EH8, EH24, EH28 e EH29). 

 

5.3 – Resultados relativos aos postos udométricos 

Nas figuras incluídas nas páginas seguintes são apresentados os resultados referentes à técnica 

SDP aplicada às precipitações diárias nos postos udométricos atribuídos às diferentes estações 

hidrométricas antes analisadas. Antecedendo tais figuras, apresentam-se, na Tabela 8, os limiares 

adotados e os resultados a estes associados de forma a constituir as amostras de precipitações 

diárias excecionais. Recorda-se que nesta dissertação, o critério usado na seleção do limiar em cada 

posto udométrico foi o de a frequência anual 𝜆 obtida para o mesmo ser aproximadamente igual à 

média das frequências anuais 𝜆 nas estações hidrométricas que são influenciadas por esse mesmo 

posto. Assim, mediante a análise da Tabela 8, incluida na página 64, conclui-se que: 

 Para três postos não foi possível selecionar o limiar a adotar uma vez que para as estações 

hidrométricas a que foram associados não foi possível constituir as amostras de caudais 

médios diários excecionais pela técnica SDP. 

 Para dois outros postos não foi possível constituir as amostras de precipitações diárias 

excecionais com um valor de 𝜆 aproximadamente igual à média dos valores de 𝜆 relativos às 

estações hidrométricas que foram associadas a esses postos, pois não se conseguiu cumprir 

as condições impostas para se constituírem essas amostras. 
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Em cada uma das Figuras 31 a 41, apresentadas no Anexo D (semelhantes aos já apresentados nas 

Figuras 10 a 21), relativas aos postos udométricos em que foram constituídas as amostras de 

precipitações diárias excecionais, apresentam-se as curvas representativas: das autocorrelações de 

incremento 1 e 2 e respetivos intervalos de confiança; do número médio de excedências por ano; da 

média das excedências; das precipitações diárias; e do número de excedências por ano. 

Para os anteriores postos udométricos apresentam-se, nas Figuras 25 a 27, as estimativas obtidas, 

através da modelação não-paramétrica com recurso a estimador de kernel gaussiano, da frequência 

de ocorrência de precipitações extremas e as bandas de confiança de 95% obtidas pela técnica de 

bootstrap de Cowling et al. (1996). 

Mediante a análise dos resultados apresentados nas Figuras 25 a 27 conclui-se que: 

 A frequência de ocorrência de precipitações extremas em grande parte dos postos 

udométricos analisados exibe uma elevada variabilidade inter-anual, demonstrando assim 

que estes acontecimentos têm um comportamento não-estacionário. Por exemplo, no gráfico 

de PU12 o pico que ocorre junto dos anos de 1960 é significativamente maior que o limite 

superior da banda de confiança obtida para os anos de 1980. No entanto, nalguns postos a 

variabilidade da frequência em causa não é muito acentuada (ex: PU28 e PU32). 

 A estimativa da frequência de ocorrência de precipitações extremas na maioria dos postos 

udométricos analisados decresce ao longo do tempo, atingindo em anos mais recentes 

valores mínimos (ex: PU2, PU12, PU26 e PU37) ou valores próximos dos mínimos (ex: PU9, 

PU18, PU24 e PU35). No entanto, em algumas das estações hidrométricas analisadas a 

frequência dos acontecimentos extremos é muito aproximadamente constante ao longo do 

tempo (ex: PU5, PU6, PU10 e PU16) ou mesmo crescente (casos de estudo PU8 e PU17). 

 Todos os casos de estudo apresentam pelo menos um aumento, mais ou menos significativo, 

de �̂�(𝑡) próximo dos anos de 1940, 1960, 1980 e/ou 2000. Um número considerável de casos 

de estudo apresentam frequências de ocorrência de precipitações extremas mínimos ou 

próximas das mínimas próximo dos anos de 1980 e/ou 1990. 
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Tabela 8 – Limiares adotados para os postos udométricos analisados e resultados a estes associados 

Designação Posto udométrico Período contínuo de registo com 𝑷𝒅𝒊á𝒓𝒊𝒂 𝝀 alvo 𝒖 adotado 
Nº de 

excedências 
𝝀 𝑿𝑫𝑷 − 𝒖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

Autocorrelação 

de Lag 𝒌 = 𝟏 

Autocorrelação 

de Lag 𝒌 = 𝟐 

Intervalo de confiança de 
95% da autocorrelação 

𝒉 

    
(𝒎𝒎) 

  
(𝒎𝒎) 

   
(𝒅𝒊𝒂𝒔) 

PU1 São Marcos da Ataboeira 1956-10-01 a 2010-09-30 (54 anos) 3.79 20.0 207 3.83 11.74 0.103 -0.002 0.136 1683.07 

PU2 Sezelhe 1949-10-01 a 2016-09-30 (67 anos) 2.27 59.1 153 2.28 28.78 0.078 -0.023 0.158 2220.78 

PU3 Lamas de Pondence 1974-10-01 a 2016-09-30 (42 anos) 2.56 30.8 108 2.57 14.20 -0.090 -0.063 0.189 1456.88 

PU4 Cervos 1956-10-01 a 2016-09-30 (60 anos) 2.48 42.0 149 2.48 16.96 -0.001 -0.054 0.161 2005.80 

PU5 Gralheira 1945-10-01 a 1996-09-30 (51 anos) 3.22 65.1 165 3.24 27.37 -0.038 0.088 0.153 1641.10 

PU6 Rio Torto 1913-10-01 a 2016-09-30 (103 anos) 2.27 23.1 236 2.29 9.83 0.026 0.018 0.128 3093.86 

PU7 Miuzela 1956-10-01 a 2010-09-30 (54 anos) 2.58 28.8 140 2.59 10.72 -0.091 -0.025 0.166 1966.10 

PU8 Pendilhe 1943-10-01 a 2007-09-30 (64 anos) 3.02 56.1 195 3.05 33.15 0.081 0.040 0.140 1947.90 

PU9 Pinhel 1932-10-01 a 2016-09-30 (84 anos) 2.67 23.4 226 2.69 9.87 -0.067 0.011 0.130 2342.44 

PU10 Couto de Dornelas 1931-10-01 a 2010-09-30 (79 anos) 2.08 64.4 171 2.16 27.36 0.107 0.054 0.150 2708.60 

PU11 Castro Verde 1930-10-01 a 2016-09-30 (86 anos) 3.79 19.6 327 3.80 10.59 0.039 0.071 0.108 2357.16 

PU12 Campeã 1958-10-01 a 2016-09-30 (58 anos) 3.27 63.4 190 3.28 28.63 -0.025 0.109 0.142 1910.96 

PU13 Mezio (Paiva) 1943-10-01 a 2007-09-30 (64 anos) 3.05 59.7 196 3.06 28.16 0.003 0.121 0.140 1914.64 

PU14 Montezinho 1931-10-01 a 2016-09-30 (85 anos) 2.86 - - - - - - - - 

PU15 Penedono 1932-10-01 a 2002-09-30 (70 anos) - - - - - - - - - 

PU16 Trindade 1931-10-01 a 2015-09-30 (84 anos) 4.58 19.0 380 4.52 10.96 0.025 -0.037 0.101 2333.58 

PU17 Mercador 1959-10-01 a 2010-09-30 (51 anos) 4.61 25.1 236 4.63 22.50 0.024 0.001 0.128 1564.76 

PU18 Jou 1956-10-01 a 2016-09-30 (60 anos) 2.31 36.5 139 2.32 20.64 0.009 -0.011 0.166 2315.04 

PU19 Mourilhe 1980-10-01 a 2012-09-30 (36 anos) 1.91 32.4 65 2.03 17.66 0.232 0.050 0.243 1299.26 

PU20 Gouveia 1930-10-01 a 2007-09-30 (77 anos) 2.44 - - - - - - - - 

PU21 Vimieiro 1950-10-01 a 2015-09-30 (65 anos) 4.16 20.6 271 4.17 11.82 -0.054 0.113 0.119 1866.97 

PU22 Chaves 1931-10-01 a 2016-09-30 (85 anos) 2.11 28.3 202 2.38 11.06 0.060 0.083 0.138 2647.23 

PU23 Pínzio 1955-10-01 a 2010-09-30 (55 anos) 2.67 25.0 149 2.71 14.08 0.074 0.129 0.161 1961.98 

PU24 Celorico da Beira 1941-10-01 a 2010-09-30 (69 anos) 1.91 31.0 143 2.07 10.92 0.012 -0.096 0.164 2391.52 

PU25 Deilão 1931-10-01 a 2016-09-30 (85 anos) 2.79 28.6 239 2.81 11.30 -0.081 -0.102 0.127 2599.19 

PU26 Argozelo 1931-10-01 a 2016-09-30 (85 anos) 2.67 29.6 228 2.68 13.17 0.020 -0.041 0.130 2660.84 

PU27 Barragem de Castelo Burgães 1937-10-01 a 2016-09-30 (79 anos) - - - - - - - - - 

PU28 Castro Daire 1915-10-01 a 2001-09-30 (86 anos) 2.59 58.2 223 2.59 20.35 -0.047 0.025 0.131 2816.36 

PU29 Mogadouro 1913-10-01 a 2016-09-30 (103 anos) 2.73 30.0 280 2.72 14.10 -0.022 -0.032 0.117 3033.84 

PU30 Aguiar da Beira 1930-10-01 a 2016-09-30 (86 anos) 2.18 45.0 188 2.19 19.62 0.114 0.137 0.143 2894.19 

PU31 Britelo 1931-10-01 a 2016-09-30 (85 anos) - - - - - - - - - 

PU32 Gestosa 1931-10-01 a 2016-09-30 (85 anos) 2.43 34.4 208 2.45 13.08 0.007 0.012 0.136 2739.41 

PU33 Santa Marta da Montanha 1938-10-01 a 2016-09-30 (78 anos) 3.45 48.3 279 3.58 20.85 0.051 -0.092 0.117 2349.89 

PU34 Alcáçovas 1931-10-01 a 2016-09-30 (85 anos) 4.10 25.0 348 4.09 12.90 -0.043 0.025 0.105 2319.88 

PU35 Barracão 1944-10-01 a 2009-09-30 (65 anos) 2.40 45.6 159 2.45 24.39 0.097 0.149 0.155 2237.13 

PU36 Freixedas 1956-10-01 a 2003-09-30 (47 anos) 2.50 29.3 119 2.53 15.01 0.050 0.156 0.180 1705.05 

PU37 Valhelhas 1937-10-01 a 2010-09-30 (73 anos) 2.68 50.4 198 2.71 28.59 0.070 -0.107 0.139 2387.41 

PU38 Vinhais 1913-10-01 a 2016-09-30 (103 anos) 2.49 38.9 258 2.50 17.01 0.094 0.040 0.122 3150.74 
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Figura 25 – Estimativa da frequência de ocorrência de precipitações extremas (curvas a preto) nos postos udométricos PU1 a PU12 (designação apresentada na Tabela 8) e 

respetivas bandas de confiança de 95% (áreas a cinzento) obtidas pela técnica de bootstrap de Cowling et al. (1996). As linhas verticais a preto indicam os 

instantes em que ocorreram as excedências (dados temporais das séries de duração parciais geradas em cada posto udométrico). 
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Figura 26 – Estimativa da frequência de ocorrência de precipitações extremas (curvas a preto) nos postos udométricos PU13, PU16 a PU19, PU21 a 26, e PU28 (designação 

apresentada na Tabela 8) e respetivas bandas de confiança de 95% (áreas a cinzento) obtidas pela técnica de kernel de Cowling et al. (1996). As linhas verticais a 

preto indicam os instantes em que ocorreram as excedências (dados temporais das séries de duração parciais geradas em cada posto udométrico). 
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Figura 27 – Estimativa da frequência de ocorrência de precipitações extremas (curvas a preto) nos postos udométricos PU29, PU30 e PU32 a PU38 (designação apresentada 

na Tabela 8) e respetivas bandas de confiança de 95% (áreas a cinzento) obtidas pela técnica de kernel de Cowling et al. (1996). As linhas verticais a preto 

indicam os instantes em que ocorreram as excedências (dados temporais das séries de duração parciais geradas em cada posto udométrico). 
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5.4 – Análise conjunta da frequência de ocorrência dos 

acontecimentos extremos de caudal e de precipitação 

Como mencionado no subcapítulo 3.3, em algumas situações, o posto udométrico que foi associado a 

determinada estação hidrométrica também influencia o comportamento das bacias hidrográficas de 

outras estações hidrométricas. Assim, os resultados da modelação não-paramétrica relativa a 

algumas das estações hidrométricas podem ser comparados com os resultados equivalentes 

referentes a um ou mais postos udométricos. Na Tabela 6 antes apresentada especificaram-se, para 

cada estação hidrométrica analisada, os postos udométricos que lhe foram associados e que servirão 

para corroborar/comparar os resultados da modelação não paramétrica da frequência de ocorrência 

de acontecimentos extremos.  

As Figuras 28 a 30 contêm a representação conjunta de tais resultados com o duplo objetivo de 

permitir concluir se a variação ao longo do tempo das frequências dos dois acontecimentos 

hidrológicos extremos em causa (cheias e precipitações excecionais), exibe um padrão, por um lado, 

que sugira ou não estacionaridade, e por outro lado semelhante, no que toca à comparação daqueles 

dois acontecimentos. 

Antes de enunciar as conclusões decorrentes da análise dos gráficos das Figuras 28 a 30, convêm 

relembrar que nos subcapítulos 5.2 e 5.3 se conclui que, na grande maioria das estações 

hidrométricas e dos postos udométricos analisados, �̂�(𝑡) apresenta uma elevada variabilidade 

inter-anual e um andamento decrescente ao longo do tempo, atingindo em anos mais recentes os 

valores mais baixos ou valores próximo dos mais baixos. 

Mediante análise dos gráficos apresentados nas Figuras 28 a 30 conclui-se que: 

 O facto de as estações hidrométricas estudadas dominarem bacias hidrográficas naturais em 

situação de cheia e se encontrarem distribuídas geograficamente por todo o território de 

Portugal Continental, sugere que o comportamento não-estacionário de eventos de cheia não 

se deve a possíveis influências antropogénicas. 

 Na grande maioria dos casos, as estimativas de �̂�(𝑡) referentes a acontecimentos de 

precipitações extremas também corroboram o ponto anterior uma vez apresentam 

andamentos e/ou tendências que, embora não totalmente coincidentes, são similares aos 

decorrentes das séries de caudais médios diários (ex: C3, C7, C20, C28 e C34). Tal similitude 

no andamento das curvas representativas das frequências dos acontecimentos extremos de 

caudal e de precipitação não é tão evidente noutros casos de estudo (ex: C6, C8, C9, C25 e 

C37) podendo mesmo não existir (ex: C1, C4, C11, C21 e C33). Para este comportamento 

nem sempre concordante pode ter contribuído muito significativamente o facto de, dada a sua 

localização, os postos udométricos associados a algumas das bacias hidrográficas das 

estações hidrométricas não serem representativos do regime da precipitação nessas bacias e 

logo, do processo de transformação da precipitação intensa em caudal de ponta de cheia. 
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Figura 28 – Sobreposição das estimativas das frequências de ocorrência de cheias e de precipitações extremas para os conjuntos de estações hidrométricas e postos 

udométricos C1 a C12 (designação incluída na Tabela 6, presente no subcapítulo 3.3). 
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Figura 29 – Sobreposição das estimativas das frequências de ocorrência de cheias e de precipitações extremas para os conjuntos de estações hidrométricas e postos 

udométricos C13 a C14, e C16 a C25 (designação incluída na Tabela 6, presente no subcapítulo 3.3). 
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Figura 30 – Sobreposição das estimativas das frequências de ocorrência de cheias e de precipitações extremas para os conjuntos de estações hidrométricas e postos 

udométricos C26, C28 a C30, e C32 a C38 (designação incluída na Tabela 6, presente no subcapítulo 3.3). 
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Capítulo 6 – Conclusões 
 

Neste capítulo são sintetizadas as conclusões obtidas através da análise dos resultados efetuada no 

Capítulo 5, bem como algumas sugestões para o prosseguimento da investigação. 

Como antes enunciado, o objetivo da presente investigação foi desenvolver uma análise extensiva a 

Portugal Continental sobre o comportamento das frequências de ocorrência de cheias e de 

precipitações extremas de modo a concluir sobre a sua estacionaridade. Para esse efeito, foram 

estudadas 38 estações hidrométricas dominando bacias hidrográficas naturais e dispondo de séries 

longas de registos de caudais médios diários. Anota-se que, por condicionalismo exclusivamente 

decorrentes da informação hidrológica tornada disponível, não foi possível incluir no estudo o centro 

do País o que, contudo, se admite não comprometer o seu caráter geral. A cada estação hidrométrica 

associou-se um posto udométrico, de igual modo dispondo de uma série longa de registos de 

precipitações e desejavelmente localizado no interior da bacia hidrográfica daquela estação de modo 

a poder ser considerado em grande parte responsável pelo comportamento hidrológico exibido pela 

mesma, designadamente, no que respeita à transformação de precipitações extremas em caudais de 

ponta de cheia.  

A seleção dos eventos de cheia e de precipitação extrema foi feita mediante a aplicação da técnica 

de séries de duração parcial aplicada aos registos de caudais médios diários e precipitações diárias. 

A análise da frequência de ocorrências dos eventos extremos utilizou a modelação não-paramétrica, 

recorrendo a um estimador de kernel, combinado com a formulação de bandas de confiança, através 

de uma técnica de reamostragem aleatória de bootstrap. 

Resumem-se, seguidamente, as principais conclusões a retirar do estudo efectuado: 

 Os resultados obtidos sugerem que a frequência dos eventos de cheia e de precipitações 

extremas apresentam, ao longo do tempo, um comportamento não-estacionário caracterizada 

por um decréscimo, atingindo-se em anos mais recentes os valores mais baixos registados 

ou valores próximo dos mais baixos. Assim, contrariamente ao que Bates et al. (2008) indica, 

concluiu-se haver, não um aumento, mas antes uma diminuição na frequência dos 

fenómenos hidrológicos extremos em Portugal Continental. 

 Todas as 38 estações hidrométricas analisadas evidenciaram um aumento, mais ou menos 

significativo, da frequência de cheias em anos próximos de 1960, 1980 e/ou 2000. 

Verificou-se, ainda, que as frequências mínimas ou frequências próximas das mínimas 

ocorreram por volta de 1990. 

 No que respeita aos postos udométricos, detetaram-se aumentos das frequências dos 

acontecimento extremos por volta dos anos de 1940, 1960, 1980 e/ou 2000. Num número 

considerável de casos, as frequências mínimas ou próximas das mínimas tiveram lugar nos 

anos de 1980 e/ou 1990.  
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 O facto de as estações hidrométricas estudadas dominarem bacias hidrográficas naturais no 

que respeita a cheias e se encontrarem geograficamente distribuídas por todo o território de 

Portugal Continental, sugere que o comportamento não-estacionário de eventos de cheia não 

se deve a possíveis influências antropogénicas. 

 Na grande maioria dos casos, as estimativas das frequências dos acontecimentos de 

precipitações extremas nos postos associados às diferentes estações hidrométricas 

corroboram a constatação anterior, uma vez que exibem tendências similares às detectadas 

nas frequências das cheias, embora a correspondência não seja perfeita. 

 Não obstante o desafio decorrente da abrangência geográfica pretendida para o tema em 

estudo e da complexidade do respectivo formalismo, foi cumprido o objetivo inicialmente 

enunciado. Tal só foi possível dadas as ferramentas computacionais especificamente 

desenvolvidas no âmbito da pesquisa relativas: (1) ao preenchimento, a larga escala, de 

falhas nas séries de caudais médios diários, mediante aplicação de um modelo de 

regionalização de informação hidrométrica; (2) ao preenchimento, de igual modo a larga 

escala, de falhas em séries de precipitações diárias, por aplicação de um modelo de 

regressão linear sem termo aleatório; (3) à utilização da técnica das séries de duração 

parcial, com seleção automática dos limiares a considerar; (4) à análise do comportamento 

não estacionário das frequências dos acontecimentos hidrológicos estremos recorrendo a um 

estimador de kernel, combinado com a formulação de bandas de confiança, através de uma 

técnica de reamostragem aleatória de bootstrap. 

O estudo efectuado indica claramente que a frequência dos eventos de cheia e de precipitações 

extremas apresentam, ao longo do período considerado, um comportamento não-estacionário, 

caracterizado por uma tendência decrescente, com valores mínimos ou próximos desses mínimos em 

anos recentes. Assim, é necessário reequacionar o formalismo matemático dos modelos de análise 

de fenómenos hidrológicos extremos tipicamente utilizados em Portugal, uma vez que o mesmo 

assenta atualmente no princípio de estacionaridade. O estudo também evidenciou que, contradizendo 

os efeitos esperados das mudanças climáticas, as frequências de ocorrência de cheias e de 

precipitações extremas não é maior no presente: com efeito, tais fenómenos foram mais frequentes 

no passado.  

De entre os possíveis desenvolvimentos da análise efetuada, menciona-se que se considera 

fundamental averiguar se o comportamento não estacionário detetado afeta igualmente a magnitude 

das cheias e das precipitações extremas e não apenas as suas frequências. Obviamente que a 

análise deverá incidir sobre outros fenómenos hidrológicos extremos, com ênfase para as secas.  

Um caminho ainda mais desafiante, mas certamente muito longo, aponta no sentido de relacionar os 

comportamentos não estacionários detetados com macro descritores do clima – os designados 

índices de teleconexão, cujo exemplo porventura mais conhecido é a Oscilação do Atlântico Norte ou 

ainda o El niño – de modo a explorar a capacidade de esses índices explicarem a 

estacionaridade/não estacionaridade e de poderem ser utilizados na previsão de fenómenos 

hidrológicos extremos. 
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Anexo A – Base de dados  
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Código Estação hidrométrica  Código Estação hidrométrica 

15G/02H AGROAL  11M/01H PAI DIZ 

26J/01H ALBERNOA  20I/04H PAVIA 

11H/01H ALMAÇA  12G/02H PONTE CABOUCO 

15K/01H ALMOURÃO  06I/02H PONTE CANAVEZES 

03J/06H ALTO CÁVADO (RIO)  04J/05H PONTE CAVEZ 

02I/01H AMEIJOEIRA  20F/02H PONTE CORUCHE 

24L/01H AMIEIRA  03G/02H PONTE DA BARCA 

25M/01H ARDILA (FOZ)  03F/02H PONTE DE LIMA (1) 

05Q/01H AZIBO (RIO)  09O/02H PONTE FIGUEIRA 

04F/02H BARCELOS  10L/01H PONTE JUNCAIS 

02H/02H BARRAGEM DO LINDOSO  05E/01H PONTE JUNQUEIRA 

03L/01H BOTICAS  13F/04H PONTE MOCATE 

30E/02H BRAVURA (RIO)  12H/03H PONTE MUCELA 

20I/03H CABEÇÃO  04R/01H PONTE PINELO 

07I/04H CABRIZ  10G/05H PONTE REDONDA 

10J/01H CALDAS DE SÃO GEMIL  05Q/02H PONTE REMONDES 

06M/01H CASTANHEIRO  10F/02H PONTE REQUEIXO (CÉRTIMA E ÁGUEDA) 

10P/01H CASTELO BOM  31H/02H PONTE RODOVIÁRIA 

08J/01H CASTRO DAIRE  12G/04H PONTE SANTA CLARA COIMBRA 

30E/01H CERCA DOS POMARES  10K/01H PONTE SANTA CLARA DÃO 

08O/02H CIDADELHE  11I/06H PONTE TÁBUA 

18L/01H COUTO DE ANDREIROS  09G/01H PONTE VALE MAIOR 

03H/04H COVAS  09I/02H PONTE VOUZELA 

04J/04H CUNHAS  10G/02H PONTE ÁGUEDA 

30L/02H CURRAL DE BOIEIROS  02G/01H PONTILHÃO DE CELEIROS 

27I/01H ENTRADAS  07L/03H QUINTA CASTELO BORGES 

06K/01H ERMIDA CORGO  06O/03H QUINTA DAS LARANJEIRAS 

08P/01H ESCALHÃO  08L/01H QUINTA RAPE 

23I/01H FLOR DA ROSA  03G/03H RABAÇAL 

08H/02H FRAGAS DA TORRE  03N/01H REBORDELO 

06I/03H FRIDÃO  10G/03H RIBEIRO 

12I/01H FRONHAS (RIO)  05K/01H SANTA MARTA DO ALVÃO 

16G/01H FÁBRICA DA MATRENA  12I/02H SECARIAS 

03Q/01H GIMONDE  15P/01H SEGURA 

13H/03H LOUÇAINHA (RIO)  11I/08H SOBRAL 

09J/01H LUSTOSA DA RIBAFEITA  24H/01H SÃO DOMINGOS (ALGALÉ) 

11L/01H MANTEIGAS  29M/01H TENÊNCIA (PORTO DAS AREIAS) 

25G/03H MOINHO DA GAMITINHA  03I/03H TOCO 

07L/01H MOINHO DA PONTE NOVA  24H/03H TORRÃO DO ALENTEJO 

19M/01H MONFORTE  24H/02H VALE DA URSA 

27J/01H MONTE DA PONTE  03K/01H VALE GIESTOSO 

29L/01H MONTE DOS FORTES  08O/01H VALE TREVO 

30G/01H MONTE DOS PACHECOS  28L/02H VASCÃO 

05M/01H MURÇA  23K/01H VENDINHA 

10K/03H NELAS  10M/03H VIDEMONTE 

30M/01H ODELEITE (PONTE)  30F/02H VIDIGAL 

24I/01H ODIVELAS (RIO)  03P/01H VINHAIS (QUINTA RANCA) 

28K/02H OEIRAS  
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Anexo B – Localização das estações 

hidrométricas e postos udométricos 

estudados 
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Anexo C – Base de dados de postos 

udométricos 
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Código Posto udométrico  Código Posto udométrico  Código Posto udométrico 

02G/01U ABEDIM  16H/01C BARRAGEM DE CASTELO DE BODE  13H/05UG CASTANHEIRA DE PÊRA 

17H/01C ABRANTES  04I/01CG BARRAGEM DE GUILHOFREI  12N/01UG CASTELEIRO 

19C/03G ABRIGADA  20E/01C BARRAGEM DE MAGOS  17M/01G CASTELO DE VIDE 

17E/02UG ABRÃ  12O/04C BARRAGEM DE MEIMOA  07O/05UG CASTELO MELHOR 

06O/05UG ADEGANHA  28G/01C BARRAGEM DE MIRA  13M/03G CASTELO NOVO 

07L/01UG ADORIGO  19H/02C BARRAGEM DE MONTARGIL  05G/03UG CASTELÕES 

09L/01UG AGUIAR DA BEIRA  19H/03U BARRAGEM DE MONTARGIL (ANTIGA)  08J/04G CASTRO DAIRE 

12G/05C ALAGOA  24I/03C BARRAGEM DE ODIVELAS  08J/06G CASTRO DAIRE (LAMELAS) 

21M/02UG ALANDROAL  23G/01C BARRAGEM DE PEGO DO ALTAR  01I/01U CASTRO LABOREIRO 

15F/01UG ALBERGARIA DOS DOZE  24H/02C BARRAGEM DE VALE DO GAIO  30M/03UG CASTRO MARIM 

09G/01UG ALBERGARIA-A-VELHA  30G/03C BARRAGEM DO ARADE  27I/01G CASTRO VERDE 

26J/04UG ALBERNOA  30M/06G BARRAGEM DO BELICHE  30J/02G CATRAIA 

14O/02U ALCAFOZES  19O/02C BARRAGEM DO CAIA  04J/04UG CAVEZ 

14M/01UG ALCAINS  21J/03C BARRAGEM DO DIVOR  15F/02C CAXARIAS 

17E/01U ALCANEDE  19J/04C BARRAGEM DO MARANHÃO  16C/01C CELA 

12L/04UG ALCARIA  27H/02C BARRAGEM DO MONTE DA ROCHA  03P/01UG CELAS 

30L/04UG ALCARIA (CASTRO MARIM)  26I/02C BARRAGEM DO ROXO  10M/01G CELORICO DA BEIRA 

28J/01G ALCARIA LONGA  21A/10G BARRAGEM RIO DA MULA  05I/01UG CELORICO DE BASTO 

21D/01UG ALCOCHETE  30J/01UG BARRANCO DO VELHO  27E/01UG CERCAL DO ALENTEJO 

18D/03C ALCOENTRE  25P/01UG BARRANCOS  02F/02G CERDEIRA 

29M/01UG ALCOUTIM  04E/01UG BARROSELAS  06P/01G CEREJAIS 

23I/01C ALCÁÇOVAS  16E/06C BATALHA  15H/01C CERNACHE DE BONJARDIM 

18K/02UG ALDEIA DA MATA  17M/03UG BEIRÃ  03K/05UG CERVOS 

11P/01UG ALDEIA DA PONTE  17I/02UG BEMPOSTA  05P/01UG CHACIM 

28H/01G ALDEIA DE PALHEIROS  11N/02UG BENDADA  17G/02G CHAMUSCA 

18N/02G ALEGRETE  31E/02UG BENSAFRIM  03M/01G CHAVES 

16C/02G ALFEIZERÃO  03G/05UG BOALHOSA  20B/04GC CHELEIROS 

30G/01UG ALFERCE  12F/03UG BOLETA (CARAPINHEIRA)  18G/01G CHOUTO 

05P/04UG ALFÂNDEGA DA FÉ  05O/01UG BORNES  02F/04G CHÃ DE VIRIALHO 

04G/04UG ALGERIZ  03L/03G BOTICAS  16I/02UG CHÃO DE CODES 

27K/01UG ALGODÔR  03I/02U BOUÇA DA MÓ  14G/05UG CHÃO DE COUCE 

31H/02C ALGOZ  09G/03UG BOUÇÃ (PESSEGUEIRO DO VOUGA)  03H/05UG CIBÕES 

30E/01UG ALJEZUR  02H/01UG BOUÇÃ DOS HOMENS  29F/01U CIMALHAS 

16D/01UG ALJUBARROTA  04I/02UG BRANCELHE  10N/01UG CODECEIRO 

26I/03UG ALJUSTREL  02H/07UG BRITELO  13H/08UG COENTRAL GRANDE 

11H/01UG ALMAÇA  20I/02UG BROTAS  12G/02UG COIMBRA 

09P/02UG ALMEIDA  09K/03UG BRUFE (BARREIROS)  21A/01C COLARES (SARRAZOLA) 

10O/02UG ALMEIDINHA  02G/10U CABANA MAIOR 1  17K/01UG COMENDA 

18F/01UG ALMEIRIM  02G/12UG CABANA MAIOR 2  23E/01C COMPORTA 

28I/01UG ALMODÔVAR  04J/06UG CABECEIRAS DE BASTO  13G/02UG CONDEIXA 

17L/03UG ALPALHÃO  19L/01UG CABEÇO DE VIDE  17G/04UG CONSTÂNCIA 

18L/01UG ALTER DO CHÃO  02G/05UG CABREIRO  27K/02UG CORTE DA VELHA 

13K/05UG ALTO DA FOZ DO GIRALDO  21B/10G CACÉM  27J/02U CORTE PEQUENA 

03K/07UG ALTURAS DO BARROSO  13I/02UG CADAFAZ  20F/01UG CORUCHE 

15G/01UG ALVAIÁZERE  20O/02UG CAIA (MONTE CALDEIRAS)  30L/01UG CORUJOS 

24J/02UG ALVITO  11J/01UG CALDAS DE FELGUEIRAS  04J/03UG COUTO DE DORNELAS 

17C/06G ALVORNINHA  09J/03UG CALDE  08I/02U COVELO DE PAIVÔ 

06I/01G AMARANTE  03G/04UG CALDELAS  03H/02UG COVIDE (EX. JUNCEDA) 

24N/01UG AMARELEJA (D.G.R.N.)  20C/04UG CALHANDRIZ  12L/03G COVILHÃ 

24L/01C AMIEIRA  03F/05UG CALVELO  16E/01UG CRESPOS 

14G/01C ANSIÃO  02E/04UG CAMINHA  24J/03UG CUBA 

05H/03UG ARADA  13H/07UG CAMPELO  01H/05G CUBALHÃO 

13O/02UG ARANHAS  18B/03UG CAMPELOS  14G/04UG CUMIEIRA 

02E/03UG ARGA DE BAIXO  06J/01UG CAMPEÃ  12J/01UG CÔJA 

12H/03U ARGANIL  09H/01UG CAMPIA  19O/03UG DEGOLADOS 

04R/01UG ARGOZELO  04R/03UG CAMPO DE VÍBORAS  13F/02UG DEGRACIAS 

08L/04U ARIZ  18K/01C CAMPO EXPERIMENTAL CRATO (CHANÇA)  02R/02G DEILÃO 

05J/03G ARJUIZ  21L/01UG CANAL  07H/01UG ENTRE-OS-RIOS 

08H/01UG AROUCA  06J/02UG CANDEMIL  06F/03UG ERMESINDE 

21J/02UG ARRAIOLOS  21B/11UG CANEÇAS  03I/07G ERMIDA 

20C/03G ARRANHÓ  21F/01UG CANHA  10I/01UG ERMIDA (TONDELA) 

17D/03UG ARRIMAL  11F/01UG CANTANHEDE  20G/01UG ERRA 

19N/01UG ARRONCHES  12M/02UG CAPINHA  08N/03G ERVEDOSA (PINHEL) 

03D/02U ASPRA  15E/03G CARANGUEJEIRA  08P/02G ESCALHÃO 

18D/01C ASSEICEIRA  13H/09UG CARAPINHAL  05G/05UG ESCUDEIROS 

04S/01UG AVELANOSO  21G/03G CARAPUÇÕES (SÃO TORCATO)  08F/02UG ESPARGO (FEIRA) 

02G/11UG AVELEIRAS  12M/01UG CARIA  19N/03UG ESPERANÇA 

19J/03UG AVIS  16G/02UG CARRAZEDE  04E/02UG ESPOSENDE 

21K/01UG AZARUJA  11I/03UG CARREGAL DO SAL  31J/04UG ESTOI 

25G/01UG AZINHEIRA BARROS  05I/02G CARVALHO  11F/02UG ESTRADA 

17E/03UG AZÓIA DE CIMA  06P/02UG CARVIÇAIS  14K/04UG ESTREITO 

04F/01C BARCELOS  20K/02UG CASA BRANCA  20L/01G ESTREMOZ 

03K/06UG BARRACÃO  02K/01UG CASAIS DA VEIGA (EX: PADORNELOS)  02G/03G EXTREMO 

14N/01C BARRAGEM CABEÇO MONTEIRO  13L/03U CASAL DA SERRA  05H/01UC FAFE 

30E/03C BARRAGEM DA BRAVURA  13D/04UG CASAL DO RATO  13J/01UG FAJÃO 

26F/02C BARRAGEM DE CAMPILHAS  02G/09G CASAL SOEIRO  05F/03UG FARIA 

08G/01C BARRAGEM DE CASTELO BURGÃES  21A/11G CASCAIS  30L/03UG FAZ FATO 
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Código Posto udométrico  Código Posto udométrico  Código Posto udométrico 

30J/03G FEITEIRA  31I/01UG LOULÉ  19D/02UG OTA 

22M/04UG FERREIRA CAPELINS  05I/03UG LOUREIRO  03J/02UG OUTEIRO 

25I/01UG FERREIRA DO ALENTEJO  13E/02UG LOURIÇAL  30H/05UG PADERNE 

15H/02UG FERREIRA DO ZÊZERE  20B/03C LOUSA  04M/01UG PADRELA 

12E/02UG FERREIRA-A-NOVA  13H/03UG LOUSÃ  04E/03UG PALME 

30M/01G FIGUEIRAIS  13H/06C LOUÇAINHA (OUTEIRO)  13J/03UG PAMPILHOSA DA SERRA 

14H/01UG FIGUEIRÓ DOS VINHOS  13H/04C LOUÇAINHA (SIMONTE)  27H/01CG PANÓIAS 

03K/04UG FIRVIDAS  09J/04UG LUBAGUEIRA BODIOSA  05F/02UG PARADA 

08F/01U FIÃES  04P/06UG MACEDO DE CAVALEIROS  01G/02UG PARADA (MONÇÃO) 

01H/06UG FIÃES (MELGAÇO)  15D/03UG MACEIRA (LIS)  05J/04G PARADANÇA 

06N/01C FOLGARES  19G/01UG MACHOQUEIRA DO GROU  03J/03UG PARADELA DO RIO 

01H/03UG FONTE BOA  29K/03UG MALFRADES  07L/14UG PARADINHA 

05S/01UG FONTE DA ALDEIA  04T/01U MALHADAS  11K/03UG PARANHOS DA BEIRA 

06N/03UG FONTE LONGA  15M/03UG MALPICA DO TEJO  16D/03UG PATAIAS (GARE) 

04H/02UG FONTELA  10K/01UG MANGUALDE  20I/01G PAVIA 

09L/02UG FORNINHOS  06I/02UG MARCO DE CANAVEZES  03I/06UG PEDRA BELA 

10L/01UG FORNOS DE ALGODRES  17J/02UG MARGEM  16F/04C PEDROGÃO 

06Q/01UG FORNOS DE LAGOAÇA  08N/02G MARIALVA  25L/01UG PEDROGÃO DO ALENTEJO 

22M/02C FORO ESPANHOL  18G/03UC MARIANOS  14I/01UG PEDROGÃO GRANDE 

15K/02U FOZ DO COBRÃO  30E/02UG MARMELETE  11O/01G PEGA 

29F/02UG FOZ DO FARELO  29K/01C MARTIM LONGO  12H/01U PENACOVA 

10J/03UG FRAGOSELA DE BAIXO  14M/02UG MATA  06H/01UG PENAFIEL 

16K/03U FRATEL  14E/02UG MATA DA BIDOEIRA  10K/02UG PENALVA DO CASTELO 

09O/02U FREIXEDAS  19B/03UG MAXIAL  12O/01UG PENAMACOR 

15G/03UG FREIXIANDA  10N/05UG MAÇAINHAS  08J/05UG PENDILHE 

07N/05UG FREIXO DE NUMÃO  19C/08C MECA  02H/03UG PENEDA 

01F/01UG FRIESTAS  01H/04UG MELGAÇO  04I/06UG PENEDO 

19L/02UG FRONTEIRA  30K/01UG MERCADOR  08M/01UG PENEDONO 

17D/04G FRÁGUAS  19C/07G MERCEANA  29K/04UG PENEDOS 

10E/03UG GAFANHA DA NAZARÉ  01G/03UG MERUFE  19C/04C PENEDOS DE ALENQUER 

19J/01U GALVEIAS  28L/02UG MESQUITA  13G/01UG PENELA 

27G/02U GARVÃO (MONTINHO)  10M/03UG MESQUITELA  13O/01UG PENHA GARCIA 

17J/01UG GAVIÃO  31F/02UG MEXILHOEIRA GRANDE  28J/02UG PENILHOS 

03F/03UG GERAZ DO LIMA  08J/02G MEZIO (PAIVA)  05P/02U PEREDO 

03I/05U GEREZ  20B/06UG MILHARADO  29L/01UG PEREIRO 

02O/01UG GESTOSA  05L/02C MINAS DE JALES  17F/01UG PERNES 

29K/02UG GIÕES  27M/02U MINAS DE SÃO DOMINGOS  30K/02C PICOTA 

04G/06C GONDIZALVES  16E/02G MINDE  03I/08UG PINCÃES 

04J/05U GONDIÃES  10O/03G MIUZELA  09J/02U PINDELO DOS MILAGRES 

04I/05UG GONTIM  05Q/03UG MOGADOURO  03Q/02UG PINELA 

11L/01UG GOUVEIA  02P/01C MOIMENTA DA RAIA  04R/02G PINELO 

07J/05UG GRALHEIRA  22F/03C MOINHOLA  09O/01G PINHEL 

03K/02UG GRALHÓS  18B/01UG MOLEDO  02J/01G PITÕES 

24F/01C GRÂNDOLA  30F/01C MONCHIQUE  14F/01UG POMBAL 

29J/05UG GUEDELHAS  06O/04UG MONCORVO  04P/01UG POMBARES 

13I/01G GÓIS  19M/01UG MONFORTE  18H/02UG POMBAS 

26M/01C HERDADE DE VALADA  15N/01UG MONFORTE DA BEIRA  03G/02C PONTE DA BARCA 

14O/01UG IDANHA-A-VELHA  16L/01UG MONTALVÃO  03F/01G PONTE DE LIMA 

14J/02UG ISNA  03E/05UG MONTARIA  18I/02U PONTE SÔR 

04Q/01UG IZEDA  29K/05G MONTE DA BRINJEIRA  19E/03UG PONTÉVEL 

05M/01UG JOU  22B/01C MONTE DA CAPARICA  31G/02UG PORCHES 

06O/06C JUNQUEIRA  25M/03C MONTE DA TORRE  24K/01UG PORTEL 

21N/01UG JUROMENHA  12O/03UG MONTE DO CAVALEIRO  03I/01G PORTELA DO HOMEM 

14N/02UG LADOEIRO  29L/03U MONTE DOS FORTES  03G/03UG PORTELA DO VADE 

11L/07CG LAGOA COMPRIDA  14D/03C MONTE REAL  01H/02G PORTELINHA 

31E/01UC LAGOS  22H/01UG MONTEMOR-O-NOVO  02H/06U PORTO CHÃO 

19G/02UG LAMAROSA  15K/01U MONTES DA SENHORA  16E/03UG PORTO DE MÓS 

05K/02UG LAMAS DE ALVADIA  23F/01UG MONTEVIL  18C/01G PRAGANÇA 

05K/03UG LAMAS DE OLO  02Q/01UG MONTEZINHO  15J/01UC PROENÇA-A-NOVA 

05N/04UG LAMAS DE ORELHÃO  22L/03UG MONTOITO  10O/01UG PÍNZIO 

04P/05UG LAMAS DE PODENCE  05Q/01UG MORAIS  16L/04UG PÓVOA DE MEADAS 

06G/02UG LAMOSO  03F/04UG MOREIRA DO LIMA  05E/03UG PÓVOA DE VARZIM 

08L/06UG LAPA  05I/04G MOREIRA DO REI  04H/01UG PÓVOA DO LANHOSO 

18I/01C LARANJAL (PONTE SÔR)  08I/01UG MOSTEIRO DE CABRIL  09K/02UG QUEIRIGA 

21G/02UG LAVRE  10M/02UG MOURILHE  31K/02UG QUELFES 

15E/01UG LEIRIA  16I/03UG MOURISCAS  08L/07UG QUINTA DA FUMADINHA 

15M/02UG LENTISCAIS  19E/01UG MUGE  04P/02G QUINTA DAS LAMPAÇAS 

08L/03UG LEOMIL  20M/04G MURES ASSECA (TERRUGEM)  21A/08UG QUINTA DO PISÃO 

03I/03UG LEONTE  28L/01UG MÉRTOLA  11N/01UG RAMELA 

06E/02UG LEÇA DA PALMEIRA  16L/03UG NISA  22L/01U REDONDO 

07P/04UG LIGARES (QUINTA SANTIAGO)  03E/02UG NOGUEIRA  15G/02G REGO DA MURTA 

02H/04U LINDOSO 1  28F/01UG ODEMIRA  23L/01G REGUENGOS 

02H/09UG LINDOSO 2  24I/02G ODIVELAS  27G/01G RELÍQUIAS 

21A/09G LINHÓ  14J/01UG OLEIROS  21I/01UG REPRESA 

04K/03UG LIXA DO ALVÃO  10G/01UG OLIVEIRA DO BAIRRO  04K/01UG RIBEIRA DA PENA 

18J/01U LONGOMEL  11J/02C OLIVEIRA DO HOSPITAL  02R/01UG RIO ONOR 

05G/06UG LORDELO  19B/05C ORJARIÇA  04N/01C RIO TORTO 
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Código Posto udométrico  Código Posto udométrico 

15O/01UG ROSMANINHAL  05G/04UG TAIPAS 

28I/02U ROSÁRIO (ALMODÔVAR)  09N/01UG TAMANHOS 

22M/03UG ROSÁRIO (CAPELINS)  04F/02UG TAMEL 

29G/01UG SABÓIA  03J/06UG TELHADO 

21C/01U SACAVÉM DE CIMA  12F/01UG TENTÚGAL 

03I/09UG SALAMONDE  02H/05G TIBO DA GAVIEIRA 

30I/03UG SALIR  03N/02UG TINHELA 

17C/05UG SALIR DE MATOS  18H/04UG TOJEIRAS DE CIMA 

04J/02C SALTO  16G/01UG TOMAR 

26K/01UG SALVADA  04O/01G TORRE DE DONA CHAMA 

04G/02UG SAMEIRO  05L/03UG TORRE DO PINHÃO 

28J/03UG SANTA BARBARA DE PADRÕES  17F/05UG TORRES NOVAS 

17C/03U SANTA CATARINA  19B/01UG TORRES VEDRAS 

31K/01UG SANTA CATARINA (TAVIRA)  24H/01UG TORRÃO 

26J/03UG SANTA CLARA DO LOUREDO  08K/01UG TOURO 

29I/02C SANTA CLARA-A-NOVA  09M/02U TRANCOSO 

11I/01G SANTA COMBA DÃO  03N/01G TRAVANCAS 

29J/03UG SANTA CRUZ  06O/03U TRAVELO 

19N/02U SANTA EULÁLIA  26J/01UG TRINDADE 

26L/02UG SANTA IRIA  12G/04UG TROUXEMIL 

30H/04UG SANTA MARGARIDA  04G/03UG TURIZ 

04K/02G SANTA MARTA DA MONTANHA  17D/01UG TURQUEL 

22L/02UG SANTA SUSANA  11I/04UG TÁBUA 

26I/01UG SANTA VITÓRIA  04F/03UG UCHA 

28H/03UG SANTANA DA SERRA  18G/02UG ULME 

18E/01C SANTARÉM (ESA)  03E/04UG VALADARES 

22H/02UG SANTIAGO DO ESCOURAL  08O/01UG VALE AFONSINHO 

22M/01UG SANTIAGO MAIOR  27J/03C VALE DE CAMELOS 

20M/01UG SANTO ALEIXO (SORRAIA)  12P/01UG VALE DE ESPINHO 

25O/01UG SANTO ALEIXO DA RESTAURAÇÃO  07L/10UG VALE DE FIGUEIRA 

20E/02UG SANTO ESTEVÃO  04M/02UG VALE DE ÉGUA 

12F/02C SANTO VARÃO  17L/02UG VALE DO PESO 

29M/02UG 
SAPAL DE ODELEITE (Ex. FONTE DO 

PENEDO) 
 21K/03UG VALE PEREIRO 

02F/01UG SAPARDOS  14E/03UG VALE SALGUEIRO 

17C/01C SAPEIROS  01F/02UG VALENÇA 

16I/04UG SARDOAL  05P/03G VALES 

15L/02UG SARNADAS DE RODÃO  05M/04UG VALES (VALPAÇOS) 

19K/01UG SEDA  11M/01UG VALHELHAS 

11K/01UG SEIA  10H/02G VARZIELAS 

03H/04G SEIXAS (EX. PORTUZELO)  03J/07G VENDA NOVA 

26L/01UG SERPA  21G/01UG VENDAS NOVAS 

15I/01UG SERTÃ  18C/03UG VERMELHA 

03J/01UG SEZELHE  09P/01UG VERMIOSA 

13K/02UG SILVARES  03J/04UG VIADE 

02G/04UG SISTELO  24I/01C VIANA DO ALENTEJO 

02H/10UG SOAJO  05F/01UG VIATODOS 

20B/02UG SOBRAL DA ABELHEIRA  04L/01UG VIDAGO 

25N/01UG SOBRAL DA ADIÇA  30F/05C VIDIGAL 

10N/04UG SOBRAL DA SERRA  24K/02UG VIDIGUEIRA 

19C/01UG SOBRAL DE MONTE AGRAÇO  06M/01G VILA CHÃ (ALIJÓ) 

09M/03UG SOBRAL DO PICHORRO  06E/03UG VILA CHÃ (MINDELO) 

30I/02UG SOBREIRA  03J/05G VILA DA PONTE 

13F/01G SOURE  15I/02UG VILA DE REI 

20K/01UG SOUSEL  20D/01C VILA FRANCA DE XIRA (LEZÍRIA) 

03L/01UG SOUTELINHO DA RAIA  22C/02UG VILA NOGUEIRA DE AZEITÃO 

09K/01G SÁTÃO  02E/02GC VILA NOVA DE CERVEIRA 

29I/01UG SÃO BARNABÉ  12H/02UG VILA NOVA DE POIARES 

30H/03UG SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES  05L/01UG VILA POUCA DE AGUIAR 

03H/03UG SÃO BENTO DA PORTA ABERTA  16K/01G VILA VELHA DE RODÃO 

31J/01C SÃO BRÁS DE ALPORTEL  21M/01UG VILA VIÇOSA 

26F/01UG SÃO DOMINGOS  10I/02UG VILAR DE BESTEIROS 

21H/01UG SÃO GERALDO  04I/04UG VILAR DO CHÃO 

18D/02UG SÃO JOÃO DA RIBEIRA  03K/08UG VILAR DO PORRO 

28K/01UG SÃO JOÃO DOS CALDEIREIROS  04G/05UG VILAÇA 

18N/01UG SÃO JULIÃO  17C/02UG VIMEIRO (ALCOBAÇA) 

20C/01C SÃO JULIÃO DO TOJAL  18B/04UG VIMEIRO (LOURINHÃ) 

23K/01UG SÃO MANÇOS  21J/01UG VIMIEIRO 

27J/01UG SÃO MARCOS DA ATABOEIRA  02O/02UG VINHAIS 

29G/02G SÃO MARCOS DA SERRA  03I/04G XERTELO 

22G/01UG SÃO MARTINHO  04I/03UG ZEBRAL 

08I/03UG SÃO MARTINHO DAS MOITAS  22E/01UG ÁGUAS DE MOURA 

13N/01UG SÃO MIGUEL DE ACHA  28K/02UG ÁLAMO 

16J/01U SÃO PEDRO DO ESTEVAL  21K/02UG ÉVORA-MONTE 

09I/01C SÃO PEDRO DO SUL  17C/07C ÓBIDOS 

20F/02G SÃO TORCATO    

13L/04UG SÃO VICENTE DA BEIRA    

03K/03UG SÃO VICENTE DE CHÃ    
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Anexo D – Resultados da aplicação da 

técnica de séries de duração parcial às 

precipitações diárias dos postos 

udométricos 
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                 (a) (b) (c) (d) (e) 

 

Figura 31 – Técnica de séries de duração parcial aplicada às precipitações diárias dos postos udométricos PU1 a PU3 (designação apresentada na  

Tabela 8). (a) função autocorrelação de incremento 1 (a preto) e 2 (a verde) em função do limiar; (b) número médio de excedências por ano em função do 

limiar; (c) Média das excedências em função do limiar (a preto); (d) precipitação diária em função do tempo, onde os círculos azuis correspondem às 

excedências; e (e) número de excedências por ano (barras verticais), sendo a variação inter-anual descrita por uma curva de LOWESS (a preto) com o parâmetro 

de suavização de 0.2. As linhas a tracejado em (a), (b), (c) e (d) representam o limiar adotado para cada uma das EH, e as linhas vermelhas em (a) e (c) 

representam o intervalo de confiança de 95%. 
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                 (a) (b) (c) (d) (e) 

 

Figura 32 – Técnica de séries de duração parcial aplicada às precipitações diárias dos postos udométricos PU4 a PU6 (designação apresentada na  

Tabela 8). (a) função autocorrelação de incremento 1 (a preto) e 2 (a verde) em função do limiar; (b) número médio de excedências por ano em função do 

limiar; (c) média das excedências em função do limiar (a preto); (d) precipitação diária em função do tempo, onde os círculos azuis correspondem às 

excedências; e (e) número de excedências por ano (barras verticais), sendo a variação inter-anual descrita por uma curva de LOWESS (a preto) com o parâmetro 

de suavização de 0.2. As linhas a tracejado em (a), (b), (c) e (d) representam o limiar adotado para cada um dos PU, e as linhas vermelhas em (a) e (c) 

representam o intervalo de confiança de 95%. 
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                 (a) (b) (c) (d) (e) 

 

Figura 33 – Técnica de séries de duração parcial aplicada às precipitações diárias dos postos udométricos PU7 a PU9 (designação apresentada na  

Tabela 8). (a) função autocorrelação de incremento 1 (a preto) e 2 (a verde) em função do limiar; (b) número médio de excedências por ano em função do 

limiar; (c) média das excedências em função do limiar (a preto); (d) precipitação diária em função do tempo, onde os círculos azuis correspondem às 

excedências; e (e) número de excedências por ano (barras verticais), sendo a variação inter-anual descrita por uma curva de LOWESS (a preto) com o parâmetro 

de suavização de 0.2. As linhas a tracejado em (a), (b), (c) e (d) representam o limiar adotado para cada um dos PU, e as linhas vermelhas em (a) e (c) 

representam o intervalo de confiança de 95%. 
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                 (a) (b) (c) (d) (e) 

 

Figura 34 – Técnica de séries de duração parcial aplicada às precipitações diárias dos postos udométricos PU10 a PU12 (designação apresentada na  

Tabela 8). (a) função autocorrelação de incremento 1 (a preto) e 2 (a verde) em função do limiar; (b) número médio de excedências por ano em função do 

limiar; (c) média das excedências em função do limiar (a preto); (d) precipitação diária em função do tempo, onde os círculos azuis correspondem às 

excedências; e (e) número de excedências por ano (barras verticais), sendo a variação inter-anual descrita por uma curva de LOWESS (a preto) com o parâmetro 

de suavização de 0.2. As linhas a tracejado em (a), (b), (c) e (d) representam o limiar adotado para cada um dos PU, e as linhas vermelhas em (a) e (c) 

representam o intervalo de confiança de 95%. 
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                 (a) (b) (c) (d) (e) 

 

Figura 35 – Técnica de séries de duração parcial aplicada às precipitações diárias dos postos udométricos PU13, PU16 e PU17 (designação apresentada na Tabela 8).  

(a) função autocorrelação de incremento 1 (a preto) e 2 (a verde) em função do limiar; (b) número médio de excedências por ano em função do limiar;  

(c) média das excedências em função do limiar (a preto); (d) precipitação diária em função do tempo, onde os círculos azuis correspondem às excedências; e  

(e) número de excedências por ano (barras verticais), sendo a variação inter-anual descrita por uma curva de LOWESS (a preto) com o parâmetro de suavização 

de 0.2. As linhas a tracejado em (a), (b), (c) e (d) representam o limiar adotado para cada um dos PU, e as linhas vermelhas em (a) e (c) representam o intervalo 

de confiança de 95%. 



91 

 

                 (a) (b) (c) (d) (e) 

 

Figura 36 – Técnica de séries de duração parcial aplicada às precipitações diárias dos postos udométricos PU18, PU19 e PU21 (designação apresentada na Tabela 8).  

(a) função autocorrelação de incremento 1 (a preto) e 2 (a verde) em função do limiar; (b) número médio de excedências por ano em função do limiar;  

(c) média das excedências em função do limiar (a preto); (d) precipitação diária em função do tempo, onde os círculos azuis correspondem às excedências; e  

(e) número de excedências por ano (barras verticais), sendo a variação inter-anual descrita por uma curva de LOWESS (a preto) com o parâmetro de suavização 

de 0.2. As linhas a tracejado em (a), (b), (c) e (d) representam o limiar adotado para cada um dos PU, e as linhas vermelhas em (a) e (c) representam o intervalo 

de confiança de 95%. 
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                 (a) (b) (c) (d) (e) 

 

Figura 37 – Técnica de séries de duração parcial aplicada às precipitações diárias dos postos udométricos PU22 a PU24 (designação apresentada na  

Tabela 8). (a) função autocorrelação de incremento 1 (a preto) e 2 (a verde) em função do limiar; (b) número médio de excedências por ano em função do 

limiar; (c) média das excedências em função do limiar (a preto); (d) precipitação diária em função do tempo, onde os círculos azuis correspondem às 

excedências; e (e) número de excedências por ano (barras verticais), sendo a variação inter-anual descrita por uma curva de LOWESS (a preto) com o parâmetro 

de suavização de 0.2. As linhas a tracejado em (a), (b), (c) e (d) representam o limiar adotado para cada um dos PU, e as linhas vermelhas em (a) e (c) 

representam o intervalo de confiança de 95%. 
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                 (a) (b) (c) (d) (e) 

 

Figura 38 – Técnica de séries de duração parcial aplicada às precipitações diárias dos postos udométricos PU25, PU26 e PU28 (designação apresentada na Tabela 8).  

(a) função autocorrelação de incremento 1 (a preto) e 2 (a verde) em função do limiar; (b) número médio de excedências por ano em função do limiar;  

(c) média das excedências em função do limiar (a preto); (d) precipitação diária em função do tempo, onde os círculos azuis correspondem às excedências; e  

(e) Número de excedências por ano (barras verticais), sendo a variação inter-anual descrita por uma curva de LOWESS (a preto) com o parâmetro de suavização 

de 0.2. As linhas a tracejado em (a), (b), (c) e (d) representam o limiar adotado para cada um dos PU, e as linhas vermelhas em (a) e (c) representam o intervalo 

de confiança de 95%. 
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                 (a) (b) (c) (d) (e) 

 

Figura 39 – Técnica de séries de duração parcial aplicada às precipitações diárias dos postos udométricos PU29, PU30 e PU32 (designação apresentada na Tabela 8).  

(a) função autocorrelação de incremento 1 (a preto) e 2 (a verde) em função do limiar; (b) número médio de excedências por ano em função do limiar;  

(c) média das excedências em função do limiar (a preto); (d) precipitação diária em função do tempo, onde os círculos azuis correspondem às excedências; e  

(e) número de excedências por ano (barras verticais), sendo a variação inter-anual descrita por uma curva de LOWESS (a preto) com o parâmetro de suavização 

de 0.2. As linhas a tracejado em (a), (b), (c) e (d) representam o limiar adotado para cada um dos PU, e as linhas vermelhas em (a) e (c) representam o intervalo 

de confiança de 95%. 
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                 (a) (b) (c) (d) (e) 

 

Figura 40 – Técnica de séries de duração parcial aplicada às precipitações diárias dos postos udométricos PU33 a PU35 (designação apresentada na  

Tabela 8). (a) função autocorrelação de incremento 1 (a preto) e 2 (a verde) em função do limiar; (b) número médio de excedências por ano em função do 

limiar; (c) média das excedências em função do limiar (a preto); (d) precipitação diária em função do tempo, onde os círculos azuis correspondem às 

excedências; e (e) número de excedências por ano (barras verticais), sendo a variação inter-anual descrita por uma curva de LOWESS (a preto) com o parâmetro 

de suavização de 0.2. As linhas a tracejado em (a), (b), (c) e (d) representam o limiar adotado para cada um dos PU, e as linhas vermelhas em (a) e (c) 

representam o intervalo de confiança de 95%. 
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                 (a) (b) (c) (d) (e) 

 

Figura 41 – Técnica de séries de duração parcial aplicada às precipitações diárias dos postos udométricos PU36 a PU38 (designação apresentada na  

Tabela 8). (a) função autocorrelação de incremento 1 (a preto) e 2 (a verde) em função do limiar; (b) número médio de excedências por ano em função do limiar; (c) média 

das excedências em função do limiar (a preto); (d) precipitação diária em função do tempo, onde os círculos azuis correspondem às excedências; e (e) número de 

excedências por ano (barras verticais), sendo a variação inter-anual descrita por uma curva de LOWESS (a preto) com o parâmetro de suavização de 0.2. As linhas a 

tracejado em (a), (b), (c) e (d) representam o limiar adotado para cada um dos PU, e as linhas vermelhas em (a) e (c) representam o intervalo de confiança de 95%. 


