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Significado das Alterações Climáticas no recurso água:

– Aumento da temperatura do ar e da água
(evaporação, evapotranspiração)

– Modificação do padrão de precipitação

– Alteração do regime de circulação atmosférica

– Aumento do CO2 na atmosfera
(acidificação das águas)
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Efeitos previsíveis das Alterações Climáticas no recurso água:

1 – Aumento da procura de água

2 – Disponibilidade de água mais condicionada

3 – Pressão sobre a qualidade da água

4 – Maior frequência e maior intensidade de fenómenos 
extremos (cheias e secas)

5 – Subida do nível médio da água do mar
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Os impactos das mudanças climáticas na disponibilidade de água e na 
qualidade da água afectarão muitos sectores, incluindo:

• Saúde

• Agricultura

• Energia

• Infra-estruturas

• Ecossistemas

• Relações internacionais

• Sociais / Migrações

http://en.wikipedia.org/wiki/File:MexCityPolution.JPG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:MexCityPolution.JPG
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Ana Isabel Labrincha Ramalheira, “Detecção de tendências no padrão temporal de variáveis hidrológicas. Aplicação à precipitação a diferentes escalas temporais”, 
Dissertação de Mestrado, UBI, 2012.

Modificação do 
padrão da 
precipitação
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Média móvel da Precipitação Anual para um período de 20 anos (1933-1989)

Ana Isabel Labrincha Ramalheira, “Detecção de tendências no padrão temporal de variáveis hidrológicas. Aplicação à precipitação a diferentes escalas temporais”, 
Dissertação de Mestrado, UBI, 2012.
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Média móvel do Desvio-padrão da Precipitação Anual para um período de 20 anos
(1933-1989)

Ana Isabel Labrincha Ramalheira, “Detecção de tendências no padrão temporal de variáveis hidrológicas. Aplicação à precipitação a diferentes escalas temporais”, 
Dissertação de Mestrado, UBI, 2012.
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Média móvel do Coeficiente de Variação da Precipitação Anual para um período de 20 anos 
(1933-1989)

Ana Isabel Labrincha Ramalheira, “Detecção de tendências no padrão temporal de variáveis hidrológicas. Aplicação à precipitação a diferentes escalas temporais”, 
Dissertação de Mestrado, UBI, 2012.
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As relações entre os valores de precipitação e escoamento não são lineares

→ A redução da precipitação e a sua concentração num menor período de tempo 
irão reduzir os escoamentos superficiais.
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Evolução da capacidade de armazenamento 

das albufeiras das barragens construídas na 

parte espanhola da bacia do rio Tejo

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1890 1910 1930 1950 1970 1990

Anos

V
o

lu
m

e
 (

h
m

3
)

Capacidade das

albufeiras (hm3)



CONFERÊNCIA INAUGURAL “2018 – ANO OE DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS” , 9 de Março de 2018 11

Curvas de duração dos caudais diários em Vila Velha de Ródão 

antes e depois do ano 1950/51
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Modificação do regime hidrológico no rio Tejo

Influência da grande capacidade de armazenamento numa 

bacia hidrográfica
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Em muitas regiões, as alterações climáticas irão provavelmente aumentar a 
procura de água, ao mesmo tempo que vão diminuir as disponibilidades de 
água.

Esta modificação no balanço hídrico vai constituir um desafio enorme para as 
autoridades e entidades gestoras tendo em vista a satisfação tanto das 
necessidades das áreas urbanas em crescimento, como dos ecossistemas mais 
sensíveis, dos agricultores, da produção de energia e da indústria.

Em algumas áreas, a escassez de água será talvez um problema menos grave do 
que o aumento do escoamento superficial, as inundações ou a subida do nível do 
mar. Estes efeitos podem conduzir à redução da qualidade da água e podem 
danificar as infra-estruturas que são usadas para o transporte e distribuição de 
água.
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Disponibilidade tradicional de recursos hídricos

- recursos superficiais

- recursos subterrâneos

Utilização crescente de

- reutilização

- dessalinização
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United Nations, World Urbanization Prospects, the 2011 Revision

Urban agglomerations by size class and inland or coastal location, 2011
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SUBIDA DO NÍVEL MÉDIO DA ÁGUA DO MAR

Embora a subida do nível médio das águas do mar seja incerta, estima-se  um valor 

compreendido entre 0,2 e 0,8 metros acima  dos níveis de 1990, até ao fim do 

século XXI (Church et al. 2008).

Os impactos desta subida serão o recuo das linhas costeiras e a inundação de 

regiões de baixa altitude, incluindo os territórios insulares com baixas cotas (no 

marégrafo de Cascais o nível subiu 0,15m no período 1910-2010).

À medida que o nível do mar sobe, a intensidade e a frequência de fenómenos 

extremos causados pela pressão atmosférica, marés e tempestades aumentarão. 

Mesmo pequenas subidas do nível do mar terão um efeito multiplicador nos 

eventos extremos – eventos que antes só ocorriam raramente e que, perto do final 

do século, ocorrerão com maior frequência.

Church, J.A., White, N.; Hunter, J.; Lambeck, K. (2008b) – Briefing: A post-IPCC AR4 update on sea level rise. Antarctic Climate and Ecosystems. Cooperative
Research Centre. 11p (disponível em www.cmar.csiro.au/sealevel).

http://www.cmar.csiro.au/sealevel
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Variação vertical e longitudinal da salinidade entre Ponte de 
Muge e Vila Franca de Xira.

PROJECTO ADAPTACLIMA – EPAL , INTRUSÃO SALINA NO TROÇO FINAL DO RIO TEJO
Relatório Final, Maio de 2012

Aumento da intrusão salina
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Michelangelo

Como faço uma escultura? 

Simplesmente vou retirando do bloco de 
mármore em bruto tudo o que está a mais

http://www.frazz.com.br/autor.html/Michelangelo-1199
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É tempo de agir

Uma atitude pró-activa, em vez de uma

atitude pré-reactiva
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