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Descreve-se um modelo hidrológico conceptual, agregado e contínuo, de catorze parâmetros 
com significado físico, que se desenvolveu no âmbito da tese de Mestrado em Hidráulica e Recursos 
Hídricos do primeiro autor. 

O modelo designou-se MESUP – Modelo de simulação do processo de formação do 
Escoamento SUPerficial. Simula os processos que ocorrem sobre e na camada superficial do solo, 
dando origem ao escoamento superficial, através de um conjunto de armazenamentos representados 
por três reservatórios e pelos balanços entre os fluxos de alimentação e esgotamento destes. 

Os armazenamentos considerados são a intercepção, a detenção superficial e a reserva hídrica 
do solo. A interligação entre estes reservatórios resulta dos fluxos evapotranspiração, infiltração, 
escoamento sobre a superfície e percolação. 

O MESUP foi aplicado em sete pequenos talhões localizados sob eucaliptos (Eucalyptus 
globulus Labill.) plantados com diferentes compassos, num campo experimental situado no Centro – 
Sul de Portugal Continental. 

A calibração do modelo envolveu a optimização automática, a estimativa com base na literatura 
e a medição in situ dos parâmetros, tendo-se optado sempre que possível pela utilização do valor 
medido in situ. 

Os resultados obtidos indicam que o MESUP se mostra efectivo na predição contínua dos 
volumes de escoamento gerados e que apresenta potencialidades para a previsão das respostas 
hidrológicas em eventos individuais de precipitação. 

A estrutura e o domínio de aplicação do modelo possibilitam a adaptação à modelação 
distribuída de suporte digital, com base em SIG, integrando a variação temporal das respostas 
hidrológicas resultantes das perdas por intercepção e infiltração e tendo em conta os mecanismos de 
transferência, abaixo da superfície, entre talhões ou pixels. 
 
 
Palavras-chave: Escoamento superficial, Modelação conceptual, Intercepção, Infiltração, Optimização 
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1 - INTRODUÇÃO 
 

Devido aos diversos aspectos associados à presença de coberto vegetal e ao uso do solo, o 
conjunto de mecanismos do ciclo hidrológico que ocorre junto à superfície do solo, intervindo na 
transformação da precipitação em escoamento, assume especial relevo quando se pretendem 
quantificar as componentes do balanço hídrico em bacias hidrográficas onde predominem as 
actividades agrícolas e florestais. 

A modelação hidrológica é actualmente uma das alternativas disponíveis para uso na gestão de 
recursos hídricos, contribuindo para a análise de questões relacionadas com a previsão de caudais, a 
avaliação dos impactos resultantes de alterações no uso dos solos e o planeamento e projecto de 
estruturas hidráulicas de reserva e condução. 

O papel da modelação hidrológica na predição do escoamento superficial e subsuperficial e sua 
relação com o transporte de sedimentos e poluentes numa bacia hidrográfica tem vindo a assumir cada 
vez mais relevo (WAGENET, 1988; GRAYSON et al., 1992). 

LAMB (1999) considera que um modelo que tenha continuamente em conta o balanço hídrico do 
solo tem a atractiva característica de representar implicitamente os factores dinâmicos que afectam a 
produção de escoamento. 

Neste contexto e no âmbito da dissertação de mestrado do primeiro autor, desenvolveu-se um 
modelo hidrológico conceptual, agregado e contínuo, fisicamente baseado, designado MESUP – 
Modelo de simulação do processo de formação do Escoamento SUPerficial (TOMAZ, 2003). 

O MESUP simula os processos que ocorrem sobre e na zona superficial do solo, dando origem 
ao escoamento superficial, em pequenos talhões localizados sob Eucalyptus globulus Labill., com base 
em dados de precipitação e evapotranspiração de referência, de um campo experimental localizado na 
Herdade da Agolada, em Coruche, Centro - Sul de Portugal Continental. 

O MESUP foi estruturado de forma a simular os armazenamentos e fluxos na zona superficial do 
solo dos talhões, nomeadamente: a intercepção da precipitação pela vegetação e a evaporação da 
água da chuva interceptada; a infiltração da água e seu armazenamento e movimento no solo, através 
da evapotranspiração e da percolação; a acumulação de água à superfície do solo, a sua evaporação e 
o seu deslocamento sobre a superfície do terreno na forma de um lençol de água em movimento. 

Consideram-se assim os armazenamentos intercepção, detenção superficial e água do solo, 
comportando-se como três reservatórios conceptuais para os quais se realizam os balanços 
hidrológicos. 

Para o cálculo da evapotranspiração considera-se esta dividida em três componentes – (i) 
evaporação da água interceptada, (ii) evaporação da água detida na superfície e (iii) evaporação da 
água armazenada no solo em conjunto com a transpiração da água consumida pelas plantas – 
ocorrendo cada uma delas de forma proporcional a uma taxa de referência que vai sendo satisfeita de 
acordo com as disponibilidades em cada reservatório. 

O processo de infiltração é simulado com base no modelo de GREEN e AMPT (1911). 
O escoamento superficial é modelado com base na teoria da onda cinemática (LIGHTHILL e 

WHITHAM, 1955) que resulta da combinação da equação da continuidade com uma equação de 
resistência ao escoamento. 
 
2 - CARACTERIZAÇÃO DO DOMÍNIO DE APLICAÇÃO DO MODELO 
 
2.1 - Localização e delineamento experimental  

O desenvolvimento e aplicação do modelo apoiaram-se na monitorização de variáveis 
hidrológicas realizada entre Outubro de 1996 e Fevereiro de 2000, em pequenos talhões localizados 
num povoamento de Eucalyptus globulus Labill. plantado em 1993, numa área onde anteriormente se 
encontrava outra plantação da mesma espécie. 
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O campo experimental com uma área de 2,6 ha localiza-se na herdade da Agolada, a cerca de 
5 km de Coruche, Portugal, com coordenadas geográficas 39º01’ N e 8º34’ W (Datum Internacional) e 
uma altitude de aproximadamente 100m. 

As árvores encontram-se plantadas com três compassos diferentes: 2x1, 3x3 e 4x4. Para cada 
compasso construíram-se dois talhões em duas parcelas que se designaram Bloco BI e Bloco BII. Para 
além dos seis talhões localizados sob eucaliptos construiu-se também um talhão de escoamento numa 
zona de solo descoberto, junto à estação meteorológica, que se designou Estação, onde se foi 
desenvolvendo vegetação espontânea (Figura 1). 

Os talhões são pequenas parcelas de terreno isoladas, de superfície aproximadamente 
rectangular, delimitadas por chapas metálicas verticais de 20 cm de altura, enterradas até 5 cm de 
profundidade, sendo as águas do escoamento conduzidas, por meio de caleiras metálicas de chapa 
zincada com secção triangular de altura 8 cm (H:V = 1:2), para depósitos enterrados no solo. As 
caleiras apresentam-se tapadas e com ligeiro declive longitudinal. 

Na zona a jusante os talhões apresentam-se impermeáveis, de modo que toda a água que 
precipita sobre estas áreas é conduzida para as caleiras metálicas sem que haja qualquer infiltração. 
 No Quadro 1 apresentam-se as características dos talhões de escoamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Esquema simplificado do delineamento experimental (os círculos a verde representam as árvores de cada talhão). 

Quadro 1 - Características dos talhões e depósitos de escoamento. 
 

 Nº de Área total Área 
permeável 

Declive Comprimento Volume do Altura do 

Talhão árvores do talhão do talhão médio médio depósito depósito 
 por talhão (m2) (m2) (%) (m) (m3) (m) 

BI - 2x1 4 8.130 7.786 5.120 4.075 0.750 0.800 
BI - 3x3 1 9.352 8.917 2.940 2.998 0.760 0.810 
BI - 4x4 1 16.410 15.896 4.960 4.105 0.750 0.800 
BII - 2x1 4 8.191 7.836 3.600 4.055 0.750 0.810 
BII - 3x3 1 9.451 9.005 3.760 3.010 0.760 0.810 
BII - 4x4 1 16.440 15.891 2.510 4.110 0.760 0.810 
Estação _ 15.135 14.679 3.030 5.045 0.750 0.800 

Caminho 
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BII BI

3X3 

2X1 

4X4 
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2.2 - Clima e solos  
A região onde se localiza o ensaio encontra-se numa zona de clima Csa – clima Mediterrânico 

com a temperatura média do mês mais quente superior a 22ºC (KÖPPEN, 1936). A precipitação 
concentra-se nos meses de Outono-Inverno, com distribuição irregular ao longo do ano e com a 
estação seca a verificar-se entre Maio e Outubro. 

De acordo com a informação registada na estação meteorológica do campo experimental da 
Agolada durante o período a que diz respeito o ensaio, em média, a precipitação anual foi de 
aproximadamente 670 mm e a evapotranspiração de referência para o mesmo período cerca de 
1400 mm. 

Com base na descrição morfológica de um perfil aberto no campo experimental, junto à estação 
meteorológica, e nos dados analíticos, físicos e químicos, que se apresentam no Quadro 2, verificou-se 
que o ensaio se localiza em solos classificados pela FAO/UNESCO (1974) como Luvic Arenosols.  
 

Quadro 2 - Dados físicos e químicos do solo. 
 

       Teor de humidade a    
Profundidade E.G. A.G. A.F. L. A. C. 0.33 bar 15 bar ρρρρap K 

(cm) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (% em p/p) (% em p/p) (g cm-3) (mm h-1) 
0-30 12.40 82.10 12.30 3.80 1.80 1.32 6.72 1.79 1.63 17.46 
30-70 19.30 70.60 10.70 4.10 14.60 0.10 6.32 2.20 1.76 26.22 

70-130 27.60 80.00 15.00 3.40 1.60 0.06 2.76 1.13 1.74 28.12 
130-170 11.80 56.10 27.00 10.80 6.10 0.06 3.92 1.19 1.64 34.81 
170-200 28.80 62.90 24.00 10.20 2.90 0.15 9.27 4.00 1.81 0.90 

E.G. – Elementos grosseiros; A.G. – Areia grossa; A.F. – Areia fina; L. – Limo; A. – Argila; C. – Carbono orgânico; 0.33 e 15 bar – Tensões de extracção 
aplicadas à terra fina; ρap – Massa volúmica aparente; K – Condutividade hidráulica saturada. 

 
A descrição do perfil permitiu verificar que se trata de um solo de textura arenosa, com uma 

elevada percentagem de elementos grosseiros, baixos teores em matéria orgânica, muito baixa 
capacidade utilizável e razoável proporção de macroporos até à profundidade de 170 cm, abaixo da 
qual o volume de macroporos decresce abruptamente. A condutividade hidráulica saturada é, em 
conformidade com a proporção de macroporos, moderadamente baixa a moderada até à profundidade 
de 170 cm e baixa para profundidades maiores. 

Durante o ensaio, efectuou-se a monitorização dos perfis de humidade através do método 
neutrónico por forma a avaliar a quantidade de água disponível para as plantas nos diferentes 
compassos dos dois blocos. Esta avaliação evidenciou uma grande variabilidade nos valores de 
reserva útil dos sete talhões que será consequência, por um lado, da variabilidade do terreno, frequente 
em solos do tipo sedimentar e, por outro, da variabilidade induzida pelas plantas, nomeadamente, pelo 
seu sistema radicular. 
 
2.3 - Dados utilizados  

Os dados e informações utilizados resultaram dos projectos de investigação 
PRAXIS/313.2/FLOR/95 – Gestão Integrada da Utilização da Água e Nutrientes do solo pelo 
Eucalyptus globulus – e PAMAF 8038 – Análise dos Balanços Hidrológico e Nutricional e Modelação do 
Crescimento em Plantações de Eucalyptus globulus, ambos da responsabilidade do Professor Carlos 
A. Pacheco, levados a cabo por uma equipa do Instituto Superior de Agronomia, da Escola Superior 
Agrária de Beja e da Direcção Regional de Agricultura do Alentejo, entre 1995 e 2000. 
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Os valores de escoamento superficial foram monitorizados através da medição da altura de água 
nos depósitos de recolha do escoamento. O controlo efectuou-se desde 29 de Outubro de 1996 até 5 
de Fevereiro de 2000, com as medições a realizarem-se normalmente com uma periodicidade semanal 
ou quinzenal. Assim, os dados de escoamento superficial a utilizar na calibração e validação do modelo 
correspondem à integração dos volumes de água escoados durante estes períodos. 

Quanto aos dados de precipitação e de evapotranspiração de referência, estes foram, 
respectivamente, os registados automaticamente num udómetro tipo báscula e os resultantes da 
aplicação do método FAO PENMAN-MONTEITH (descrito em ALLEN et al., 1998) aos dados de 
temperatura, vento, humidade relativa e radiação registados também automaticamente na estação 
meteorológica do campo experimental da Agolada. 

 
3 - CARACTERIZAÇÃO DO MODELO 
 
 3.1 – Descrição geral  

O MESUP é um modelo determinístico, conceptual e fisicamente baseado que simula a 
formação do escoamento de superfície nos talhões do campo experimental da Agolada, com base em 
dados de precipitação e evapotranspiração de referência. Nele consideram-se três reservatórios 
conceptuais, para os quais se realizam os balanços hidrológicos entre os fluxos de entrada e saída em 
cada reservatório, como se representa na Figura 3. 

O reservatório A simula o armazenamento da água interceptada na parte aérea das plantas. O 
fluxo de entrada é a fracção de precipitação (P) interceptada, dependente da área de vegetação que 
cobre o solo, e o fluxo de saída é a evaporação desta precipitação (E) e a fracção de precipitação não 
interceptada (P’). O reservatório B simula o armazenamento de água à superfície do solo. Da 
precipitação em excesso relativamente à intercepção, aquela que não se infiltra e que não se evapora 
uma vez à superfície do solo (EV), acumula-se dando origem ao escoamento sobre a superfície do 
terreno (R). O reservatório C simula o movimento e armazenamento de água no solo. Subdivide-se 
numa zona não saturada (ZNSAT) e numa zona saturada (ZSAT). O fluxo de entrada é a infiltração na 
área permeável da superfície (F). A evapotranspiração (ETNSAT e ETSAT) e a percolação (PERC) 
constituem os fluxos de saída. A água que fica armazenada corresponde à humidade do solo. A zona 
saturada é aquela que perde água por evapotranspiração e percolação, constituindo um 
armazenamento de duração menor que o da zona não saturada, de onde a água só se perde por 
evapotranspiração quando não exista qualquer água armazenada na zona saturada. 

Os vários mecanismos simulados ocorrem em áreas diferentes. No balanço hidrológico de cada 
elemento há que considerar: i) os processos que ocorrem na área afecta à vegetação – intercepção e 
evaporação da água interceptada; ii) os processos que ocorrem apenas na área permeável do terreno 
– infiltração, percolação e evapotranspiração; iii) os processos que ocorrem em toda a área – 
escoamento superficial e evaporação da água à superfície do solo. 

O modelo tem 14 parâmetros, sendo os cálculos efectuados considerando valores médios destes 
pelo que se classifica como agregado, em cada talhão. 

O modelo funciona de forma contínua no tempo, permitindo calcular, dentro dos limites impostos 
pela sua estrutura, o comportamento hidrológico da superfície, quer em períodos chuvosos quer em 
períodos secos. O intervalo de cálculo pode ser suficientemente pequeno para permitir avaliar os 
tempos de resposta do escoamento superficial e dos restantes mecanismos modelados em cada 
evento de precipitação. A utilização de pequenos intervalos de tempo foi possibilitada pelo tipo de 
registo pluviométrico efectuado no ensaio que serviu para a aplicação do modelo desenvolvido. 
 Os cálculos referentes aos armazenamentos e fluxos simulados no MESUP estão estruturados 
segundo prioridades decorrentes de opções efectuadas com base no conhecimento teórico dos 
diferentes processos. 
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A evapotranspiração cultural é proporcional à taxa de referência e ocorre continuamente, desde 
que haja água armazenada em qualquer dos reservatórios. A demanda de evapotranspiração é 
satisfeita primeiramente pela evaporação da água interceptada na vegetação (E). Segue-se a 
evaporação da água existente à superfície do solo (EV) e, finalmente, a evapotranspiração a partir da 
humidade do solo (ET). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 - Representação esquemática dos reservatórios e fluxos considerados no modelo. 
 

Esta última ocorre primeiramente na zona saturada que representa a água mais fracamente 
retida nos poros do solo e que, portanto, se “perde” mais facilmente por evaporação. A 
evapotranspiração da zona não saturada só ocorre quando não exista água armazenada na zona 
saturada. As principais equações do modelo para o cálculo destes fluxos são 

 
CA
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onde 
E - evaporação da água interceptada na vegetação (mm), 
ET0 – evapotranspiração de referência (mm), 

FVEG – fracção de área coberta pela vegetação (-), 

A

B

C

P 
E 

P’ EV R 

F 

ZNSAT 
ZSAT 

ETNSAT 

ETSA

PERC 

ETC 



6º SILUSBA – Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Oficial Portuguesa 

255 

HAi-1 – altura de água armazenada na vegetação, no instante anterior (mm), 
CA – capacidade do reservatório intercepção (mm), 
EV – evaporação da água detida à superfície (mm), 
ET – evapotranspiração do reservatório água do solo (mm), 
FIMP – fracção da área do talhão impermeável (-), 
HCNSATi-1 – altura de água armazenada na zona não saturada do solo, no instante anterior (mm), 
HCSATi-1 – altura de água armazenada na zona saturada do solo, no instante anterior (mm), 
CCNSAT – capacidade da zona não saturada do reservatório água do solo (mm), 
CCSAT - capacidade da zona saturada do reservatório água do solo (mm), 
MD – máximo dessecamento do solo (mm) 
 A percolação (PERC) é, tal como a evapotranspiração, um fluxo de saída do reservatório de 
água do solo, representando um movimento de água para as camadas subterrâneas e aquíferos. No 
MESUP, este fluxo ocorre apenas a partir da zona saturada do solo, sendo controlado pela quantidade 
de água disponível nesta zona. Assim, 

 
CCSAT

HCSATDTKSATPPERC i 1

60
−=  (4) 

onde KSATP (mm h-1) é o valor da condutividade hidráulica saturada do horizonte mais profundo do 
solo e DT é o intervalo de tempo (em minutos). 

A altura de água que se infiltra constitui um fluxo de entrada no reservatório água do solo e 
resulta da precipitação em excesso relativamente à intercepção e evaporação da água à superfície. 
Desta fracção da precipitação, uma parte infiltra-se e a restante escoará sobre o terreno. A quantidade 
de água infiltrada depende também da altura de água sobre o terreno, do estado de humedecimento do 
solo e da condutividade hidráulica saturada da superfície deste. 
 Como se referiu anteriormente, no MESUP o processo de infiltração é simulado com base no 
modelo de GREEN e AMPT (1911). A infiltração acumulada (FCM) é calculada fazendo 
 
 MDHCSATHCNSATFCM ii −+= −− 11  (5) 

e a infiltração em cada intervalo de tempo (F) é dada por 

 
( )

FCM

DELTATHBPSIDTKSATDTKSATF
I 160

60

−+
+=  (6) 

onde 
KSAT – condutividade hidráulica saturada da camada superficial do solo (mm h-1), 
PSI – parâmetro que representa a sucção na frente de humedecimento (mm), ao qual se adiciona a 
altura de água que eventualmente se encontre detida à superfície do solo, 
HBi-1 – altura de água armazenada no reservatório superfície do solo, no instante anterior (mm), 
DELTAT – défice de humidade do solo relativo à saturação (-). 

O escoamento ocorre quando a intensidade de alimentação da água à superfície do solo excede 
a intensidade de infiltração, resultando numa altura acumulada de água que se moverá no plano, ao 
longo do declive. No MESUP assume-se que este movimento é do tipo cinemático. Assim, a equação 
do momento linear, para um escoamento variável em superfície livre, é simplificada ao considerarem-se 
negligenciáveis os efeitos do declive da superfície livre da água e os termos das acelerações 
convectiva e local, predominando o efeito do declive do terreno. O cálculo do escoamento é efectuado 
no modelo através da adopção de um método numérico implícito, o que implica a utilização de um ciclo 
de cálculo com um intervalo de tempo DDT(em segundos) menor do que o usado para os cálculos 
referentes aos restantes fenómenos (DT). A utilização de um intervalo de cálculo menor está 
relacionada com a variação na altura de água detida à superfície calculada no método implícito. O 
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intervalo de tempo usado deve ser tal que a altura obtida (armazenamento actual do reservatório da 
superfície do solo) não seja inferior a zero no último intervalo de tempo. Da aplicação deste método 
resultam as equações 

 0,1000
1000

3
5

>
+

−
= j

j

j

j
j Qse

H
Q

TETA
DDT
AT

QIPE
DH  (7) 

onde 
DHj – variação na altura de água detida à superfície do solo (mm), 
AT – área do talhão (m2), 
TETA – coeficiente do método implícito (-), 
Hj – altura de água detida à superfície do solo (mm), 
IPE – intensidade da precipitação efectiva multiplicada pela área (m3 s-1), no intervalo de tempo DT, 
que se entende como aquela que ocorre em excesso relativamente à intercepção, à evaporação da 
água na superfície e à infiltração. 
 
Sendo 
 jjj DHHH += −1  (8) 
Qj – caudal escoado (m3 s-1), dado por 

 2/1
3/5

1000
S

H
BMKSQ j

j 







=  (9) 

com 
KS – coeficiente de Manning – Strickler (m1/3 s-1), 
BM – largura media do talhão (m), 
S – declive médio do talhão (-). 
 
 3.2 – Parâmetros  
 O MESUP apresenta 14 parâmetros que se encontram descritos no Quadro 3. 
 

Quadro 3 – Parâmetros do modelo. 
  

Parâmetros do talhão de escoamento 
AT Área total (m2)  

FIMP Fracção de área impermeável (razão entre a área impermeável e a área total) (-) 
FVEG Fracção de área coberta pela vegetação (razão entre a área de projecção das copas e a área total) (-) 

BM Largura media (m) 
S Declive médio (-) 

KS Coeficiente de Manning- Strickler (m1/3 s-1) 
Parâmetros do solo 

PROF Espessura do perfil (mm) 
KSAT Condutividade hidráulica saturada da camada superficial (mm h-1) 

KSATP Condutividade hidráulica saturada da camada mais profunda (mm h-1) 
PSI Sucção na frente de humedecimento (mm) 

Parâmetros dos reservatórios 
CA Capacidade de armazenamento da intercepção (mm) 

CCNSAT Capacidade de armazenamento da zona não saturada do solo (mm) 
CCSAT Capacidade de armazenamento da zona saturada do solo (mm) 

MD Máximo dessecamento do solo (mm) 

 
O modelo permite efectuar a calibração automática dos resultados fazendo o ajustamento dos 

valores dos parâmetros através do algoritmo de optimização de HOOKE e JEEVES (1961) designado 
Estratégia de direcção preferencial, que é uma técnica de busca directa da solução. A função objectivo 
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a minimizar é o somatório do quadrado dos desvios entre o escoamento calculado pelo modelo e o 
escoamento observado. 

 
4 – APLICAÇÃO DO MODELO, RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 4.1 – Escoamento superficial observado 

 
Os maiores valores de escoamento registaram-se nos talhões BI-2x1 e BII-2x1 e foi nos talhões 

BI-3x3 e BII-3x3 que se gerou menos escoamento superficial (as percentagens do escoamento total 
medido, relativas ao valor total de precipitação verificado no período considerado, variaram entre, 
aproximadamente, 23% e 46%). Os valores registados nas maiores densidades de plantação parecem 
ser consequência de características do solo, principalmente das condições da camada superficial, 
conducentes a baixas taxas de infiltração e induzidas pela presença das plantas. 

Esta correlação que se evidencia entre pequenos compassos de plantação no eucalipto e 
menores taxas de infiltração do solo poderá traduzir a influência da composição da matéria orgânica 
originada por esta espécie, associada principalmente a uma elevada massa de raízes nas camadas 
mais superficiais do solo. 

Apesar deste efeito predominar nas áreas com maior densidade de árvores, verifica-se que a 
compassos sucessivamente maiores não corresponde a ocorrência de valores de escoamento 
superficial sucessivamente menores. Efectivamente, o facto de os menores valores totais de 
escoamento se observarem nos compassos intermédios parece indicar, no domínio em causa, que 
existe um valor limite de densidade de plantação acima do qual a influência da vegetação é 
predominantemente exercida no sentido da diminuição da quantidade de água que se infiltra no solo. 
Abaixo deste valor, o escoamento originado será tanto menor quanto maior o número de plantas por 
unidade de área, reflectindo a influência das perdas de água interceptada na vegetação. 

  
 4.2 – Calibração do modelo 

 
 A calibração do modelo envolveu a optimização automática (OA), a medição in situ (MI) e a 
estimativa com base nas medições (EM) e na literatura (EL) dos vários parâmetros do modelo. 

Dos dados de escoamento superficial disponíveis, seleccionou-se para a calibração do modelo 
MESUP um conjunto de 9 períodos consecutivos de medição, compreendidos entre o dia 13/08/1997 e 
02/12/1997, totalizando 112 dias. A escolha deste período deveu-se ao facto de se ter efectuado a 
medição do valor de armazenamento de água no solo no dia 13/08/1997, valor que se considerou ser o 
armazenamento inicial de água na zona não saturada do reservatório solo (HCNSAT). Adicionalmente, 
este período teve inicio na fase terminal da estação seca, pelo que foi possível assumir que os 
restantes reservatórios se encontravam vazios. No Quadro 4 indicam-se os valores dos parâmetros e 
da função objectivo obtidos na calibração do modelo para o período considerado. A segunda coluna 
refere-se à forma de determinação da variável. 

Os talhões BI – 3x3 e BII – 3x3 são os que apresentam menores valores da função objectivo, 
sendo os talhões BI – 4x4, BII – 4x4 e Estação aqueles onde o mínimo obtido é maior. Nestes últimos, 
a existência de uma observação com um valor que é cerca de metade do calculado pelo modelo (como 
se verá na Figura 4), discrepância que não ocorre nos restantes talhões, é a causa provável para esta 
optimização menos conseguida. 

Os valores de KSAT estimados são muito baixos em todos os talhões, principalmente nos do 
compasso 2x1 o que estará relacionado com os maiores escoamentos observados nestes talhões. A 
mesma interpretação pode ser feita para os maiores valores de KSAT estimados nos compassos 3x3 já 
que é nestes que se observa menor escoamento superficial. Estes valores estão em concordância com 
as características da superfície do solo observadas no local do ensaio, nomeadamente, com a 
presença de crosta superficial induzida pela acção erosiva do impacto das gotas de chuva e com a 
baixa molhabilidade do solo, eventualmente relacionada com o tipo de matéria orgânica resultante dos 
resíduos vegetais destas plantas e associada à presença das raízes. 

 
 
 
 



6º SILUSBA – Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Oficial Portuguesa 

258 

 
 

Quadro 4 – Valores dos parâmetros e da função objectivo obtidos para os vários talhões na calibração do 
modelo. 

Parâmetro Determinação    TALHÃO    
 do parâmetro BI – 2x1 BI – 3x3 BI – 4x4 BII – 2x1 BII – 3x3 BII – 4x4 Estação 
AT (M2) MI 8.130 9.352 16.410 8.191 9.451 16.440 15.135 
FIMP (-) MI 0.042 0.047 0.031 0.043 0.047 0.033 0.030 
FVEG (-) EM 0.20 0.10 0.05 0.20 0.10 0.05 0.01 
BM (m) MI 1.995 3.119 3.998 2.020 3.140 4.000 3.001 
S (-) MI 0.0512 0.0294 0.0496 0.0360 0.0376 0.0251 0.0303 
KS (m1/3 s-1) EL 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 
PROF (mm) MI 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 
KSAT (mm h-1) OA 1.152 9.684 4.032 1.006 3.124 3.860 2.682 
KSATP (mm h-1) MI 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 
PSI (mm) EL 90 90 90 90 90 90 90 
CA (mm) OA 2.103 5.000 0.100 5.000 4.880 0.100 0.471 
CCNSAT (mm) MI 275.347 487.933 322.517 517.788 515.353 395.291 303.760 
CCSAT (mm) EM 464.903 252.317 417.733 222.462 224.897 344.959 436.490 
MD (mm) MI 58.441 251.111 180.342 223.428 147.176 147.727 87.870 
Função 
Objectivo (mm2) 

 418.849 248.989 1390.612 696.414 107.533 1349.534 1043.129 
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Figura 4 – Regressões lineares entre o escoamento observado e calculado nos vários talhões, no período de calibração   

 

r = 0.79 
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No que diz respeito aos valores de CA estimados, em geral há concordância entre compassos 
para os dois blocos. De facto, talhões com o mesmo compasso em blocos diferentes apresentam uma 
capacidade de armazenamento de intercepção igual ou semelhante. A excepção verifica-se no 
compasso 2x1. O valor de CA estimado para o talhão BI – 2x1 é cerca de metade do obtido para o 
talhão BII – 2x1 e, em vista do volume de escoamento e das características da vegetação observados 
em ambos, não parece haver uma causa óbvia para este comportamento. Contudo, a estimativa deste 
parâmetro no talhão do bloco I deverá ser a mais correcta, admitindo-se que o valor obtido no talhão do 
bloco II resultou da evolução da função objectivo no sentido de um óptimo local. 

Analisando a Figura 4 é possível verificar que as estimativas do escoamento superficial do 
modelo MESUP são de um modo geral satisfatórias, o que fica patente nos coeficientes de correlação 
entre o escoamento observado (Robs) e o escoamento calculado pelo modelo (Rcal) nos diferentes 
talhões. O maior afastamento entre os valores de escoamento estimados e medidos ocorre nos talhões 
de compasso 4x4 e, em menor grau, no talhão Estação, o que está de acordo com os maiores valores 
da função objectivo para estes talhões relativamente aos restantes. 

 
 4.3 – Verificação do modelo  

Para efectuar a validação do modelo consideraram-se, numa primeira fase, todas as 
observações realizadas, com a excepção das utilizadas na calibração. Deste modo, abrangia-se todo o 
período de ensaio, desde 29/10/1996 a 05/02/2000, subtraindo o período de 13/08/1997 a 02/12/1997. 
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Figura 5 – Regressões lineares entre o escoamento observado e calculado nos vários talhões, no período de verificação. 
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Os resultados da verificação do modelo realizada desta forma conduziram a estimativas do 
escoamento pouco aproximadas, com os coeficientes e correlação obtidos a variarem entre 0,66 para o 
talhão BI – 4x4 e 0,93 no talhão BII – 2x1. A comparação do conjunto de todo os valores de 
escoamento superficial gerados pelo modelo com os respectivos valores medidos permitiu, contudo, 
constatar que, de um modo geral, as estimativas após o período de calibração são mais próximas dos 
valores observados evidenciando-se a ocorrência do que pode ser designado por um “período de 
aquecimento” do modelo. Este período de adaptação dos valores observados aos valores calculados 
pode estar relacionado com as opções tomadas quanto às condições iniciais de armazenamento dos 
reservatórios. Os resultados obtidos poderão também reflectir uma parametrização deficiente no que 
respeita às características vegetativas da planta, uma vez que se está perante um povoamento jovem 
em crescimento activo, principalmente no início do período estudado, verificando-se uma alteração 
qualitativa e quantitativa da parte aérea de ano para ano. Se para o cálculo do coeficiente de 
correlação se eliminar o período inicial que medeia entre 29/10/1996 e 12/08/1997, obtêm-se 
coeficientes de correlação superiores aos mencionados anteriormente, como se pode observar na 
Figura 5. 

Deste modo, ao realizar-se a verificação do modelo excluindo o período inicial de observações, 
verifica-se que todos os coeficientes de correlação são superiores a 0,8. Nos talhões dos compassos 
4x4 e no talhão da estação constata-se ainda que as regressões lineares entre o escoamento 
observado e calculado apresentam correlações superiores às obtidas no período de calibração, o que 
vem reforçar a hipótese da tendência para estimativas mais exactas após o período inicial de 
simulação. 
 
 4.4 – Análise de sensibilidade  
 Com o objectivo de analisar a sensibilidade do modelo à alteração dos valores dos parâmetros, 
efectuaram-se corridas do programa, para o período de calibração com os valores de cada parâmetro a 
variarem ± 10%, mantendo inalterados os restantes. 
 Verifica-se que o parâmetro para o qual o modelo mostra maior sensibilidade é a condutividade 
hidráulica saturada da superfície – KSAT. Este resultado demonstra a elevada dependência que o 
processo de formação do escoamento superficial tem em relação às condições da superfície do solo. A 
alteração do valor da variável MD origina, para a maioria dos talhões uma variação significativa no valor 
da f.o., o que está de acordo com a perspectiva de que a capacidade de armazenamento de água do 
solo tem implicações importantes no balanço hídrico e, consequentemente, na formação do 
escoamento. Da mesma forma, a espessura do perfil do solo – PROF – e a capacidade de 
armazenamento da zona não saturada do solo – CCNSAT – encontram-se entre os parâmetros cuja 
variação mais contribui para alterar o valor da f.o., na maioria dos talhões. Outro parâmetro a cuja 
variação o modelo mostra alguma sensibilidade é a sucção na frente de humedecimento (PSI). Esta 
variável, tal como MD e KSAT, entra no algoritmo de cálculo utilizado para determinar a infiltração 
(baseado no modelo de GREEN e AMPT, 1911) e, portanto, qualquer variação no seu valor, ao causar 
alteração nos quantitativos de água envolvidos no processo de infiltração, altera o valor de escoamento 
calculado e, consequentemente, o valor da função objectivo. Nos talhões BI – 3x3 e BII – 2x1, verifica-
-se uma influência importante da variável FVEG, talvez pela estreita relação que esta tem com o 
parâmetro CA, na estimação da intercepção. Relativamente aos restantes parâmetros, a análise revela, 
de um modo geral, pequena sensibilidade do modelo à sua variação. 
 Constata-se ainda que de um modo geral, qualquer aumento do escoamento é acompanhado 
de um diminuição na infiltração. Ressalva-se a excepção constituída pelos parâmetros FVEG e CA. No 
primeiro verifica-se um aumento de ambos os fluxos quando o seu valor diminui em 10% e o oposto 
quando aumenta 10%. Por outro lado, a diminuição e o aumento de FVEG conduz, respectivamente, à 
diminuição e ao aumento da evapotranspiração. Esta variação reflecte o peso relativo da componente 
da evapotranspiração que ocorre a partir da vegetação, que será tanto maior quanto maior a fracção de 
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área da superfície do solo por ela coberta, devido ao aumento do armazenamento de água no 
reservatório da intercepção e, consequentemente, da oportunidade de evaporação (como definido por 
LINSLEY et al., 1988). No caso de CA, o escoamento diminui quer o valor deste parâmetro aumente ou 
diminua, o que se pode dever ao facto de o valor deste parâmetro ter sido optimizado (sendo o critério 
de convergência da optimização o de minimizar as diferenças entre o escoamento observado e o 
escoamento calculado). 
 
 4.5 – Evolução temporal dos fluxos e armazenamentos  
 Com o objectivo de testar o modelo no que respeita à simulação dos processos com uma base 
temporal menor, mais precisamente, à predição da variação dos componentes do sistema durante um 
evento, ou durante eventos consecutivos, de precipitação com características definidas efectuou-se a 
análise da evolução ao longo do tempo dos fluxos e armazenamentos simulados pelo modelo. Para tal 
seleccionou-se um dia (20/12/1996) com ocorrência de 7 chuvadas que totalizaram 32,4 mm. A 
evapotranspiração de referência diária foi de 1,1 mm. O primeiro evento de precipitação teve inicio às 
12h45min e o último terminou apenas no dia seguinte, às 0h30min. A precipitação ocorrida nos dois 
dias anteriores foi de 68,5 mm em 18/12/1996 e 15,5 mm em 19/12/1996 
 A Figura 6 mostra as previsões do modelo para o comportamento dos diferentes 
armazenamentos. Em qualquer dos reservatórios, verifica-se que o aumento do armazenamento 
coincide com a alimentação proporcionada pela queda de chuva, iniciando-se o esgotamento dos 
reservatórios uma vez terminada essa alimentação. Saliente-se o modo característico como se dá o 
esgotamento do reservatório superfície do solo, com a água a permanecer à superfície algum tempo 
após o fim das chuvadas. 
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Figura 6 – Evolução dos armazenamentos intercepção, superfície do solo, zona não saturada e zona saturada do 

reservatório solo, ao longo do dia 20/12/1996. 
 

 Com se pode verificar, da análise da Figura 7, a variação dos fluxos está de acordo com a 
evolução temporal dos armazenamentos. 

A referida Figura mostra que o escoamento superficial se inicia logo após o início das chuvadas. 
Os caudais máximos estão associados às intensidades máximas de precipitação. A sobreposição dos 
hidrogramas de escoamento e infiltração demonstra que os patamares observados de intensidade de 
infiltração correspondem, nas diversas chuvadas, aos valores mais elevados de escoamento superficial 



6º SILUSBA – Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Oficial Portuguesa 

262 

gerado. A ocorrência de percolação profunda dá-se a partir do momento em que começa a haver água 
armazenada na zona saturada do solo. Este facto fica patente na semelhança de forma entre as linhas 
que representam a evolução da percolação e do armazenamento na zona saturada do solo. A primeira 
componente da evapotranspiração simulada – evaporação da água interceptada na vegetação (e) – 
diminui enquanto não ocorre precipitação. A queda de chuva leva a que se dê um aumento deste fluxo 
pois passa a haver mais água disponível para evaporar. A intensidade de evaporação da água à 
superfície do solo (ev) é proporcional à altura de água detida. A variação na intensidade da evaporação 
da água armazenada no solo (et) é positiva enquanto não ocorre precipitação, diminuindo para valores 
mínimos enquanto está a chover. Deste modo, a partir das 12h45min, instante em que se dá o primeiro 
evento de precipitação, a evolução temporal da evaporação da água do solo inverte a sua tendência de 
aumento e começa a diminuir, atingindo valores muito próximos de zero enquanto chove e enquanto se 
desenvolvem os restantes processos hidrológicos de superfície. 
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Figura 7 – Hidrogramas de escoamento superficial, infiltração, percolação e evapotranspiração do dia 

20/12/1996. 
 
4.6 – Simulação de eventos de intensidade de precipitação constante  
 No seguimento da análise do ponto anterior, efectuaram-se corridas do programa de cálculo 
com os valores da precipitação uniformemente distribuídos ao longo do tempo o que permitiu estudar a 
forma dos hidrogramas resultantes. Esta análise permitiu também comparar os tempos de 
concentração do escoamento simulados pelo modelo com os determinados através da equação  

 
m

m
e

c i
Lt

1

1. 







= −α

 (10) 

onde L é o comprimento do plano de escoamento, α e m são relacionáveis com a fórmula de 
resistência ao escoamento e ie é a intensidade da precipitação em excesso (LIGHTHILL e WHITHAM, 

1955). 
 Testaram-se as intensidades de precipitação 20 mmh-1, 40 mmh-1, 80 mmh-1, admitindo-se uma 
evapotranspiração de referência diária de 5 mm d-1. As condições iniciais de armazenamento 
consideradas foram: HA = 0,000 mm; HB = 0,000 mm; HCNSAT = MD; HCSAT = 0,000 mm. Ou seja, 
para efectuar esta análise, admitiu-se que as chuvadas se seguiriam a um período seco longo, como 
referem LINSLEY et al. (1988) e QUINTELA (1996). A aplicação da equação (14) a estas intensidades 
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de precipitação e ao talhão considerado (BII – 3x3) leva a valores do tempo de concentração de 11,44 
min, 8,67 min e 6,57 min, respectivamente, para as intensidades 20 mm h-1, 40 mm h-1 e 80 mm h-1. 
 Na Figura 8 estão representados os hidrogramas de infiltração e de escoamento superficial 
obtidos nos primeiros 60 minutos após o inicio das chuvadas. 
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Figura 8 – Hidrogramas de infiltração e de escoamento superficial sob chuvadas de intensidade de precipitação constante 
de 20 mmh-1, 40 mm h-1 e 80 mm h-1. 

 
As intensidades de infiltração evidenciam, no ramo descendente das linhas, uma variação 

controlada pelo modelo de GREEN e AMPT (1911). Ao fim de 24 horas, em qualquer das chuvadas, 
embora o valor da intensidade de infiltração seja inferior a 4 mm h-1 e, portanto próximo do da 
condutividade hidráulica saturada da superfície estimada para o talhão BII – 3x3, continua a verificar-se 
uma pequena diminuição deste valor. Todos os hidrogramas de escoamento apresentam uma forma 
em ∫, típica do escoamento sobre a superfície do terreno nas áreas entre-sulcos e descrito pela teoria 
da onda cinemática. Salienta-se ainda a complementaridade dos dois gráficos da Figura 8. 

Em qualquer das intensidades de precipitação, obtiveram-se tempos de concentração muito 
superiores aos calculados pela equação (14) evidenciados por, tal como no caso da diminuição da taxa 
de infiltração, o caudal escoado continuar a aumentar ao fim das 24 horas simuladas. Estes resultados 
devem-se ao facto da intensidade de precipitação efectiva para o escoamento não ser constante, 
mesmo ao fim de  24 horas de simulação, quando ainda está a aumentar, pois o modelo calcula a 
quantidade de água que fica retida na vegetação e se evapora desta, a quantidade de água que se 
evapora da superfície e que se infiltra e, só depois, a quantidade de água que se escoa 
superficialmente, ou seja, consideram-se as perdas para o escoamento. 

 
5 - CONCLUSÃO 
 

O MESUP possibilita a previsão dos volumes de água envolvidos no balanço hídrico na zona 
superficial do solo. Para tal, calcula de forma contínua no tempo a intercepção, a detenção superficial, 
o escoamento superficial, a infiltração, a percolação, o armazenamento de humidade no solo e a 
evapotranspiração cultural. Tendo em conta os dados de escoamento disponíveis, as características do 
domínio em que foi aplicado e as implicações destas sobre os parâmetros considerados no modelo, os 
resultados que se obtiveram nas diferentes perspectivas de análise efectuadas com o MESUP 
permitem as apreciações que de seguida se apresentam: 
� De uma maneira geral, os elevados valores de escoamento superficial observados nos talhões 

são reproduzidos pelo modelo quando o valor da condutividade hidráulica saturada na superfície 
toma valores muito pequenos, principalmente, nos talhões de menor compasso. 

� Os problemas verificados com a optimização dos parâmetros do modelo apontam para a 
necessidade de se aferir cuidadosamente a forma como estes são determinados. Sempre que 
possível, é preferível a medição directa, in situ e espacialmente representativa. Se a optimização 
automática for inevitável, como acontece frequentemente, deve ter-se em consideração a 
interacção entre parâmetros estreitamente correlacionados. 
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� As condições iniciais de armazenamento consideradas para a simulação a realizar têm uma 
influência importante na validação dos resultados. Esta constatação resulta das diferenças 
obtidas quando se efectuou a verificação do modelo com e sem período inicial de observações. 
No segundo caso, os resultados ajustaram-se melhor aos valores observados pelo que é de 
considerar a existência de um período inicial de adaptação do modelo. 

� Este período de “aquecimento” do modelo poderá igualmente resultar da evolução do 
povoamento no que ao seu desenvolvimento vegetativo diz respeito, correspondendo as 
estimativas menos exactas a uma fase mais activa de crescimento, com alteração importante das 
características da parte aérea das plantas, tanto no aspecto qualitativo como quantitativo. 

� O MESUP mostra sensibilidade à variação de todos os seus parâmetros. Destes, os que maior 
influência têm nos resultados obtidos são, de uma maneira geral para todos os talhões: KSAT, 
MD, PROF, CCNSAT, PSI, FEG e CA. 

� O estudo da evolução dos fluxos e armazenamentos simulados demonstrou que o MESUP pode 
ser adaptado à previsão para eventos de precipitação únicos ou consecutivos. 

� As características dos talhões, equiparáveis a pixels, potencia a aplicabilidade em modelos 
hidrológicos com suporte em SIG (modelos tipo raster), sendo no entanto necessário modelar as 
transferências abaixo da superfície entre pixels. 

� A modelação do escoamento sobre a superfície do terreno com base na teoria da onda 
cinemática permite perspectivar um alargamento das possibilidades de aplicação do MESUP, no 
âmbito da predição da erosão do solo, nomeadamente, onde o mecanismo de escoamento 
dominante é aquele que ocorre nas áreas pré e entre sulcos. 
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RESUMO 

A utilização de séries temporais hidrológicas sintéticas é, hoje em dia, uma técnica com 
aceitação no planeamento e gestão de sistema de recursos hídricos. 

A presença de elementos nulos nas séries apresenta uma dificuldade acrescida dada a 
incapacidade da maior parte dos modelos em os acomodar.  

Neste trabalho, apresenta-se uma metodologia para gerar séries sintéticas de escoamentos 
diários, por desagregação pelo método dos fragmentos, que é particularmente dotado para lidar com 
elementos nulos nos dados. 

A metodologia proposta para gerar escoamentos diários tem três etapas: na primeira geram-se 
séries sintéticas de escoamentos anuais, na segunda desagregam-se os valores anuais em valores 
mensais e na terceira cada um dos meses é desagregado nos respectivos valores diários. Para a 
desagregação dos valores anuais em mensais e destes em diários utilizou-se o método dos 
fragmentos. 

A bacia hidrográfica da ribeira de Odivelas na estação hidrométrica de Odivelas foi utilizada para 
testar o processo de geração apresentado. Tendo-se verificado que os escoamentos anuais, em ano 
hidrológico, eram independentes, estes foram gerados utilizando como modelo da série histórica a 
transformação inversa de Wilson e Hilferty acoplada com a distribuição log-normal. Os valores obtidos 
foram depois sucessivamente desagregados em valores mensais e diários. 

Verificou-se a preservação das características estatísticas da série anual, média, variância e 
assimetria bem como a preservação das médias, covariâncias e assimetrias periódicas aos níveis 
mensal e diário. 

Os resultados obtidos indicam que a metodologia apresentada é um processo plausível para 
gerar escoamentos diários que preservam as características estatísticas dos escoamentos históricos. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Hidrologia estocástica, Séries sintéticas de escoamentos, Geração, 

Desagregação, Método dos fragmentos. 
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1. INTRODUÇÃO 
A incerteza associada aos fenómenos hidrológicos, em geral, e aos escoamentos, em particular, 

resulta, não só da habitual escassez de dados que pode ser minorada por transferência de informação 
(por exemplo com recurso a relações entre a precipitação e o escoamento), mas também da 
impossibilidade de conhecer a população em análise, facto que se apresenta como uma incerteza de 
base do problema, a qual não é resolúvel.  

A utilização de séries sintéticas apresenta-se como um maneira prática de minorar parte daquela 
incerteza, permitindo uma utilização mais eficiente da informação hidrológica disponível. 

A utilização de séries sintéticas de escoamentos, além de permitir a redução da incerteza 
associada àquele fenómeno hidrológico, permite ainda, na análise dos sistemas, tratar a garantia de 
cumprimento das metas através de funções de distribuição de probabilidade e por isso abandonar as 
formulações empíricas de fiabilidade habitualmente consideradas. 

Os modelos de geração de séries sintéticas tiveram um grande desenvolvimento após o trabalho 
de THOMAS e FIERING (1962), constituindo, actualmente, uma ferramenta disponível em estudos de 
planeamento e operação de sistemas de recursos hídricos. 

A selecção do modelo de geração deve ter em conta vários factores, entre os quais, as 
características dos dados hidrológicos disponíveis. Para séries independentes (não correlacionadas), 
no tempo e no espaço, recorre-se em geral a modelos probabilísticos, que utilizam, para gerar as séries 
sintéticas, a distribuição de probabilidade da série histórica (isto é, aquela que melhor se ajusta à série 
histórica). Por sua vez, quando se tratam de séries dependentes (correlacionadas), no tempo ou no 
espaço, deve recorrer-se a modelos estocásticos, os quais consideram, não só a aleatoriedade dos 
fenómenos, mas também a sequência temporal ou espacial dos valores das variáveis. 

Os modelos de desagregação apresentam-se como os mais adequados para geração 
simultânea de séries sintéticas relativas a diferentes intervalos de tempo. As técnicas de desagregação 
consistem, essencialmente, na repartição dos valores relativos a um dado intervalo de tempo, em 
valores relativos a menores intervalos, tentando preservar as características estatísticas das séries 
históricas referentes a ambos os intervalos. Estas técnicas permitem assegurar a compatibilidade entre 
os resultados relativos aos diferentes níveis de agregação. Refira-se que a desagregação tanto pode 
ser temporal como espacial. 

Dos modelos de desagregação existentes, destacam-se: o modelo de Valência–Schaake 
apresentado por Valência em 1973, o modelo de desagregação por etapas proposto por Santos em 
1983 e o método dos fragmentos apresentado por Svanidze em 1961. 

Em SALAS et al. (1985) e SALAS (1993) pode encontrar-se uma apresentação pormenorizada 
de vários modelos de geração e de desagregação existentes. 

 
2. MODELO DE GERAÇÃO DE SÉRIES SINTÉTICAS 

Em estudos de planeamento, a análise a nível anual ou mensal é habitualmente suficiente. No 
entanto, em estudos de operação, pode ser conveniente utilizar intervalos de tempo mais curtos (por 
exemplo o dia), permitindo, assim, uma melhor aproximação às condições reais de exploração dos 
sistemas. Justifica-se, portanto, o desenvolvimento de metodologias de geração de séries sintéticas de 
valores diários. 

A metodologia de geração de séries sintéticas de escoamentos diários que se apresenta de 
seguida é composta pelas seguintes etapas: 

• Geração de séries sintéticas de escoamentos anuais, por aplicação de um modelo 
univariado baseado na distribuição de probabilidade da série histórica (aplicável a séries 
históricas temporalmente independentes); 

• Desagregação das séries de escoamentos anuais geradas na etapa anterior em séries de 
escoamentos mensais, por aplicação do método dos fragmentos; 
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• Desagregação das séries de escoamentos mensais em séries de escoamentos diários, por 
aplicação do método dos fragmentos. 

A qualidade das séries geradas deve ser avaliada no final de cada uma das três etapas 
referidas, procedendo-se, para tal, à verificação da preservação dos principais parâmetros estatísticos 
das séries históricas. 

 
2.1 Geração de escoamentos anuais 
2.1.1 Considerações gerais 
As distribuições normal e log-normal são das mais utilizadas em hidrologia. A distribuição 

normal, simétrica em relação à media, pode tomar valores entre –∞ e +∞. Deste modo, a utilização da 
distribuição normal na modelação de fenómenos físicos nem sempre é satisfatória, como por exemplo 
no caso de séries de escoamentos (as quais apresenta necessariamente valores positivos) com 
assimetria, por vezes, significativa. Por sua vez, a distribuição log-normal, que pode apresentar valores 
entre 0 e +∞, é mais adequada à modelação de fenómenos com distribuição assimétrica.  

No caso de Portugal, os escoamentos anuais apresentam, em geral, assimetria reduzida, pelo 
que o ajustamento da distribuição normal deve ser satisfatória na maior parte das situações. No 
entanto, de maneira a dar uma maior robustez ao modelo de geração de escoamentos anuais, este foi 
desenvolvido com base na distribuição log-normal combinada com a transformação inversa de Wilson e 
Hilferty, permitindo assim tratar séries em que a assimetria não seja desprezável. 

No entanto, a utilização do modelo deve sempre ser precedida da verificação da adaptabilidade 
à série histórica da distribuição log-normal, que pode ser feita com recurso a testes estatísticos. 

Apresenta-se de seguida um método para verificar a independência temporal da série histórica 
anual, seguido do procedimento de geração das séries sintéticas propriamente dito. 

 
2.1.2  Verificação da independência temporal da série hidrológica 
Uma série hidrológica pode dizer-se temporalmente independente se não existir correlação 

significativamente diferente de zero entre os valores da série espaçados de um dado incremento (k). A 
verificação da independência temporal de uma série pode então ser aferida através da análise do 
respectivo correlograma, definido pela representação gráfica da função de autocorrelação, rk, em 
função de k, e dos limites de probabilidade de uma série independente apresentados por 
ANDERSON (1941). 

Para séries temporais independentes, as autocorrelações de incrementos iguais ou superiores a 
um deveriam ser nulas. No entanto, devido à variabilidade amostral, estas correlações apresentam 
flutuações em torno de zero. Assim, considera-se que uma série é temporalmente independente se os 
valores das correlações se situarem dentro do intervalo de confiança correspondente ao nível de 
confiança adoptado, admitindo-se, nestas condições, que as diferenças para zero verificadas são 
explicadas pela variabilidade amostral. 

A função rk pode definir-se de acordo com a Eq. (1): 
O cálculo das autocovariâncias e das autocorrelações de séries anuais e consequentemente a 

função rk pode ser feita com recursos às Eq. (1) e (2) [FULLER (1996)]:  

( )( )[ ]∑
+=

− −−=
N

1ki
kiik xxxx

N
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0

k
k c

c
r =        (2) 

em que: 
ck – autocovariância anual de incremento k; 
rk – autocorrelação anual de incremento k; 
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k – incremento; 
x  – média; 
xi – valor do escoamento no ano i; 
N – dimensão da série hidrológica. 

Os limites de probabilidade apresentados por Anderson, para um nível de confiança de 95 % são 
dados por: 

( )
kN

1kN96.11%95rk −
−−±−=      (3) 

Refira-se que, o máximo incremento, k, a considerar para a correlação não deve exceder cerca 
de 30 % da dimensão da amostra, visto verificar-se, com o aumento de k, uma progressiva redução do 
número de produtos para o cálculo da covariância. 

 
2.1.3 Modelo univariado de geração baseado na distribuição Log-Normal combinada com a 

transformação inversa de Wilson e Hilferty 
Apresenta-se de seguida o procedimento para aplicação do modelo univariado de geração de 

séries sintéticas de escoamentos anuais: 
1 - Determinação da série de logaritmos do escoamento anual: 

( )cxlny ii +=       (4) 

em que: 
c – constante. 
A aplicação do logaritmo natural ao valor de xi acrescido de uma constante tem como 

objectivo evitar problemas resultantes da eventual existência de valores nulos na série 
histórica. 

2 - Determinação dos parâmetros estatísticos da série de logaritmos obtida, nomeadamente, 
média ( y ), desvio padrão (sy) e coeficiente de assimetria (gy): 
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3 - Geração de séries de números aleatórios normalmente distribuídos, com média nula e 
variância unitária, de extensão igual à série histórica: 

4 - Obtenção das séries sintéticas anuais utilizando as séries de números aleatórios geradas no 
ponto anterior e por aplicação da transformação inversa de WILSON e HILFERTY (1931): 
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em que: 
zi – variável aleatória, normalmente distribuída com média nula e variância unitária, 

gerada no ponto 3. 
Finalmente, as séries sintéticas de valores anuais são dadas por: 
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yii syys ×ν+=       (9) 

( ) cysexpxs ii −=      (10) 

em que: 
xsi – escoamento no ano i (valor gerado); 
ysi – logaritmo do escoamento no ano  i (valor gerado). 

A utilização da transformação inversa de Wilson e Hilferty, expressa pela Eq. (8), permite 
preservar a assimetria da série histórica em situações em que esta seja significativa. 

 
2.2. Desagregação mensal e diária de séries de escoamentos 
2.2.1 Considerações gerais 
Os modelos de desagregação permitem a geração de séries sintéticas em dois ou mais níveis 

temporais, preservando as estatísticas da série histórica em cada um desses níveis. 
A utilização deste tipo de modelos, aplicados quer ao nível mensal quer ao nível diário, 

pressupõe a geração, numa primeira etapa, de séries relativa ao nível de agregação superior. No 
presente caso, a metodologia desenvolvida prevê a geração de séries de escoamentos anuais com 
recurso a um modelo baseado na distribuição de probabilidades da série anual histórica, e a posterior 
desagregação das séries obtidas em séries mensais e em séries diárias, tendo-se adoptado o método 
dos fragmentos, para efectuar a referida desagregação. 

O método dos fragmentos baseia-se no principio de que a distribuição de uma dada variável 
hidrológica dentro de um determinado intervalo de tempo (por exemplo o ano ou o mês) é idêntica para 
iguais valores dessa variável. Assim, a obtenção dos valores mensais de um dado ano é feita por 
semelhança com os anos da série histórica com valores anuais mais próximos do valor anual gerado. 
Por sua vez, a geração dos valores diários é feita por semelhança com os meses da série histórica com 
valores mensais mais próximos do valor mensal gerado. 

Uma das principais limitações associadas à maioria das técnicas de desagregação existentes 
consiste no tratamento de valores nulos da variável hidrológica em análise. No caso do escoamento, a 
existência de valores nulos, em determinadas linhas de água, é bastante frequente na época de 
estiagem. A frequência de ocorrência de escoamentos nulos aumenta com a diminuição do intervalo de 
tempo utilizado. Deste modo, a utilização de uma técnica de desagregação que consiga lidar de forma 
simples e eficaz com registos nulos, apresenta importância primordial, visto permitir a generalização do 
método. O método dos fragmentos apresenta esta versatilidade, sendo portanto, de entre os métodos 
existentes, uma das alternativas mais interessantes. 

 
2.2.2 Método dos fragmentos 
A metodologia para aplicação do método dos fragmentos que se apresenta de seguida 

encontra-se particularizada para desagregação de valores anuais em valores mensais: 
1 - Ordenação da série histórica de escoamentos anuais (ordem crescente). 
2 - Determinação dos fragmentos correspondentes a cada valor de escoamento anual da série 

histórica. Cada fragmento é composto pelos 12 valores resultantes da divisão dos 
escoamentos mensais pelo escoamento médio mensal do ano em questão. Desta forma, 
obtém-se um número total de fragmentos igual à dimensão da série histórica.  

3 - Definição dos intervalos de incidência, através da atribuição dos seus limites inferiores e 
superiores. Para o primeiro e último intervalos são apenas definidos, respectivamente, os 
limites superior e inferior, tratando-se portanto, de intervalos abertos. 

4 - Alocação dos fragmentos aos correspondentes intervalos de incidência. Esta alocação é 
feita de acordo com o valor do escoamento anual associado a cada fragmento e com os 
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intervalos de incidência definidos. Para aplicação da metodologia é condição essencial que 
cada intervalo de incidência contenha pelo menos um fragmento. Esta condição deve ser 
observada aquando da definição dos intervalos de incidência. 

5 - Determinação dos escoamentos mensais por desagregação dos escoamentos anuais 
anteriormente gerados. Para cada valor de escoamento anual gerado, identifica-se o 
intervalo de incidência correspondente e associa-se um fragmento. Se no intervalo de 
incidência em questão existir mais de um fragmento, então, deve recorrer-se a uma escolha 
aleatória sem reposição até se esgotarem os fragmentos existentes. Quando tal acontece, 
procede-se à reposição dos fragmentos no intervalo, podendo então ser novamente 
utilizados. A determinação dos escoamentos mensais é feita multiplicando o valor médio 
mensal gerado (escoamento anual gerado dividido por 12) pelo fragmento seleccionado. 

No caso da aplicação do método dos fragmentos para desagregação de escoamentos mensais 
em escoamentos diários, os meses são tratados em separado, ou seja, os fragmentos correspondentes 
a um determinado mês do calendário só podem ser utilizados para gerar valores diários nesse mesmo 
mês. 

A metodologia apresentada para desagregação de valores anuais sofre as seguintes alterações: 
• A determinação dos fragmentos (ponto 2) é feita para cada valor de escoamento mensal da 

série de registos históricos; cada fragmento passa a ser composto por 28, 29, 30 ou 31 dias, 
consoante o número de dias do mês em causa; relativamente ao mês de Fevereiro, 
determina-se um conjunto de fragmentos para os anos regulares e outro para os anos 
bissextos; os vários valores que compõem os fragmentos resultam da divisão dos 
escoamentos diários registados pelo escoamento médio diário do mês em questão; 

• A distribuição dos fragmentos pelos intervalos de incidência (ponto 4) é feita de acordo com 
o valor de escoamento mensal associado a cada fragmento; 

• A identificação do intervalo de incidência correspondente a cada valor de escoamento 
mensal gerado e a selecção de um fragmento são feitas de forma idêntica à apresentada no 
ponto 5; a determinação dos escoamentos diários é feita multiplicando o valor médio diário 
gerado (escoamento mensal gerado dividido pelo número de dias do mês) pelo fragmento 
seleccionado. 

A desagregação com recurso ao método dos fragmentos é particularmente atractiva, visto 
verificar-se que permite preservar toda a informação relativa à série histórica, nomeadamente, a média, 
a variância e as correlações, para além de preservar a assimetria da amostra. 

Refira-se, no entanto, a existência de uma inconsistência no método dos fragmentos. A 
desagregação de valores gerados superiores e inferiores ao maior e menor valor da série histórica, 
respectivamente, só pode ser feita por recurso aos fragmentos disponíveis no último e primeiro 
intervalos de incidência, quando, na realidade, deveriam ser utilizados fragmentos cuja variabilidade se 
relacionasse linearmente com o valor do escoamento correspondente. 

 
2.3.  Verificação da qualidade do ajustamento das séries geradas 
A qualidade das séries sintéticas geradas é garantida quando se verifica a preservação das 

características estatísticas da série histórica, nomeadamente, média, desvio padrão, assimetria e 
correlações. 

Considera-se que os parâmetros estatísticos da série histórica são preservados quando estes se 
encontram compreendidos no intervalo centrado no valor médio do respectivo parâmetro das séries 
sintéticas com dimensão igual a quatro vezes o desvio padrão desse mesmo parâmetro.  

A condição de preservação pode ser expressa por: 

∈ν� [ νν +ν−ν s2;s2 ] 
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em que: 
ν�  – valor do parâmetro estimado para a série histórica; 
ν  – valor médio do parâmetro estimado a partir do conjunto das séries sintéticas; 

νs  – desvio padrão do parâmetro estimado a partir do conjunto das séries sintéticas. 
A verificação da qualidade do ajustamento das séries geradas é feito em cada nível de 

agregação, ou seja, para as séries anuais geradas, para as séries mensais obtidas por desagregação 
das séries anuais e para as séries diárias obtidas por desagregação das séries mensais. 

 
3. APLICAÇÃO PRÁTICA DO MODELO 

3.1. Dados de base 
A aplicação prática da metodologia apresentada teve como base os registos de caudal na 

estação hidrométrica de Odivelas situada na ribeira de Odivelas, afluente do rio Sado (ver Figura 1). A 
área da bacia hidrográfica dominada pela estação é de 431 km2. 

 
 

 
Figura 1 - Bacia hidrográfica da ribeira de Odivelas 

A informação hidrométrica relativa à estação de Odivelas consiste em dados de caudais médios 
diários no período compreendido entre os anos hidrológicos de 1934/35 e 1969/70.  

Atendendo à informação pluviométrica disponível na bacia obtida em COBA (1998) e 
COBA (1999), tornou-se possível a extensão das séries de escoamento anual para um período de 
66 anos compreendido entre os anos hidrológicos de 1931/32 e 1996/97 (período de referência do 
estudo).  

A extensão da série de escoamentos anuais para o período de referência (ver Figura 2) foi feita 
com base numa análise, a nível anual, do processo precipitação – escoamento, da qual resultou a 
seguinte equação de regressão:  
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mm1.387P8.257P666.0E

   (9) 

em que: 
E – escoamento anual (mm); 
P – precipitação anual ponderada sobre a bacia (mm);  

O coeficiente de correlação entre as duas variáveis, escoamento e precipitação, é de 0.94.  
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Figura 2 – Escoamento anual na estação hidrométrica de Odivelas – Série completada para o 

período de 1931/32 a 1996/97 

Recorrendo ao método dos fragmentos, apresentado anteriormente, procedeu-se à 
desagregação, para os níveis mensal e diário, dos valores anuais estimados com base na equação de 
regressão. Desta forma, obtiveram-se também séries de escoamentos mensais e diários cobrindo a 
totalidade do período de 1931/32 a 1996/97 (ver Figuras 3 e 4). 
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Figura 3 – Escoamentos mensais médios na estação hidrométrica de Odivelas 
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Figura 4 – Escoamentos diários médios na estação hidrométrica de Odivelas 

 
3.2. Geração das séries sintéticas de escoamentos 
3.2.1 Considerações gerais 
Na geração de valores anuais utilizou-se, como base, a série de escoamentos na estação 

hidrométrica de Odivelas, completada para o período de 66 anos compreendidos entre 1931/32 e 
1996/97. 

Tanto para a desagregação dos valores anuais gerados em valores mensais, como para a 
posterior desagregação dos valores mensais em valores diários, as séries de base utilizadas 
correspondem às respectivas séries de registos históricos em Odivelas. Tratam-se de séries referentes 
ao período compreendido entre os anos hidrológicos de 1934/35 e 1969/70, com falhas nos anos de 
1946/47, 1955/56 e 1968/69 (correspondentes a 33 anos). 

Foram geradas 100 séries de valores anuais, mensais e diários. A extensão das séries sintéticas 
geradas foi de 66 anos, coincidente com a extensão das séries históricas completadas para o período 
de referência.  

Geração das séries sintéticas de escoamentos anuais 
Verificação da independência temporal da série histórica 
Na Figura 5 apresenta-se o correlograma da série de escoamentos anuais na estação 

hidrométrica de Odivelas, assim como os limites de probabilidade apresentados por Anderson para um 
nível de confiança de 95 %. 
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Figura 5 – Correlograma da série de escoamentos anuais na estação hidrométrica de Odivelas 
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Da análise do referido correlograma verifica-se que a função de autocorrelação se encontra 
dentro do intervalo de confiança estabelecido, podendo admitir-se, com um nível de confiança de 95 %, 
que a série de escoamentos anuais na estação hidrométrica de Odivelas é independente.  

Portanto, a adopção de um modelo aleatório, baseado na distribuição de probabilidades da série 
histórica, é adequado para efectuar a geração de séries sintéticas de escoamentos anuais em 
Odivelas. 

Verificação da adaptabilidade à série histórica da distribuição log-normal 
Por aplicação do Teste do Qui-Quadrado, foi possível verificar a adaptabilidade da distribuição 

log-normal à série de escoamentos anuais em Odivelas. A estatística do teste para 10 intervalos é 
6.122

c =χ . Por sua vez o valor da distribuição de Qui-Quadrado com 7 graus de liberdade e um nível 
de confiança de 95 % é 1.142

95,7 =χ . Dado que 2
95,7

2
c χ<χ , não é rejeitada a hipótese de a amostra 

provir de uma população com distribuição log-normal.  

Resultados da geração de séries de escoamentos anuais 
No Quadro 1 resumem-se os resultados obtidos. 

Quadro 1 
Parâmetros estatísticos da série histórica de escoamentos anuais e das séries sintéticas geradas na 
estação hidrométrica de Odivelas 

Parâmetro estatístico Série 
histórica 

Séries geradas 

  Média Desvio padrão 
Média (mm) 153.9 160.8 21.0 
Desvio padrão (mm) 113.9 124.2 8.3 
Coeficiente de Assimetria 0.40 0.43 0.23 
Coeficiente de autocorrelação (k = 1) 0.090 -0.088 0.177 

Da análise do Quadro 1 conclui-se que as séries sintéticas geradas cumprem o critério de 
preservação das principais características estatísticas da série história, nomeadamente, média, desvio 
padrão e coeficiente de assimetria. Atendendo aos baixos valores dos coeficientes de correlação 
obtidos verifica-se ainda a independência temporal das séries geradas. 

 
3.2.3 Desagregação mensal 
No Quadro 2 resumem-se os resultados obtidos da aplicação do método dos fragmentos para 

desagregar as 100 séries sintéticas de escoamentos anuais geradas. 
Da análise do Quadro 2 pode concluir-se que são preservados os valores da média, desvio 

padrão, coeficiente de assimetria e coeficiente de correlação de incremento unitário das séries 
históricas de escoamentos mensais. Para coeficientes de correlação de incremento superior (até doze), 
verificou-se que apenas em sete meses não foram preservados os referidos parâmetros estatísticos 
das séries históricas. 
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Quadro 2 
Parâmetros estatísticos das séries de escoamentos mensais na estação hidrométrica de Odivelas 
Média (mm)              
  Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set 
Série histórica  2.8 6.0 18.1 40.4 38.7 30.1 10.0 7.0 0.7 0.0 0.0 0.1 

Média  4.8 7.3 16.7 42.6 41.4 30.6 10.4 6.1 0.8 0.0 0.0 0.2 Séries geradas 
Desv. Padrão 1.1 1.6 2.3 7.0 7.0 3.5 1.5 1.1 0.1 0.0 0.0 0.1 

              
Desvio padrão (mm)             
  Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set 
Série histórica 6.3 18.0 25.3 50.8 43.5 26.0 14.0 16.2 0.9 0.1 0.0 0.5 

Média  8.8 20.0 22.6 49.6 47.3 28.0 13.1 14.8 1.0 0.1 0.0 0.9 Séries geradas 
Desv. Padrão 1.3 3.4 3.3 3.5 3.7 1.5 1.5 2.4 0.1 0.0 0.0 0.4 

              
Coeficiente de assimetria            
  Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set 
Série histórica 2.8 4.6 2.3 1.5 0.9 0.5 2.4 3.8 1.2 3.0 5.7 6.2 

Média 2.0 4.1 2.4 1.1 0.9 0.7 2.1 4.4 1.1 2.8 5.8 5.8 Séries geradas 
Desv. Padrão 0.5 0.7 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 0.7 0.3 0.5 1.4 1.1 

              
Coeficiente correlação (k=1)             
  Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set 
Série histórica -0.02 0.26 0.24 0.04 0.51 0.41 0.34 0.00 0.33 0.41 0.75 -0.03

Média -0.01 0.16 0.36 0.07 0.67 0.51 0.34 0.02 0.27 0.43 0.70 -0.04Séries geradas 
Desv. Padrão 0.11 0.07 0.08 0.09 0.09 0.08 0.06 0.05 0.06 0.07 0.08 0.01 

 
3.2.4 Desagregação diária 
Após a aplicação do método dos fragmentos, para desagregar as séries de escoamentos 

mensais obtidas na etapa anterior em escoamentos diários, calculou-se, para cada um do 366 dias do 
ano (incluindo o dia 29 de Fevereiro), as médias e os desvios padrão dos principais parâmetros 
estatísticos das 100 séries de escoamentos diários obtidas. Com base nos valores obtidos procedeu-se 
à verificação da preservação dos parâmetros estatísticos em questão, tendo-se observado o seguinte: 

• média do escoamento diário – apenas não foi verificada a preservação em seis dias do ano 
(um em Fevereiro e cinco em Maio); 

• desvio padrão – o número de dias em que não foi cumprido o critério de preservação foi de 
nove (três em Outubro, dois em Fevereiro, três em Maio e um em Setembro); 

• coeficiente de assimetria – o critério de preservação não foi cumprido em cinco dias (três em 
Outubro e dois em Maio); 

• coeficientes de correlação de incremento um, dois e três – não foi verificada a preservação 
destes parâmetros em sete dias, para o incremento um, e em dez dias para os incrementos 
dois e três. 

Constata-se que, o número de dias em que não foi verificada a preservação dos principais 
parâmetros estatísticos das séries históricas de escoamentos diários representa uma percentagem 
reduzida do número de dias do ano. Logo, consideram-se bastante aceitáveis os resultados obtidos 
com a aplicação do modelo de desagregação diária para o caso dos escoamentos na estação 
hidrométrica de Odivelas. 
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4. CONCLUSÕES 

A aplicação da metodologia de geração de séries sintéticas para geração de 100 séries 
sintéticas de escoamentos anuais, mensais e diários na estação hidrométrica de Odivelas conduziu a 
bons resultados. Para o nível anual, foi cumprido o critério de preservação das características 
estatísticas da respectiva série histórica, média, variância e assimetria. Para os níveis mensal e diário, 
procedeu-se à verificação da preservação das médias, covariâncias e assimetrias períodicas das 
respectivas séries históricas, tendo-se constatado que o critério de preservação foi cumprido na quase 
totalidade das situações. 

A utilização de um modelo de geração anual que utilizasse apenas a distribuição log-normal, 
seria, à partida, suficiente para preservar a pequena assimetria da série anual histórica na estação 
hidrométrica de Odivelas. No entanto, a introdução, no modelo, da transformação inversa de Wilson e 
Hilferty permite tratar séries com assimetrias mais significativas, dotando-o assim de uma maior 
versatilidade e tornando-o mais robusto. 

A presença de elementos nulos nas séries apresenta uma dificuldade acrescida dada a 
incapacidade da maior parte dos modelos de geração em os acomodar. As séries de escoamentos 
diários são, em muitos casos, exemplo desta situação, dado em largos períodos do ano hidrológico o 
caudal ser nulo. O método dos fragmentos mostrou-se particularmente dotado para lidar com 
elementos nulos nos dados sem que ocorra perda de generalidade do método. Na aplicação do 
modelo, em particular para a linha de água em análise, seria aceitável, aos meses de Julho, Agosto e 
Setembro, atribuir valores nulos de escoamento (diário e mensal). No entanto, por uma questão de 
generalidade da metodologia, e visto que esta conduz a bons resultados, mesmo sem recorrer a essa 
simplificação, tal procedimento não foi adoptado. É portanto legitimo que, aquando da aplicação do 
método dos fragmentos a séries cujos valores de escoamento no período de estiagem sejam 
frequentemente nulos, a não preservação dos parâmetros estatísticos nos meses correspondentes seja 
encarada sem grande preocupação, visto poder resultar apenas da aplicação estritamente numérica do 
critério de preservação. 

Na aplicação do modelo de desagregação, tanto aos valores anuais, como aos valores mensais, 
a definição dos intervalos de incidência revelou-se como um aspecto com importância na qualidade dos 
resultados obtidos. Verificou-se que a definição dos intervalos de incidência baseada em critérios de 
proximidade do valor absoluto do escoamento no nível superior de agregação e de semelhança da 
distribuição do escoamento no período correspondente parece adequar-se à aplicação do modelo de 
desagregação proposto.  

Ao contrário do que se poderia supor atendendo ao principio que serve de base ao método dos 
fragmentos – a distribuição de uma dada variável hidrológica dentro de um determinado intervalo de 
tempo é idêntica para iguais valores dessa variável – a utilização do fragmento correspondente ao valor 
histórico mais próximo para desagregar um dado valor de escoamento não se apresenta como a 
melhor opção. A aplicação do método dos fragmentos, numa situação ideal, deveria levar a que todos 
os fragmentos fossem usados o mesmo número de vezes. A utilização de intervalos de incidência mais 
apertados pode conduzir em determinadas circunstâncias, a que alguns fragmentos não sejam sequer 
utilizados, ou que sejam utilizados menos vezes que os restantes. Dado que, a metodologia de 
aplicação obriga a que, um dado fragmento, depois de ser utilizado, só poderá sê-lo novamente, 
quando todos os restantes fragmentos desse intervalo também tiverem sido usados, o recurso a 
intervalos mais largos pode favorecer a utilização mais uniforme de todos os fragmentos disponíveis. 
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RESUMO  
Cabo Verde tem recursos hídricos escassos com longos períodos secos alternando com curtos 
períodos húmidos. A maior utilização da água é na agricultura havendo assim a necessidade de 
planear a utilização deste recurso escasso garantindo o seu aproveitamento eficaz.  
A utilização de séries temporais hidrológicas sintéticas que permitem diminuir a incerteza nas 
utilizações torna-se especialmente recomendada nas condições de Cabo Verde. Neste trabalho 
apresenta-se uma metodologia para gerar séries sintéticas de precipitações mensais utilizando-se o 
modelo de desagregação.  
O modelo de desagregação gera séries sintéticas de precipitação anual, utilizando um modelo 
apropriado, desagregando a seguir estes valores nas precipitações mensais. Para a desagregação dos 
valores anuais em mensais utilizou-se o método dos fragmentos.  
A bacia hidrográfica da Ribeira Seca na ilha de Santiago foi utilizada para testar o processo de geração 
apresentado. Tendo-se verificado que as precipitações anuais em ano hidrológico eram independentes, 
estas foram geradas utilizando como modelo a distribuição log-normal a três parâmetros. Os valores 
obtidos foram depois desagregados para valores mensais. Verificou-se a preservação das 
características estatísticas da série anual, média, variância e assimetria bem como a preservação das 
médias, covariância e assimetrias mensais.  
Os resultados obtidos confirmam que a metodologia apresentada é um processo razoável para gerar 
precipitações mensais que preservam as características estatísticas das precipitações históricas.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE : Hidrologia estocástica, séries sintéticas de precipitação, desagregação, método 
dos fragmentos, geração. 
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1.  INTRODUÇÃO 
 

Cabo Verde situa-se numa vasta zona de clima árido e semi-árido que atravessa África desde o 
Atlântico ao Mar Vermelho. Esta zona corresponde a uma faixa de altas pressões que se mantém 
durante a maior parte do ano, desempenhando um papel importante na circulação atmosférica, 
separando a zona quente da temperada.  

O clima de Cabo Verde apresenta algumas afinidades com os climas desérticos quentes, mas 
distingue-se destes pelas pequenas amplitudes térmicas, maior humidade e periodicidade das chuvas. 
O oceano e os ventos alísios exercem uma função moderadora na temperatura. A época das chuvas 
em Cabo Verde ocorre nos meses de Julho a Outubro.  

A maior parte da água utilizada em Cabo Verde provém de recursos subterrâneos alimentados 
pela precipitação. A exploração das águas superficiais é seriamente limitada pelas características do 
escoamento, geralmente torrencial e pela importante carga de sedimentos transportada. A captação e o 
armazenamento do escoamento são pouco frequentes. As precipitações encontram-se 
predominantemente em Agosto e Setembro, período onde se encontram 60% a 80% da precipitação 
anual.  

A Ilha de Santiago, considerada a ilha mais agrícola do país, tem cerca de 991 km2 de área e 
forma alongada na direcção Norte-Sul. Há uma vasta gama de climas locais, determinados pela 
combinação do efeito da altitude com o da orientação das massas do relevo relativamente aos ventos 
dominantes. Em consequência o litoral é árido, os pontos mais altos têm humidade e vegetação, 
apresentando a vertente oriental precipitações, contrariamente à vertente ocidental que é seca.  

Demonstrando a importância do factor relevo no clima a precipitação anual varia de valores 
inferiores a 100 mm, em zonas do litoral, para valores superiores a 1000 mm nas zonas de maior 
altitude. As variações interanuais da precipitação anual são importantes, originando anos praticamente 
secos e anos pluviosos. Os dados de precipitação, são os praticamente existentes para caracterizar os 
recursos hídricos disponíveis em Cabo Verde, daí a importância acrescida de modelar as séries de 
precipitações em Cabo Verde. 

 
2. MODELAÇÃO DAS SÉRIES DE PRECIPITAÇÃO 
2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

A modelação de séries hidrológicas de precipitação apresenta uma dificuldade típica uma vez 
que ao nível da agregação mensal ou inferior a variável apresenta um número elevado de zeros.  

O modelo de desagregação apresenta-se como particularmente vocacionado para este tipo de 
situação ao ser composto por duas etapas, numa primeira a um nível mais agregado, o anual, em que 
se efectua a geração e onde não existem zeros; e uma segunda etapa em que se desagregam os 
valores gerados na anterior nos valores mensais que pode incorporar valores nulos.  

A desagregação dos valores anuais em valores mensais utilizando o método dos fragmentos 
proposto por Svanidze (SANTOS, 1983) ultrapassa este problema uma vez que os zeros são um valor 
possível de integrar os fragmentos.  

Optou-se assim por modelar as séries de precipitação anuais e mensais utilizando-se o modelo 
de desagregação. O modelo aplicado na geração de séries sintéticas consiste nas seguintes fases: 

• Análise da qualidade dos registos de precipitações anuais e determinação dos principais 
parâmetros estatísticos; 

• Verificação da independência das precipitações anuais através da análise do correlograma; 
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• Geração das séries sintéticas de precipitações anuais em duração igual à da série histórica; 
• Aplicação do método dos fragmentos para geração das precipitações mensais por 

desagregação das precipitações anuais. 
  

2.2 ANÁLISE DA QUALIDADE DOS REGISTOS DE PRECIPITAÇÕES ANUAIS E DETERMINAÇÃO 
DOS PRINCIPAIS PARÂMETROS ESTATÍSTICOS 
 

A análise da estacionaridade da série de precipitações anuais assenta na identificação de 
quebras de consistência e homogeneidade, que poderão acontecer em consequência de erros 
sistemáticos que se verifiquem e de alterações no fenómeno natural traduzido pela grandeza em 
questão. 

Para verificar a consistência procede-se à análise da representação gráfica das precipitações 
anuais acumuladas em função do tempo. Para verificação da homogeneidade aplica-se o teste geral de 
homogeneidade de Wald-Wolfowitz (GUTTMAN, 1982). 

Os parâmetros estatísticos considerados na caracterização da série de precipitações anuais 
foram os seguintes: 
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em que é: 

x  - precipitação anual média 
2
xs - variância da série 

gx – coeficiente de assimetria 
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γk – autocovariância de incremento k 
rk – coeficiente de autocorrelação de incremento k 
n – número de anos da série 

 

2.3 VERIFICAÇÃO DA INDEPENDÊNCIA DA SÉRIE DE PRECIPITAÇÕES ANUAIS 
 

Para verificação da independência temporal das precipitações anuais utiliza-se o teste do 
correlograma considerando-se que se este apresentar para k≠0 todos os valores no interior dos limites 
definidos por ANDERSON (1941),as diferenças para zero que se verificarem são explicadas pela 
variabilidade amostral. 

Os limites de probabilidade para o correlograma de séries independentes para um intervalo de 
confiança de 95% determinam-se pela seguinte equação: 

kn
knrk −

−−±−= 196.11%)95(  

em que: 
n – número de anos da série 
k – incremento entre os elementos da série 
 

2.4 GERAÇÃO DAS SÉRIES SINTÉTICAS DE PRECIPITAÇÕES ANUAIS 
 

Verificada a independência da série histórica das precipitações anuais procede-se à geração das 
séries sintéticas com base no modelo que melhor se adeque às características da série. 

No caso de não de não se verificar independência das precipitações anuais, há que recorrer a 
modelos estocásticos. Se as séries forem temporalmente independentes o modelo a aplicar na geração 
das séries sintéticas é baseado na distribuição de probabilidade da série histórica. 

As séries anuais de precipitação não apresentam usualmente assimetria elevada pelo que a 
distribuição log-normal a três parâmetros se apresenta como um modelo razoável para ser utilizado. O 
procedimento para a geração das séries sintéticas é o seguinte: 

i.) Aplicam-se logaritmos naturais a todos os valores de precipitação anual subtraídos de uma 
constante a que é o terceiro parâmetro da distribuição, 
( )axz ii −= ln  

em que a se determina da seguinte forma: 
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determinam-se os valores da média z e do desvio padrão zs  dos iz . 

ii.) Obtém-se a série padronizada iu  dos zi 

z

i
i s

zz
u

−
=  

em que os iu são normalmente distribuídos com média nula e variância unitária. 

iii.) Geram-se valores iu da variável normal padronizada e invertem-se os passos anteriores para 
se obterem os valores ix  da série gerada. 

 
2.5 APLICAÇÃO DO MÉTODO DOS FRAGMENTOS NA DESAGREGAÇÃO DAS SÉRIES ANUAIS 
PARA SÉRIES MENSAIS 
 

O método dos fragmentos que desagrega os valores anuais nos valores mensais assenta no 
princípio que em anos com idêntico valor de precipitação a distribuição dentro do ano é também 
idêntica. 

A aplicação do método dos fragmentos faz-se de acordo com a metodologia que a seguir se 
apresenta 

• Determinação dos fragmentos 
O fragmento de um dado ano corresponde aos 12 valores obtidos pela divisão das 

precipitações mensais desse ano pela respectiva precipitação mensal média. Para a série histórica de 
escoamentos, obtém-se assim, um conjunto de fragmentos igual ao número de anos da série. 

• Ordenação dos fragmentos 
Os vários fragmentos são então ordenados pelo valor da respectiva precipitação anual e por 

intervalos de incidência. Se para um dado intervalo se verificar a existência de mais de um fragmento, 
na fase de geração deve recorrer-se a uma escolha aleatória sem reposição, até se esgotarem os 
fragmentos existentes após o que se volta ao início. 

• Determinação dos valores mensais da precipitação de um dado ano 
Para cada valor de precipitação anual gerado, identifica-se o correspondente fragmento. Os 

valores da precipitação mensal desse ano obtêm-se multiplicando o respectivo valor da precipitação 
mensal média gerada pelo fragmento escolhido. 

Os fragmentos preservam toda a informação relativa às precipitações mensais, 
nomeadamente, a média, a variância, a assimetria e as covariâncias. Por este facto, a desagregação 
através do método dos fragmentos é bastante atractiva, uma vez que, preservando as referidas 
estatísticas relativas à série histórica, executa a preservação implícita da assimetria, o que em outros 
modelos de desagregação não acontece. 
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2.6 VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE DO AJUSTAMENTO DAS SÉRIES GERADAS 
 

A verificação da qualidade das séries sintéticas de precipitações anuais e mensais é efectuada 
considerando que estas devem preservar as características estatísticas das séries históricas. 

As estatísticas a considerar são a média, o desvio padrão, a assimetria e as correlações. 
Os valores dos parâmetros estatísticos das séries geradas preservam os valores históricos se 

estes estiverem compreendidos no intervalo centrado no valor médio do respectivo parâmetro das 
séries sintéticas com uma amplitude igual a duas vezes o desvio padrão desse parâmetro. 

 
3.  APLICAÇÃO DA METODOLOGIA PROPOSTA 
 

A metodologia proposta aplicou-se à estação meteorológica de S. Jorge dos Órgãos que se 
localiza na bacia hidrográfica da Ribeira Seca na Ilha de Santiago. Os dados existentes, precipitações 
anuais e precipitações mensais, constituem séries com 59 anos de 1941 a 2000. 

Efectuou-se a análise da estacionaridade da série de precipitações anuais de acordo com o 
apresentado em 2.2 tendo-se concluído que a série se podia considerar estacionária. 

A análise de independência temporal da série de precipitações anuais levou a concluir que para 
se verificar a independência se deve adoptar o ano hidrológico definido no período de 1 de Julho a 30 
de Junho do ano seguinte de acordo com o proposto por QUINTELA (1984). 

Tendo-se verificado a independência da série de precipitações anuais no ano hidrológico de 
Cabo Verde passou-se à modelação da referida série pela distribuição log-normal a três parâmetros. 

Para verificar a adequação do modelo geraram-se cem séries sintéticas com a mesma extensão 
da série histórica tendo-se obtido os resultados que se sintetizam no Quadro1. 
 

Quadro 1 – Comparação das estatísticas anuais históricas e geradas 
 Média Desvio padrão Coeficiente de assimetria 
 (mm) (mm) (–) 
Valor histórico 483,4 240,7 0.31 
Média dos valores 
gerados 

480,7 231,9 0.29 

Desvio padrão dos 
valores gerados 

50,7 34,1 0.27 

 
Verifica-se facilmente pelo Quadro 1 que o critério apresentado em 2.6 é cumprido para todos os 

parâmetros pelo que as séries geradas se podem considerar como equiprováveis relativamente às 
séries históricas. 

Procedeu-se em seguida à desagregação dos valores anuais gerados pelo método dos 
fragmentos. Os resultados obtidos apresentaram bom comportamento tendo-se verificado a 
preservação dos parâmetros estatísticos das séries históricas em todos os meses. 

No Quadro 2 apresentam-se como exemplo os resultados para o mês de Agosto. 
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Quadro 2 – Comparação das estatísticas históricas e geradas para o mês de Agosto 

 Média Desvio padrão Coeficiente de 
assimetria 

Correlação de 
incremento unitário 

 (mm) (mm) (–) (–) 
Valor histórico 131.1 81.5 0.70 – 0.136 
Média dos 
valores gerados 

130.7 81.9 0.70 – 0.10 

Desvio padrão 
dos valores 
gerados 

14.0 8.8 0.10 0.07 

  
4.CONCLUSÕES  
 

Cabo Verde tem recursos hídricos escassos devido à torrencialidade e irregularidade da 
precipitação, com longos períodos secos alternando com curtos períodos húmidos. A maior utilização 
da água é na agricultura havendo ainda a necessidade de planear a utilização deste recurso escasso 
garantindo o seu aproveitamento eficaz. 

A utilização de séries temporais hidrológicas sintéticas que permitem diminuir a incerteza nas 
determinações efectuadas das utilizações requeridas é uma técnica com aceitação no planeamento e 
gestão de recursos hídricos que se torna especialmente recomendada nas condições de Cabo Verde. 

Neste trabalho apresenta-se uma metodologia para gerar séries sintéticas de precipitações 
mensais utilizando-se o modelo de desagregação. 

O modelo de desagregação gera séries sintéticas de precipitação anual, utilizando um modelo 
apropriado, desagregando a seguir estes valores nas precipitações mensais. O processo é assim 
composto por dois modelos, um para gerar séries anuais e outro para desagregar estas em séries 
mensais. Para desagregar os valores anuais em mensais utilizou-se o método dos fragmentos. 

A estação meteorológica de S. Jorge dos Órgãos localizada na bacia hidrográfica da Ribeira 
Seca na Ilha de Santiago foi utilizada para testar o processo de modelação apresentado. 

Verificou-se que as precipitações eram temporalmente independentes quando referidas ao ano 
hidrológico de Cabo Verde que tem início em Julho dum dado ano e terminus em Junho do ano 
seguinte. 

A série de precipitações anuais foi modelada pela distribuição log-normal e três parâmetros. 
Geraram-se cem séries sintéticas com a mesma duração da série histórica sendo em seguida os 
valores obtidos desagregados para valores mensais pelo método dos fragmentos. 

Verificou-se a preservação das características estatísticas da série anual, média, variância e 
assimetria bem como a preservação das médias, variância, correlação e assimetria mensais. 

Os resultados obtidos confirmam que a metodologia apresentada é um processo razoável para 
gerar precipitações anuais e mensais que preservam as características estatísticas das precipitações 
históricas. 

Três aspectos revelam as virtualidades da metodologia proposta, primeiro a acomodação de 
valores nulos ao nível mensal, segundo a reprodução das assimetrias mensais sem necessidade de 
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procedimento específico e terceiro a variabilidade dos escoamentos mensais dentro do ano foi 
respeitada. Os três aspectos anteriormente referidos resultam da utilização do método dos fragmentos. 
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Resumo: 

Uma gestão sustentada dos recursos hídricos está fortemente dependente da percepção do 
fenómeno da seca e da sua monitorização quer a nível local quer regional. A utilização de índices para 
avaliar a severidade de uma seca constitui prática corrente. A utilização simultânea de vários índices 
torna mais fiável a identificação de períodos secos e húmidos. O índice de severidade de seca de 
Palmer, PDSI, é um dos mais conhecidos e tem sido amplamente utilizado, principalmente nos EUA. 
Este índice baseia-se no balanço hídrico do solo; no seu cálculo são utilizadas a precipitação, a 
evapotranspiração potencial, calculada pelo método de Thornthwaite e a capacidade utilizável do solo. 
Nesta aplicação a evapotranspiração foi também estimada pelo método de Penman-Monteith. O 
Standardized Precipitation Index, SPI, recentemente desenvolvido por McKee e aqui designado por 
índice normalizado de precipitação, baseia-se na distribuição de probabilidades da precipitação e pode 
ser calculado em diferentes escalas de tempo. O índice de Palmer e o SPI, calculado em várias escalas 
de tempo, foram utilizados na identificação e caracterização de secas, na região do Alentejo, no Sul de 
Portugal. Avaliou-se o efeito da reserva utilizável do solo, sobre o índice de Palmer. Os resultados 
revelam que a frequência de secas severas e extremas é tanto mais elevada quanto maior for a reserva 
utilizável do solo. Verifica-se que existe uma boa aderência entre os resultados qualitativos fornecidos 
pelo índice de Palmer e pelo SPI, numa escala de tempo de 12 meses; em situações extremas o desvio 
observado é maior. 

Palavras-chave: seca, índices de seca, índice normalizado de precipitação, índice de Palmer 
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1. INTRODUÇÃO 
A seca é um fenómeno recorrente normal, que ocorre em quase todas as regiões climáticas e que 
resulta da ocorrência continuada de precipitação abaixo dos valores normais. Questões relativas à 
compreensão do fenómeno da seca têm sido abordadas entre outros por Wilhite e Glantz (1987), Tate 
e Gustard (2000), Maracchi (2000) mostrando a importância relativa às definições e a forma como 
estas estão particularmente relacionadas com as actividades humanas, o meio e a escala temporal e 
espacial de análise. Uma seca geralmente é caracterizada através da sua severidade, duração e 
frequência; a área afectada pelas secas é um indicador da sua importância a nível regional. 
Várias metodologias têm sido desenvolvidas e utilizadas na análise de secas. Os índices de seca, 
baseados numa ou mais variáveis climáticas, são vulgarmente utilizados na identificação e 
monitorização das secas em várias escalas temporais. Dentre estes destacam-se pela sua utilização 
mais generalizada o índice de Palmer, PDSI (Palmer Drought Severity Index) e mais recentemente o 
índice normalizado de precipitação, SPI (Standardized Precipitation Index). O índice de seca de Palmer 
(1965) desenvolvido com o objectivo de identificar e avaliar a severidade das secas meteorológicas na 
região das Great Plains, apesar das limitações apontadas por vários autores (Hayes, 2003; Alley, 1984; 
Guttmann, 1998) continua a ser largamente utilizado nos EUA. Este índice baseia-se no balanço hídrico 
do solo; no seu cálculo são utilizadas a precipitação, a evapotranspiração potencial, calculada pelo 
método de Thornthwaite e a capacidade utilizável do solo. O índice normalizado de precipitação, SPI, 
embora recentemente desenvolvido por McKee (1993, 1995) tem sido bastante divulgado. Baseia-se na 
distribuição de probabilidades da precipitação e pode ser calculado em diferentes escalas de tempo. É 
um índice normalizado, permitindo a comparação entre diferentes locais e climas. 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Dados 
A região do Alentejo, onde predomina a agricultura de sequeiro e a floresta, abrange uma área de 
27000 km2. As explorações agrícolas ocupam 69% da área total e a superfície irrigável representa 
apenas 6% da superfície agrícola total (GPPAA, 2000). Cerca de 26% da população activa trabalha na 
agricultura;o sector agrícola é responsável por 16% do valor acrescentado bruto na região (1995, INE). 
A agricultura está fortemente dependente da ocorrência e distribuição da precipitação durante o ciclo 
de desenvolvimento das culturas. As secas acontecem com alguma frequência, sendo responsáveis 
por largos prejuízos. A caracterização e previsão das secas, a curto e a longo prazo, tem pois uma 
importância fundamental para a região, quer na gestão das disponibilidades hídricas quer no 
dimensionamento de infra-estruturas de armazenamento e distribuição de água. 
As estações meteorológicas cujos dados foram utilizados no presente estudo são identificadas no 
Quadro 1 e Figura 1. 
 
Quadro 1. Identificação e localização das estações meteorológicas 
Código da estação Nome da estação Latitude (N) Longitude (W) Altitude (m) 
20O01 Elvas 38º53’ 07º 09’ 208 
22J01 Evora 38º34’ 07º54’ 309 
25J02 Beja 38º01’ 07º52’ 246 
26G01 Alvalade 37º57’ 08º24’ 61 
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Figura 1. Locais seleccionados no Alentejo onde se calculou o SPI e o índice de Palmer 
 
Estes locais são os únicos onde de momento se dispõe de séries de temperaturas máximas e mínimas 
que incluem anos mais recentes. Os dados de temperatura disponíveis foram o factor que determinou 
que o cálculo do índice de Palmer e a análise simultânea dos dois índices de seca se restringisse ao 
período comum de Janeiro de 1965 a Dezembro de 2000 e aos locais mencionados. 
No cálculo do índice de Palmer utilizam-se dados mensais de temperatura, para a estimativa da 
evapotranspiração potencial, dados de precipitação e valores da capacidade utilizável do solo. O SPI 
apenas necessita para o seu cálculo de dados mensais de precipitação. Como dispomos de séries 
mais longas de precipitação (Outubro de 1931 a Dezembro de 2000) o SPI foi calculado para desse 
período embora apenas se analise o período comum ao de cálculo dos dois índices. 
Estudou-se a aleatoriedade das séries anuais de precipitação, verificando a homogeneidade da média 
e da variância (testes de Mann-Whitney), a ausência de tendência (teste de Mann-Kendall) e de 
autocorrelação (teste τ de Kendall). Nestes testes, realizados recorrendo a software desenvolvido por 
Matias (1998), considerou-se um nível de significância α=0.05. Os valores em falta, quer nas séries de 
precipitação quer nas séries de temperaturas máximas e mínimas, foram estimados através de 
modelos lineares, designados genericamente por modelos MOVE (Maintenance of Variance Extension), 
que relacionam a série a preencher com uma série de referência. Estes modelos completam a série por 
forma a preservar nesta as propriedades estatísticas dos dados da série de referência, nomeadamente 
a variância e estatísticas de ordem extremas (Hirsch, 1982; Vogel e Stedinger, 1985). 
A reserva utilizável do solo, RU, é um parâmetro de entrada no cálculo do PDSI. Este parâmetro físico 
apresenta uma grande variabilidade entre locais. No entanto para efeitos do estudo da seca pode 
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tomar-se para RU um valor médio representativo da área em estudo. Pimenta e Cristo (1998) 
calcularam o índice de Palmer para o território português, no período de 1941-1992, considerando um 
valor médio de RU=150 mm. No plano de bacia do Guadiana (2000) e a propósito da análise de 
situações extremas, o trigo foi escolhido como cultura típica de sequeiro e a sua quebra de 
produtividade foi estimada através de um modelo que se baseia no balanço hídrico do solo, o qual se 
admite ter, em média,  uma profundidade de 1,10 m e uma capacidade utilizável de 100mm/m. Após 
verificar o efeito de diferentes valores de capacidade utilizável sobre o índice de Palmer e sobre a 
identificação e categorização de períodos secos, adoptou-se uma capacidade utilizável de 150 mm à 
semelhança de Pimenta e Cristo (1998).  
 

2.2 ÍNDICES DE SECA 
Indice normalizado de precipitação 
 
O Standardized Precipitation Index (SPI) foi desenvolvido por McKee et al. (1993, 1995) com o 
objectivo de identificar os eventos secos e avaliar a sua severidade, em múltiplas escalas temporais. O 
índice baseia-se na distribuição de probabilidades da precipitação e traduz o desvio das condições 
'normais'. Embora tenha sido concebido para a identificação de períodos secos também pode ser 
usado na identificação de períodos anormalmente húmidos. A escolha da escala temporal usada para o 
cálculo do índice relaciona-se com as repercussões da seca sobre os diferentes sectores de actividade 
e sobre os recursos hídricos. Quando começa uma seca os seus efeitos fazem-se sentir de imediato 
sobre a agricultura, a qual depende directamente do armazenamento de água do solo. As actividades 
que dependem das reservas superficiais podem ou não vir a ser afectadas posteriormente. As 
actividades dependentes de reservas subterrâneas geralmente são as últimas a ser afectadas. Quando 
as condições normais de precipitação são restabelecidas, a reposição de água faz-se no sentido 
inverso: primeiro a reserva de água no solo, seguindo-se o restabelecimento dos caudais dos cursos de 
água e do nível dos reservatórios e lagos e por último das reservas subterrâneas. O tempo de 
recuperação depende da duração da seca, da sua severidade e da precipitação verificada após o seu 
término. Escalas de tempo mais curtas ou mais longas reflectem o desfasamento na resposta dos 
diferentes recursos hídricos às anomalias de precipitação. À medida que a escala temporal aumenta, o 
SPI responde mais lentamente a mudanças na precipitação (McKee et al., 1993). Se o SPI calculado 
numa escala de tempo de 3 meses indica, para um dado mês, uma situação de défice isso significa que 
a precipitação acumulada nos últimos 3 meses é inferior à precipitação histórica correspondente aos 
meses em causa. A escala de tempo de 3 meses poderá ser a mais adequada para avaliar a seca 
agrícola pois a agricultura é uma actividade que é afectada quase imediatamente por situações de 
défice hídrico. Uma escala de tempo mais longa (12 ou 24 meses) é mais adequada para avaliar as 
anomalias de caudais dos cursos de água. 
O processo de cálculo do SPI resume-se da seguinte forma: i) cálculo das precipitações acumuladas 
em cada mês, para a escala de tempo escolhida; ii) ajustamento de 12 funções de distribuição às 
precipitações acumuladas, para cada um dos meses do calendário; iii) estimativa dos valores da função 
de distribuição correspondentes aos valores observados de precipitação acumulada; iv) transformação 
das probabilidades acumuladas obtidas, usando a função de distribuição normal reduzida, em valores 
do SPI o qual corresponde à variável normal reduzida. No presente estudo e à semelhança do 
preconizado por McKee et al (1993, 1995) adoptou-se a distribuição gama a dois parâmetros. A função 
densidade de probabilidade da distribuição gama a 2 parâmetros é definida por 

0  ,    
)(

1)( 1 >
Γ

=
−

− xexxf
x
βα

α αβ
 [1] 



6º SILUSBA – Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Oficial Portuguesa 

293 

sendo α o parâmetro de forma (α>0), β o parâmetro de escala (β>0) e 

∫
∞ −−=Γ

0

1)( dyey yαα  [2] 

a função gama. Os parâmetros α e β, estimados pelo método da máxima verosimilhança obtêm-se 
pelas seguintes expressões (Clarke, 1973): 
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e n número de observações. Uma vez que a função de densidade de probabilidade só está definida 
para x>o, quando num dado mês se verificam valores nulos de precipitação total, a probabilidade 
acumulada obtém-se então por (Haan, 1977): 

)()1()( * xFqqxF −+=  [6] 

sendo F*(x) a função de distribuição estimada a partir das observações não nulas e q a proporção de 
zeros na amostra. O índice normalizado de precipitação, SPI, é então obtido por 

))((1 xFSPI −= φ  [7] 

sendo φ a função de distribuição normal reduzida. 
O SPI obtido para cada mês é classificado no que respeita à severidade de acordo com o Quadro 2. 
Uma seca ocorre sempre que o SPI é continuamente negativo e atinge uma severidade em que o 
SPI<=-1. O evento termina quando o SPI se torna positivo. A duração de uma seca corresponde ao 
número de meses que decorrem entre o seu início e fim e cada mês em que o evento persiste é 
caracterizado por uma dada severidade. O início de uma seca é identificado por um procedimento 
retroactivo: a seca só se confirma quando, numa série continuada de valores negativos o SPI atinge o 
valor –1. A soma dos valores mensais do SPI durante o evento seco designa-se por magnitude da 
seca; a intensidade da seca obtém-se através do quociente entre a magnitude e a duração 
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Quadro 2 Classificação dos valores de SPI e tempo na categoria 

SPI  Categoria de seca Tempo na categoria 
0    a  –0.99 Seca ligeira 24.0% 
−1.00  a  –1.49 Seca moderada 9.2% 
−1.50  a  –1.99 Seca severa 4.4% 
≤ –2.00 Seca extrema 2.3% 
  40.0% 

(Fonte: McKee et al, 1995) 
 
 
Indice de Palmer 
O índice de Palmer, PDSI, foi desenvolvido por W.C. Palmer (1965) como um índice meteorológico 
para identificar e avaliar a severidade da seca. Os desvios entre a precipitação ocorrida num dado 
intervalo de tempo e a precipitação considerada “normal” são convertidos em índices de anomalia de 
humidade e posteriormente transformados no índice de Palmer, ao qual é atribuída uma classificação 
em termos de severidade. 
O cálculo do PDSI inicia-se com um balanço hídrico do solo, geralmente efectuado numa base mensal, 
usando séries históricas de precipitação e de temperaturas mensais. A evapotranspiração, estimada 
pela método de Thornthwaite, recorrendo à temperatura média mensal, é utilizada como uma medida 
da procura climática de humidade. Para efeitos de balanço, o solo considera-se arbitrariamente dividido 
em duas camadas. Assume-se que a camada superficial, independentemente do tipo de solo, tem uma 
reserva utilizável de 25 mm. É esta camada que recebe a precipitação e a partir da qual se dá a 
evapotranspiração. A reserva utilizável do solo na camada inferior depende das características médias 
do solo para a região em causa. Considera-se que a evapotranspiração decorre à sua taxa potencial 
até ao esgotamento da água utilizável da camada superficial. Só quando a água disponível na camada 
superficial se esgota é que se verifica a remoção de água da camada inferior. Do mesmo modo se 
assume que só se inicia a recarga na camada inferior quando a camada superficial atinge a capacidade 
de campo. O escoamento superficial só ocorre se ambas as camadas atingem a capacidade utilizável. 
Todos os termos do balanço hidrológico, incluindo a evapotranspiração potencial, a recarga e a perda 
de água em ambas as camadas do solo e o escoamento superficial são estimados a partir dos dados 
de precipitação e temperatura. No balanço são introduzidos mais três termos potenciais, expressando 
uma hipotética condição máxima: a recarga potencial, a perda potencial e o escoamento potencial. O 
cálculo do PDSI no período i baseia-se no índice de anomalia de humidade, zi, que se obtém 
multiplicando o desvio di pela característica climática kj do mês j correspondente ao período i 

iji dkz =  [8] 

onde di  é o desvio entre a precipitação actual, Pi , e a precipitação que deveria ocorrer dadas as 
condições climáticas médias, iP̂ . 

iii PPd ˆ−=  [9] 

Esta precipitação, iP̂ , é designada por Palmer por precipitação CAFEC (Climatically Appropriate For 
Existing Conditions) e obtida por 

ijijijiji PLPROPRETPP δγβα −++=ˆ  [10] 

em que: 
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ETPi evapotranspiração potencial no período i 
PRi recarga potencial da humidade do solo no período i 
PROi escoamento potencial no período i  
PLi perda potencial de humidade do solo no período i. 

e jjjj δγβα ,,,  são coeficientes climáticos. 

Os coeficientes climáticos são as razões entre as médias dos valores actuais e potenciais da 
evapotranspiração, da recarga , do escoamento e da perda. São calculados separadamente para cada 
mês do ano por: 

jjj ETPET=α  

jjj PRR=β  

jjj PRORO=γ  

jjj PLL=δ  [11] 

Para a obtenção do índice de Palmer no período i são calculados três índices intermédios, X1, X2 e X3 . 
X1 indica a severidade de um evento húmido que pode ou não estar a estabelecer-se, X2  a severidade 
de um evento seco que pode ou não estar a iniciar-se e X3 a severidade do evento em curso. Estes 
índices calculam-se através da equação: 

3/897.0 1 iii z XX += −  [12] 

O PDSI actual, Xi, é escolhido de entre os três índices de acordo com algumas regras de operação 
mais ou menos complexas (Palmer, 1965; Alley, 1984), usando um procedimento recursivo. A 
classificação dos valores do PDSI é apresentada no Quadro 3. Na última coluna figuram as categorias 
atribuídas e usadas posteriormente para a comparação dos dois índices. A duração de uma seca 
corresponde ao número de meses que decorrem entre o seu início e fim. Considerou-se nesta 
aplicação que o início da seca tem lugar quando o PDSI atinge valores inferiores ou iguais a –1 e 
termina quando o PDSI>-1. A severidade, em cada mês, resulta do valor do PDSI. A intensidade da 
seca corresponde ao valor médio do PDSI enquanto o evento seco persiste. 
Embora a equação de Thornthwaite tenha sido incorporada por Palmer no PDSI para o cálculo da 
evapotranspiração potencial, o método da FAO Penman-Monteith, é recomendado desde 1990 (Allen et 
al., 1998) como único método padrão para a definição e o cálculo da evapotranspiração de referência. 
Este método requer dados de radiação, temperatura do ar, humidade do ar e velocidade do vento. As 
directivas mais recentes da FAO aconselham procedimentos alternativos para o cálculo da 
evapotranspiração, com estimação de parâmetros climáticos ou recorrendo a informação regional 
(Allen et al., 1998, Pereira e Allen, 1999) quando não estão disponíveis todas as variáveis. Optou-se 
por estimar a evapotranspiração utilizando esses procedimentos, recorrendo apenas às temperaturas 
máximas e mínimas, uma vez que as séries de insolação e velocidade do vento apresentam cerca de 
10% de falhas em Elvas e não estão disponíveis em Alvalade e a humidade relativa foi obtida às 9h da 
manhã em Elvas, onde apresenta 9% de falhas, às 6 h da manhã em Évora e Beja, e não está 
disponível em Alvalade. 
 
Quadro 3. Classificação do índice de Palmer 

PDSI Categorias do índice 
de Palmer 

Categorias de seca 
atribuídas 

≥  4.00 Extremamente húmida Não seca 
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PDSI Categorias do índice 
de Palmer 

Categorias de seca 
atribuídas 

3.00  to   3.99 Muito húmida Não seca 
2.00  to   2.99 Moderadamente húmida Não seca 
1.00  to    1.99 Ligeiramente húmida Não seca 
0.50  to    0.99 Humidade incipiente Não seca 
0.49  to  –0.49 Quase Normal Não seca 
−0.50  to  –0.99 Seca incipiente Não seca 
−1.00  to  –1.99 Seca ligeira Seca ligeira 
−2.00  to  –2.99 Seca moderada Seca moderada 
−3.00  to  –3.99 Seca severa Seca severa 
≤ –4.00 Seca extrema Seca extrema 

 
Escolheu-se um período de calibração para obtenção dos coeficientes climáticos jjjj δγβα ,,,  
coincidente com o período da análise, de1965 a 2000. As condições iniciais de armazenamento de 
água no solo e os valores iniciais de X1, X2 e X3 influenciam os valores obtidos para o PDSI durante um 
período de tempo mais ou menos longo. Por esse motivo devem desprezar-se os valores do PDSI 
obtidos nos meses iniciais. Uma vez que as séries temporais do PDSI são curtas optou-se por utilizar 
as séries referentes a todo o período de cálculo arbitrando valores iniciais para o volume de água 
armazenado no solo e para X1, X2 e X3 de acordo com as indicações fornecidas pelo SPI, calculado 
desde 1932 (Paulo et al, 2003). 
 
3. RESULTADOS 
3.1 Sensibilidade do PDSI à capacidade utilizável do solo e ao método de cálculo da 
evapotranspiração 
As séries do índice de Palmer foram calculadas utilizando a evapotranspiração estimada pelos dois 
métodos, Thornthwaite e FAO Penman-Monteith. 
O índice de Palmer obtido com a ETP de Thorthwaite revela sistematicamente uma maior frequência de 
meses húmidos ou normais e de meses de seca extrema. Noutras categorias de seca não existe 
nenhum padrão sistemático. No entanto deve ter-se em conta que na classificação dos índices de seca 
valores muito semelhantes podem ser incluídos em classes adjacentes distintas. As séries do PDSI 
calculadas nos quatro locais para uma reserva utilizável do solo de 150 mm e para os dois métodos de 
estimação da evapotranspiração são apresentadas na Figura 2. 
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Figura 2. Séries do PDSI obtidas com a evapotranspiração potencial calculada pelos métodos de Thornthwaite e 
de Penman-Monteith-FAO56, considerando RU=150mm, em quatro locais do Alentejo 
 
Ao simular o índice de Palmer nos locais estudados considerando diferentes valores de RU pretendeu-
se avaliar o efeito da reserva utilizável do solo sobre as frequências observadas nas categorias de seca 
consideradas. Verificou-se que, para as mesmas condições climáticas, reservas utilizáveis mais 
elevadas conduzem a frequências mais elevadas de secas severas e extremas. Estes resultados, 
obtidos a partir da evapotranspiração calculada pelo método da FAO Penman-Monteith, apresentam-se 
na Figura 3. 
Para futuras comparações com o SPI, adoptou-se o PDSI calculado com a evapotranspiração obtida 
pela metodologia proposta pela FAO e um solo com capacidade utilizável de 150 mm, que se admite 
ser representativa, em termos médios, dos solos nos locais estudados. 
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Figura 3. Frequência de secas severas e extremas identificadas pelo PDSI (ETP-FAO56) em quatro locais do 
Alentejo, para RU  
 

3.2 Correspondência entre o índice de Palmer e o SPI em diferentes escalas de 
tempo 
As tabelas de contingência (Quadro 4) mostram a classificação simultânea da severidade da seca nos 
meses observados considerando o PDSI e o SPI calculado para três escalas de tempo, 3, 6 e 12 
meses. Quanto maior for a correspondência entre a informação fornecida pelo PDSI e pelo SPI, numa 
dada escala de tempo, maior será a concentração das observações na diagonal da tabela. Uma 
correspondência perfeita entre os dois índices traduzir-se-ia numa tabela de contingência diagonal. A 
escala de tempo de 12 meses do SPI é a que apresenta uma melhor correspondência com o PDSI no 
que respeita à categorização das secas, conforme se pode observar no Quadro 4. Verifica-se também 
que o número de meses classificados simultaneamente pelo PDSI em “Não seca” e pelo SPI-12 meses 
em “Seca Ligeira” é sempre mais elevado do que a situação inversa. Supõe-se que o SPI-12 meses 
poderá detectar primeiro situações de seca ainda não identificadas pelo PDSI. Ao contrário das 
conclusões apresentadas por Guttman (1998) que refere a sobreavaliação da frequência de secas 
severas e extremas como uma das limitações do PDSI observa-se que estas frequências apresentam 
valores semelhantes para os dois índices, quando se considera o SPI numa escala de tempo de 12 
meses. No entanto, esta semelhança em parte pode dever-se ao facto de o PDSI ter sido obtido 
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usando o método da FAO Penman-Monteith em vez do método de Thornthwaite no cálculo da 
evapotranspiração. 
 
Quadro 4. Classificação cruzada do índice de Palmer e do SPI em 3 escalas de tempo, no período 1965-2000 
(número de meses observados) 

  SPI - 3 meses SPI - 6 meses SPI -12 meses 
  N 0 1 2 3 N 0 1 2 3 N 0 1 2 3 

PDSI Total Estação: Alvalade 
N 261 213 30 16 1 1 229 22 8 0 2 216 36 6 2 1 
0 83 37 27 13 3 3 25 44 10 4 0 26 48 8 1 0 
1 55 12 21 14 3 5 5 17 19 10 4 8 16 21 10 0 
2 18 4 4 5 2 3 1 3 4 7 3 0 1 3 9 5 
3 15 0 6 3 2 4 0 1 3 2 9 0 0 0 0 15 

Total 432 266 88 51 11 16 260 87 44 23 18 250 101 38 22 21 
PDSI Total Estação: Beja 

N 268 214 42 9 2 1 228 34 5 0 1 218 44 6 0 0 
0 94 27 36 18 8 5 39 32 18 5 0 37 50 7 0 0 
1 40 19 7 7 5 2 12 13 14 1 0 0 19 13 8 0 
2 21 3 13 1 2 2 0 4 6 6 5 0 0 8 7 6 
3 9 0 4 3 2 0 0 0 0 8 1 0 0 0 5 4 

Total 432 263 102 38 19 10 279 83 43 20 7 255 113 34 20 10 
PDSI Total Estação: Elvas 

N 245 204 27 9 5 0 213 28 2 2 0 190 52 3 0 0 
0 94 46 28 10 7 3 30 47 14 2 1 29 53 11 1 0 
1 63 17 21 11 6 8 9 18 21 9 6 9 19 25 8 2 
2 24 5 4 6 6 3 0 3 7 13 1 0 0 8 12 4 
3 6 0 0 2 3 1 0 0 0 5 1 0 0 1 2 3 

Total 432 272 80 38 27 15 252 96 44 31 9 228 124 48 23 9 
PDSI Total Estação: Évora 

N 257 214 27 10 4 2 203 45 8 0 1 194 58 5 0 0 
0 92 23 33 21 7 8 18 40 25 9 0 28 47 12 5 0 
1 56 19 15 13 5 4 8 17 16 12 3 3 11 19 23 0 
2 23 8 7 6 1 1 1 8 10 3 1 0 1 8 11 3 
3 4 2 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 3 1 

Total 432 266 83 50 17 16 230 112 59 26 5 225 117 44 42 4 
N. Não Seca   0. Seca Ligeira   1. Seca Moderada   2. Seca Severa   3. Seca Extrema 
 
A evolução do índice de Palmer (ETP calculada pelo método FAO e RU=150 mm) e do SPI numa 
escala de tempo de 12 meses é apresentada nas Figuras 4.a e 4.b. Pode observar-se que existe 
consistência entre os resultados fornecidos pelos dois índices. 
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Figura 4.a. PDSI calculado para ETP-FAO56 e RU=150mm e SPI numa escala de tempo de 12 meses em 
Alvalade e Beja no período de 1965-2000 


